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 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

เร่ือง “การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้” ระหว่างวันท่ี ๒๐ 

มีนาคม ๒๕๖๐ ไปแล้วน้ัน เป็นการจัดกิจกรรมทางวิชาการท่ีได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ทรง

คุณวุฒิภายนอกและนักวิชาการจากต่างสถาบัน การจัดกิจกรรมคร้ังน้ีมีเป้าหมายในการขยายขอบฟ้าวิชาการในทาง

พระพุทธศาสนา เพ่ือสอดคล้องรองรับปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย

 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติข้ึนเป็นคร้ังท่ี ๑ เพ่ือให้คณาจารย์ นิสิต 

นักศึกษา ในสถาบันเครือข่ายได้เสนอความก้าวหน้าทางวิชาการในรูปของบทความวิจัยและบทความวิชาการภายใต้

กรอบแนวคิดและช่ือเร่ืองของการประชุมดังกล่าวข้างต้นข้ึน เพ่ือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ ผลงานทาง

วิชาการให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมท้ังเป็นการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาด้วย

 ด้วยความสำาคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จึงจัดประชุม

วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ข้ึน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานทางวิชาการให้แก่นิสิต นักศึกษา และให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ

เผยแผ่ผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวทีให้กับนิสิตได้นำาเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชน รวมถึง

เป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

อุดมศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงถือเป็นกลไกท่ีสำาคัญในการ

พัฒนาและขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

 ในการจัดประชุมวิชาการคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์สำาคัญคือ เพ่ือเผยแผ่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ท้ังของรัฐและเอกชนสู่สาธารณชน เพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตได้

นำาเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชน เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัย และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผลงานวิจัยระหว่าง

นิสิตสาขาวิชาต่าง ๆ  ระหว่างมหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์สู่

การวิจัยท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป และเพ่ือสนองต่อเกณฑ์การสำาเร็จการศึกษา ตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ หวังว่าการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

คร้ังน้ี จะเป็นแรงกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ได้ต่ืนตัวและเห็นคุณค่าของการนำาองค์

ความรู้ท่ีได้ศึกษาค้นคว้าเสนอต่อสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการความรู้สู่สังคมต่อไป

 ขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนที่ได้เสียสละ ทุ่มเท ดำาเนินการจัดงานภาควิชาการ

ครั้งนี้ สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาท่ีให้ความร่วมมือการจัดประชุมคร้ังน้ี

(พระศรีปริยัติธาดา)
ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ประธานกรรมการดำาเนินงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

คำานำา
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ถ้อยแถลง

 วทิยาลยัสงฆบ์รุรีมัย ์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ไดจั้ดประชมุทางวชิาการระดบัชาต ิ

ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอีสานใต้” 

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อเป็นเวทีนำาเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงถือเป็นการเชื่อมโยงพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ

แก่สังคมอีกโสตหนึ่งด้วย

 เปน็ท่ีนา่ยนิดวีา่ แมจ้ะเป็นครัง้แรก แตก่ม็คีณาจารย ์นิสติจากสถาบนัตา่ง ๆ  ทัง้ภายใน และภายนอก

ส่งบทความเข้าร่วมนำาเสนอในการประชุมทางวิชาการครั้งนี้จำานวนทั้งสิ้น ๒๕๐ บทความ ซึ่งเท่ากับเป็นการให้

เกยีรตแิกว่ทิยาลยัสงฆบ์รุรีมัยอ์กีโสตหนึง่ดว้ย ทำาใหวิ้ทยาลัยสงฆบ์รุรีมัยเ์องตอ้งตระหนกั และใหค้วามสำาคัญกบั

มาตรฐานทางวิชาการ และพยายามกลั่นกรองบทความทุกบทความเพื่อให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ตามระยะ

เวลาที่กำาหนด

 อย่างไรก็ตาม จากภาพรวมของบทความซึ่งมีหลากหลาย ผู้นำาเสนอมีหลายระดับ ทำาให้คุณภาพของ

บทความก็มีหลายระดับตามไปด้วย คณะผู้จัดทำาได้แบ่งกลุ่มบทความออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มแรก เป็นบทความ

ที่ผ่านการประเมินในระดับดีมาก มีการแก้ไขเล็กน้อย กลุ่มที่สอง เป็นบทความที่ผ่านการประเมินระดับดี แต่ก็

จำาเปน็ตอ้งปรับแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และกลุม่ทีส่าม เปน็บทความทีม่ขีอ้สงัเกตจากคณะกรรมการประเมนิคอ่น

ขา้งมาก และตอ้งไดร้บัการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ จึงจะสามารถตีพมิพไ์ด ้ทำาใหร้ะยะเวลาในการตพิีมพบ์ทความ

ต้องแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ โดยระยะแรกจะเลือกบทความกลุ่มแรก และกลุ่มที่สองบางส่วนตีพิมพ์ไปก่อน ส่วน

กลุม่ทีส่ามเมือ่ไดร้บัการแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะจากเจา้ของบทความแลว้ กจ็ะทยอยตพีมิพเ์ผยแพรต่าม

อีกครั้ง

 อนึ่ง แม้คณะกรรมการจะพยายามทำางานจนเต็มความสามารถแล้วก็ตาม แต่ด้วยข้อจำากัดหลายๆ 

ประการ ก็อาจยังทำาให้มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ซ่ึงข้อบกพร่องเหล่านี้ คณะทำางานขอน้อมรับ และจะขอยกยอด

เป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในโอกาสต่อไป 

 ท้ายท่ีสุดขออนุโมทนาคณะกรรมการทุกท่าน ท่ีได้ร่วมแรง ร่วมใจ ทุ่มเททำางานในครั้งนี้ หวังว่า 

ประสบการณ์คราวครั้งนี้ จะทำาให้พวกเราเข้มแข็งในโอกาสต่อไป

(พระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร.)

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

ประธานคณะกรรมการจัดทำาเอกสารทางวิชาการ
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ถ้อยแถลง

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย 

ดำาเนินงานการจัดการศึกษาตามแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

องค์พระผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยที่มีพระราชประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งการศึกษาพระไตรปิฎกและ

วิชาการชั้นสูงสำาหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ โดยมีแนวทางในการจัดการศึกษาคือ การศึกษาพระพุทธ

ศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

 การศึกษาหลักธรรมคำาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจและเข้าถึงพร้อมทั้งนำาศาสตร์

สมัยใหม่มายืนยันรับรองความเป็นมณีรัตนะแห่งพุทธธรรม แล้วเผยแผ่ต่อสังคมในรูปแบบการจัดการความรู้

สู่สาธารณะ เป็นภารกิจต้องรับผิดชอบและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย โดยภารกิจอันสำาคัญนี้มหาวิทยาลัยมหา

จฬุาลงกรณราชวทิยาลยัในสว่นกลางไดด้ำาเนนิการและถอืปฏบิตัอิย่างดย่ิีง ครบถว้น เพ่ือแบง่เบาภารกจินี ้วทิยาลัย

สงฆ์บุรีรัมย์จึงดำาริและดำาเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น

 การจัดประชุมวิชาการคร้ังนี้ ได้ดำาเนินตามเกณฑ์ที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

และสำานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ให้แนวทางไว้ว่า “การเผยแผ่ผลงานวิจัย

ในการประชมุวชิาการระดบัชาตหิมายถงึการนำาเสนอบทความวจิยัในท่ีประชมุวชิาการและบทความฉบบัสมบรูณ ์

(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ที่มีกองบรรณาธิการ

จัดทำารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และต้องมีผล

งานจากสถาบนัภายนอกอยา่งนอ้ยรอ้ยละ ๒๕” นอกจากนี ้มหาวทิยาลัยยังไดรั้บความร่วมมือจากสำานกังานคณะ

กรรมการอดุมศกึษา สำานกังานคณะกรรมการการวจัิยแหง่ชาต ิสำานกังานกองทุนสนบัสนนุการวจิยั และเครือขา่ย

สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอีสานใต้เป็นเจ้าภาพด้วย

 การจัดประชุมครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มีความ

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธข์องมหาวทิยาลยัคอื ยทุธศาสตรท์ี ่๑ วา่ดว้ยการผลติบณัฑติและพฒันาการ

จดัการเรียนการสอนทีม่คีณุภาพมาตรฐาน ยทุธศาสตรท่ี์ ๒ วา่ดว้ยการส่งเสรมิการวจิยัและพัฒนาองค์ความรูเ้พ่ือ

เพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับชาติ กลยุทธ์ที่ ๗ ว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการเผยแผ่ผลงานวิจัย

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตัวบ่งชี้คณะกรรมการอุดมศึกษาองค์ประกอบที่ ๒ ว่าด้วยการวิจัย นอกจาก

นี้การจัดการประชุมครั้งนี้มีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาในด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารวิชาการ และการจัดการความรู้

 ในนามคณะผู้จัดทำาเอกสารรายงานการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ พระเดช

พระคุณพระพรหมบัณฑติ, ศ.ดร. อธกิารบดมีหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัยท่ีมีตอ่วทิยาลัยสงฆบ์รุรีมัย์ 



6 7รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

ดุจบิดาผู้ห่วงใยลูก ๆ ทุกคนตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณพระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่เป็น

ศูนย์รวมพลังสามัคคีของชาวมหาจุฬาฯ ตลอดมา ขอขอบพระคุณพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ ทีเ่มตตาตดิตามการจัดงาน รวมทัง้ใหค้ำาชีแ้นะ วธิกีารดำาเนนิงานทีท่รงคณุค่ายิง่ ขอขอบพระคุณอาจารย์

พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนงานระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์

บุรีรัมย์ด้วยเมตตาเสมอ ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สูยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการงานทั่วไป 

ผู้เป็นดุจคลังข้อมูลทุกเรื่อง คอยชี้แนะการทำางานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งเสมอมา

 ขอขอบพระคุณทา่นผูบ้รหิาร คณาจารย ์และบคุลากรทุกภาคส่วนของมหาวทิยาลัยท้ังส่วนกลางและ

ทีว่ทิยาลยัสงฆ์บรุรีมัยท์ีเ่มตตาสง่เสรมิสนบัสนนุการจดังานคร้ังนี ้ท้ังดา้นกำาลังความคิด กำาลงักายและกำาลังทรัพย์ 

ทั้งมวลนี้คือพลังให้การขับเคลื่อนงานวิชาการเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงยั่งยืน

(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน)

รักษาการผู้อำานวยการบัณฑิตศึกษา

ท่ีปรึกษาผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ด้านวิชาการ
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วัฒนธรรมความเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนา ๑

 พระศรีปริยัติธาดา (พระมหาทองสา ชาติดำาดี)

การศึกษาประเพณีการบวชนาคด้วยขบวนแห่บนหลังช้างในอำาเภอเขวาสินรินทร์  ๑๕

ในจังหวัดสุรินทร์

 พระสายแพร กตปุญฺโญ (พร้ิงเพราะ)

ศึกษาความเช่ือและหลักพุทธจริยธรรมท่ีปรากฏในประเพณีกำาฟ้าของชุมชนไทยพวน ๒๑

บ้านทุ่งโฮ้ง ตำาบลทุ่งโฮ้งอำาเภอเมือง จังหวัดแพร่

 ณัฐธิดา วิรัชกร

ค่านิยมทางวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในสังคมปัจจุบัน ๓๐

 นางสาวบุญมี สุขแฉล้ม, นางอุทุมพร สุวรรณทา

พุทธจิตวิทยากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓๘

 พระมหาถนอม อานนฺโท, พระมหาพจน์ สุวโจ, ดร.

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ๕๑

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 พระครูสุจิตธรรมวัตร,

ศึกษาอานาปานสติภาวนาแบบสุทธวิปัสสนาในพุทธศาสนาเถรวาท ๕๘

 สุวิช ศุภวงศ์

ศึกษาความเช่ือในพิธีพุทธาภิเษกของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต)  ๖๙

ท่ีมีอิทธิพลต่อประชาชนในอำาเภอ หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

 พระครูอุดรกิตติญาณ (ครรชิต กิตฺติญาโณ)

บทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสุวรรณ จันทะราช เจ้าคณะแขวงจำาปาสัก  ๗๗

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 พระถาวร ฐานวโร
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ศักยภาพชุมชนเมืองฝ้ายกับความพร้อมการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ ๘๘

 อาจารย์ ธงชัย สีโสภณ

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุง ๑๐๐

 พระมหาตรีธวัฒน์ กิตฺติโสภโณ (เจวรัมย์)

วิเคราะห์การเปล่ียนความเช่ือ : กรณีศึกษาการเปล่ียนความเช่ือของประชาชน ๑๑๓

ในอำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 วาสนา คงขันธ์

มุมมองของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อสถานภาพและบทบาทโสเภณี ๑๒๖

 ดร.พีระพงษ์ มาลา, ดร.วรเวช ศิริประเสริฐศรี,

การบริหารจัดการวัดตามหลักสาราณียธรรม ๖ ของพระสังฆาธิการ อำาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ๑๓๕

 พระครูโพธิสิริรักษ์ (จันโท จนฺทโก/เหลาทอง)

คุณภาพชีวิตกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานพุทธธรรม“เพ่ือการปฏิรูปสังคม” ๑๔๑

 รองศาสตราจารย์วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก, ดร.วรเวช ศิริประเสริฐศรี

การนำาหลักไตรสิกขาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๕๖

ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล ดร.สิรภพ สวนดง

คุณค่าของทุกข์ท่ีมีต่อพัฒนาการของโลก  ๑๗๑

 สมาพร มังคลัง, รุ่งสุริยา หอมวัน

วัฒนธรรมการสังคมสงเคราะห์ในพระไตรปิฎก ๑๘๗

 พระมหาชวี อิสฺสโร (จูมรัมย์)

ศึกษาการเจริญวิปัสสนาภาวนาในนิพเพธิกสูตร ๑๙๙ 

 พระสมวน วีรสุทฺโธ (เกิดสบาย)
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การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำาบลดีหลวง  ๒๐๗

อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

 พระปลัดอธิวัฒน์ อธิวฑฺฒโน (หม่ืนจร)

ภาวะผู้นำาและกลยุทธ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เขตอำาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๒๑๙

 พระสุเชษฐ์ จนฺทธมฺโม

ศึกษาการเจริญวิปัสสนาภาวนาในสุภสูตร ๒๓๐

 พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก

การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ๒๓๗

 พระครูปริยัติคุณรังษี, ดร.

งานแซนอาหยะจูยประจำาปี : ท่ีมีต่อปราสาทบ้านโพธ์ิศรีธาตุ ตำาบลเกาะแก้ว  ๒๔๙

อำาเภอสำาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

 ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ

พระสงฆ์กับการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน ๒๖๒

 พระครูใบฎีกาทวีศักด์ิ ใต้ศรีโคตร

การจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธของวัดในจังหวัดพิษณุโลก ๒๗๓

 พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา, ดร. และคณะ

รูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย ๒๘๒

 พระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร. และคณะ

ศึกษาการละสังโยชน์ในลำาดับแห่งการบรรลุธรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท ๒๙๓

 พระพุทธบุตร ชวโน (วรมูลย์)

ผลสำาเร็จของการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา :  ๓๐๑

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

 นายสิทธิชัย แผ่นทอง
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การวิเคราะห์จริตท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติธรรม อำาเภอช้างกลาง  ๓๐๘

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 พระครูสมุห์เริงศักด์ิ ถาวโร

บทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๓๑๕

 พระปลัดมนตรี มนฺตชาโต (ทองอยู่)

วิเคราะห์แนวคิดการบริโภคมังสวิรัติตามทฤษฎีประโยชน์นิยม ๓๒๖

 พระอภิชาต ปภสฺสโร (ทองดอนเหมือน)

บทบาทพระสงฆ์กับการบริหารความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่สังคมเข้มแข็ง ๓๓๗

 นายธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล

การปฏิบัติธรรมท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชนจังหวัดร้อยเอ็ด ๓๕๒

 ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ

ศึกษาอิทธิพลการเทศน์ผะเหวดท่ีมีต่อประชาชนในตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๓๖๑

 พระลำา่เลิศ วิสุทฺโธ

การจัดงานศพท่ีพึงประสงค์ของชุมชนในตำาบลทับกุง อำาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ๓๗๒

 พระมหาอำาพล อธิปญฺโญ

ศึกษากิเลสมารในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ๓๘๒

 พระครูประสิทธิธรรมาทร

การศึกษาแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำาวันตามหลักคำาสอนของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ๓๙๐

 นางสาวเก้ือกูล มูลทา

การศึกษาอภัยทานในพระพุทธศาสนาเพ่ือลดปัญหาความรุนแรงครอบครัวในสังคมไทย ๔๐๔

 พระครูเนติปาลคุณ (สุนทร ตนฺติปาโล)
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สารบัญ

เร่ือง    หน้า

ความคิดเห็นของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  ๔๑๑

สาขาวิชาการจัดการ ภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 ประชัน คะเนวัน, ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนบางนาง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ๔๒๐

 สุพร หวลกระจาย

รูปแบบการเสริมสร้างความเป็นผู้นำาด้านกฎหมายส่ิงแวดล้อมสำาหรับผู้นำาชุมชน ๔๒๘

 ดร.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา

การศึกษาวิธีการปฏิบัติตนต่อพระบรมสารีริกธาตุของชาวพุทธไทย จังหวัดพิษณุโลก ๔๔๐

 พระอนุชา สนฺตจิตฺโต (เหมือนมี)

ศึกษาสีลสิกขาท่ีเป็นปัจจัยเก้ือกูลต่อการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท ๔๕๐

 พระทวีป กลฺยาณธมฺโม (เล็กบัณฑิตย์)

การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการทำางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.)  ๔๕๖

อำาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

 นางสาวจิรภิญญา ชาญชิต

ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมสำานักศาสนศึกษาวัดคลองโพธ์ิ  ๔๖๔

ตำาบลบ้านเกาะ อำาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

 พระมหาทศพร ปญฺญาวโร (เหลาโชติ)

ศึกษาแนวทางการบริหารงานโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อำาเภอเมือง จังหวัดน่าน ๔๗๔

 พระจำาเริญ จิตฺตสำวโร

การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ ๔ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ๔๘๓

ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำาบลท่าอิฐ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 พระชีพชยุตม์ ถาวรจิตฺโต
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สารบัญ

เร่ือง    หน้า

บทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ๔๙๓

อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

 พระสุเทพ วิจิตฺโต

ศึกษาอิทธิพลของบทสวดเบิกท่ีมีต่อความเช่ือและหลักพิธีกรรมของพุทธศาสนิกชน  ๕๐๑

อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่

 พระทรงศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ

การศึกษาคติธรรมประเพณีงานศพของชาวญัฮกุร ตำาบลบ้านไร่ อำาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๕๑๐

 พระครูวาปีชัยธรรม (อธิวัฒน์ รวิวณฺโณ / ไชโย)

หลักการใช้ทรัพย์ในพระพุทธศาสนาเพ่ือลดปัญหาการเป็นหน้ีในสังคมไทย ๕๒๑

 พระอธิการธนากร สุภาจาโร

ศึกษาหลักธรรมเพ่ือบริหารงานวัดด้านสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ ๕๒๗

ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ

 พระอธิการบุญธรรม เขมรโต (นาคหฤทัย)

อธิปไตย ๓ ในมุมมองพระพุทธศาสนา ๕๓๖

 พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต (ผลเจริญ)

การศึกษาประเพณีแซนโฎนตาของบ้านทวารไพร อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ๕๔๕

 สุภาพร ลาธุลี

แนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของสำานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา ๕๕๘

 ชญาน์นันท์ สินทรัพย์

ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนชาวไร่อ้อย บ้านหนองดินดำา อำาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๕๖๗

 ศุภดล แก้วถังเมือง

ภาคผนวก   ๕๗๖ 

 คำาส่ังวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ี ๑/๒๕๖๐ ๕๗๗ 

 คำาส่ังวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ี ๓๘/๒๕๖๐ ๕๘๙
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วัฒนธรรมความเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนา

Culture of Humanity in Buddhism

พระศรีปริยัติธาดา (พระมหาทองสา ชาติดำาดี) *

บทคัดย่อ

 วัฒนธรรมความเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติตามหลักคำาสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่ง

มีมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางในการบัญญัติคำาสอน ถึงแม้ว่าจะมีการกล่าวถึงความรู้ด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัว

มนุษย์ ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการอธิบายให้เข้าใจในตัวมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง พระพุทธศาสนาถือว่าเรื่องมนุษย์ 

เป็นปรากฏการณชี์วติอยา่งหนึง่ทีม่อียูใ่นโลกโดยเปน็ชวีติทีม่ศีกัยภาพสงู เปน็ผูส้ามารถฝกึฝนอบรมตนได ้และเมือ่

ได้รับการพัฒนาแล้วก็จะเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดการแสดงถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์ในธรรมชาติ ตามหลักภาวนา 

๔ กายภาวนา คือ การทำากายให้เจริญ มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ศีลภาวนา พัฒนาศีล 

เจริญศีล คือมีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนาแล้ว ไม่เบียดเบียนก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน แก่สังคม และ

ประพฤติส่ิงที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสังคม มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นการฝึกตนให้อยู่ในสังคม

ด้วยดีและเป็นประโยชน์ จิตภาวนา พัฒนาจิต ในการพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเป็นการฝึกอบรมให้

จิตมีคุณสมบัติครบ ๓ ด้านคือ คุณภาพจิต สมรรถภาพจิต สุขภาพจิต ปัญญาภาวนา การพัฒนาปัญญา คือ การ

ทำาปัญญาให้เจริญงอกงาม ในเบื้องต้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวิทยาการ ทางวิชาชีพ ต่อมาต้องพัฒนา

ปัญญาให้มีการรับรู้ เรียนรู้ อย่างถูกต้องของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง

คำาสำาคัญ : วัฒนธรรม, มนุษย์, พระพุทธศาสนา

Abstract

 In Buddhist culture, humanity is to follow the tenets of Buddhism. The man at the 

center of the canonical teachings. Although it is said to know the other side is not relevant to 

humans. To use it as a tool to explain the human correctly. Buddhism is human Life is a phe-

nomenon that exists in the world is alive with potential. As to their training. When developed, 

it will be good to show up to the well-being of human nature, by praying the Rosary is to do 

physical exercise four to flourish. A complementary relationship with the physical environment 

precepts precepts of prayer is a growing canon of social behavior developed. Persecuted not 

cause trouble to others to behave and what are the benefits to society. discipline Honestly 

 * ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๑
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career The train themselves in a society with good and useful mental prayer, spiritual formation 

in the spiritual development of the principles of Buddhism is a trained mental qualified third 

aspect is the quality of mental competency, mental health, mental faculties wishing to develop 

intellectual is to do. to wit, exuberance Initially, there must be a better understanding of the 

arts and sciences, professional development later be wise to learn the correct perception of 

things after the fact.

Keywords: Culture, Human, Buddhist.

บทนำา
 ในโลกนีม้สีตัวมี์ชวีติหลายจำาพวกอาศยัอยู ่ในบรรดาสตัวม์ชีีวติเปน็จำานวนมากนัน้ สตัว์ทีน่บัเนือ่งดว้ย

มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีการพัฒนาได้มากกว่าสัตว์ทุกจำาพวก การพัฒนาตัวบุคคลทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ผู้ที่พัฒนา

ตนแล้ว ย่อมได้รับความเคารพนับถือ ยกย่อง เชิดชู ซึ่งตรงกับหลักธรรมทาง พุทธศาสนาตอนหนึ่งที่ว่า “ทนฺโต 

เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ ในหมู่มนุษย์ผู้ที่พัฒนาฝึกฝนที่ดีเท่านั้น จึงจะเป็นผู้ประเสริฐ”๑ บุคคลที่พัฒนาตนเองได้ดี ก็คือ 

บคุคลทีส่ามารถอยู่เหนอือำานาจของความเคยชนิบคุคลประเภทนีจ้ะปรบัตวัพฒันาขึน้ไปเรือ่ยๆ ซึง่ถอืวา่เปน็ความ

สามารถพิเศษ การพัฒนาตนจะช่วยให้บุคคลสำารวมกาย และใจมากขึ้นรู้จักควบคุมตนเองในการแสดงออกได้ 

อย่างเหมาะสม รู้จักข่มใจ มีความอดทน อดกลั้น เพื่อรักษาความดี ความงามของตนจนได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตร 

คือ เป็นมิตรกับบุคคลทั่วไปได้อย่างดี ฉะนั้นการพัฒนาตน คือ การสร้างความเป็นคนใหม่ในตนเองให้มีสุขภาพ

กายทีแ่ขง็แรง สขุภาพจิตทีดี่ มีทกัษะกำาลงัใจ มจุีดมุ่งหมายของชีวติและเปน็มติรกบับคุคลทัว่ไป๒ เพราะนอกจาก

มนุษย์แล้วสัตว์ทั้งหลายต่างอาศัยเพียงสัญชาตญาณในการเลี้ยงชีวิตและเอาตัวรอดเท่านั้น ในขณะที่มนุษย์เป็น

สัตว์ที่มีสัญชาตญาณน้อยกว่าสัตว์ทุกจำาพวก๓ แต่สามารถพัฒนาได้มากกว่าสัตว์เหล่าอื่น ดังมีผู้กล่าวว่า “มนุษย์

นั้นดูเหมือนว่าจะมีลักษณะพิเศษหลายประการที่บรรดาสัตว์และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ไม่มี จนทำาให้บางคนไม่ยอมรับ

ว่ามนุษย์คือสัตว์ชนิดหนึ่ง ลักษณะพิเศษของมนุษย์ เช่น ใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม รู้จักแต่งตัวได้สวย กินอาหารได้

มากมายหลายประเภท เนื้อก็กินได้ พืชก็กินได้ มนุษย์มีมันสมองที่ประเสริฐเฉลียวฉลาด สามารถปรับตัวเข้ากับ

สิ่งแวดล้อม สามารถดัดแปลงสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ และที่สำาคัญคือสามารถสะสมและถ่ายทอดวัฒนธรรม

จากคนรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อ ๆ ไป”๔       

 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า มนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำาคัญในการที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมหรือเป็น

ตัวชี้วัดความเป็นไปของสังคมในปัจจุบัน เพราะสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดมีขึ้นในโลกปัจจุบันล้วนเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยมนุษย์

เป็นผู้สร้างแทบทั้งนั้น เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่าทรัพยากรมนุษย์ (Human resources) เป็นส่วนสำาคัญ 

อันหนึ่งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ และการพัฒนาประเทศ คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ จะมีผลต่อ

เนื่องไปยังความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในด้านต่างๆ ของประเทศหรือ ของสังคม สังคมใดมี

 ๑ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๓/๔๘.
 ๒ สงวน สุทธิเลิศอรุณ, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน, (กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๔๕ - ๑๔๖. 
 ๓ กรมวิชาการ, การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), กรุงเทพฯ: พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๑.
 ๔ ณรงค์ เส็งประชา, มนุษย์กับสังคม, พิมพ์คร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๒.

๒
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
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ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สังคมนั้นก็จะมีการพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ตรงกันข้ามหากสังคม

ใดที่ทรัพยากรมนุษย์ขาดคุณภาพก็จะทำาให้การพัฒนาประเทศ เป็นไปได้อย่างเชื่องช้าและความเจริญเติบโตของ

เศรษฐกจิอยูใ่นระดับทีไ่ม่นา่พอใจ ดังนัน้การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์จงึถอืเปน็หนา้ทีห่ลักประการหนึง่ของ หนว่ย

งานภาครัฐที่จะต้องดำาเนินการ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตรงกับที่ต้องการ

 วัฒนธรรมของความเป็นมนุษย์นั้นจะเห็นได้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม ชอบการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มด้วย

เหตุผล เพื่อความปลอดภัยจากการถูกเบียดเบียนโดยภยันตรายต่างๆ หากมองในแง่นี้ดูเหมือนการอยู่รวมกัน

เป็นกลุ่มก้อนของสงัคมมนษุยจ์ะมผีลแตใ่นดา้นบวกโดยสว่นเดยีว แต่ในความเปน็จรงิ การอยู่รวมกนัของมนษุย์มี

รายละเอยีดมากกวา่นัน้ มนษุยมี์แรงขบัดันภายในจติใจทีแ่สดงออกมาเปน็ความอยากไดค้วามไมพ่อใจ และความ

ลุ่มหลงเมื่อมีสิ่งเร้า และสิ่งนี้ก็พร้อมที่จะก่อให้เกิดการเบียดเบียนกันขึ้นซึ่งกลายเป็นปัญหาที่สร้างความอ่อนแอ

ภายในกลุม่ของสงัคมมนษุยน์ัน้เอง ดว้ยเหตนุีส้งัคมมนษุย์จงึเรียกร้องกฎระเบยีบ (ศีล) เพ่ือชว่ยควบคุมพฤตกิรรม

ของมนษุย์ในสงัคมใหอ้ยูใ่นขอบเขตทีเ่หมาะสมทีจ่ะไม่สรา้งความเดอืดรอ้นแกผู้่อ่ืน แตก่ารไม่เบยีดเบยีนกนัอย่าง

เดยีวยอ่มไมอ่ำานวยประโยชนแ์กก่ารอยูร่ว่มกนัได้เตม็ท่ี เพราะในสงัคมมนษุย ์การเบยีดเบยีนกันไมใ่ช่ปญัหาเดียวที่

ตอ้งแกไ้ข การมุง่ทีจ่ะเอาตวัรอดเฉพาะตวัโดยไมใ่สใ่จกบัความทกุขข์องคนอืน่ซึง่เปน็สมาชกิของสงัคมกเ็ปน็ปญัหา

เช่นเดียวกัน ดังนั้น สังคมมนุษย์จึงเรียกร้องการพึ่งพาอาศัยกันและกันก่อให้เกิดการช่วยเหลือแบ่งปันด้วยเห็นว่า 

การให้เป็นสิ่งที่ควรกระทำา การที่มนุษย์มีการช่วยเหลือกันนี้ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่ามนุษย์จะมีธรรมชาติภายในจิตใจที่

เปน็ดา้นลบ แต่ในขณะเดียวกนัมนษุยก์มี็ธรรมชาตดิา้นบวกเปน็คุณสมบตัภิายในจติใจดว้ย และดว้ยคุณสมบตัดิงั

กล่าวทำาใหม้นุษยเ์กิดความรูส้กึเมตตา สงสาร และช่วยเหลือ เม่ือเหน็คนอ่ืนไดร้บัความเดอืดร้อน หรอืแม้ในภาวะ

ปกติมนุษย์ก็ยังมีจิตสำานึกในทางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน การให้ความช่วยเหลือ และการแบ่งปันนำ้าใจไมตรีต่อกัน

นี้ได้ช่วยให้สังคมมนุษย์อยู่กันได้อย่างมีความเข้มแข็งมากขึ้น ในแง่ดังกล่าวนี้วัฒนธรรมการให้ การช่วยเหลือและ

การเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันในสังคมมนุษย์จึงไม่ได้เกิดจากอิทธิพลคำาสอนของศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ทุก

ศาสนาจะมีหลักคำาสอนว่าด้วยการเสียสละแบ่งปัน ดังน้ันการท่ีเกิดจากธรรมชาติด้านบวกภายในจิตใจมนุษย์จึง

ไม่ได้เน้นคุณค่าทางด้านจิตใจเหมือนกับการให้ที่เกิดจากอิทธิพลของศาสนา๕ คือ ศาสนาทุกศาสนาสอนให้เชื่อ

ว่าการให้เป็นความดีและมีผลเป็นความสุขใจแก่ผู้ให้ทั้งโลกนี้และโลกหน้า๖ สังคมในปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่มนุษย์

ทุกคนใฝ่หาความสุขด้วยกันทั้งสิ้น แต่ดูเหมือนว่ายิ่งไขว่คว้าหาความสุข ยิ่งพบแต่ความทุกข์ สาเหตุหนึ่งมาจาก

การดำาเนนิชวีติของคนในสงัคมนัน่เอง เพราะการท่ีจะเกดิความสขุอยา่งแทจ้รงิไดน้ั้น ขึน้อยูก่บัการมวีธิคีดิและการ

ปฏิบัติที่ถูกต้องต่อชีวิตของตนเองและต่อสภาพแวดล้อม ทั้งทางสังคม ทางธรรมชาติ และทางวัตถุโดยทั่วไป๗  

 สังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธซึ่งคนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา๘ แม้จะเป็นสังคมที่ประกอบด้วย

กลุ่มคนที่หลากหลายทั้งเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นแต่ความมีนำ้าใจ ไมตรี ช่วยเหลือ แบ่ง

ปันก็เป็นลักษณะร่วมของคนในสังคม ทำาให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีวัฒนธรรมการให้ตามคำาสอนพุทธศาสนาใน

อดีตจนถึงสังคมไทยปัจจุบัน เมื่อสังคมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความทุกข์ของคนในสังคมที่เกิดจากภัย

ธรรมชาติ ความยากจน หรือความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายจากสื่อต่างๆ ภาพที่จะเห็นตามมาก็คือ คนในสังคมทุกเชื้อ

 ๕ ฟ้ืน ดอกบัว, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพฯ: โสภณการพิมพ์, ๒๕๓๙), หน้า ๗ – ๘. 
 ๖ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๓. 
 ๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์ศยาม, ๒๕๕๑), หน้า ๒.
 ๘ ประเวศ วะสี, พุทธธรรมกับสังคม, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์หมอชาวบ้าน, ม.ป.ป.), หน้า ๔.

๓
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ชาตศิาสนา ขวนขวายทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอืตามกำาลงัความสามารถ ประเดน็ทีน่า่จะศกึษาอยา่งยิง่กค็อืการศกึษา

ถึงการให้เชิงพุทธ แตกต่างจากการให้ในวัฒนธรรมศาสนาอื่นๆ อย่างไรอีกประการหนึ่ง ในสภาพสังคมปัจจุบัน 

ปัญหาเศรษฐกิจทำาให้คนในสังคมต่างได้รับผลกระทบสภาพท่ีทุกคนต่างดิ้นรนเพ่ือเอาตัวรอด มุ่งประโยชน์ของ

ตัวเองเป็นที่ตั้ง คนที่ฉลาดประกอบการในเชิงธุรกิจย่อมสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ แต่คนที่มีกำาลังความสามารถ

นอ้ยกวา่คงไมอ่าจคาดหวงัจะได้รบัการชว่ยเหลอื เพราะในสภาพการณเ์ช่นนี ้การเอือ้เฟือ้แบง่ปนัจะเกดิขึน้ไดน้อ้ย

มาก จิตสำานึกแห่งความเอื้อเฟื้อแบ่งปันด้วยความรักในเพื่อนมนุษย์ร่วมสังคมคงเกิดขึ้นได้ยาก ดังนั้นการศึกษา

วัฒนธรรมการให้เชิงพุทธเพื่อการเข้ามามีบทบาทในการคำ้าจุนสังคม จึงเป็นประเด็นที่น่าศึกษาอย่างยิ่ง 

 

วัฒนธรรมกับความเป็นมนุษย์
 คำาว่า “มนุษย์” หมายถึง สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล, สัตว์ที่มีจิตใจสูง, คน๙

 ผู้รู้ศัพทศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา ได้ให้คำานิยามความหมายของคำาว่ามนุษย์ไว้ดังนี้

 คำาว่า “มนุษย์” หมายถึง ผู้มีใจสูง ได้แก่คนผู้มีมนุษยธรรม เช่น เมตตา กรุณา เป็นต้น, สัตว์ที่รู้จักคิด

เหตุผล, คน ๑๐

 คำาว่า “มนุษย์” มีความหมายเป็น ๒ ประการ คือ

 ๑. มนุษย์ หมายความว่า ผู้รู้จักเหตุรู้จักผล รู้ดีชั่ว รู้จักประโยชน์และมิใช่ประโยชน์

 ๒. มนุษย์ หมายความว่า บุคคลผู้มีใจสูง (มีคุณธรรม ความเป็นมนุษย์) ๑๑ 

 มนุษย์ ในความหมายว่า ผู้รู้จักเหตุรู้จักผล รู้จักดีชั่ว รู้จักประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ และอีกนิยาม

หนึง่ คือ เป็นผู้มใีจสูง ตามความหมายเหลา่นี ้มนียัแสดงถงึคุณค่าของความเปน็มนษุย์ตามลำาดบั และมีความเกีย่ว

โยงกับหลักพุทธธรรม ซึ่งเป็นคำาสอนเดิมแท้ของพระพุทธเจ้า 

 ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์คือ เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกและฝึกได้ การที่มนุษย์เราจะมีชีวิตที่ดีงาม เราจะต้อง

ศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไป ในระบบการดำาเนินชีวิตของเราซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา 

เมื่อเราฝึกฝนพัฒนามีการศึกษา ก็ทำาให้การดำาเนินชีวิตของเราดีขึ้น แต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ฝึก เราที่เป็นมนุษย์นั้นก็

จะดำาเนินชีวิตให้ไม่ดีเลย ทั้งนี้เพราะมนุษย์อยู่ด้วยสัญชาตญาณอย่างเดียวไม่พอ๑๒ 

 จะเห็นได้ว่า การให้คำาอธิบายถึงความหมายของ “มนุษย์” ตามนิยามของพระพุทธศาสนา มิได้มอง

มนุษย์เพียงรูปลักษณ์ หรือองค์ประกอบที่เป็นมนุษย์เท่านั้น ยังแสดงถึงความเป็นมนุษย์ตามนิยามของหลักพุทธ

ธรรม ซึง่จะนำาไปสูค่วามเขา้ใจในสภาวะของมนษุยต์ามกฏของธรรมชาตอิกีดว้ย ในอคัคญัญสูตร ได้กลา่วถึงมนษุย์

ในฐานะทีเ่ป็นส่วนสำาคญัต่อการเปลีย่นแปลงของโลก และธรรมชาตแิวดล้อม เช่น ทำาใหเ้กดิระบบสุรยิะ การโคจร

ของดวงดาว วันเวลาและฤดูกาล มนุษย์ในฐานะเป็น“สัตวะ” หรือ ผู้ที่ยังข้องอยู่ หรือติดอยู่ในสังสารวัฏ มนุษย์

ในพระพุทธศาสนามิได้มีฐานะเริ่มต้นจากสัตว์สังคม เพราะความเป็นมนุษย์เริ่มจากปัจเจกชีวิต มิใช่มวลชนหรือ

หมู่แห่งชีวิต 

 ๙ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๑), หน้า ๖๒๔. 
 ๑๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘),  
หน้า ๒๑๓.
 ๑๑ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณกมหาเถร), สมเด็จฯ คิด เขียน พูด เทศน์, (กรุงเทพฯ: ธนาคารกรุงเทพฯ จำากัด พิมพ์โดยเสด็จ
พระราชกุศล ในการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระธีรญาณมุนี, ๒๕๒๗), หน้า ๑๕๘. 
 ๑๒ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ถึงเวลาพัฒนาคนกันใหม่, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธรรมสภา ๒๕๔๐), หน้า ๓๐. 

๔
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 สว่นคำาวา่ วฒันธรรมมาจากรากศพัทภ์าษาละตนิคำาวา่ cultura ซึง่มคีวามหมายหลายอยา่ง เชน่ การ

เพาะปลูก การปลูกฝัง การปลูกพืช การทำาให้ดีกว่าเดิม โดยการอบรมหรือฝึกหัด๑๓

 วัฒนธรรม หมายถึง ความดี ความงาม และความเจริญในชีวิตมนุษย์ซึ่งปรากฏในรูปธรรมต่างๆและ

ได้ตกทอดมาถึงเราในปัจจุบันหรือว่าที่เราได้ปรับปรุงและสร้างสรรค์ขึ้นในสมัยของเราเอง๑๔ 

 วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิต การปฏิบัติและสิ่งของที่เป็นผลมาจากการสะสมถ่ายทอดจากกลุ่มบุคคล

หนึ่งไปสู่รุ่นถัดไป เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ หรือเครื่องบ่งชี้ความเป็นกลุ่มชนของกลุ่มบุคคลนั้นๆ๑๕ 

 วัฒนธรรม คือสิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือผลิตขึ้นมาเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตของ

ส่วนรวม ถ่ายทอดกันไว้ รวมทั้งผลิตผลของส่วนรวมที่มนุษย์ได้เรียนรู้จากคนแต่ก่อนสืบต่อเป็นประเพณีกันมา

ตลอดจนความรูส้กึ ความคดิเหน็และกริยาอาการหรอืการกระทำาใดๆ ของมนษุย์ส่วนรวม ลงรปูเปน็พิมพ์เดยีวกนั

และสำาแดงออกมาเป็นภาษา ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบประเพณี เป็นต้น๑๖ 

 สรุปได้ว่าวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงปรับปรุงมาจากวิถีชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของ

สังคมส่วนรวม โดยเป็นผลิตผลของส่วนรวมที่มนุษย์ได้เรียนรู้จากคน แต่ก่อนสืบต่อเป็นประเพณีกันมาตลอดจน

ความรู้สึก ความคิดเห็นและกริยาอาการหรือการกระทำาใดๆ ของมนุษย์ส่วนรวม ลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกันและ

สำาแดงออกมาเป็นภาษา ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบประเพณี

 พฤตกิรรมสำาคญัของมนษุยเ์ปน็บอ่เกิดทางวฒันธรรมตา่งๆ คือการหาอาหารดงัจะเหน็ไดจ้ากการเก็บ

หาอาหารเปน็ความสำาคญัอนัดบัแรกเพือ่ความอยูร่อดของมนษุย ์การเกบ็หาอาหารจากธรรมชาตนิบัเปน็เทคโนโลยี

การผลิตรูปแบบแรกของมนุษย์ ด้วยการเก็บผัก ผลไม้ รากไม้ ล่าสัตว์จับปลาด้วยเครื่องมือง่าย ๆ เช่น หอก ธนู 

เบด็ เปน็ตน้ มนษุยเ์พิง่รูจ้กัการเกษตรมาเมือ่ ๑๐,๐๐๐ ปมีานีเ้อง มนษุย์พัฒนาการเกษตรจากการทำาไร่เล่ือนลอย 

ไรห่มนุเวยีน จนถึงการเกษตรแบบเขม้ขน้ทีมี่การใชแ้รงงานสตัวห์รอืเครือ่งทุน่แรง การจดัระบบชลประทาน รวมถงึ

การเลี้ยงสตัว์ ระบบเศรษฐกจิ หมายถึงกฎเกณฑ์ในการจัดแบง่ปันผลประโยชน ์การแลกเปลีย่นสินคา้และบรกิาร

ในสังคม ทุกสังคมมีกฎเกณฑ์ในการจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ มีระเบียบ ข้อกำาหนดใน “สิทธิใช้สอย” และการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมแรงงาน ระบบควบคุมการผลิตและแบ่งปันผลผลิต ไม่ว่าวัฒนธรรมนั้น ๆ 

จะใช้ระบบ “เงินตรา” หรือไม่ก็ตาม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่เป็นที่ดิน นำ้า 

ป่า แร่ธาตุ สัตว์และพืชต่าง ๆ เป็นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ ที่มีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์ ทุก

วัฒนธรรมทั่วโลกมีระบบจัดการ การควบคุมดูแล การใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ มีการกำาหนดระเบียบ

เกี่ยวกับ “สิทธิ” และ “วิธีการ” ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรรวมทั้งมาตรการลงโทษสาหรับผู้ฝ่าฝืน๑๗ นอกจาก

นี้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต แรงงานการผลิต สินค้าและบริการ ระบบครอบครัวและเครือญาติ 

อัตลักษณ์และความเป็นชาติพันธุ์ องค์กรสังคมและการเมือง ความเชื่อและศาสนาเหล่านี้ล้วนเป็นบ่อเกิดของ

วัฒนธรรมทั้งสิ้น

 ๑๓ กิตติเทพ หินจำาลอง, มนุษย์และวัฒนธรรม, แหล่งท่ีมา (ออนไลน์) : https://www.l3nr.org, (๒๐ มกราคม ๒๕๖๐).
 ๑๔ สาโรช บัวศรี, “วิธีการสอนตามข้ันท้ังส่ีของอริยสัจ” ใน ศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ภาค ๒ ระบบการเรียนการสอน, 
(กรุงเทพฯ: สำานักวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๖), หน้า ๒๗.
 ๑๕ โกวิท ประวาลพฤกษ์, ดร., อ้างใน พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์, มนุษย์กับวัฒนธรรม, ในเอกสารประกอบการสอน, (ม.ป.ท, ม.ป.ป), 
หน้า ๒.
 ๑๖ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๓.
 ๑๗ ยศ สันตสมบัติ, ศ., มนุษย์กับวัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๘๙.

๕



6 7รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

วัฒนธรรมความเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนา
 หลักคำาสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางในการบัญญัติคำาสอน ถึงแม้ว่าจะมีการ

กล่าวถึงความรู้ด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวมนุษย์ ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการอธิบายให้เข้าใจในตัวมนุษย์ได้

อย่างถูกต้อง๑๘ พระพุทธศาสนาถือว่าเรื่องมนุษย์ เป็นปรากฏการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในโลกโดยเป็นชีวิตที่มี

ศักยภาพสูง เป็นผู้สามารถฝึกฝนอบรมตนได้ และเม่ือได้รับการพัฒนาแล้วก็จะเป็นผู้ประเสริฐสูงสุด พระพุทธ

ศาสนาจึงใหค้วามสำาคญัเกีย่วกับมนษุยม์าก แมก้ระทัง่แสดงว่า โลกอยู่ในตวัมนษุย์หรอืมนษุย์เปน็โลก ๆ  หนึง่ เชน่ 

ในโรหิตัสสสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า เราย่อมบัญญัติโลก เหตุเกิดของโลก และปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งโลกลง

ในอัตภาพอันมีประมาณวาหนึ่ง มีสัญญาและใจนี้เท่านั้น๑๙ ดังนั้น หากจะวิเคราะห์ในแง่ของปรัชญาก็อาจให้คำา

ตอบวา่มนษุย ์คอืใครได้ในแง่ของสมมติสจัและ ปรมัตถสจัจ ในแงค่วามจรงิขัน้สมมตนิัน้อาจตอบไดว้า่ มนษุยเ์ปน็

ผู้ชาย เป็นผู้หญิง เป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่ สูง ตำ่า ดำา ขาว เป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ เป็นคำาจำากัดความแล้วแต่จะคิด

เอาตามแต่ละชาติภาษาไป ส่วนมนุษย์ในแง่ความจริงขั้นปรมัตถ์นั้นเป็นเพียงกระบวนธรรม ล้วน ๆ ที่เกิดขึ้น ดับ

ลง เพราะการรวมกนัเขา้ของเหตุปัจจัย ไม่มีใครสรา้งขึน้ หรอืเกดิขึน้เพราะแรงดลบนัดาลของใคร ไมม่ตีวัตน สตัว ์

บุคคล เรา เขา๒๐ ดังนั้นมนุษย์หรือตัวตนแท้ ๆ ไม่มี ๒๑ สถานะของมนุษย์ในธรรมชาติตามหลักคำาสอนที่อธิบาย

ถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตามธรรมชาติ โดยแสดงถึงกฏที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ หรือสภาวะธรรมต่าง ๆ ตาม

ธรรมชาต ิกระบวนการทัง้หมดลว้นเป็นไปตามกระแสแหง่ปจัจยั ดงัภาษติของพระอัสสชวิา่ ธรรม (ปรากฏการณ)์ 

เหลา่ใดเกดิแตเ่หต ุพระตถาคตทรงแสดงเหตแุหง่ธรรมเหล่านัน้ และความดบัแหง่ธรรมเหล่านัน้การอธบิายถงึความ

จริงทีอ่ยู่เบ้ืองหลังปรากฏการณเ์ชน่นี ้เทา่กบัเปน็การวางกฏเกณฑ์สากล เพ่ือแสดงถงึความเปน็ไปของทุก ๆ  ส่ิงใน

จักวาล กฏพื้นฐานดังกล่าวนี้ถือเป็นการจัดวางสิ่งทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ พืช และสรรพสิ่งในธรรมชาติ

ดังนั้น สถานะความมีอยู่ของสรรพสิ่งรวมถึงมนุษย์นั้น มีอยู่ในฐานะเป็นปัจจัยสัมพันธ์กัน คือ ความสัมพันธ์และ

ความเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนื่องอาศัยกันของสิ่งนั้น ๆ มีการเกิดขึ้น ดำารงอยู่ และแตกสลายไป เป็นปรากฏการณ์ใน

รูปของกระแสแห่งองค์ประกอบที่สืบเนืองกัน ความเป็นไปของธรรมชาติเช่นนี้ โดยทั่วไปมักรู้จักในชื่อของ “กฎ” 

แนวความคิด เรื่องกฏนี้ปรากฏในคัมภีร์ชั้นพระไตรปิฎก โดยใช้คำาว่า “นิยาม” ดังพุทธพจน์ในธัมมนิยามสูตรว่า

“ภิกษุทั้งหลาย เพราะตถาคตอุบัติขึ้นก็ตาม ไม่อุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น คือความตั้งอยู่ตามธรรมดา…..ก็คง

ตั้งอยู่อย่างนั้นเอง ตถาคตตรัสรู้ บรรลุธาตุนั้นว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็น

อนัตตาครั้นแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำาแนก ทำาให้เข้าใจง่าย ๒๒ 

 จะเห็นว่า หลักความจริงตามคำาสอนของพระพุทธศาสนานั้น แสดงไว้ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะ

เป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ เป็นรูปธรรม หรือนามธรรม เป็นเรื่องวัตถุ หรือจิตใจ ทั้งชีวิตและโลกธรรมชาติแวดล้อม

ตัวมนษุยอ์ยูก่ต็าม สรรพสิง่ดังกลา่วลว้นเปน็ไปตามธรรมดาแหง่เหตุปจัจยั เปน็เรือ่งของปจัจยัสมัพันธ์ ธรรมดาของ

ธรรมชาติที่ว่านี้ มองด้วยสายตาของมนุษย์ เรียกว่า กฎธรรมชาติ เรียกในภาษาบาลีว่า นิยาม แปลว่า กำาหนดที่

แน่นอน แนวทางที่แน่นอน หรือความเป็นไปอันมีระเบียบแน่นอน เพราะปรากฏให้เห็นว่า เมื่อมีเหตุปัจจัยอย่าง

นั้น ๆ แล้วก็จะมีความเป็นอย่างนั้น ๆ แน่นอนจากหลักธรรมนิยามดังกล่าว สามารถอธิบายขยายความหลักของ

 ๑๘ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์, (กรุงเทพฯ: บริษัท สหธรรมิก จำากัด, ๒๕๓๖), หน้า ๑๙. 
 ๑๙ องฺ.จตุก. (ไทย) ๒๑/๔๕/๕๗. 
 ๒๐ กรมศีลปากร, มิลินทปัญหา ฉบับพิศดาร พิมพ์คร้ังท่ี ๗, (พระนคร: โรงพิมพ์ศีลปาบรรณาคาร, ๒๕๑๖), หน้า ๗๓. 
 ๒๑ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๘๖๕/๔๑๘.
 ๒๒ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๗๖/๓๒๒.

๖
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นิยาม ตามลักษณะเฉพาะของสรรพสิ่งในธรรมชาติว่า เป็นไปตามเหตุปัจจัย และปรากฏการณ์ต่าง ๆ  นั้น มีความ

เกี่ยวโยงกัน ตามมิติของความสัมพันธ์ในแต่ละด้าน โดยแบ่งนิยามออกเป็น ๕ อย่าง เรียกว่านิยาม ๕ คือ

 ๑. อุตุนิยาม กฏธรรมชาติเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฝ่ายวัตถุและสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ

 ๒. พีชนิยาม กฏธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ รวมทั้งพันธุกรรม

 ๓. จิตตนิยาม กฏธรรมชาติเกี่ยวกับการทำางานของจิตใจ หรือกระบวนการรับรู้

 ๔. กรรมนิยาม กฏธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทำา กระบวนการให้ผล

 ๕. ธรรมนิยาม กฏธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ที่เป็นเหตุเป็นผลกับของสรรพสิ่ง

 การแสดงถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์ในธรรมชาติ ตามนิยามของธรรม นั้นหมายถึง ภาวะความเป็น

อยู่ของมนุษย์ตามกฏธรรมชาติ โดยไม่แบ่งแยกว่ากฏเกณฑ์นี้ใช้กับมนุษย์ ส่วนอีกกฎเกณฑ์หนึ่งใช้กับสัตว์ หรือ

โลกธรรมชาติ แต่มันเป็นกฏพ้ืนฐานที่ใช้กับส่ิงต่าง ๆ ตามลักษณะของปรากฏการณ์ เช่น ปรากฏการณ์ในโลก

กายภาพ หรือโลกวตัถ ุกจ็ะสามารถอธบิายไดด้้วยกฏของอุตนุิยาม เป็นต้น การอธิบายดังกลา่ว จะทำาให้เราเข้าใจ

ถึงฐานะที่แท้จริงของมนุษย์ตามหลักคำาสอนของพระพุทธศาสนา

 วัฒนธรรมความเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนานั้นคือการประพฤติปฏิบัติตามหลักภาวนา ๔ นั้นได้แก่ 

กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา คือ๒๓

 ๑. กายภาวนา คือ การทำากายให้เจริญ มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง 

การพัฒนากายให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และยังรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์

กับสิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างถูกต้องดีงาม ในทางที่เป็นคุณประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก เพราะไม่เพียงหมาย

ถึงส่ิงแวดล้อมทางสังคม แต่ยังหมายถึงสิ่งอ่ืน ๆ ที่มีความสำาคัญและจำาเป็นต่อชีวิตมนุษย์ เช่น รู้จักการบริโภค

ปัจจัย ๔ อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย การใช้การบริโภคยา และรู้จักใช้อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น 

กาย๒๔ ในการเสพหรือใช้สอยวัสดุอุปกรณ์ในทางที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การมีความสัมพันธ์กับปัจจัย ๔ 

อย่างถูกต้องนั้นหมายถึงการจัดสรรให้มีปัจจัย ๔ เพียงพอที่จะเลี้ยงชีวิตให้ดำารงอยู่ได้อย่างดี และใช้ปัจจัย ๔ นั้น

ตามคุณค่าแท ้เชน่ รับประทานอาหารทีม่คีณุประโยชนต์อ่รา่งกาย เพ่ือเสรมิสรา้งรา่งกายใหมี้สุขภาพสมบรูณแ์ขง็

แรง ไม่ใช่รับประทานอาหารตามคุณค่าเทียม คือรับประทานอาหารเพื่อความเอร็ดอร่อยโดยไม่คำานึงถึงโทษที่จะ

ตามมา นอกจากปัจจัย ๔ แล้ว ในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ก็ต้องพิจารณาถึงความถูกต้องเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิด

ความเดอืดรอ้นแก่ตนเองและผูอ้ืน่ รวมถงึการพฒันาความสมัพนัธก์บัธรรมชาติใหเ้ปน็ไปในทางเกือ้กลูกนัมากกวา่

จะเป็นการทำาลาย เพื่อประโยชน์ของมนุษย์เพียงฝ่ายเดียว เพราะในที่สุดโทษที่เกิดจากการทำาลายสิ่งต่าง ๆ  ย่อม

จะย้อนกลับมาทำาความเสียหายให้แก่มนุษย์เองด้วย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องของการพัฒนากาย และคนที่พัฒนา

ตนแล้ว เรียกว่า ภาวิตกาย

 ในพระพุทธศาสนากล่าวถึงหลักธรรมตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ๒๕ ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดำารง

ชีวิตเอาไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้มนุษย์เราบริโภคปัจจัยพื้นฐานนั้นอย่างถูกต้อง ถูกจุดประสงค์ เรียบง่าย และคุ้มค่าอย่าง

ที่สุด ปัจจัย ๔ ได้แก่เครื่องยังชีพทางร่างกายในการดำารงชีวิตซึ่งมีดังนี้

 ๒๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๐๐, องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๙/๑๐๔. 
 ๒๔ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน้า ๙. 
 ๒๕ สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว), หนังสือสวดมนต์ฉบับหลวง, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บำารุงนุกูลกิจ, ๒๔๗๒), หน้า ๑๑๔–๑๑๕. 

๗
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 ๑. อาหาร โดยมีจุดมุ่งหมายในการบริโภคอาหารก็คือ

  เพื่อให้กายดำารงอยู่ได้

  เพื่อกำาจัดความหิวอาหาร

  เพื่อจะอนุเคราะห์การปฏิบัติธรรม

 ๒. เครื่องนุ่งห่ม

  เพื่อบรรเทาความหนาว

  เพื่อบรรเทาความร้อน

  เพื่อป้องกันพวกแมลงสัตว์ร้ายมารบกวน เช่น ยุง เป็นต้น

  เพื่อปกปิดอวัยวะที่ทำาให้เกิดความละอาย

 ๓. ที่อยู่อาศัย

  เพื่อบรรเทาความหนาว

  เพื่อบรรเทาความร้อน

  เพื่อป้องกันสัตว์ร้าย รวมทั้งคนร้ายด้วย

  เพื่อป้องกันอันตรายจากฤดูกาลต่าง ๆ เช่น พายุ ฝน เป็นต้น

 ๔. ยารักษาโรค

  เพื่อบรรเทาเวทนา เป็นการระงับโรคต่าง ๆ ให้บรรเทาเบาบางลง หรือให้โรคหายไปในที่สุด

  เพื่อความเป็นผู้ไม่มีอาพาธหรือโรคต่าง ๆ 

  เพราะฉะนั้น การบริโภคปัจจัย ๔ นี้จะต้องไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  เพื่อเล่น

  เพื่อมัวเมา

  เพื่อประดับ

  เพื่อตบแต่งประเทืองผิว

 นอกจากนีใ้นพระพทุธศาสนายงัไดก้ลา่วถงึหลกัจรณะหรอืขอ้ปฏบิตัขิองผูฝ้กึอบรมตนเพือ่บรรลวุชิชา

หรือปัญญา ผู้ที่ต้องพัฒนาตนในที่นี้หมายถึง ปุถุชน โสดาบัน สกทาคามี และอนาคามีบุคคล อาจกล่าวได้ว่า 

กิจกรรมทางการพัฒนากาย คือ การปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน การสำารวมอินทรีย์ การรู้จักประมาณในการบริโภค 

เป็นต้น ดังพุทธพจน์ว่า

 แมข้้อทีอ่รยิสาวกเป็นผูถ้งึพร้อมด้วยศลีนี ้กเ็ปน็จรณะของเธออกีประการหนึง่ แมข้อ้ทีอ่รยิสาวกเปน็ผู้

คุม้ครองทวารในอนิทรยีท์ัง้หลายนี ้กเ็ป็นจรณะของเธอประการหนึง่ แมข้อ้ทีอ่รยิสาวกเปน็ผูรู้ป้ระมาณในโภชนะ 

ก็เป็นจรณะของเธอประการหนึ่ง แม้ข้อที่อริยสาวกเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตึ่นนี้ ก็เป็นจรณะของเธอ

ประการหนึ่ง แม้ข้อที่อริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วย สัปปุริสธรรม ๗ ประการนี้ ก็เป็นจรณะของเธอประการหนึ่ง 

แม้ข้อที่อริยสาวกเป็นผู้ได้ฌานทั้ง ๔ อันเป็นธรรมอาศัยซึ่งจิตอันยิ่ง เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมตามความ

ปรารถนา เป็นผู้ได้โดยไม่ยาก ไม่ลำาบากนี้ ก็เป็นจรณะของเธอประการ หนึ่ง ๒๖

 ๒๖ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๓/๒๘. 

๘
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 จรณะหรอืข้อปฏบิติัของผูฝ้กึอบรม ๖ ประการนี ้ปรากฏในหลายทีต่า่งกรรมต่างวาระ เชน่ เสขปฏิปทา 

ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและการปฏิบัติ (ฝึกฝนอบรม) เป็นต้น โดยทั่วไปกิจกรรมนี้เรียงตามลำาดับด้วย คือ

เริ่มจาก ๑) ความถึงพร้อมด้วยศีล ๒) คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ๓) ประมาณในการบริโภค ๔) ประกอบ

ความเพียรเครื่องตื่น ๕) ประกอบด้วยสัปปุริสธรรม ๖) ปฏิบัติเพื่อบรรลุฌาน ๔ ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากาย ดังนี้ 

  ๑.๑ อินทรีย์สังวร หรือคุ้มครองทวารอินทรีย์ หมายถึง การสำารวมอินทรีย์ คือ ระวังไม่ให้บาป

อกุศลธรรมครอบงำาจิตใจเม่ือรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ ๖ ในชั้นนี้เป็นการควบคุมการรับรู้เมื่อติดต่อเกี่ยวข้องกับ

โลกทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เป็นการควบคุมตามกฏเกณฑ์หรือมาตราฐานภายนอก การควบคุมที่ว่านี้โดย

สาระแล้วเป็นการระมัดระวังในขณะที่ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้ลิ้มรส กายได้สัมผัส และจิตใจคิด

สิ่งต่าง ๆ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือพร้อมกันหลาย ๆ  อย่างก็ได้ โดยระมัดระวังไม่ให้หมายรู้หรือยึดถือเป็นสาระไม่ว่า

โดยการตคีวามเอาจากลกัษณะทัว่ไปหรอืลกัษณะเฉพาะ เพราะถา้ไมร่ะมดัระวงัแลว้ถา้หมายรูเ้อาวา่เปน็ตวัตน ก็

จะเผลอใจไปตามความชอบความชังก็จะทำาให้ความดีใจ เสียใจครอบงำาจิตใจเอาได้ ที่ต้องระมัดระวังก็เพราะว่าผู้

ฝึกฝนยังไม่รู้แจ้งวิชชา การระมัดระวังนี้อาจทำาได้โดยตั้งสติกำาหนดรู้อารมณ์ แล้วนำาหลักการที่ช่วยไม่ให้เผลอตัว

ดังกล่าว หลักการสำาคัญในกิจกรรมนี้คือ ไม่ถือนิมิต ไม่ถืออนุพยัญชนะ๒๗

  ๑.๒ ประมาณในการบรโิภค คอื รูจ้กัพจิารณาในการรบัประทานอาหารวา่ เพือ่หลอ่เลีย้งรา่งกาย

เพือ่ใชท้ำากจิกรรมใหเ้กดิความผาสกุ มใิชเ่พือ่สนกุสนานมัวเมา๒๘ เช่นคะเนในการบริโภคอาหารใหพ้อเหมาะพอควร

แก่ฐานะของผู้ฝึกฝน แล้วผู้บริโภคเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่เป็นคุณค่าแท้ไม่ใช่ประโยชน์จากค่านิยมหรือคุณค่าเทียม 

การประมาณในการบริโภคเช่นนี้ ทำาให้การยึดติดในการบริโภคลดลง จิตใจก็สงบขึ้นในการแสวงหาสิ่งบริโภคการ

พัฒนาก็จะเป็นไปด้วยดี อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้ความไม่สบายกายต่าง ๆ เช่น ความหิวที่เกิดขึ้น ผู้ฝึกฝนก็จะมีวิถี

ชีวิตแห่งการพัฒนาตนได้อย่างสมบูรณ์

 ๒. ศีลภาวนา พฒันาศลี เจรญิศลี คือมพีฤตกิรรมทางสงัคมทีพ่ฒันาแลว้ ไมเ่บียดเบยีนกอ่ใหเ้กดิความ

เดือดร้อนแก่ผู้อื่น แก่สังคม และประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสังคม มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต 

เป็นการฝึกตนให้อยู่ในสังคมด้วยดีและเป็นประโยชน์ ๒๙ ระดับต้นคือ ความมีระเบียบวินัยในการเป็นอยู่ ในการ

ดำาเนินชีวิต โดยไม่ให้มีการเบียดเบียนกัน ศีล ๕ ซึ่งเป็นศีลขั้นพื้นฐาน จะเห็นได้ว่ามุ่งที่การไม่เบียดเบียนกันกล่าว

คือ ไม่เบียดเบียนต่อกันในทางชีวิตร่างกาย ในทางทรัพย์สิน ในทางคู่ครอง ในทางใช้วาจา ตลอดจนไม่เบียดเบียน

สติสัมปชัญญะของตนเอง เมื่อไม่เบียดเบียนกันแล้วก็ขยายออกไปถึงความสุจริต

 การอบรมกายวาจาใหอ้ยูใ่นศีล ก็คอืความประพฤติทีด่งีาม มมีารยาทงดงาม และนา่เคารพนบัถือ เปน็

ทีไ่วว้างใจโดยมคุีณธรรมเป็นเครือ่งอยู ่ซึง่ไดแ้กเ่บญจศีล เปน็คุณธรรมพ้ืนฐานสำาหรบัมนษุย์ ซ่ึงอาจเรยีกคุณธรรม

นี้ว่า มนุษยธรรม อีกทั้งยังทำาให้สังคมมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วย ได้แก่

 ๑. งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ แต่ควรมีเมตตา กรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง

 ๒. งดเว้นจากการลักทรัพย์ หรือแสวงหาทรัพย์ในทางมิชอบ แต่ควรประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตถูก

ต้องตามทำานองคลองธรรม

 ๒๗ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๘/๒๓. 
 ๒๘ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๙/๒๔. 
 ๒๙ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐.

๙
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 ๓. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม แต่ควรมีความสันโดษพอใจเฉพาะในคู่ครองของตน

 ๔. งดเว้นจาการพูดเท็จ แต่ควรพูดแต่ความจริง

 ๕. งดเว้นจากการเสพของมึนเมาอันเป็นเหตุให้ขาดสติ - สัมปชัญญะ ดำาเนินชีวิตด้วยความประมาท 

แต่ควรเจริญสติ - สัมปชัญญะ ให้บริบูรณ์ ๓๐

 เมื่อดำารงชีวิตอยู่ในสังคม อยู่ร่วมกับคนอื่น โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้ว ต่อจากนั้นก็มีอีกระดับ

หนึ่ง คือ การฝึกฝนควบคุมตนในทางกายวาจา เพื่อเป็นพื้นฐานของการฝึกจิตใจหรือพัฒนาจิตใจ เช่นศีลของพระ 

ศีลของอุบาสกที่ไปรักษาศีลอุโบสถ เป็นศีลที่ต้องมีการฝึกกาย วาจา เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาจิตใจ เช่น ต้อง

รู้จักควบคุมบังคับใจตนเองให้ดีขึ้น เป็นการประพฤติปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ หรือข้อกำาหนดที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อจะ

ฝึกฝนตนเองในการที่จะเจริญขึ้นในคุณธรรมต่าง ๆ ในทางจิตใจยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยสัมพันธ์กับการพัฒนาข้อต่อไปที่

เรียกว่าการพัฒนาจิตใจ ผู้ที่พัฒนาทางศีลแล้วเรียกว่า ภาวิตสีโล 

 ๓. จิตภาวนา พัฒนาจิต ในการพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเป็นการฝึกอบรมให้จิตมี

คุณสมบัติครบ ๓ ด้านคือ

  ๑. คุณภาพจิต คือมีคุณธรรมต่าง ๆ เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม เป็นจิตใจที่สูง ประณีต มีเมตตา 

มีความเป็นมิตร ปรารถนาประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น มีความกรุณา คืออยากช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มีจาคะคือมีใจเผื่อ

แผ่โอบอ้อมอารี มีคารวะ คือเห็นความสำาคัญของผู้อื่น มีมัทวะคือความอ่อนโยน กตัญญูคือรู้คุณค่าแห่งการกระ

ทำาของผู้อื่น

  ๒. สมรรถภาพจติ หรอืความสามารถของจติ เช่น ความมสีตดิ ีมวีริยิะ คอืความเพยีรในการทำางาน 

มีขันติ คือความอดทน มีสมาธิแน่วแน่ มีสัจจะจริงจัง มีอธิษฐาน คือความเด็ดเดี่ยวต่อความมุ่งหมาย มีความหนัก

แน่นมั่นคงเข้มแข็งของจิตใจ ที่จะทำางานให้ได้ผลสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางปัญญา คือการคิดพิจารณา

ให้สิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริงอย่างแจ่มชัด

  ๓. สุขภาพจิต คือ มีจิตที่มีสุขภาพดี เป็นสุข สดชื่นร่าเริงเบิกบาน ปรอดโปร่ง มีปีติ ความอิ่มเอิบ

ใจ มคีวามผอ่นคลายไม่ขุน่มัว ไม่หม่นหมองหดหู่ เป็นต้น ลกัษณะตา่ง ๆ  ของจติใจทีม่คีวามสขุนีเ้ปน็สิง่สำาคัญมาก

ในพระพุทธศาสนา การขาดสุขภาพจิตเป็นปัญหาสำาคัญของสังคมในยุคปัจจุบัน จึงจะต้องเน้นเรื่องสุขภาพจิตให้

มากดว้ย ผูท้ีฝ่กึฝนอบรมจิตแลว้เรยีกวา่ ภาวติจิตโต สมาธ ิมคีวามสำาคัญและมปีระโยชนม์าก เปน็ธรรมมอุีปการะ

มากในงานทุกงาน ทั้งในการประกอบกิจทางโลกและการปฏิบัติในทางธรรม การมีสมาธิก็เพื่ออบรมปัญญา การ

เจรญิสมาธิใหจ้ติบรสิทุธิม์จีดุหมายคอืเพือ่ความเหน็ความเขา้ใจใหถ้กูตอ้งสมบรูณ ์ภกิษพึุงอบรมสมาธ ิเพราะเม่ือใจ

มีสมาธิหรือมั่นคงแล้ว ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง๓๑ สมาธิเป็นสิกขาหนึ่งในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา 

แตล่ะสกิขานัน้ดำารงอยูใ่นฐานะทีส่มัพนัธกั์น คอืศีลเปน็พืน้ฐานของสมาธ ิและสมาธเิปน็พืน้ฐานของปญัญา ในมหา

ปรินิพพานสูตร ได้แสดงไว้ว่า สมาธิที่บ่มอบรมโดยศีล ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก ปัญญาที่บ่มอบรมโดยสมาธิ 

ยอ่มมผีลมากมอีานสิงสม์าก จิตทีบ่่มอบรมโดยปัญญาแล้วยอ่มหลดุพน้โดยชอบจากอาสวะทัง้หลาย คอื กามาสวะ 

ภวาสวะ อวิชชาสวะ๓๒ 

 ๓๑ วศิน อินทสระ, พุทธปรัชญาเถรวาท, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, ๒๕๒๓), หน้า ๓๖๔.
 ๓๒ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๗๖/๘๖. 
 ๓๓ องฺ.จตุก. (ไทย) ๒๑/๔๑/๕๒, 

๑๐
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 สรุปพระพุทธศาสนาได้แสดงประโยชน์ของสมาธิลงในประเด็นที่สำาคัญไว้ ๔ ประการคือ

 ๑. สมาธิที่เจริญแล้วทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน

 ๒. สมาธิที่เจริญแล้วทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ญาณทัสสนะ

 ๓. สมาธิที่เจริญแล้วทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ

 ๔. สมาธิที่เจริญแล้วทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย๓๓ 

 การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเรียกว่า การเจริญสมาธิ ซึ่งมีอยู่ ๒ วิธีคือ

 ๑. สมถภาวนา คือการฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ ทำาให้จิตตั้งมั่น ละราคะได้ สมถภาวนานี้เป็นทาง

ปฏิบัติเพื่อทำาให้เกิดสมาธิโดยตรง

 ๒. วิปัสสนาภาวนา คือการฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตามความเป็นจริง ทำาให้เกิดปัญญา

สามารถละอวิชชาได้ วิปัสสนาภาวนานั้นต้องอาศัยสมาธิขั้นต้นเป็นฐาน สำาหรับใช้พิจารณาสภาวธรรมตามหลัก

ของวิปัสสนา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุถึงจุดหมายคือความหลุดพ้นจากกิเลสาสวะได้

 การพฒันาจติขึน้สูส่มาธใินระดบัตา่ง ๆ  เปน็ขัน้ตอนของการปฏบิตั ิซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ในระหวา่งปฏบิตั ิ

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติ และรวมทั้งตัวสมาธิเอง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ และเป็นไปตามเหตุปัจจัยเกิดจากการกระทำา

ของมนุษย์เองอย่างแท้จริง หาใช่เป็นเร่ืองเพ้อฝันหรือรอให้มันเกิดหรือเป็นไปของมันเองไม่ การเจริญสมาธิอาจ

สรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

 ๑. ตัดปลิโพธ ๑๐ คือตัดความกังวล ได้แก่ที่อยู่ ตระกูล ลาภ หมู่คณะ การงาน การเดินทาง ญาติ 

ความเจ็บป่วย การศึกษา และอำานาจ

 ๒. ชำาระศีลให้บริสุทธิ์

 ๓. เข้าหากัลยาณมิตรหรือครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถให้กรรมฐานได้

 ๔. รับเอากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเหมาะแก่อุปนิสัยของตน จากกรรมฐานทั้งหมด ๔๐ ชนิด

 ๕. หาสถานที่เหมาะสมแก่การเจริญสมาธิ แล้วลงมือปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิ

 ๔. ปัญญาภาวนา การพัฒนาปัญญา คือ การทำาปัญญาให้เจริญงอกงาม ในเบื้องต้นจะต้องมีความรู้

ความเขา้ใจในศลิปวทิยาการ ทางวิชาชพี ต่อมาต้องพฒันาปญัญาให้มกีารรบัรู ้เรยีนรู ้อยา่งถูกตอ้งของสิง่ทัง้หลาย

ตามความเป็นจริง คือ เข้าใจสิ่งนั้นทั้งหลายตามสภาวะหรือตามที่มันเป็น ไม่เอนเอียงด้วยอคติหรือฉันทาคติ ที่จะ

ทำาให้การรับรูผ้ดิพลาดคลาดเคลือ่นจากความเปน็จรงิ ขัน้ตอ่ไปคอืวนิจิฉยัดว้ยการใชป้ญัญาบรสิทุธิ ์ไมใ่ช่ดว้ยกเิลส 

เป็นปัญญาทีรู้่จกัเขา้ใจโลกและชวีติตามความเปน็จรงิ เขา้ใจความเจรญิและความเสือ่มของโลกและชีวติตามความ

เป็นจริงและตามเหตุปัจจัย รู้จักทางแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ความสำาเร็จให้ตนพัฒนายิ่งขึ้น ๆ ขึ้นไป รู้เท่าทัน

โลกและชวีติทำาใหเ้ป็นอสิระหลดุพน้จากความทกุขโ์ดยสมบรูณ ์พัฒนาไปจนถงึขัน้วมุิต ิคือหลุดพ้นเปน็อิสระท่ีแท้

จริง จิตใจไม่ถูกยึดมั่นในสิ่งทั้งหลาย ไม่ถูกครอบงำา ผู้ที่ฝึกฝนอบรมพัฒนาทางปัญญาแล้วเรียกว่า ภาวิตปัญญา

 การอบรมปัญญา ก็คือการอบรมจิตนั่นเองให้มีปัญญา ให้รู้ชัดว่าควรทำาอะไร ควรเว้นอะไร ได้แก่การ

อบรมปญัญาใหรู้เ้หน็ตามความเป็นจรงิ เชน่เหน็ไตรลกัษณ ์แยกสมมตอิอกจากความเปน็จรงิ ไดแ้ลว้จะทำาให้จติใจ

ไม่ติดสมมติ กล่าวคือ รู้ว่าแม้จะรับสิ่งสมมติ แต่ก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นเพียงสิ่งสมมติเท่านั้น แล้วจิตก็ไม่ไปติดอยู่ในสิ่งนั้น 

แตถ้่าเข้าใจไมช่ดัเจนกท็ำาใหเ้กดิการสบัสนซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสภาพตามความเปน็จรงิ ดงันัน้ พระพทุธศาสนาสอน

ให้รู้จักแยกสัจจะ (ความจริง) เป็นสองระดับ สัจธรรม ๒ อย่าง คือ สมมติสัจจะ และปรมัตถสัจจะ

  ๓๓ องฺ.จตุก. (ไทย) ๒๑/๔๑/๕๒, 

๑๑
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 ๑. สมมตสิจัจะ คอืความจรงิอยา่งสมมต ิสมมตวิา่เปน็นัน่วา่เปน็นี ่วา่อยา่งนัน้วา่อยา่งนี ้เปน็ของสมมติ

จึงไม่ใช่ของจริง เป็นจริงตามที่มีความเห็นร่วมกัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในการยังประโยชน์ให้สำาเร็จ

ในชีวิตประจำาวัน เช่น คน สัตว์ สิ่งของ คนดี คนชั่ว โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น

 ๒. ปรมตัถสจัจะ คอืความจรงิโดยปรมัตถ ์เป็นความจรงิตามความหมายอนัแท้จรงิตรงตามสภาวะ เพ่ือ

ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเท่าทันตามความเป็นจริงของสรรพสิ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด ซึ่งได้แก่ การหยั่งรู้

สจัธรรม เพือ่จะทำาลายการยดึม่ันถอืม่ันทีเ่ป็นสาเหตุของการทำาใหห้ลงผดิ ใหส้ลายหายไป ทำาให้หลดุพน้จากกเิลส 

และความทุกข์ มีจิตใจที่ผ่องใสบริสุทธิ์ มีความสุขตามความเป็นจริง สิ่งที่เป็นจริงโดยปรมัตถ์ เช่น นามธรรม รูป

ธรรม เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ฯลฯ

 การที่มนุษย์ประพฤติปฏิบัติตามหลักภาวนา ๔ ประการที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนี้ มีคุณประโยชน์

อย่างมหาศาลโดยทำาให้บุคคลสามารถเข้าใจในชีวิตของมนุษย์ได้มากมาย ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการดำาเนิน

ชีวิตเพื่อเข้าสู่สภาวะบุคคลในอุดมคติระดับชั้นอริยบุคคล อันเป็นจุดหมายสูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนาได้เป็น

อย่างดี ในการพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนานั้นทำาให้เกิดปัญญาเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก การพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน

ตามหลกัภาวนาทีก่ลา่วมานี ้แสดงใหเ้หน็ถงึหลกัคำาสอนในพระพทุธศาสนาทีมี่ความเกีย่วข้องกบัมนษุยโ์ดยตรงคอื

ร่างกายและจิตใจรวมถึงปัญญา แต่ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ

บุคคล และแนวทางการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกันทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา ให้มีความแข็งแรง มั่นคง เบิก

บาน มคีวามรูเ้ทา่ทนัในชวีติ จงึกลา่วไดว้า่การพฒันาตามหลักพระพุทธศาสนาเปน็การพัฒนาท่ีครอบคลมุทุกดา้น

ของชีวิตมนุษย์

สรุป
 มนุษย์ตามนิยามของพระพุทธศาสนา มิได้มองมนุษย์เพียงรูปลักษณ์ หรือองค์ประกอบท่ีเป็นมนุษย์

เท่านั้น ยังแสดงถึงความเป็นมนุษย์ตามนิยามของหลักพุทธธรรม ซึ่งจะนำาไปสู่ความเข้าใจในสภาวะของมนุษย์

ตามกฏของธรรมชาติอีกด้วย ในอัคคัญญสูตร ได้กล่าวถึงมนุษย์ในฐานะที่เป็นส่วนสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของ

โลก และธรรมชาติแวดล้อม เช่น ทำาให้เกิดระบบสุริยะ การโคจรของดวงดาว วันเวลาและฤดูกาล มนุษย์ในฐานะ

เป็น“สตัวะ”หรือ ผู้ทีย่งัขอ้งอยู ่หรอืตดิอยูใ่นสงัสารวฏั มนุษย์ในพระพุทธศาสนามิไดมี้ฐานะเริม่ตน้จากสัตวสั์งคม 

เพราะความเปน็มนษุยเ์ริม่จากปัจเจกชวีติ มิใชม่วลชนหรอืหมูแ่หง่ชีวติ สว่นวฒันธรรม เปน็สิง่ทีม่นษุยเ์ปลีย่นแปลง

ปรับปรุงมาจากวิถีชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของสังคมส่วนรวมโดยเป็นผลิตผลของส่วนรวมที่มนุษย์ได้เรียนรู้

จากคนแต่ก่อนสืบต่อเป็นประเพณีกันมาตลอดจนความรู้สึก ความคิดเห็นและกริยาอาการหรือการกระทำาใดๆ 

ของมนุษย์ส่วนรวม ลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกันและสำาแดงออกมาเป็นภาษา ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบประเพณี 

พฤติกรรมสำาคัญของมนุษย์เป็นบ่อเกิดทางวัฒนธรรมต่างๆ คือการหาอาหารดังจะเห็นได้จากการเก็บหาอาหาร

เป็นความสำาคัญอันดับแรกเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ การเก็บหาอาหารจากธรรมชาตินับเป็นเทคโนโลยีการ

ผลิตรูปแบบแรกของมนุษย์ ด้วยการเก็บผัก ผลไม้ รากไม้ ล่าสัตว์จับปลาด้วยเครื่องมือง่าย ๆ เช่น หอก ธนู เบ็ด 

เป็นต้น มนุษย์เพิ่งรู้จักการเกษตรมาเมื่อ ๑๐,๐๐๐ ปีมานี้เอง มนุษย์พัฒนาการเกษตรจากการทำาไร่เลื่อนลอย ไร่

หมุนเวียน จนถึงการเกษตรแบบเข้มข้นที่มีการใช้แรงงานสัตว์หรือเครื่องทุ่นแรง การจัดระบบชลประทาน รวมถึง

การเลี้ยงสตัว์ ระบบเศรษฐกจิ หมายถงึกฎเกณฑ์ในการจัดแบง่ปันผลประโยชน ์การแลกเปลีย่นสินคา้และบรกิาร

ในสังคม ทุกสังคมมีกฎเกณฑ์ในการจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ มีระเบียบ ข้อกำาหนดใน “สิทธิใช้สอย” และการ

๑๒
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมแรงงาน ระบบควบคุมการผลิตและแบ่งปันผลผลิต ไม่ว่าวัฒนธรรมนั้น ๆ 

จะใช้ระบบ “เงินตรา” หรือไม่ก็ตาม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่เป็นที่ดิน นำ้า 

ป่า แร่ธาตุ สัตว์และพืชต่าง ๆ เป็นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ ที่มีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์ ทุก

วฒันธรรมทัว่โลกมีระบบจัดการ การควบคุมดูแล การใชแ้ละรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิมกีารกำาหนดระเบยีบเกีย่ว

กบั “สทิธ”ิ และ “วธิกีาร” ใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรรวมทัง้มาตรการลงโทษสาหรบัผูฝ้า่ฝืน นอกจากนีเ้ทคโนโลยี

และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต แรงงานการผลิต สินค้าและบริการ ระบบครอบครัวและเครือญาติ อัตลักษณ์และ

ความเป็นชาติพันธุ์ องค์กรสังคมและการเมือง ความเชื่อและศาสนาเหล่านี้ล้วนเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมทั้งสิ้น

วัฒนธรรมความเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติตามหลักคำาสอนในพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีมนุษย์เป็น

จุดศูนย์กลางในการบัญญัติคำาสอน ถึงแม้ว่าจะมีการกล่าวถึงความรู้ด้านอื่น ๆ  ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวมนุษย์ ก็เพื่อใช้

เปน็เครือ่งมอืในการอธบิายใหเ้ขา้ใจในตวัมนษุยไ์ดอ้ย่างถกูตอ้ง พระพุทธศาสนาถอืวา่เร่ืองมนษุย์ เป็นปรากฏการณ์

ชวีติอยา่งหนึง่ทีมี่อยูใ่นโลกโดยเป็นชวีติทีมี่ศกัยภาพสงู เปน็ผูส้ามารถฝกึฝนอบรมตนได ้และเมือ่ไดร้บัการพัฒนา

แล้วก็จะเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดการแสดงถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์ในธรรมชาติ ตามนิยามของธรรม นั้นหมายถึง 

ภาวะความเปน็อยูข่องมนษุยต์ามกฏธรรมชาติ โดยไมแ่บง่แยกวา่กฏเกณฑน์ีใ้ช้กับมนษุย์ สว่นอีกกฏเณฑห์นึง่ใชก้บั

สัตว์ หรือโลกธรรมชาติ แต่มันเป็นกฏพื้นฐานที่ใช้กับสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะของปรากฏการณ์ เช่น ปรากฏการณ์

ในโลกกายภาพ หรือโลกวัตถุ ก็จะสามารถอธิบายได้ด้วยกฏของอุตุนิยาม เป็นต้น การอธิบายดังกล่าว จะทำาให้

เราเข้าใจถึงฐานะที่แท้จริงของมนุษย์ตามหลักคำาสอนของพระพุทธศาสนา คือหลักภาวนา ๔ ได้แก่ กายภาวนา 

คือ การทำากายให้เจริญ มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง การพัฒนากายให้มีสุขภาพ

รา่งกายแขง็แรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ  และยงัรวมถึงการพฒันาความสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มภายนอกอยา่ง

ถกูต้องดงีาม ในทางทีเ่ปน็คณุประโยชน ์ซึง่เปน็สิง่ท่ีสำาคัญมาก เพราะไม่เพียงหมายถงึส่ิงแวดล้อมทางสังคม แตยั่ง

หมายถึงสิ่งอื่น ๆ ที่มีความสำาคัญและจำาเป็นต่อชีวิตมนุษย์ เช่น รู้จักการบริโภคปัจจัย ๔ อันได้แก่ อาหาร เครื่อง

นุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย การใช้การบริโภคยา และรู้จักใช้อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการเสพหรือใช้สอยวัสดุ

อุปกรณ์ในทางที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศีลภาวนา พัฒนาศีล เจริญศีล คือมีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนา

แล้ว ไม่เบียดเบียนก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น แก่สังคม และประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสังคม 

มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นการฝึกตนให้อยู่ในสังคมด้วยดีและเป็นประโยชน์ ระดับต้นคือ ความมี

ระเบียบวินัยในการเป็นอยู่ ในการดำาเนินชีวิต โดยไม่ให้มีการเบียดเบียนกัน ศีล ๕ ซึ่งเป็นศีลขั้นพื้นฐาน จะเห็น

ได้ว่ามุ่งท่ีการไม่เบียดเบียนกันกล่าวคือ ไม่เบียดเบียนต่อกันในทางชีวิตร่างกาย ในทางทรัพย์สิน ในทางคู่ครอง 

ในทางใช้วาจา ตลอดจนไม่เบียดเบียนสติสัมปชัญญะของตนเอง เมื่อไม่เบียดเบียนกันแล้วก็ขยายออกไปถึงความ

สุจริต จิตภาวนา พัฒนาจิต ในการพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเป็นการฝึกอบรมให้จิตมีคุณสมบัติครบ 

๓ ด้านคือ คุณภาพจิต สมรรถภาพจิต สุขภาพจิต ปัญญาภาวนา การพัฒนาปัญญา คือ การทำาปัญญาให้เจริญ

งอกงาม ในเบือ้งตน้จะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในศิลปวทิยาการ ทางวชิาชพี ตอ่มาตอ้งพัฒนาปญัญาใหมี้การรับรู้

เรียนรู้ อย่างถูกต้องของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง

๑๓
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การศึกษาประเพณีการบวชนาคด้วยขบวนแห่บนหลังช้าง

 ในอำาเภอเขวาสินรินทร์ ในจังหวัดสุรินทร์

A STUDY OF TRADITIONAL NAGA ORDINATION PARADE 

ON THE ELEPHANT BACK KWAOSINNARIN DISTRICT SURIN PROVINCE

พระสายแพร กตปุญฺโญ (พริ้งเพราะ) * 

บทคัดย่อ

 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบวชที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ประเพณีการ

แห่นาคบนหลังช้าง และแนวทางสืบสานประเพณีการแห่นาคบนหลังช้าง อำาเภอเขวา สินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ผลของการศึกษาพบว่า

 ๑) การบวชที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ก่อนพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นมีการบวชหลาย

ลักษณะ เน้นการบวชเพื่อบำาเพ็ญเพียรหรือตบะ ไม่มีพิธีกรรมที่ซับซ้อน กลุ่มผู้ออกบวชมาจากหลายวรรณะ เช่น 

อาฬารดาบส อุททกดาบส ชฎิล สัญชัยปริพาชกกับบริวาร ปัญจวัคคีย์ เป็นต้น พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล

มีการบวช ๘ วิธี แต่ในยุคปัจจุบันมีการบวชแบบเดียวคือแบบญัตติจตุตถกรรมวาจา โดยให้พระภิกษุสงฆ์ตามที่

พระวินัยกำาหนดเป็นผู้บวชแก่กุลบุตร

 ๒) ประเพณกีารแหน่าคบนหลงัชา้งในอำาเภอเขวาสนิรนิทร ์จงัหวดัสรุนิทรไ์ดร้บัการบอกเลา่จากคนใน

ชมุชนวา่ประเพณนีีมี้มานานแลว้ อาจจะเป็นเพราะวา่ชาวกวยสรุนิทรม์วีถิชีวีติผกูพันกับช้าง จงึเปน็เหตใุหน้ำาชา้ง

เข้ารว่มขบวนแหน่าคบนหลงัชา้ง โดยนำาชา้งของตนเอง ญาตพิีน่อ้ง หรอืจา้งชา้งจากอำาเภออืน่ ๆ  ในจงัหวดัสรุนิทร์

ให้เข้าร่วมด้วย คนในชุมชนที่เข้าร่วมในขบวนแห่นาคแต่งกายด้วยชุดผ้าไหม หาบ ถือ เครื่องอัฐบริขาร เครื่องใช้

ต่าง ๆ  มีวงปี่พาทย์ กลองยาว รถแห่ และการละเล่นอื่น ๆ  เข้าร่วมในขบวนแห่นาคด้วย เมื่อถึงวัดก็มีการ แห่รอบ

อุโบสถ ๓ รอบ แล้วพระสงฆ์ประกอบพิธีกรรมบวชในขั้นตอนต่อไป

 ๓) แนวทางสืบสานประเพณีการแห่นาคบนหลังช้าง ควรส่งเสริมประเพณีนี้ให้มีอยู่ต่อไปเนื่องจาก

มีความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีคุณค่าควรอนุรักษ์ แนวทางสืบสานทำาได้ โดยให้การศึกษากับ

คนในชุมชน การทำาวิจัย ฟื้นฟู พัฒนา ถ่ายทอด สร้างเครือข่าย ส่งเสริมและสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น 

เช่น หมอขวัญนาค ช่างทำาชฎา ช่างทำาขันหมากเบ็ง เป็นต้น มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความ

สามารถอย่างเต็มท่ี ยกย่องประกาศเกียรติคุณ ฝึกให้เยาวชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมในการบวช

นาค เชน่ ทำาบายศร ีการห่อขา้วต้ม ทอ่งสตูรขวญันาค ทำาขนัหมากเบง็ เปน็ตน้ มกีารรณรงคป์ลกุจติสำานกึใหค้นใน

ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีการแห่นาคบนหลังช้าง รวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อแสดง

สภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน เป็นการสร้างความรู้และความภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ของชุมชนท้องถิ่นด้วย

  * นิสิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์,
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ABSTRACT

 This research aims to 1) study the priesthood appears in Buddhist book 2) the 

traditional Naga procession on elephant back in KwaosinnarindistricSurin province 3) the Naga 

tradition procession preserve on elephant back in KwaosinnarindistricSurin province. The results 

of the study are ;

 1) the priesthood appears in Buddhist book, which were ordained in the early days 

of Buddhism, has many characteristics. It this emphasizes on the priests to perform penance 

or perseverance as a prophet. There are no elaborate rituals in this era, there are people from 

different castes, for example kings and Brahmin priests who become a hermit. The Buddhist 

monk are in eight ways, but the only way is to ordain a motion YutijuttuAupsampta. The monk, 

according to the discipline prescribed as an initiation to the good son.

 2) no one know the traditional Naga procession on elephant back in the Kwaosinnarindis-

tric Surinprovincewas start. It was told by the ancient that the people in the Kwaosinnarindistric 

Surinprovincehave been involved in the Naga Elephant procession in the priesthood. Perhaps 

it is because the lifestyle is bound together. The elephants may be their relatives or rent from 

other districts in Surin province. People in the community join the Naga parade with a beautiful 

silk dress and holding eight necessities of a Buddhist monk which use in his life, will be leaded 

by gamelan orchestra, shadow, current band drum and other play in the parade. When the 

measure was a procession around the temple three rounds priest ordination ceremonies in the 

next step.

 3) the Naga tradition procession preserve on elephant back should be continue 

because it is an outstanding cultural identity. Thus the people who play an important role in the 

local should conserved and encourage traditional parade. By further education, research, data 

collection, reconstruction, development, innovation relay promote and encourage networking 

heritage and the wisdom of the community to strengthen local scholars such as how to cheer 

up Naga, to make Jada, to make PhaTual, to decorate Kanmarkbeng. Have demonstrated the 

wisdom fully competent Commendation awards train local youth to participate in activities in 

the ordinations such as to make bevel, to make the rice wrapped bundle, to cover the stock's 

practice Naga welcome, to decorate KanmarkBeng. Moreover there should be a campaign to 

raise awareness about the value and importance of the core material Naga traditional procession

on elephant back to Including support for a local museum and the museum community. To 

illustrate the life and conditions of the community, this will create awareness and pride of local 

culture and wisdom of communities as well.
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๑. บทนำา

 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนมากนับถือมาช้านาน ถือได้ว่าชาติศาสนาและพระมหา-

กษตัรยิท์ัง้ ๓ สถาบนันัน้ดำารงอยูคู่เ่คยีงกนัโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเปน็เอกลักษณข์องชาตไิทยมีรากฐานสำาคัญ

จากพระพุทธศาสนา จนอาจกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นมรดกลำ้าค่าคู่บ้านคู่เมือง ชาวไทยต่างมีความสามัคคี

เป็นนำา้หนึง่ใจเดยีวกนัสามารถสรา้งอธปิไตยของชาตไิว้ได ้เพราะมีพระพุทธศาสนาเปน็ท่ียึดเหนีย่วจติใจ และเปน็

แกนกลางสำาคัญที่สุดที่ทำาให้เกิดเอกภาพในชาติ นำาประเทศรอดพ้นภัยพิบัติจนถึงปัจจุบัน การที่รัฐกำาหนดไว้ใน

แผนการศึกษาแห่งชาติให้ประชาชนชาวไทยได้ศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อจรรโลงไว้ซึ่งสถาบันนี้ จึงเป็นการสร้าง

ความสามัคคีในหมู่ประชาชนคนไทยทั้งหมด ก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในบรรดาคนส่วนใหญ่มีแต่

ไมตรจีติ มติรภาพ และความมนีำา้ใจทีแ่ผอ่อกไปกวา้งขวางทัว่ผนืแผน่ดนิไทย๓๔ สงัคมไทยมกีารสรา้งมติรภาพทีด่ี

และมนีำา้ใจกนัเพราะมวีฒันธรรมประเพณน้ัีนเป็นสิง่ท่ีนยิมถอืปฏบิตัสืิบตอ่กนัมาจนเปน็แบบแผนมีขนบธรรมเนยีม 

จารตีประเพณอีนัเปน็สิง่ทีส่งัคมไดถ้อืปฏบิตัสิบืทอดกันมา๓๕ ประเพณแีละวฒันธรรมเปน็ผลงานทีค่นไทยสรา้งขึน้

อยา่งประณตีบรรจงและไดผ้า่นการแตง่แตม้และคดัสรรใหเ้ปน็กจิกรรมทางสังคมทีม่คีณุคา่และสรา้งความเปน็อนั

หนึ่งอันเดียวกันขึ้นในสังคม ทำาให้ชนในชาติมีความภาคภูมิใจ เพราะประเพณีและวัฒนธรรมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึง

เอกลักษณ์ที่ทุกหมู่เหล่า ทุกภูมิภาคได้หล่อหลอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยนำามาปฏิบัติเป็นวิถีการดำาเนินชีวิต

ของคนไทยที่แตกต่างไปจากชนชาติอื่น ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมไทยมีความสำาคัญและมีคุณค่าหลายประการ 

ซึง่สามารถกลา่วได้ ดังนีคื้อ ทำาใหเ้กดิความรักความผกูพนัในครอบครวัทำาใหเ้กดิความศรทัธาในการทำาบญุใหท้าน

ทำาใหเ้กดิความเคารพกตัญญตู่อผูมี้พระคณุทำาให้เกดิความสามคัคีในครอบครัวและชมุชนเปน็เอกลกัษณข์องแตล่ะ

ท้องถิ่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญของท้องถิ่น๓๖ เป็นประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการบวชของท้องถิ่นเป็น

เครื่องบ่งชี้ให้การสืบทอดพระพุทธศาสนา 

 ประเพณกีารบวชสามารถยดึถอืปฏบิติัวา่เปน็ส่ิงท่ีช่วยอบรมส่ังสอนใหเ้ปน็คนดเีปน็การทดแทนบญุคณุ

บดิามารดาทีเ่ป็นผูใ้หก้ำาเนดิโดยตามระเบียบของชายนัน้เมือ่มอีายคุรบ ๒๐ ปบีรบิรูณจ์ะนยิมบวชทีค่วรบวชกอ่น

การแตง่งานจะมีขึน้ได้ระบุคณุสมบัติของผูบ้วชไวว้า่จะตอ้งมอีายคุรบตามทีก่ำาหนด มอีาชพีสจุรติมีความประพฤติ

ดีมีความรู้อย่างต้องอ่านออกเขียนได้ มีร่างกายที่สมประกอบทั้งร่างกายและจิตใจ มีบริขารครบถูกต้องตามพระ

ธรรมวินัย สามารถกล่าวคำาขอบวชด้วยตนเองได้ถูกต้อง ข้อห้ามของผู้ที่ไม่สมควรบวชนั้น ได้แก่ ผู้ที่มีโรคติดต่อ

ร้ายแรงมีอวัยวะพิการ ทำาความผิด ต้องหนีอาญาแผ่นดิน เป็นผู้ที่ถูกตัดสินจำาคุก หรือผู้ที่หลบหนีราชการมาและ

มีอายุไม่ครบตามที่กำาหนด เป็นบุคคลที่ถูกห้ามอุปสมบท

  ๓๔ วิรัตน์ กะสันต์, ศึกษาผลการนำาคติธรรมคำากลอนทางพระพุทธศาสนาไปปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหญ้าขาว, 

วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๑. 
  ๓๕ บัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, กรุงเทพฯ: บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำากัด, ๒๕๓๙, 

หน้า ๕๐๘
  ๓๖ ไพศาล ภูไพบูลย์ และคณะ, หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดำาเนินชีวิต, กรุงเทพฯ: บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำากัด, 

๒๕๔๕, หน้า ๑๒๕-๑๒๖.

๑๗
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาการบวชที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

 ๒.๒ เพื่อศึกษาประเพณีการแห่นาคบนหลังช้างใน อำาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 ๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางสืบสานประเพณีการบวชแห่นาคบนหลังช้าง ในอำาเภอ เขวาสินรินทร์ จังหวัด

สุรินทร์

๓. ขอบเขตการวิจัย
  ๓.๑ ขอบเขตด้านเอกสาร

  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาข้อมูลจากเอกสาร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากพระ

ไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ รวมถึงคัมภีร์ อรรถกถา ฎีกา ตำารา

เอกสารวิชาการในทางพระพุทธศาสนาและเอกสารวิชาการ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ๓.๒ ขอบเขตด้านประชากร

  ในการศกึษาวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัไดศ้กึษาขอ้มลูดา้นประชากรทีเ่ปน็กลุม่เปา้หมายทีส่ามารถใหข้อ้มลู

ได้ มีดังนี้

  ๓.๒.๑ พระสงฆ์ ๕ รูป

  ๓.๒.๒ ผู้นำาชุมชน ๕ คน

  ๓.๒.๓ ผู้สูงอายุ ๕ คน 

  ๓.๒.๔ ปราชญ์ชาวบ้าน ๕ คน 

  ประชาชนในเขตอำาเภอเขวาสินรินทร์ที่สามารถตอบคำาถามและเป็นผู้ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่ง

นาคบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ๘๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐คน

๔. ผลการวิจัย
 ผูว้จิยัพบวา่ การบวชในพระพทุธศาสนานัน้มี ๘ วิธด้ีวยกนั ๑) เอหภิกิขอุปุสมัปทา บวชโดยพระพทุธเจา้

ทรงบวชให้ ๒) ติสรณคมนูปสัมปทา บวชโดย พระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระสงฆ์สาวกดำาเนินการกันเอง ๓) โอวาท

ปฏิคหมนูสัมปทา บวชโดยทรงอนุญาติให้พระมหากัสสปะบวชโดยวิธีนี้เพียงองค์เดียวเท่านั้น ๔) ปัญหาพยากรณู

สัมปทา บวชโดยการฟังปัญหาพยากรณ์ ทรงบวชให้แก่โสปากสามเณรเป็นองค์แรก ๕) ครุธัมมปฏิคหณูสัมปทา 

เป็นวิธีการบวชภิกษุณีโดยการให้รับครุธรรม ๘ ประการ โดยบวชให้พระนางปชาบดีโคตมีเป็นภิกษุณีองค์แรก 

๖) ทูเตนูสัมปทา เป็นการบวชสตรีเป็นภิกษุณีเช่นเดียวกันโดยวิธีใช้ทูตไปดำาเนินการแทนผู้จะบวช ๗) อัฏฐวาจิ

กาสัมปทา เป็นการบวช ๒ ครั้ง คือภิกษุสงฆ์ทำาการบวชให้ก่อน แล้วไปขออนุญาติบวชในสำานักภิกษุสงฆ์อีกครั้ง

หนึ่ง และมีพระพุทธเจ้าที่ทรงออกผนวชโดยใช้ช้างในอดีตชาติ ซึ่งได้แก่ ๑) พระพุทธเจ้าทีปังกร ๒) พระพุทธเจ้า

สุมนะ ๓) พระพุทธเจ้าสุเมธะ ๔) พระพุทธเจ้าผุสสะ ๕) พระพุทธเจ้าสิขี ๖) พระพุทธเจ้าโกณาคมนะ นิทาน

ธรรมบทเกี่ยวกับเรื่องช้างได้แก่ ๑) พระเมืองโกสัมพี ๒) พระเจ้าอุเทนเรียกช้างได้ ๓) พระผู้เคยเป็นนายควาญ

ช้าง ๔) ช้างชื่อปาเวรกะของพระเจ้าปเสนทิโกศลตกหล่ม ประเพณีการบวชโดยขบวนแห่บนหลังช้างในอำาเภอ

เขวาสินรินทร์ ถือเป็นประเพณีที่โดดเด่นกว่าที่อื่น เพราะถือว่าอาจเป็นแห่งเดียวในโลกที่ขบวนแห่ใช้ปี่พาทย์ ขึ้น

ไปทำาการประโคมบนหลังช้าง ซึ่งไม่ปรากฏในที่ใดมาก่อน โดยขบวนแห่จะแห่ไปตามทุ่งนา ตามถนนหนทาง ซึ่ง

๑๘
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เครื่องดนตรีไทยประกอบไปด้วย ฆ้องวง ระนาด กลอง และ ปี่พาทย์ โดยเครื่องดนตรีใช้เครื่องดนตรีไทยล้วนๆ 

ถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม คงไว้ซึ่งความเป็นชาติ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนในท้องถิ่น เมื่อนำามาประกอบ

การแห่นาค สะท้อนถึงวิถีชุมชนคนในชนบท ก่อให้เกิดความรักชาติ มีความสมัครสมาน สามัคคี พร้อมเพรียง มี

อารยธรรมที่ดีสืบต่อกันมา จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งการแห่นาคโดยใช้ช้าง ต้องเป็นช้างที่มีความแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถ

รับนำ้าหนักได้ ทั้งเครื่องดนตรี และรับนำ้าหนักคนที่ขึ้นไปบรรเลงได้ตลอดระยะทางของการแห่ ซึ่งในประเทศและ

ตา่งประเทศไมป่รากฏการแห่นาคดว้ยวธิกีารนีใ้นทีใ่ดมากอ่น เพราะวา่ประเทศไทยถอืไดว้า่เปน็ศนูยก์ลางของชาว

พุทธและคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้และอีกอย่างหนึ่ง ช้างถือว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ การเลี้ยงและการดูแล ตลอดถึง

การบังคับช้าง จะต้องมีควาญช้างที่มีความเชี่ยวชาญ ตรวจดูอาการและสัญชาติญาณของช้างทุกอิริยาบถ เพ่ือ

ความปลอดภัยในขบวนแห่

 ในสมยัก่อน ยงัใช้มา้มาร่วมขบวนแหด่ว้ย เนือ่งจากสมยัโบราณ ไมม่รีถยนตห์รอืถนนหนทางท่ีสะดวก

สบายเหมือนในปัจจุบัน การใช้ม้ามาร่วมช่วยเพ่ิมสีสันให้หลากหลายยิ่งขึ้น แต่ในปัจจุบันโลกเปล่ียนไปเร็วมาก 

มีเทคโนโลยีและและการพัฒนา เครื่องดนตรี การแห่นาคจึงนำากลองยาวหรือวงชาโด ติดเครื่องเสียงและเครื่อง

ดนตรีสมัยใหม่มาร่วมขบวนแห่ด้วย เพิ่มความสนุกสนานและชาวบ้านถือเป็นการออกกำาลังกาย ยืดเส้นยืดสาย

ไปในตัวด้วย

 พธิกีรรมการแต่งกายของผูท้ีจ่ะมาอปุสมบท มีเอกลักษณเ์ฉพาะ คือ นาคจะแตง่กายโดยใช้ผ้า ๓ สี คือ 

สีแดง สีขาว สีนำ้าเงิน พับปิดเสื้อขาวแขนยาว และนุ่งผ้าโสร่งไหม หรือผ้าถุงไหม ซึ่งเป็นผ้าทอมือ มีความประณีต 

หาได้ตามท้องถิ่น ผู้ปกครองที่ถือผ้าไตรและถือบาตร จะนุ่งผ้าขาวทับกางเกงหรือกระโปรงด้วย

 พิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งถือได้ว่ามีความสำาคัญ คือการเซ่นประกำา ใครมีลูกชายเชื้อสายกูย จะต้องมีการ

แซนประกำา เพื่อเป็นการไหว้ผีบรรพบุรุษ ความเชื่อถือว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะมีสิงสถิตย์อยู่ที่ประกำา เพราะจะ

ช่วยคุ้มครอง ปลอดภัยจากอุปสรรคภยันตรายทั้งปวง การดำาเนินชีวิตจะราบรื่นเป็นสิริมงคลในงานบวชและการ

แห่นาค จึงปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงทุกวันนี้

๕. ข้อเสนอแนะ
 ๕.๑ ข้อเสนอแนะในการนำาผลไปปฏิบัติ      

  ๕.๑.๑ องค์กร ชุมชน และประชาชนควรร่วมมือกันส่งเสริมประเพณีการแห่นาคบนหลังช้างให้มี

ต่อไป

  ๕.๑.๒ สรา้งกิจกรรมในการรณรงค์ปลุกจติสำานกึใหค้นในท้องถ่ินไดต้ระหนกัถงึคุณค่า แกน่สาระ 

และความสำาคัญของประเพณีการแห่นาคบนหลังช้าง 

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะในกรทำาวิจัยครั้งต่อไป

  ๕.๒.๑ ศกึษาเปรยีบเทยีบรปูแบบและวธิกีารอุปสมบทในประเทศไทยในแตล่ะทอ้งถิน่วา่มคีวาม

คล้ายกันหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

  ๕.๒.๒ ศึกษาปัจจัยหรือสาเหตุของการออกบวชระหว่างในอดีตกับปัจจุบัน

  ๕.๒.๓ ศึกษาเหตุผลและที่มาของบริขารที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตว่าพระองค์ทรงเล็งเห็น

ประโยชน์อย่างไรจึงได้ทรงบัญญัติบริขารแต่ละประเภท บริขารที่ใช้ในกองบวชปัจจุบัน ส่วนใดที่อยู่ในและนอก

พระธรรมวินัย

๑๙
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  ๕.๒.๔ ศกึษาพธิกีรรมและความเชือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอุปสมบท และพิธกีรรมทีม่อิีทธพิลตอ่การ

อุปสมบท พิธีกรรมและและความเชื่อใดบ้างที่เข้ามากำาหนดบทบาทของการอุปสมบทในสังคมไทยปัจจุบัน และ

พิธีกรรมใดบ้างไม่เหมาะสมในการนำามาใช้ในการอุปสมบท

  ๕.๒.๕ ศึกษาร่องรอยการประกอบพิธีการอุปสมบทในประเทศไทย ประวัติและพัฒนาการรวม

ทั้งอิทธิพลของการอุปสมบทที่มีต่อสังคมไทย

  ๕.๒.๖ ศึกษาถึงกระบวนการขัดเกลาผู้ที่จะอุปสมบท ว่าจะมีกระบวนการใดในการคัดเลือก

ผู้ที่จะอุปสมบทให้มีคุณภาพตามบทบัญญัติไว้ในพระธรรมวินัยได้ เพราะปัจจุบันมีพระสงฆ์ที่มีความประพฤต ิ

การปฏิบัติที่กระทำาผิดพระวินัยเป็นจำานวนมาก
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ศึกษาความเชื่อและหลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในประเพณีกำาฟ้า

ของชุมชนไทยพวน บ้านทุ่งโฮ้ง ตำาบลทุ่งโฮ้งอำาเภอเมือง จังหวัดแพร่

The Study of The Belief and Principle of Buddhadhamma Appeared 

in Kampha Tradition of Thaipourn Community, Thonghoung Village, 

Thonghoung sub-district, Muang district, Phrae Province.

ณัฐธิดา วิรัชกร *

พระครูโกวิทอรรถวาที,ดร., ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์, ดร.บุญปั๋น แสนบ่อ **

บทคัดย่อ

 งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาประวัติและความเป็นมาของประเพณีกำา

ฟ้าของชุมชนไทยพวน บ้านทุ่งโฮ้ง ตำาบลทุ่งโฮ้ง อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๒) เพื่อศึกษาความเชื่อและหลักพุทธ

จริยธรรมที่ปรากฏในประเพณีกำาฟ้าของชุมชนไทยพวน บ้านทุ่งโฮ้ง อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๓) เพื่อศึกษาการ

ประยกุตค์วามเชือ่กบัหลกัพทุธจรยิธรรมทีป่รากฏในประเพณกีำาฟ้าในการดำาเนนิชีวติของชุมชนไทยพวน บา้นทุง่

โฮ้ง อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิจัย

ภาคสนาม โดยการสมัภาษณเ์ชงิลกึจากกลุม่ประชากรทีมี่สว่นเกีย่วขอ้งกบัประเพณกีำาฟา้ของชมุชนไทยพวน บา้น

ทุ่งโฮ้ง ตำาบลทุ่งโฮ้ง อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำานวน ๑๐ รูป/คน

 ผลการวิจัยพบว่า

 ประเพณีกำาฟ้าของชุมชนไทยพวน บ้านทุ่งโฮ้ง อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นประเพณีที่มีความสำาคัญต่อวิถี

ชีวิตของคนในชุมชนและมีประวัติมาความเป็นมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ในครั้งชื่อว่าเมืองพวน ในสมัยของเจ้าชมพู เมือง

พวนเป็นเมืองขึ้นของหลวงพระบาง ต่อมาพระเจ้าแผ่นดินสยาม (ประเทศไทย) ได้มีโองการไปถึงเจ้าชมพู ให้ยกทัพไปตี

เมืองหลวงพระบาง เมืองพวนรบชนะเมืองหลวงพระบาง เจ้าชมพูจึงประกาศเป็นเอกราช ฝ่ายเจ้านนท์ แห่งเวียงจันทน์ 

ให้แม่ทัพชื่อเขียวไปรบกับเจ้าชมพูเมืองพวน เจ้าชมพูแพ้ จึงถูกจับได้ เจ้านนท์สั่งให้เพชรฆาตนำาตัวไปประหารชีวิต ฟ้า

กไ็ดผ้า่ลงมาทีห่อกของเพชรฆาตหกัสะบัน้ลง หลงัจากเจา้ชมพเูดนิทางกลบัเมอืงพวน ชาวเมอืงพวนจงึประกอบพธิกีำาฟา้

คือการถือศีล ต้องทำาแต่ความดีละเว้นการทำาบาป ไหว้บวงสรวงบรรพบุรุษ เทพยดาและบูชาฟ้าให้ฟ้าคุ้มครอง ปกปักษ์

รักษาให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขและเชื่อว่าจะทำาให้พืชผลทางการเกษตรจะอุดมสมบูรณ์    

  ประเพณกีำาฟา้ของชาวไทยพวนบ้านทุง่โฮ้งนัน้ไดเ้ชือ่มโยงไปสู่การดำาเนนิวถิชีวีติท่ีมีเอกลักษณเ์ฉพาะ

ตัว การจัดงานประเพณีกำาฟ้า สะท้อนถึงความเชื่อและหลักพุทธจริยธรรม ที่คนส่วนใหญ่ประพฤติปฏิบัติสืบเนื่อง

กันมา นั่นก็คือ หลักความกตัญญูกตเวที ความสามัคคี ซึ่งถือเป็นรากฐานในการดำาเนินชีวิตที่ทำาให้กลุ่มชุมชนไทย

พวนมีความเข้มแข็ง และมีพื้นฐานชีวิตที่ดีงาม และเป็นชุมชนตัวอย่างของสังคมในปัจจุบัน

คำาสำาคัญ: ความเชื่อ, ประเพณีกำาฟ้า, ไทยพวน

  * นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตศึกษาวิทยาเขตแพร่ 
  **อาจารย์ประจำา มจร.วิทยาเขตแพร่ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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Abstract

 The purpose of this research were 1 ) to study the history and background in Khampha 

tradition of Thaipourn community, Thonghoung Village, Muang District, Phrae Provence, 2) to 

study belief and Buddhist principle appeared in Khampha tradition of Thaipourn community, 

Thonghoung Village, Muang District, Phrae Provence, and 3) to study an application of belief 

and Buddhist principle appeared in Khampha tradition of Thaipourn community, Thonghoung 

Village, Muang District, Phrae Provence. This research is a qualitative research.The study was 

carried out in form of documentary research and using the in-depth interview from ๘ number 

of Thaipourn community, Thonghoung Village, Muang District, Phrae Provence.

 The results of the research revealed that :

 Khampha tradition of Thaipourn community, Thonghoung Village, Muang District, Phrae 

Provence is important for lifestyle and had a long history. In the age of King Chompu, Muang 

Pourn is atributaryof Muang Luang Prabang. Muang Pourn defeated Muang Luang Prabang and 

King Chompudeclared independence. After that, King Non of Vientiane to order captains named 

Khiew to battle against King Chompu and triumphantly. King Chompu had ordered executions. 

At that time, the lightining put down on the killer’s spear and breaking. King Chompu returns 

to Muang Pourn. Pourn people practice Khampha ritual was keeping precept but they have to 

do good leave bad, respect to an ancestor to protection and wishing to be good life and they 

still believe that it’ll give richness.

 Khampha tradition of Thaipourn community, thounghoung village related to life style 

that was individual identity. Khampa tradition reflective to belief and Buddhist ethic that most of 

people had practice for long time that was the grateful, harmony because these were the basic 

of life that created strength community, be good basic life and also be role model community 

of present.

Keywords: Belief, Khampha Tradition,Thaipourn

๑. คำานำา            

 ไทยพวน คอื กลุม่คนไทยกลุม่หนึง่ทีส่บืเชือ้สายมาจากชาวพวนในเมอืงพวน สาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว ปัจจุบันต้ังอยู่ที่เขตเชียงขวาง ทางตะวันออกของหลวงพระบาง ทิศเหนือของเวียงจันทร์ ติดกับ

ประเทศเวียดนาม ชนกลุ่มนี้ถ้าอยู่ในลาวก็เรียกว่า ลาวพวน อยู่ในประเทศไทยก็เรียกว่า ไทยพวน๓๗ เมืองพวน 

ถือได้ว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่เมืองหนึ่งสร้างโดยขุนเจ็ดเจือง โอรสองค์ที่ ๗ ของขุนบรม พ.ศ. ๑๒๗๒ ขุนบรมได้เสวย

  ๓๗ สายหยุด เกิดผล, พันเอก, ไทยพวน และข้อคิด เขียน พูด ทำา, (กรุงเทพฯ: พชรกานต์พับลิเคช่ัน จำากัด, ๒๕๓๗), หน้า ๑๖ - ๒๐.
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ราชเมืองหนองแส เป็นองค์ที่ ๔ และ พ.ศ. ๑๒๗๔ ได้สร้างเมืองแถงหรือแถน (ในสิบสองจุไทย) เป็นราชธานีและ

พร้อมกันนั้นก็ได้ขยายเขตปกครองไปอย่างกว้างขวาง ในปี พ.ศ. ๑๒๘๐ ได้ให้โอรสทั้ง ๗ องค์ ไปสร้างเมืองต่างๆ 

โดยที่ขุนเจ็ดเจือง ซึ่งเป็นโอรสองค์หนึ่งไปสร้างเมืองพวน (เชียงขวาง) เพราะฉะนั้นเวลามีการถวายสลากภัตหรือ

ทำาบุญให้ทานต่างๆ ลูกหลานพวนทั้งหลายจะเขียนเส้นสลากว่า “ทานไปหื้อปู่แถนเน้อ” ซึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะ

เปน็การทานไปใหเ้จ้าเมืองแถน ผูเ้ป็นบรรพบุรษุของชาวพวนทัง้หลายอยา่งแนน่อน๓๘ เมอืงพวนเปน็เมืองหนึง่ใน

จำานวนหลายๆ เมอืงในประเทศลาวทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัรไทย กล่าวคือ เม่ือฝรัง่เศสเปดิศึกอินโดจีนทำาใหไ้ทยตอ้ง

เสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่นำ้าโขง คือประเทศลาวทั้งหมด ทำาให้ชาวลาวกลุ่มหนึ่งไม่สามารถที่จะทนต่อการบังคับ

บัญชาของฝรั่งเศสได้ จึงพากันอพยพมาอยู่ในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่จริงก่อนหน้านี้ก็มีชาวลาวพวนมา

อยูก่อ่นแลว้ และไดก้ำาหนดพืน้ทีใ่หล้าวพวนไดต้ัง้ถ่ินฐานอยู่ตามพ้ืนทีต่า่งๆ ท่ัวประเทศ เชน่ แพร่ สุโขทัย อตุรดติถ ์

พิจิตร ลพบุรี นครนายก สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ปราจีนบุรี หนองคาย สระบุรี ฉะเชิงเทรา อุดรธานี และเชียงราย ใน

พื้นที่ดังกล่าวนี้มีไทยพวนอยู่อย่างหนาแน่น อีกส่วนหนึ่งอยู่อย่างประปรายก็มีที่จังหวัดราชบุรี นครปฐม อ่างทอง 

จันทบุรี ชลบุรี สมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร เป็นต้น      

  เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๔ เจ้านนท์ เป็นกษัตริย์เมืองเวียงจันทร์ ส่วนทางเมืองพวน มีเจ้าชมพู เป็นเจ้า

เมอืงพวน เมอืงพวนเปน็เมอืงขึน้ของหลวงพระบาง และในแตล่ะปไีดส่้งเคร่ืองบรรณาการดอกไมเ้งนิทองปลีะสอง

ตำาลึงทุกปี ต่อมาพระเจ้าแผ่นดินสยาม (ประเทศไทย) ได้มีโองการไปถึงเจ้าชมพู ให้ยกทัพไปตีเมืองหลวงพระบาง 

เมืองพวนรบชนะเมืองหลวงพระบาง เจ้าชมพูจึงประกาศเป็นเอกราชฝ่ายเจ้านนท์ แห่งเวียงจันทน์ ให้แม่ทัพชื่อ

เขียวไปรบกับเจ้าชมพูเมืองพวน เจ้าชมพูแพ้ จึงถูกจับได้ เอาตัวส่งมายังเวียงจันทร์ เจ้านนท์สั่งให้เพชรฌาตนำา

ตวัไปประหารชวีติ โดยใชห้อกแทงครัน้เพชรฌาตจะใช้หอกแทงนัน้ ฟ้ากไ็ดผ่้าลงมาท่ีหอกของเพชรฌาตหกัสะบัน้

ลง จึงนำาความไปทูลให้เจ้านนท์ทราบ เจ้านนท์ได้ทราบเหตุอัศจรรย์ จึงสั่งให้ปล่อยตัวเจ้าชมพูกลับไปครองเมือง

พวนตามเดิม และให้ส่งเครื่องบรรณาการแก่เมืองเวียงจันทน์ด้วย หลังจากเจ้าชมพูเดินทางกลับเมืองพวน ชาว

เมืองพวนจึงได้ประชุมปรึกษาหารือกัน โดยให้พระอาจารย์หรือโหรประจำาเมือง ได้ดูฤกษ์และกำาหนดวันที่จะ

ประกอบพิธีกำาฟ้า จึงเกิดเป็นประเพณีกำาฟ้านับถือฟ้ามาจนปัจจุบันนี้ และชาวไทยพวนมีความเชื่อว่า ถ้าผู้ใดเข้า

ร่วมพิธีบวงสรวงกำาฟ้าแล้วจะไม่ถูกฟ้าผ่า แต่จะต้องปฏิบัติตัวตามประเพณี กล่าวคือ ต้องอยู่ กำา ความหมายของ

คำาว่ากำาฟ้า โดยสังเขป คือการอยู่กำา หรือการถือศีล ต้องทำาแต่ความดีละเว้นการทำาบาป ไหว้บวงสรวงบรรพบุรุษ 

เทพยดาและบูชาฟา้ใหฟ้า้คุม้ครอง ปกปักษร์กัษาให้มคีวามอยูเ่ยน็เปน็สขุและเชือ่วา่จะทำาใหพ้ชืผลทางการเกษตร

จะอดุมสมบรูณ์ เพราะกำาฟ้าของแต่ละป ีชาวไทยพวนจะคอยฟังเสยีง ฟ้ารอ้งวา่จะมาจากทิศไหน ซึง่เปน็คำาทำานาย 

หรอืคำาพยากรณข์องคนรุน่หลงัทีต่อ้งใชน้ำา้เพือ่การเกษตรชาวพวนทุง่โฮง้มวีฒันธรรมประเพณเีปน็แบบเฉพาะของ

ตนเองทีส่บืทอดมาแตบ่รรพบรุษุ แมว้า่จะรบัผสมผสานหรอืปรบัเขา้กบัวฒันธรรมประเพณขีองกลุม่คนอืน่ๆ ทีไ่ด้

ปะทะสงัสรรคก์นั แต่กย็งัปรากฏวฒันธรรมประเพณทีีเ่ปน็แบบฉบบั “ลาวพวน” หรอื “ไทพวน” โดยเฉพาะภาษา

พูด การแต่งกายด้วยชุดผ้าหม้อห้อม อาหารการกิน และประเพณีกำาฟ้า ที่ยังสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

 ชุมชนไทยพวน บ้านทุ่งโฮ้ง ตำาบลทุ่งโฮ้ง อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นชุมชนไทยพวนที่ตั้งอยู่ใน

จังหวัดแพร่มาช้านานและที่สำาคัญเป็นชุมชนไทยพวนที่มีวัฒนธรรมและประเพณีประจำาท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งประเพณีกำาฟ้า ซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทยพวน ที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่

  ๓๘ วิเชียร วงศ์วิเศษ, พันเอก, ไทยพวน, (สุโขทัย: พิมพ์เป็นอนุสรณ์เน่ืองในงานทอดกฐินขององค์การสงครามทหารผ่านศึก, 
๒๕๑๗), หน้า ๒-๗.

๒๓
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สะทอ้นใหเ้หน็ถึงความสมคัรสมานสามคัค ีความเจรญิงอกงาม ความเชือ่และแฝงไวซ้ึง่คณุธรรมทีด่งีามหลากหลาย

ประการ แม้ว่าประเพณีจะสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น แต่ก็ยังสามารถยกระดับและสร้างความเชื่อให้กับชาวบ้าน 

ไดยึ้ดถือปฏิบัติตามจนถงึปจัจุบนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชาวไทยพวนไดน้ำาเอาหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามา

ประยกุต์ใชใ้นการดำาเนนิชวีติทัง้ในด้านการประกอบอาชพี ดา้นวิถชีวีติ และดา้นชมุชนหรอืสงัคมไดอ้ยา่งลงตวั นำา

มาซึ่งความสุข ความเจริญ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมชุมชนเป็นอย่างดี

 จากเหตผุลทีก่ลา่วมาขา้งต้น ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศึกษาวจิยัเร่ือง วเิคราะหค์วามเชือ่และหลักพุทธธรรม

ทีป่รากฏในประเพณกีำาฟา้ของชมุชนไทยพวน บา้นทุง่โฮง้ ตำาบลทุ่งโฮง้ อำาเภอเมือง จงัหวดัแพร่ เพ่ือทราบประวตัิ

และความเปน็มาของประเพณ ีตลอดจนความเชือ่และหลกัพทุธธรรมทีป่รากฏในประเพณขีองชมุชนไทยพวน บา้น

ทุง่โฮ้ง ทีส่ามารถนำาเอาความเชือ่ไปประยุกตใ์ชกั้บหลกัพุทธธรรมในการดำาเนนิชวีติของชมุชนไทยพวน บา้นทุง่โฮง้ 

ตำาบลทุ่งโฮ้ง อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่ และเป็นข้อมูลสำาหรับผู้บริหารทั้งภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

ได้นำาเอาองค์ความรู้ดังกล่าวไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาและนำาไปเผยแผ่ต่อผู้สนใจศึกษาต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาประวัติและความเป็นมาของประเพณีกำาฟ้าของชุมชนไทยพวน บ้านทุ่งโฮ้ง ตำาบลทุ่ง

โฮ้ง อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่

 ๒.๒ เพื่อศึกษาความเชื่อและหลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในประเพณีกำาฟ้าของชุมชนไทยพวน บ้าน

ทุ่งโฮ้ง ตำาบลทุ่งโฮ้ง อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่

 ๒.๓ เพื่อศึกษาการประยุกต์ความเชื่อกับหลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในประเพณีกำาฟ้าในการดำาเนิน

ชีวิตของชุมชนไทยพวน บ้านทุ่งโฮ้ง อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 

(Documentary Research) และเกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณเ์ชงิลกึ (In-depth-Interview) ผูท้รงคณุวฒุ ิปราชญ์

ชาวบ้าน รวมถึงบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในประเพณีกำาฟ้าของชุมชนไทยพวนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง 

จำานวน ๒๐ รูป/คน โดยมีขั้นตอนดังนี้

 ๓.๑ ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล ได้แบ่งตามแหล่งข้อมูลออกเป็นดังนี้

 ก. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตำารา หนังสือวิชาการ งานวิจัยอื่นๆ และหนังสือที่เกี่ยวกับงานประเพณี

กำาฟ้าของชุมชนไทยพวน

  ข. ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 

(Key Informant) ด้วยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน กลุ่มผู้สูงอายุ 

ครูที่อยู่ในพื้นที่ นายก เจ้าหน้าที่ อบต. หัวหน้าสถานีอนามัย ความเข้าใจในประเพณีกำาฟ้าของชุมชนไทยพวน ที่

อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จำานวน ๒๐ รูป/คน

  ค. ข้ันตอนการประมวลผลและเรียบเรียง เป็นขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นการนำาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอน

ต่างๆ ในข้างต้น มาทำาการวิเคราะห์ ประมวลผล เรียบเรียงและสรุปเพื่อเขียนงานวิจัยให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

ที่ต้องการทราบ ตั้งข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป  

๒๔
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา เอกสาร ตำารา หนังสือ

วิชาการ งานวิทยานิพนธ์และจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก

 ก. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำารา หนังสือวิชาการ งานวิทยานิพนธ์และ

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก

 ข. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสาร ตำารา หนังสือวิชาการ 

งานวิทยานิพนธ์และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 

Analysis) 

๔. ผลการวิจัย
  ประวัติศาสตร์ที่เล่าขานกันมาว่า “เจ้าชมพู” กษัตริย์เมืองพวน เมื่อก่อนขึ้นกับหลวงพระบาง ต่อมา

ได้มารวมกับเวียงจันทร์แล้วยกทัพไปรบกับหลวงพระบางได้ชัยชนะ เจ้าชมพูจึงประกาศเอกราช ไม่เป็นเมืองขึ้น 

ทำาให้เจ้านนท์แห่งนครเวียงจันทร์โกรธมาก จึงยกทัพมาปราบเมืองพวน และจับเจ้าชมพูประหารชีวิต

  ในขณะที่ทำาพิธีประหารชีวิต ฟ้าผ่าถูกด้ามหอกที่ใช้ประหาร ทหารเมืองเวียงจันทร์ไปกราบทูลเจ้า

นนท ์ใหท้ราบเหตอุศัจรรยน์ัน้ เจา้นนทจ์งึรบัสัง่ให้นำาเจา้ชมพกูลบัไปครองเมอืงพวนตามเดมิตัง้แตเ่หตกุารณค์รัง้

นั้น จึงเกิดประเพณีกำาฟ้านับถือฟ้ามาจนปัจจุบันนี้ นี่คือประเพณีกำาฟ้าตามคำาบอกเล่าสืบกันมา พอถึงวันกำาฟ้า 

จำาต้องหยุดการทำางานแต่มาร่วมกันทำาบุญ และเล่นสนุกในการละเล่นต่างๆ ถ้าผู้ใด ไม่เชื่อฟัง ไปทำางานอาจถูก

ฟ้าผ่าตายได้

  ในวันกำาฟ้านั้นจะเริ่มตั้งแต่เช้าไปจนถึงคำ่า ผู้เฒ่าจะพูดกับวัว ควาย ว่า “สูเอยกำาฟ้าเน้อ อยู่สุขขออย่า

แซว อยู่ดีมีแฮงเด้อเอ้อ” (พูดเอง เออเอง)

 วันกำาฟ้า คือ วันขึ้น ๓ คำ่า เดือน ๓ ก่อนงานหนึ่งวัน คือ วันขึ้น ๒ คำ่า จะมี “กำาต้อน” คือ ไปรับสาว

บ้านอื่นมาร่วมเล่นประเพณีพื้นบ้าน เช่น เตะหม่าเบี้ย ขี่ม้าหลังโกง เล่นนางด้ง นางกวัก ลิงลม ตีไก่ ฯลฯ

 ในประเพณกีำาฟา้ของแตล่ะป ีชาวไทยพวนจะคอยฟังเสียงของฟ้าวา่ เสียงฟ้าร้อง คือ เสียงฟ้าเปดิประ

ตูนำ้า เพื่อให้ชาวนามีนำ้าทำานาในปีต่อไป โดยมีการทำานายว่า

 - ถ้าฟ้าร้องทางทิศเหนือ หรืออีสาน ฝนจะตกหนัก

 - ฟ้าร้องทางทิศใต้ ฝนจะแล้ง นำ้าท่าจะไม่บริบูรณ์ การทำานาจะเสียหาย

 - ฟ้าร้องทางทิศตะวันออก ฝนตกปานกลาง อาจเกิดความแห้งแล้ง เสียหาย

 - ฟ้าร้องทางทิศตะวันตก ไม่แน่นอน อาจเกิดความแห้งแล้ง เสียหาย

 หรืออีกนัยหนึ่งว่า ฟ้าร้องทางทิศใต้จะอดเกลือ ฟ้าร้องทางทิศเหนือจะอดข้าว ฟ้าร้องทางทิศตะวัน

ตกเอาจาทำาหอก ฟ้าร้องทางทิศตะวันออกเอาหอกทำาจา

 ปีใดตกทิศไม่ดี พ่อบ้านจะประชุมทำาพิธี “เสียมแสง” คือ เอาดุ้นฟืนที่ไหม้เกือบสุด ๓ ดุ้น ไปทิ้งนำ้า

ร่อง ประกาศวิงวอนให้ผีสางเทวดาเมตตา ให้มีฝนตกต้องตามฤดูกาล ตั้งแต่รุ่งเช้าวันกำาฟ้า จะมีการละเล่นของ

หนุ่มสาว จนพระอาทิตย์ตกดิน จึงพ้นเขตกำาฟ้า

 เมื่อถึงวันกำาฟ้า จะต้อง “กำา” ถือเป็นวันหยุดการทำางานทุกชนิด ไม่ทำา ไม่ตักนำ้า ตำาข้าว ผ่าฟืน ซักผ้า 

ถางหญ้า พรวนดิน ฯลฯ เป็นเวลา ๓ วัน ถึง ๕ วัน เตรียมทำาข้าวจี่ ข้าวหลาม เป็นอาหารหลัก พร้อมสำารับกับข้าว 

คาวหวาน ไปทำาบุญตักบาตร ฟังเทศน์ที่วัดใกล้บ้าน ข้าวหลามจี่ทิพย์ที่เหลือ จะนำามาแจกจ่ายกัน พอบ่ายคล้อย 

๒๕



26 27รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

ถึงคำ่าคืนจะมีการละเล่นรื่นเริงทุกหมู่บ้าน เพื่อถวายเทพเจ้าบนสวรรค์

 กิจกรรมในพิธีกำาฟ้า เริ่มจากเช้าตรู่ในวันแรกของพิธีคือ วันขึ้น ๓ คำ่า เดือน ๓ (เดือน ๕ เหนือ) ชาว

พวนจะทำาบุญตักบาตรกันอย่างเนืองแน่น ณ วัดใกล้บ้าน ตอนสายจะนำาท่ีนอน หมอน มุ้ง และเส้ือผ้า ไปท่ีท่านำา้ยม

ระหว่างที่รอให้เคร่ืองนอน และเสื้อผ้าที่ผึ่งแดดแห้งอยู่นั้น ชาวไทยพวนจะลงงมหอย จับปลา หรือสอยไข่มด

ส้ม นำามาเตรียมไว้เป็นอาหารมื้อกลางวัน และมื้อเย็น ตกบ่ายเสื้อผ้าแห้งแล้วก็นำากลับบ้าน หลังจากรับประทาน

อาหารมื้อเย็น แล้วจะหยุดทำางานทุกชนิด ไปจนถึงเวลาอาหารมื้อเย็นของอีกวันหนึ่ง (วันขึ้น ๔ คำ่า) จึงหมดเวลา

กำาฟ้าของวันแรก

 พิธีกรรมในวันท่ีสองและวันท่ีสาม ประเพณีดังกล่าวจะมีการปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกับวันแรก 

นอกจากวนัทีส่ามของประเพณ ีพธีิกำาฟา้จะสิน้สดุลงหลงัจากรบัประทานอาหารมือ้เชา้แลว้ ตอ่จากนัน้กเ็ร่ิมทำาการ

งานหรือประกอบอาชีพได้ตามปกติ

 นายแสน เสนาธรรม ได้ให้ข้อคิดว่า การไปหาปลา และสอยไข่มดส้มเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ซึ่งไม่น่า

ถูกต้อง เพราะกำาลังอยู่ในระหว่างการอยู่กรรม ก็ต้องงดการทำาบาปทุกชนิด

 เหตุที่ต้องทำาดังกล่าวเพราะในสมัยก่อนนั้น บ้านทั่งโฮ้ง มีแต่ความแห้งแล้ง ชาวบ้านอดอยากกัน เมื่อ

มเีวลาวา่งจากงานประจำา จึงได้พากันไปหาปูหาปลากนิ ดงักลา่วแลว้ แตส่มัยนีบ้า้นเมอืงเจริญแลว้ และการทำามา

หากินก็สะดวกสบายพอสมควร ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นการอยู่ “กรรม” จริงๆ เสียที เพื่อให้ลูกหลานได้ถือ

ปฏิบัติในทางที่ถูกต้องต่อไป

 ส่วนท่ีบ้านหาดเสี้ยว หลังจากทำาบุญจากวัดมาแล้ว ก็จะทำาข้าวปุ้นเลี้ยงกันทั้งวัน ในสมัยโบราณ 

ชาวไทยพวนในตำาบลทุ่งโฮ้งจะสนุกสนานกันอย่างถึงที่สุดกับการละเล่นพื้นบ้านในตอนกลางคืน ตลอดเทศกาล

ประเพณีกำาฟ้า เช่น เล่นผีนางด้ง เล่นผีไต่สาว เล่นไก่หมุน เป็นต้น แต่ปัจจุบันภาพเหล่านั้นได้เลือนหายไปแล้ว 

กลับเป็นบรรยากาศของความสนุกสนานอย่างสุดๆ เช่น คือ การได้นำาอาหารการกิน และเครื่องดื่ม โดยเฉพาะ

เครื่องดองของเมาทุกชนิดใส่รถขนไปตั้งวงกัน ณ ฝั่งแม่นำ้ายมกินกันไปเมากันไป ร้อง รำา ทำาเพลงท้ังหญิงชาย 

สนุกสนานกันโดยท่ัวหน้า พลอยทำาให้หมู่บ้านใกล้เคียงได้ถือโอกาสมาร่วมงานด้วยหลายหมู่บ้าน แม้ช่วงเวลา

ประเพณกีำาฟา้จะผา่นไปแลว้ ชาวไทยพวนทุง่โฮง้ก็ยงัหาโอกาสสนกุสนานกบักจิกรรมอยูอ่ยา่งไมเ่สือ่มคลาย ผูใ้ห้

สมัภาษณใ์หค้วามเหน็วา่ จากการแปรสภาพของรปูแบบประเพณ ีทำาให้ชาวไทยพวนรุน่ใหม่มองพฤติกรรมกลุม่ชน

ของตน ไม่ว่าหญิงหรือชาย เป็นสังคมนักดื่มที่หาคนกลุ่มอื่นเทียบได้ยาก อย่างไรก็ตามชาวไทยพวนทุ่งโฮ้ง ก็ได้ให้

ข้อสังเกตด้วยความภูมิใจว่า กลุ่มไทยพวนทั้งตำาบลทุ่งโฮ้ง จำานวนประมาณกว่า ๖,๐๐๐ ครัวเรือน ไม่เคยมีใครถูก

ฟ้าผ่าตายเลย

 ประเพณีกำาฟ้าคืออะไร ? จากพฤติกรรมทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คำาว่า “กำา” น่าจะหมายถึง “หยุด” นั่น

คือ หยุดการทำางานหรือการประกอบอาชีพทุกชนิด หยุดให้คนได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการบูชาและ

แสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อฟ้า ช่วยให้เจ้าชมพู วีรชนผู้กล้าหาญในอดีตของชาวพวนรอดชีวิต กลับคืนสู่บ้านเมือง 

เป็นมิ่งขวัญของกลุ่มชาวพวนสืบมาทุกยุคทุกสมัย ความหมาย ดังกล่าวคงจะเป็นคำาตอบของคำาถามข้างบนได้ถูก

ต้องพอสมควร    

  ชาวพวนทุ่งโฮ้งถูกกวาดต้อนเข้ามาจากเมืองพวน (แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว) เมื่อพ.ศ. ๒๓๗๗ จำานวน ๑๗ ครอบครัว ด้วยสาเหตุจากทางสยามไม่ต้องการให้เมืองพวนเป็นฐาน

กำาลงัทีต่ัง้มัน่ใหเ้วยีดนาม จงึกวาดตอ้นและแบง่ชาวพวนใหก้บักองทพัจากหวัเมอืงตา่งๆ ทีร่ว่มสง่กองกำาลงัเขา้ช่วย
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ทำาศึกครั้งนี้ รวมถึงกองทัพเมืองนครแพร่ด้วย หลังจากนั้นก็มีการอพยพติดตามมาอยู่กับญาติพี่น้องที่ทุ่งโฮ้งเป็น

ระยะๆ ครัง้แรกเจา้ผูค้รองนครแพรโ่ปรดใหต้ัง้ชมุชนอยูน่อกกำาแพงเมอืงแพร ่ด้านทศิเหนอืบรเิวณประตยูัง้มา้ ตรง

ข้ามกับชุมชนไทยใหญ่ ที่มีวัดจอมสวรรค์เป็นศูนย์กลาง แต่ด้วยบริเวณนี้ไม่เหมาะสมกับการทำาไร่ทำานา จึงอพยพ

เคล่ือนย้ายขึ้นมาตามลำาห้วยร่องฟองประมาณ ๓ กิโลเมตร ตั้งเป็นชุมชนชาวพวนทุ่งโฮ้งท่ีสืบมาจนถึงปัจจุบัน 

ส่วนชาวพวนบางครอบครัวไม่ได้ขึ้นมาตั้งถิ่นฐานบริเวณทุ่งโฮ้ง ก็เข้าไปตั้งถิ่นฐานภายในกำาแพงเมืองหรืออยู่นอก

กำาแพงเมืองด้านทิศตะวันออกบริเวณบ้านนำ้าคือ

 เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๔ เจ้านนท์ เป็นกษัตริย์เมืองเวียงจันทร์ ส่วนทางเมืองพวน มีเจ้าชมพู เป็นเจ้าเมือง

พวน เมอืงพวนเปน็เมอืงขึน้ของหลวงพระบาง และในแตล่ะปไีดส้ง่เครือ่งบรรณาการดอกไมเ้งนิทองปลีะสองตำาลงึ

ทุกปี ต่อมาพระเจ้าแผ่นดินสยาม (ประเทศไทย) ได้มีโองการไปถึงเจ้าชมพู ให้ยกทัพไปตีเมืองหลวงพระบาง เมือง

พวนรบชนะเมอืงหลวงพระบาง เจา้ชมพูจงึประกาศเปน็เอกราชฝ่ายเจา้นนท์ แหง่เวยีงจนัทน ์ใหแ้ม่ทัพช่ือเขยีวไป

รบกับเจา้ชมพเูมอืงพวน เจา้ชมพแูพ ้จงึถูกจบัได ้เอาตวัส่งมายังเวยีงจนัทร์ เจา้นนท์ส่ังใหเ้พชรฆาตนำาตวัไปประหาร

ชีวิต โดยใช้หอกแทงครั้นเพชรฆาตจะใช้หอกแทงนั้น ฟ้าก็ได้ผ่าลงมาที่หอกของเพชรฆาตหักสะบั้นลง จึงนำาความ

ไปทลูใหเ้จา้นนทท์ราบ เจา้นนทไ์ด้ทราบเหตอุศัจรรย์ จงึส่ังใหป้ล่อยตวัเจา้ชมพูกลับไปครองเมืองพวนตามเดมิ และ

ใหส่้งเครือ่งบรรณาการแกเ่มอืงเวียงจนัทนด์ว้ย หลงัจากเจา้ชมพเูดนิทางกลบัเมอืงพวน ชาวเมอืงพวนจงึไดป้ระชมุ

ปรึกษาหารือกัน โดยให้พระอาจารย์หรือโหรประจำาเมือง ได้ดูฤกษ์และกำาหนดวันที่จะประกอบพิธีกำาฟ้า จึงเกิด

เป็นประเพณกีำาฟา้นบัถอืฟา้มาจนปจัจบุนันี ้และชาวไทยพวนมีความเช่ือวา่ ถา้ผูใ้ดเขา้รว่มพิธบีวงสรวงกำาฟ้าแล้ว

จะไม่ถูกฟ้าผ่า แต่จะต้องปฏิบัติตัวตามประเพณี กล่าวคือ ต้องอยู่ กำา ความหมายของคำาว่ากำาฟ้า โดยสังเขป คือ

การอยูก่ำา หรอืการถอืศลี ต้องทำาแต่ความดีละเวน้การทำาบาป ไหว้บวงสรวงบรรพบรุษุ เทพยดาและบูชาฟ้าใหฟ้้า

คุม้ครอง ปกปกัษร์กัษาใหม้คีวามอยูเ่ยน็เปน็สขุและเช่ือวา่จะทำาใหพื้ชผลทางการเกษตรจะอุดมสมบรูณ ์เพราะกำา

ฟ้าของแต่ละปี ชาวไทยพวนจะคอยฟังเสียง ฟ้าร้องว่าจะมาจากทิศไหน ซึ่งเป็นคำาทำานาย หรือคำาพยากรณ์ของ

คนรุ่นหลังที่ต้องใช้นำ้าเพื่อการเกษตรชาวพวนทุ่งโฮ้งมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นแบบเฉพาะของตนเองที่สืบทอดมา

แต่บรรพบุรุษ แม้ว่าจะรับผสมผสานหรือปรับเข้ากับวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มคนอื่นๆ ที่ได้ปะทะสังสรรค์กัน 

แต่ก็ยังปรากฏวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นแบบฉบับ “ลาวพวน” หรือ “ไทพวน” โดยเฉพาะภาษาพูด การแต่งกาย

ด้วยชุดผ้าหม้อห้อม อาหารการกิน และประเพณีกำาฟ้า ที่ยังสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

 ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลทุ่งโฮ้งส่วนใหญ่ มาจากเชื้อสายไทยพวน นับถือศาสนาพุทธ มีวิถีชีวิต

และขนบธรรมเนยีมประเพณคีลา้ยคลงึกบัคนเมอืงโดยท่ัวไป แตก่มี็ขนบธรรมเนยีมประเพณท่ีีเปน็เอกลักษณแ์ละ

แตกต่างจากที่อื่น ได้แก่ ประเพณีกำาฟ้า ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมที่ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

 ชาวพวนบ้านทุ่งโฮ้งนับถือบรรพบุรุษ คือเจ้าชมพู นั่นเอง “ภิกษุท้ังหลาย เพราะมารดานั้นเป็นผู้มี

อุปการะมาก แม้บุตรจะวางมารดาไว้บนงอยบ่าขวา บิดาไว้บนจะงอยบ่าซ้าย ด้วยหมายจักทำาตอบแทนแก่ท่าน 

พงึประคบัประคองในอวยัวะทัง้ปวง ทำาการบำารุงท่านผูด้ำารงอยูบ่นจะงอยบา่ทัง้ ๒ นัน้นัน่แล ดว้ยกจิมกีารอบกลิน่

เปน็ตน้ แมม้ารดาบดิานัน้ พงึนัง่ถา่ยปสัสาวะและอจุจาระบนจะงอยบา่ทัง้ ๒ ของบตุรนัน้แล บตุรนัน้ถงึทำาอยูอ่ยา่ง

นัน้ตลอด ๑๐๐ ป ีกไ็มอ่าจทำาการตอบแทนแกท่า่นไดเ้ลย แมบ้ตุรพงึสถาปนาบดิาไวใ้นความเปน็พระเจ้าจกัรพรรดิ

ไซร้ แม้อย่างนั้น ก็ไม่อาจทำาตอบแทนได้เหมือนกัน” ความเชื่อและหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในงานประเพณีกำาฟ้า

ของชุมชนไทยพวน บ้านทุ่งโฮ้ง ที่คนส่วนใหญ่ประพฤติปฏิบัติสืบเนื่องกันมา นั่นก็คือ ความกตัญญูกตเวที

๒๗
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๕. ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น ๒ ส่วน คือข้อเสนอแนะในเชิงการนำาผลการ

วิจัยไปปฏิบัติ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ๕.๑ ข้อเสนอแนะในเชิงการนำาผลการวิจัยไปปฏิบัติ

  ๕.๑.๑ รัฐ หรือองค์กรปกครองระดับจังหวัด ควรส่งเสริมและเผยแพร่ประเพณีกำาฟ้าในระดับ

จังหวัดและระดับประเทศ เพื่อเป็นตัวอย่างในวิถีดำาเนินชีวิตที่ดีงามของชาวไทยพวน

  ๕.๑.๒ ควรมีการสง่เสรมิและสร้างอตัลักษณท์ีโ่ดนเดน่ของชาวไทยพวน โดยเฉพาะประเพณอีืน่ๆ 

ที่นอกเหนือจากประเพณีกำาฟ้า

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

  ๕.๒.๑ ควรมีการศึกษาวิถีชีวิตชาวไทยพวนจากประเทศลาว เชียงขวาง

  ๕.๒.๒ ควรมีการศึกษาวิถีชีวิตของชาวพวนทั่วประเทศไทย

  ๕.๒.๓ ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบและกระบวนการพัฒนาจริยธรรมในชุมชน

ไทยพวน

  ๕.๒.๔ ควรศึกษาวิถีชีวิตปราชญ์ชาวบ้านของชุมชนไทยพวน ที่ดำาเนินชีวิตเป็นแบบอย่าง

ของชุมชน
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ค่านิยมทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมปัจจุบัน

The Change of Cultural Attitude in Contemporary Society

นางสาวบุญมี สุขแฉล้ม, นางอุทุมพร สุวรรณทา*

       

บทคัดย่อ

 สังคมไทยก็เหมือนกับสังคมมนุษย์ทั้งหลายในโลกที่ไม่หยุดอยู่นิ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เวลา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมอื่นๆ ในระดับเดียวกันแล้ว ก็อาจกล่าวได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจน

คนส่วนใหญ่ในสังคมปรับตัวเองไม่ทัน จนเกิดปัญหาทางวัฒนธรรมที่ต้องมีการแก้ไขกันตลอดมา 

 สังคมไทยในปัจจุบันอยู่แบบครอบครัวเดี่ยว การรับค่านิยมทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปใน

สังคมปัจจุบันนั้นก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมที่มากมายเช่นกัน ในสังคมปัจจุบันนั้นวัยรุ่นสมัยนี้รับเอาค่านิยมทาง

วัฒนธรรมทีผ่ดิๆ เขา้มาปรบัใชใ้นชวีติประจำาวนัมากมาย เช่น การเลยีนแบบการแตง่กายของชาวตะวนัตก การไม่

รักนวลสงวนตวัของวัยรุน่หญิงในปัจจุบัน เนือ่งจากการรบัเอาค่านยิมทางวฒันธรรมทีผ่ดิๆ มาใชป้ญัหาทีเ่กดิตาม

มาในสงัคม กค็อืการทอ้งแบบไม่ได้ตัง้ใจ เกดิปัญหาการถกูทิง้ของเดก็ ปญัหาการทำาแทง้ การใชจ้า่ยแบบฟุ่มเฟือย

ของคนในสงัคมปจัจุบนั เน่ืองจากการอยากได้อยากมีความหรหูรา จะเหน็ไดว้า่เทคโนโลยใีนปจัจบัุนมทีัง้ขอ้ดีและ

ข้อเสีย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้อยู่ที่การนำามาปรับใช้เทคโนโลยี ที่นำามาใช้แล้วเกิดประโยชน์ก็มี และเกิดโทษก็มีมาก

เช่นเดียวกัน

คำาสำาคัญ: ค่านิยม, วัฒนธรรม, เปลี่ยนแปลง

ABSTRACT

 Thailand society like human society in the world that does not stay still.If there are 

changes over time.Compared with other societies.In the same It can be said that is changing so 

rapidly that most people in society adjusts itself behind. 

 Thailand is a society of today is a single family. Receiving the changing cultural values 

in society today is causing many social problems as well. In today's society that teenagers today 

adopted cultural values are wrong to deploy in everyday life, such as imitating the composer's 

death in the West. I love the look of a young woman in the reserves due to the cultural values 

of the wrong use of the social problems caused by the stomach is a mistake. The problem 

of abandoned children themes.The abortion issue The lavish spending of people in today's 

society because I wanted a luxury. You can see that today's technology has both advantages 

and disadvantages. 

  * อาจารย์ประจำา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์, มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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บทนำา

 วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงเอกลักษณ์ความเป็นชาติ เป็นรากฐานความม่ันคงของชาติ เป็นส่ิงท่ีแสดง

ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจ ชาติที่มีวัฒนธรรมอันดีงามสืบทอดความเป็นชาติอันยาวนาน จึงมีศิลปะ

วัฒนธรรมมากมายที่ต้องอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบทอดให้คงความเป็นมรดกคู่ชาติไทย รัฐบาลแต่ละสมัยได้ให้ความ

สำาคญั ในการสง่เสรมิอนรุกัษแ์ละพฒันาวฒันธรรมไทยอยา่งตอ่เนือ่ง สว่นในเรือ่งคา่นยิมนัน้ นบัวา่เปน็เรือ่งสำาคญั

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมาก เพราะค่านิยมจะทำาหน้าที่เป็นบรรทัดฐานหรือมาตรฐาน

ของพฤติกรรมทั้งหลายของประชาชนในสังคมไทยถูกแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านลบ เช่น การนิยมพิธีการและ

การทำาบญุเกนิกำาลงั การนยิมความฟุม่เฟอืย การขาดระเบยีบวนิยั และดา้นบวกหรอืค่านยิมทีพึ่งประสงค์ เช่น การ

ใช้ชีวิตสอดคล้องธรรมชาติ การนิยมคุณงามความดี ความมีนำ้าใจ ค่านิยมลบย่อมนำามาแต่ความเสื่อมเสีย ส่วนค่า

นิยมบวกนั้น ย่อมเป็นประโยชน์ต่อสังคม การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นเก่า ไปยังสมาชิกใหม่ของสังคม เกิด

ขึ้นโดยผ่านกระบวนการเลี้ยงดูเด็กและการขัดเกลาทางสังคม เริ่มต้นจากพ่อ แม่ ญาติ เพื่อน และสื่อต่าง ๆ ซึ่ง

ถอืวา่เปน็ตวัแทนทางสงัคม ทีท่ำาหนา้ทีป่ลกูฝงัถา่ยทอด ปลกูฝงัวฒันธรรม เริม่จากการเป็นแบบอยา่งใหเ้ดก็เลยีน

แบบ จนเปน็ความเคยชนิซมึซบั จนกลายเป็นคณุสมบตัอิยา่งหนึง่ของเดก็โดยไมรู่ต้วั สิง่เหลา่นีจ้ะชว่ยกลอ่มเกลา

เดก็ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละรบัถา่ยทอดวฒันธรรมรวมทัง้คา่นยิมทีผ่ดิๆ ไปดว้ย วฒันธรรมเปน็ตวักำาหนดรปูแบบของ

สถาบันซ่ึงมีลักษณะแตกต่างกันไปในสังคม วัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีกำาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมของคน 

ขึ้นอยู่กับสังคมนั้นๆ และวัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีควบคุมสังคม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่สังคม เพราะ

ในวัฒนธรรมจะมีทั้งความศรัทธา ความเชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐาน 

 ส่วนในปัจจุบันนั้นค่านิยมทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น อาจจะมีทั้งทางที่ดีและทางที่ไม่เป็น

ประโยชน์นัก การรับเอาวัฒนธรรมที่ผิดๆ จากทางต่างประเทศบ้าง การทำาลายวัฒนธรรมเก่าๆ ของสังคมไทย 

ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ที่ต้องได้รับการแก้ไขและการทำาความ

เข้าใจที่ถูกต้อง การรับเอาวัฒนธรรมจากต่างชาตินั้น มิได้มีแต่ด้านลบเสมอไป หากเรารู้จักการนำามาประยุกต์ใช้

กับสังคมไทยนั้น ก็มีประโยชน์มากมายเช่นกัน ส่วนมากนั้นเยาวชนในสังคมปัจจุบันรับเอาค่านิยมที่ผิดๆทำาให้

เกิดปัญหาทางสังคมทำาให้เกิดความเดือดร้อนเกิดพฤติกรรมท่ีผิดๆ ค่านิยมทางวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป ก่อ

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคม ถึงอย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมไทยยังแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นชาติไทย รวม

ถงึวฒันธรรมทีดี่งามของไทยสบืต่อกนัมา และควรแกก่ารอนรุกัษร์ปูแบบของวฒันธรรมดัง้เดมิ มากกว่าทำาใหเ้กดิ

การเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมเสียอีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
 สังคมไทยก็เหมือนกับสังคมมนุษย์ทั้งหลายในโลกที่ไม่หยุดอยู่นิ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เวลา ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมอื่นๆ ในระดับเดียวกันแล้ว จนเกิดปัญหาทางวัฒนธรรมท่ีต้องมีการแก้ไขกัน

ตลอดมา ทั้งนี้ก็เพราะแต่เดิมสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในชนบทที่มีการทำานาและ

การเพาะปลูกเป็นอาชีพ แต่ในปัจจุบันสังคมเปลี่ยนมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม ที่มุ่งหวังผลิตสิ่งต่างๆ เพื่อส่งออก

ไปขายนอกประเทศ การผลิตผลทางการเกษตรซึ่งแต่เดิมผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเอง ด้วยเทคโนโลยีง่ายๆ แบบดั้งเดิม ก็

เปลี่ยนมาเป็นการผลิตเป็นจำานวนมาก โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยเข้ามาช่วย มีการลงทุนและการใช้
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ท่ีดนิอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะการใชท้ีดิ่นกมี็การขยายเขตการเพาะปลกูพืชพันธุน์านาชนดิ ไปตามบรเิวณตา่งๆ 

โดยเฉพาะทีด่อนและทีต่ามป่าเขา ก่อใหเ้กดิการรุกลำา้ป่าสงวนและการทำาลายสภาพแวดลอ้มอยา่งกวา้งขวาง การ

ผลิตแบบเกษตรอุตสาหกรรมที่ชาวบ้านธรรมดาทั่วไป ซึ่งไม่มีศักยภาพทั้งในด้านเงินทุน กำาลังคน และเทคโนโลยี

จะทำาได้ จึงเป็นเรื่องของบุคคลรำ่ารวยที่เป็นนายทุน

 สิง่ทีค่วบคูก่นัไปกบัการเกษตรอตุสาหกรรม คือการขยายตวัทางอุตสาหกรรม เกดิโรงงานอตุสาหกรรม

ที่นำาทรัพยากรต่างๆ ของประเทศมาผลิตสินค้าประเภทต่างๆ อย่างมากมาย ทำาให้เกิดย่านอุตสาหกรรมและย่าน

พาณิชยกรรมขึ้นตามเมืองต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมากมาย เหล่านี้ล้วนมีผลทำาให้เกิดการเคลื่อน

ย้ายถิ่นฐานของผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ อยู่ตลอดเวลา มีทั้งการย้ายจากถิ่นหนึ่งไปอีกถิ่นหนึ่ง เช่น ในภาคอีสานไป

อยู่ทางภาคกลางและภาคใต้ เป็นต้น กับการย้ายจากท้องถิ่นในชนบทเข้ามาทำางานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือ

ทำางานเป็นกรรมกรในเมืองซึ่งการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานดังกล่าวนี้ มีผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คน ที่

อยู่ในชนบทและในเมืองเป็นอย่างมาก ในสังคมชนบทนั้นแต่เดิมอยู่กันอย่างเรียบง่ายในกรอบของประเพณี ที่มี

จารีตและขนบธรรมเนียมท้องถิ่นคอยควบคุมให้ผู้คนอยู่กันอย่างสงบสุข ปัจจุบันเมื่อคนรุ่นหนุ่มสาวย้ายออกไป

ทำางานที่อ่ืน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวขาดหายไปเป็นเวลาหลายๆ เดือน ทำาให้สภาพครอบครัวขาด

ความสมบรูณ ์เดก็ไมมี่ความอบอุน่ ในขณะทีค่นรุ่นใหม่กห็มดความเช่ือถือ ในความรูค้วามสามารถตอ่การเปน็ผูน้ำา

ของคนรุน่กอ่น เพราะตนได้เลา่เรยีนความรูใ้หม่ๆ จากในเมอืงมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  ได ้พรอ้ม

กนันัน้กรั็บเอาความทนัสมยัหลายๆ อยา่งมาจากภายนอก จงึทำาใหห้มดความเล่ือมใสและเชือ่ถอืในส่ิงท่ีเปน็จารตี

และประเพณีของท้องถิ่น ที่เคยมีบทบาทในการสร้างและควบคุมความสัมพันธ์ทางสังคม ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้น

เรือ่ยๆ โดยเฉพาะในบางแหง่ทีม่กีลุม่ชนกลุม่ใหมเ่ขา้ไปขยายทีท่ำากนิและตัง้ถิน่ฐาน จนทำาใหเ้กดิลกัษณะบ้านแบบ

ใหม่ๆ  เชน่ บา้นจดัสรร ขึน้นัน้ เกอืบจะทำาใหค้วามเป็นสงัคมทอ้งถิน่แตเ่ดมิลม่สลายลงไปกว็า่ได ้ทัง้นีเ้พราะคนใน

ทอ้งถิน่ปรบัตวัไม่ทนั ความเรยีบงา่ยและการอยูร่ว่มกนัทีไ่ม่มีความแตกตา่ง ในเร่ืองของชนชัน้กห็มดไป สังคมใหม่

ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้เป็นสังคมที่ซับซ้อนแบบมีชน

 ส่วนในสงัคมเมอืงนัน้ ภาวะความแออดัเพิม่ขึน้จนยากแกก่ารควบคุม ความเปน็สังคมเปดิท่ีทำาใหต้ดิตอ่

กับภายนอกได้อย่างสะดวกสบายนั้น เป็นผลให้คนได้แต่รับอิทธิพลวัฒนธรรมท่ีหลากหลายจากภายนอกเข้ามา 

โดยไม่มีความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งที่รับเข้ามานั้นเหมาะสมหรือไม่กับบ้านเมืองของตน เข้ากันได้กับสิ่งที่มีมาแต่เดิม

เพียงใด เมื่อไม่มีการกลั่นกรองความขัดแย้งก็เกิดขึ้น การยึดมั่นถือมั่นในลักษณะการปกครองแบบประชาธิปไตย 

ทีห่ยุดนิง่อย่างเป็นอุดมคตกิด็ ีนโยบายทางเศรษฐกจิทนุนยิมแบบเสร ีท่ีเปน็การส่งออกของรฐับาลกด็ ีลว้นเปน็ส่ิง

ที่ชักจูงคนในสังคมรุ่นใหม่ให้หันไปเห็นความสำาคัญทางวัตถุ และความเป็นปัจเจกบุคคลตลอดเวลา ทำาให้สังคมมี

ความซับซ้อนทางเศรษฐกจิและสงัคมเพิม่ขึน้ จนยากแกก่ารควบคมุ เกดิกลุม่อาชพีกลุม่ผลประโยชนท์ีห่ลากหลาย

จนเปน็ชนชัน้ทีม่คีวามแตกตา่งกนัมากมาย โดยเฉพาะชอ่งวา่งระหวา่งคนรวยกบัคนจน จนกลา่วไดว้า่ปจัจบุนัผูม้ี

อำานาจทางเศรษฐกจิเทา่นัน้ ท่ีมีอทิธพิลในเรือ่งการเมืองการปกครองของประเทศ และการรกัษาผลประโยชนส์ว่น

ตัวก็ดี 

 การเนน้ในเรือ่งอตุสาหกรรมทำาใหเ้มืองมีประชากรเพ่ิมขึน้อยา่งรวดเร็ว อันเนือ่งมาจากการเคลือ่นยา้ย

ของประชากรจากภายนอกเข้ามา โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายของพวกชาวนาในชนบทที่เข้ามาเป็นกรรมกรตาม

โรงงานอุตสาหกรรม กรรมกรทำางานก่อสร้าง ตลอดจนคนงานลูกจ้างด้านบริการต่างๆ นั้น ทำาให้เกิดปัญหาทาง

  ๓๙ กาญจนา แก้วเทพ, ทฤษฏีการส่ือสารมวลชน, (กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๒๑.
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สังคมอย่างมากมาย อย่างเช่น ๓๙ ปัญหาชุมชนแออัด แหล่งเสื่อมโทรม ปัญหาเรื่องการลักขโมย ปล้นจี้ ซึ่งรวมไป

ถึงปัญหาทางโสเภณีและการว่างงานด้วย สิ่งต่างๆ เหล่านี้นำามาสู่ปัญหาของความไม่มั่นคงภายในที่เป็นส่วนรวม 

ถ้ามองให้กว้างกว่าเมืองออกไปถึงบริเวณชานเมืองรอบนอกที่แต่เดิมเป็นชนบท ก็จะพบว่าหลายๆ แห่งทีเดียวที่

เปลี่ยนแปลงจากสังคมชาวนามาเป็นสังคมกรรมกร เพราะผู้ที่เป็นชาวนาแต่ก่อนเคยมีที่ดินทำาการเพาะปลูกด้วย

ตนเองนัน้ มีเปน็จำานวนมากที่ขายทีด่ินใหก้ับนายทุนเพื่อสรา้งโรงงานอตุสาหกรรม หรอืไม่กเ็พือ่ทำาการเพาะปลูก

พชืไรใ่นลกัษณะทีเ่ป็นเกษตรอตุสาหกรรม จึงต้องเปลีย่นสภาพและฐานะตนเองเปน็กรรมกรรับจา้ง ทำางานใหก้บั

กจิการทางอุตสาหกรรมเหลา่นัน้ นบัเป็นการเปลีย่นแปลงวถิชีีวติจากรปูแบบหนึง่มาสูอ่กีรปูแบบหนึง่ทีแ่ตกตา่งไป

จากเดิม ซ่ึงการปรับตัวเองเข้าสู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบใหม่นี้ไม่ใช่ของง่าย ผู้ที่ประสบความล้มเหลวอาจกลาย

เป็นคนยากจนที่มีความเสื่อมทางด้านจิตใจและศีลธรรมที่จะนำาไปสู่ปัญหาทางสังคมนานัปการได้ 

วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง 
 วัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสังคมมนุษย์ และเป็นแบบแผนในการดำาเนินชีวิตของคนใน

สงัคม นอกจากนัน้วฒันธรรมยงัเป็นตัวกำาหนดพฤตกิรรม หรอืความประพฤตขิองมนษุยใ์นแตล่ะสงัคมดว้ย ความ

หมายของคำาว่า วัฒนธรรม อาจแปรเปลี่ยนไปตามภูมิหลังของผู้ให้คำานิยาม ดังที่ Kraeber and Kluckhohn 

(๒๐๐๗) นักมานษุยวทิยาชาวอเมรกัินในบทความเกีย่วกบัวฒันธรรม ไดก้ล่าวไวว้า่ความหมายของคำาวา่ Culture 

นั้น ได้ให้คำาจำากัดความไว้มากถึง ๑๕๖อย่าง ซึ่งเขาได้รวมไว้ใน ๖ หมวดด้วยกัน คือ การให้คำานิยามในความเชิง

พรรณนา (descriptive) เชงิประวัตศิาสตร ์(historical) เชงิบรรทดัฐาน (normative) เชงิจติวทิยา (psychological)

เชิงโครงสร้าง (structural) และเชิงประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมมิได้เป็นเพียงศิลปะชั้นสูงหรือมารยาทชั้นสูง 

ที่บางคนมักจะกล่าวว่าบุคคลผู้นั้นมีวัฒนธรรม เนื่องจากการแต่งตัวดี มีมารยาทดี และบุคคลผู้นั้นไม่มีวัฒนธรรม 

เพราะแตง่ตวัสกปรก พดูจาไมม่กีาลเทศะ ทัง้นีเ้นือ่งจากการใชค้ำาวา่ วฒันธรรมในความหมายของประเพณนีัน่เอง 

การให้ความหมายของวัฒนธรรมนั้นหากไปติดอยู่กับความหมายที่ว่า วัฒนธรรมเป็นสิ่งของที่ขึ้นอยู่กับองค์กรนั้น

องค์กรนี้ เราจะมองไม่เห็นอะไรที่แตกต่างจากการให้คำานิยามแบบเดิม ๆ ดังนั้น จึงมีผู้ให้คำาจำากัดความของคำาว่า

วัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป ดังเช่น Harrison and Stokes (as cited in Seel, 2000) ได้ให้ความหมายของคำา

ว่าวัฒนธรรมในแง่ของอำานาจ บทบาท ความสำาเร็จหรือการคำ้าจุน กาญจนา แก้วเทพ กล่าวถึงวัฒนธรรมอย่าง

น่าฟังว่า“วัฒนธรรมตามความหมายของวิชามานุษยวิทยา ได้แก่ สิ่งอันเป็นวิถีชีวิตของสังคม คนในส่วนรวมของ

สังคมจะคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร มีความเชื่ออย่างไร ก็แสดงออกให้ปรากฏเห็นเป็นรูปภาษา ประเพณี กิจการงาน 

การละเล่น การศาสนา เป็นต้น 

 ลักษณะของวัฒนธรรม ในสังคมมนุษย์หนึ่ง ๆ หากเป็นสังคมเล็กอาจประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์

เดียว วัฒนธรรมเดียว มีวิถีชีวิตที่เหมือนกัน แต่ในสังคมใหญ่ย่อมมีความสลับซับซ้อนไปด้วยหลายชาติพันธุ์ มี

ขนบธรรมเนยีมประเพณทีีแ่ตกตา่งกนั วถิชีวีติทีเ่ปน็รูปแบบเฉพาะกลุม่ชาตพัินธุข์องตน สงัคมใดท่ีมีกลุม่ชาตพัินธุ์

กลุ่มใหญ่เป็นเจ้าของพื้นที่ วัฒนธรรมของพวกเขาก็จัดว่าเป็นวัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีคน

จำานวนน้อย หรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาอยู่ใหม่ในถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์

เหล่าน้ีก็จัดว่าเป็นอนุวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมรอง เช่น ประเทศไทยมีชาวไทยเป็นชนกลุ่มใหญ่เป็นเจ้าของ

ประเทศ วัฒนธรรมของชนชาติไทยจึงจัดเป็นวัฒนธรรมหลัก ภาษาที่ใช้ในราชการ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี

ชีวิตศิลปวัฒนธรรม จึงถือของชนชาติไทยเป็นหลัก ส่วนวัฒนธรรมจีน ชาวมุสลิม ชาวลาว เขมร กุย เป็นต้น ที่

๓๓
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เข้ามาอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทย ล้วนถูกจัดเป็นวัฒนธรรมรอง เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวเป็นชนกลุ่มน้อย

นั่นเอง แต่เนื่องด้วยชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนานและร่วมกันช่วยพัฒนา

ประเทศชาติ จึงทำาให้เกิดวัฒนธรรมบางอย่างที่หลายกลุ่มชนหลายเชื้อชาติได้ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน เช่น ภาษาที่ใช้ 

มารยาทในการเข้าสังคม การจดังานรว่มกนัของทางราชการ การปฏบิตัแิละขอ้หา้มขอ้ควรทำาตา่ง ๆ  ลว้นจดัวา่เปน็

วัฒนธรรมสากลได้ ดังนั้นในสังคมขนาดใหญ่ วัฒนธรรมที่ประกอบกันอยู่นั่น คือ วัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมรอง 

และวัฒนธรรมสากล วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง เพราะวัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการต่าง ๆ  ที่

เขา้มากระทบ การทีว่ฒันธรรมจะเปลีย่นแปลงไปในดา้นใดก็ย่อมขึน้อยู่กบัวฒันธรรมของสังคมนัน้ ๆ  วา่ไดเ้ปดิรบั

สิง่แปลกใหมท่ีเ่ขา้มากระทบไดม้ากนอ้ยเพยีงไร หรอืจะปดิกัน้ไมย่อมรบัเลยแลว้ปลอ่ยใหว้ฒันธรรมเปลีย่นแปลง

ไปเองอยา่งชา้ ๆ  ในกรอบทีข่ดีกัน้ไว ้ซึง่การจำากดัขอบเขตของการเปลีย่นแปลงนัน้อาจออกกฎหรอืการจำากัดดว้ย

ข้อห้ามก็ได้ วัฒนธรรมยังหมายถึง ผลผลิตและสิ่งของด้วย  

 วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่กว้างลึกครอบคลุมวิถีชีวิต บรรทัดฐาน คุณค่า จารีตประเพณี ความเชื่อ ระบบ

ความคิดของสังคมมนุษย์ ดังนั้นการวิเคราะห์เรื่องวัฒนธรรม จึงจำาต้องมุ่งไปในรายละเอียดทุกแง่ทุกมุม และต้อง

มองวัฒนธรรมแบบองค์รวม ทั้งนี้โดยไม่ลืมที่จะดูสิ่งแวดล้อมในสภาวะและสถานการณ์ของช่วงนั้น ๆ ว่ามีผลก

ระทบต่อวัฒนธรรมมากน้อยเพียงใด และทำาให้วัฒนธรรมนั้น ๆ แปรเปลี่ยนไปในรูปใด ทั้งนี้เพราะการจะเรียน

รู้เพื่อให้เข้าใจสังคมหนึ่ง ๆ อย่างถ่องแท้นั้น วัฒนธรรมเป็นสิ่งสำาคัญมากดังที่ France Boas แห่งมหาวิทยาลัย

โคลัมเบีย ผู้วางรากฐานมานุษยวิทยาวัฒนธรรมได้ให้ความสำาคัญทางด้านวัฒนธรรมไว้ ซึ่งต่อมาก็มีศิษย์เอกอีก

หลายคนสืบต่อความนึกคิดนี้เช่น (Ruth Benedict ๑๘๘๗-๑๙๗๘) และ (Margaret Mead) สำาหรับรูธนั้น เธอ

กล่าวว่าวัฒนธรรมเป็นคำาเรียกทางสังคมวิทยาที่เรียนรู้ทางพฤติกรรมที่ไม่ได้มีมาแต่กำาเนิด โดยเรียนรู้จากผู้ใหญ่

ของยุคสมัยนั้น ๆ

แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม
 การเปลี่ยนแปลง (change) หมายถึง ความแตกต่างที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งขององค์กรหนึ่ง

ซึ่งยังคงตัวอยู่ได้ (Nisbet, อ้างถึงใน วีรยุทธ วิเชียรโชติ และนวลเพ็ญ วิเชียรโชติ,๔๐ ในปัจจุบันไม่มีใครปฏิเสธได้

ว่าทกุสิง่ในโลกนี ้ยอ่มมีการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอไม่มีสิง่หนึง่สิง่ใดทีม่สีภาพมัน่คง หากแต่ยอ่มเปลีย่นแปลงไปตาม

กาลเวลา สังคมและวัฒนธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ไม่มีสังคมและวัฒนธรรมใดหยุดอยู่กับที่ โดยแท้จริงตลอด

เวลามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมออันเป็นลักษณะธรรมดาของสังคมมนุษย์

  หากพิจารณาถึงความหมายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมแล้ว การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจเกิดขึ้นได้จากความสัมพันธ์ทางสังคมในแต่ละเร่ือง อาจเกิดขึ้นในส่วนย่อยหรือส่วน

ใหญ่ของความสัมพันธ์ทางสังคมก็ได้หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเล็กน้อยหรือ

ใหญ่โตเพียงไรก็ตาม ย่อมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ทั้งสิ้น ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั้น 

เป็นการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนของการดำาเนินชีวิตของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งย่อมจะมีวิถีชีวิตเป็นของตนเอง การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม กับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั้น ในทางปฏิบัติแล้วยากที่จะแยกออกจากกันได้โดย

เด็ดขาด เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ท้ายที่สุดการเปลี่ยนแปลงผลกระทบถึงสองลักษณะดังกล่าว

  ๔๐ วีรยุทธ วิเชียรโชติ และนวลเพ็ญ วิเชียรโชติ, “จิตวิทยาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์” ในการศึกษาตามแนวพุทธ, เล่ม ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป. หน้า ๕๔๓-๕๔๘.
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม กับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
 ทฤษฎนีีจ้ะเนน้ถงึกระบวนการทางประวตัศิาสตรท์ีใ่ชอ้ธิบายการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรม เรยีกวา่ 

“ลกัษณะเฉพาะทางประวตัศิาสตร”์ (Historical Particularism) นกัมานษุยวทิยาในแนวความคดินีค้อื ฟรานซ ์โบ

แอส (Franz Boas) เปน็นกัมานษุยวทิยาชาวเยอรมนัทำางานในตำาแหนง่อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัโคลมัเบยี ประเทศ

สหรฐัอเมรกิาเน้นวา่ “การแพรก่ระจายทางวฒันธรรมเปน็กระบวนการท่ีมีลักษณะสำาคัญของวัฒนธรรมหนึง่แพร่

กระจายไปสู่อีกวัฒนธรรมหนึ่ง โดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่” นอกจากนั้นยังเป็นผู้สนับสนุน

ให้เกิดแนวคิดที่เชื่อว่า “วัฒนธรรมสามารถวัดได้ โดยนำาวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาเปรียบเทียบกันและพิจารณา

คุณลักษณะที่สูงกว่าหรือด้อยกว่าของแต่ละวัฒนธรรม แต่ยังคงเชื่อว่าวัฒนธรรมนั้นไม่มีวัฒนธรรม

  ความคิดหรือพฤติกรรมหรือสิ่งใดๆ ก็ตามที่เป็นของใหม่ เพราะมันแตกต่างทางด้านคุณภาพไปจาก

รูปแบบที่มีอยู่ บาร์เนทเชื่อว่า “วัฒนธรรมเปลี่ยนไปเพราะนวัตกรรม แต่ขณะเดียวกันวัฒนธรรมบางวัฒนธรรม

อาจเป็นตัวถ่วงหรือไม่สนับสนุนให้เกิดมีนวัตกรรมก็ได้ ฉะนั้นเขาจึงเสนอว่าจำาเป็นต้องมีวิธีการส่งเสริมให้เกิด

นวัตกรรมขึ้นในสังคมหรือวัฒนธรรม”

การปรับตัวทางวัฒนธรรม
 การปรับตัว หรือการดัดแปลงตัวของมนุษย์ (adaptation) ตามสารานุกรมศัพท์สังคมวิทยา-

มานุษยวิทยา หมายถึงกระบวนการที่คนกระทำาตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกายภาพ

ให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของตนเอง มีการดัดแปลงตัวเป็น ๔ ประเภท คือ (๑) การ

ดดัแปลงทางกายภาพ (physical adaptation) (๒) การดดัแปลงทางอารมณ ์(emotional adaptation) (๓) การ

ดัดแปลงทางสติปัญญา (intelligence adaptation) และ (๔) การดัดแปลงทางอุดมคติ (ideal adaptation) 

ผู้ท่ีดัดแปลงตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมไม่ได้ ย่อมมิอาจจะดำารงชีวิตอยู่เป็นปกติสุขได้เช่นเดียวกับพจนานุกรม

ศพัทส์งัคมวทิยา องักฤษ-ไทย ฉบบัราชบณัฑติยสถานไดใ้หค้วามหมายของคำาวา่ adaptation คือการดดัแปลง ซึง่

เปน็กระบวนการปรับตวัให้เหมาะสมที่จะมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดลอ้มที่กำาหนดให้ โดยทั่วไปจะใช้กับการเปลี่ยนแปลง

ในลักษณะทางกายภาพของร่างกาย แต่อาจใช้ในความหมายถึงการดัดแปลงเชิงวัฒนธรรมเพ่ือให้เหมาะกับสิ่ง

แวดล้อมเฉพาะของมนุษย์ได้ด้วย (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๒, หน้า ๗)

  การปรับตัว มักใชใ้นความหมายของการปรบัเปลีย่นสว่นใดสว่นหนึง่หรอืหลายสว่นเพือ่ใหค้วามสมัพนัธ์

ลงตัว (อมรา พงศาพิชญ์, ๒๕๔๗, หน้า ๑๖) การปรับตัวเกิดขึ้นเนื่องจากมนุษย์ต้องการดำารงชีวิตอยู่ได้ในสภาวะ

แวดล้อมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการจำาเป็นขั้นพื้นฐานของตัวเองและให้บรรลุถึงสิ่งที่ตนต้องการทั้งด้าน

ร่างกาย การปรับตัวทางวัฒนธรรมมีความสำาคัญต่อความสำาเร็จ ในการปรับตัวของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ  เนื่องจาก

การพฒันาบุคลกิของชนแต่ละชาติพนัธุมี์ผลต่อการ ทีบ่คุคลรูส้กึตอ้งการตดิตอ่กับผูอ้ืน่ วฒันธรรมอืน่ ๆ  ความรูส้กึ

ว่าเป็นเจ้าของ หรือการแยกตัวออกหรือความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม

 การปรับตัวทางวัฒนธรรมตามแนวคิดของ Cohen (อ้างถึงใน สุวัฒน์ จันทรจำานง, ๔๑ ๒๕๔๐, เสนอ

ข้อคิดว่า ข้อหนึ่ง การศึกษาเร่ืองการปรับตัวทางวัฒนธรรมควรพิจารณาองค์ประกอบด้านศิลปวัฒนธรรมและ

สังคม วัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต ความเชื่อข้อสอง องค์ประกอบต่าง ๆ ของวัฒนธรรมเรียงร้อยประสานเข้าเป็น

วัฒนธรรมที่มีลักษณะเป็นองค์รวม มีลักษณะเฉพาะของแต่ละสังคมวัฒนธรรม ข้อสาม การปฏิสัมพันธ์กับสังคม

  ๔๑ กาญจนา แก้วเทพ, ทฤษฏีการส่ือสารมวลชน, (กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๒๑.
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ขา้งเคียงหรือการค้นพบสิง่ใหมภ่ายในสังคมตนเองจะทำาใหเ้กดิการปรับเปล่ียนเพ่ือการคงอยู่ของสงัคมวฒันธรรม

นั้น ๆ ข้อสี่ วัฒนธรรมคือระบบสัญลักษณ์ องค์ประกอบแต่ละส่วนมีความหมายและสื่อความหมายที่ลึกซึ้งและ

กว้างขวางกว่าข้อเท็จจริง ข้อห้า การดำาเนินชีวิตของมนุษย์ต้องดำาเนินเป็นกลุ่ม การปรับเปลี่ยนสังคมวัฒนธรรม

เปน็การปรบัเปลีย่นในกลุม่มากกวา่ในระดบัปจัเจกบคุคล การสบืทอดวฒันธรรมตอ้งถา่ยทอดจากรุน่หนึง่ไปอกีรุน่

หนึ่งเป็นกลุ่ม การปรับตัวทางวัฒนธรรมจึงเป็นการปรับเปลี่ยนของกลุ่ม ข้อหก พฤติกรรมของมนุษย์ยืดหยุ่นและ

ปรับเปล่ียนได ้ไมม่พีฤตกิรรมใดทีไ่มส่ามารถปรบัเปล่ียนไดเ้ลย และขอ้เจด็ การถา่ยทอดวฒันธรรมจากรุ่นหน่ึงไป

สู่อีกรุ่นหนึ่งมีกระบวนการและขั้นตอน 

  จากการศึกษาพบวา่ วฒันธรรมทีค่ลา้ยคลงึกนัมสีว่นสง่เสริมใหก้ารปรบัตวัเปน็ไปได้ด ีและเรว็ขึน้ เชน่

เดยีวกบัทศันคตท่ีิดขีองผูไ้ปอยูใ่หม่ต่อสถานทีไ่ปอยูก็่มีผลต่อการปรบัตัวและยอมรบัสงัคมไดด้ดีว้ย การผสมผสาน

วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของคนหลากหลายเช้ือชาติที่เกิดการยอมรับในกลุ่มที่ต่างกัน พบว่า ชาวยุโรปสามารถ

ปรบัตวัมวีถิชีวีติในประเทศอเมริกาได้ดีกวา่ในประเทศแถบเอเชีย อาฟรกิา หรอื อเมริกา การไดร้บัคำาแนะนำาดา้น

วัฒนธรรม การให้ความรู้ในการปรับตัวทางวัฒนธรรมแก่ผู้ที่จะย้ายไปอยู่ในประเทศใหม่ จึงมีความสำาคัญอย่าง

ยิ่ง จะช่วยให้ผู้ที่ไปอยู่ใหม่ได้เข้าใจความเป็นอยู่ เพื่ออยู่อย่างมีความสุข ลดอัตราความเสียหายต่าง ๆ ไปได้มาก 

เชน่กรณขีองคนไทยทีไ่ปทำางานในบอสตันได้กลบัมาเมืองไทยหลายสปัดาห ์โดยคิดวา่เพือ่ความประหยดัจงึไดป้ดิ

เครื่องทำาไฟฟ้า เครื่องทำาความร้อนในบ้านหมด เมื่อกลับไปปรากฏว่าท่อนำ้า โถส้วม ได้รับความเสียหายเนื่องจา

กนำ้ากลายเป็นนำ้าแข็ง ต้องเสียเงินถึง ๕,๐๐๐ เหรียญในการซ่อมแซมเป็นต้น 

 สิ่งสำาคัญที่ทำาให้การปรับตัวได้ดีคือ ภาษา เนื่องจากภาษาของมนุษย์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารซ่ึง

กันและกัน การถ่ายทอดความคิดด้วยระบบสัญลักษณ์ เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดได้ด้วยการเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่ง

ของวัฒนธรรม คนท่ีใช้ภาษาเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกันและกันได้อย่าง

ลึกซ้ึงและกว้างขวาง จึงทำาให้มนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมใหม่ ถิ่นท่ีอยู่ใหม่ การเข้าถึงบริการและ

การมีส่วนร่วมในชุมชนได้ง่ายขึ้น การรู้ภาษาของเจ้าของประเทศเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างยิ่งที่ทำาให้การปรับตัวใน

การอยู่ในประเทศนั้น ๆ ประสบความสำาเร็จ ถ้าไม่รู้ภาษาหรือพูดสื่อสารได้ไม่ดีก็ทำาให้การปรับตัวเป็นไปได้ยาก 

ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำางานในประเทศไทยจะทำาให้ได้ค่าจ้างรายวันสูง

กว่าผู้ที่พูดภาษาไทยไม่ได้ การใช้ภาษาไทยเป็นปัจจัยสำาคัญในการผสมผสานเข้ากับคนไทยและสามารถนำาไปสู่

การตั้งรกรากถาวรขึ้นในประเทศไทยได้ (สนิท ศรีสำาแดง๔๒ , ๒๕๔๘) การเรียนรู้ภาษาใหม่ของประเทศที่ไปอยู่

ใหมส่ิง่สำาคญัทีส่ดุมใิชอ่ยูเ่พยีงการรูภ้าษาเทา่นัน้แตอ่ยูท่ีก่ารรู้วฒันธรรมใหม่ดว้ย (ภาษาถิน่เปน็ส่ิงจำาเปน็และเปน็

เครือ่งมอืสือ่สารโดยเฉพาะในประเทศทีม่ผู้ียา้ยมาอยูจ่ากหลากหลายประเทศ ระดบัการเรียนรู้ภาษาท่ี ๒ สามารถ

กำาหนดได้ว่า จะประสบความสำาเร็จในการปรับตัวและเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ได้ดีเพียงใดด้วยเนื่องจากการรู้ภาษา

และเข้าใจถึงการใช้ภาษาได้ดีทำาให้เรียนรู้วัฒนธรรมดีตามไปด้วยในกลุ่มเด็กก็พบว่า การเปลี่ยนแปลงการสอนใน

โรงเรียนจากการสอนโดยใชส้องภาษามาเปน็ภาษาอังกฤษอย่างเดยีวและใหภ้าษาท่ีสอง เปน็วชิาเลือกทำาให้เดก็ท่ี

ย้ายมาอยู่ใหม่ปรับตัวในการเรียนได้ดีขึ้น (Amselle, 2000, pp. 70-71) เด็กที่ไม่ยอมใช้ภาษาของประเทศที่ไป

อยู่ใหมเ่นือ่งจากไมม่คีวามคุน้เคย ทำาใหเ้กดิโรคจติทางสงัคม เกดิความขดัแย้งในการปรบัตัวส่งผลตอ่สภาวะจติใจ 

การเรียนตกตำ่า มีการเสพยาเสพติดและเกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ

  ๔๒ กาญจนา แก้วเทพ, ทฤษฏีการส่ือสารมวลชน, (กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๒๑.
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

สรุป
  สังคมไทยรับเอาค่านิยมทางวัฒนธรรมจากต่างประเทศมากขึ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ 

ด้าน ทั้งทางด้านการประกอบอาชีพ จะเห็นได้ว่าเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมกันมาก

ข้ึนสังคมไทยเลีย้งดบูตุรด้วยเงนิมากข้ึนมากกวา่การเลีย้งดว้ยความรกัความอบอุน่เหมอืนแตก่อ่นทัง้ทางชวีติความ

เป็นอยู่ สังคมไทยในปจัจบุนัอยูแ่บบครอบครวัเดีย่ว การรบัค่านยิมทางวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในสังคมปจัจบุนั

นัน้ กอ่ให้เกิดปญัหาทางสงัคมทีม่ากมายเชน่กนั ในสังคมปจัจุบนันัน้วยัรุน่สมัยนีร้บัเอาค่านยิมทางวฒันธรรมท่ีผิดๆ

เข้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำาวันมากมาย เช่น การเลียนแบบการแต่งกายของชาวตะวันตก การไม่รักนวลสงวนตัว

ของวยัรุน่หญิงในปัจจุบัน เนือ่งจากการรบัเอาคา่นยิมทางวฒันธรรมทีผ่ดิๆ มาใช้ปญัหาทีเ่กดิตามมาในสงัคมกคื็อ

การท้องแบบไม่ได้ตั้งใจ เกิดปัญหาการถูกทิ้งของเด็ก ปัญหาการทำาแท้ง การใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยของคนในสังคม

ปัจจุบัน เนื่องจากการอยากได้อยากมีความหรูหรา จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งสิ่ง

ต่างๆ เหล่านี้อยู่ที่การนำามาปรับใช้ เทคโนโลยีที่นำามาใช้แล้วเกิดประโยชน์ก็มีมากมายและที่เกิดโทษก็มีมากมาย

เชน่กัน ปจัจุบนัวยัรุน่มกัจะมคีา่นิยมทีเ่ลยีนแบบเพือ่นโดยทีไ่มค่ดิคำานงึวา่ความสามารถทางการเงินของตวัเองเปน็

เชน่ไร ทัง้นีเ้ปน็การใชเ้ทคโนโลยใีนทางทีผ่ดิๆ สว่นทางดา้นอุตสาหกรรมมีการนำาเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในการทำางาน

ทำาใหไ้ดผ้ลงานทีเ่ป็นมาตรฐานและรวดเรว็ ทำาใหผ้ลติสนิค้าเพ่ือการจำาหนา่ยไดร้วดเรว็ สว่นทางดา้นเกษตรกรรม 

เกษตรกรไดน้ำาเครือ่งจกัรกลมาใชใ้นการปะกอบอาชพีทำาใหย้น่ระยะเวลาในการทำางานไดเ้รว็ขึน้และผลผลติทีไ่ดท้ี

ปริมาณเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามการรับเอาค่านิยมทางวัฒนธรรมมาปรับใช้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เราจึงควรใช้

ให้ถูกต้องตามความเหมาะสมและควรแก่การอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยที่เป็นเอกลักษณ์มาแต่ช้านานนั้น

ไว้ด้วย เพื่อจะดำารงสืบทอดต่อไปยังลูกหลาน 
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พุทธจิตวิทยากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พระมหาถนอม อานนฺโท, พระมหาพจน์ สุวโจ, ดร.*

บทคัดย่อ
 

 พทุธจติวทิยากับการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ เปน็การนำาเอาหลักธรรมเกีย่วกบัการพัฒนาตนเองในทาง

พระพุทธศาสนากับหลักการพัฒนาตนเองของจิตวิทยามาบูรณาการร่วมกัน ในการฝึกฝนอบรมตนเองให้เกิดการ

พัฒนาไปสู่จุดหมายที่สูงขึ้น โดยผู้เขียน ได้นำาเสนอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักภาวนา ๔ ประการ คือ ๑) 

การพัฒนาทางด้านร่างกาย ด้วยกายภาวนา ๒) การพัฒนาทางด้านศีลหรือระเบียบ กฎ กติกา ทางสังคม ด้วยสีล

ภาวนา ๓) การพัฒนาทางด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็ง ควรแก่การงาน ด้วยจิตภาวนา ๔) การพัฒนาทางด้านสติ

และปัญญา ด้วยปัญญาภาวนา 

  เพื่อนำาหลักธรรมเหล่านี้ไปฝึกหัด พัฒนาทางด้ายกาย ด้านศีลที่ทำาให้เกิดระเบียบทางสังคม มีจิตใจ

ที่ควรแก่การปฏิบัติหน้าที่หรือการงาน อันเป็นฐานให้เกิดปัญญา รู้แจ้งตามความเป็นจริง ส่วนทฤษฎีจิตวิทยา มี

ความเหมอืนกนักบัหลกัพทุธศาสนา คอืใหค้วามสำาคญัในการพัฒนาตนเอง ทัง้ทางดา้นกาย และจติ ดงัทฤษฎเีกส

ตัลท ์เนน้การเชือ่มโยงเป้าหมายของงาน ทฤษฎีจิตวทิยาด้านพฤติกรรม เนน้การเสรมิแรงทางบวกหรอืทางลบเพือ่

กระตุน้ใหค้นในองคก์าร ทฤษฎจีติวทิยาการรบัรู ้เนน้สรา้งการรับรูท่ี้ถกูตอ้งเหมาะสม จติวทิยาของ Boydell เนน้

การต้องการพัฒนาตน ๔ ด้านอันได้แก่ ด้านสุขภาพ บุคคลจะต้องมีทั้งสุขภาพจิตที่ดีและร่างกายจะต้องแข็งแรง 

ด้านทักษะจะต้องมีท้ังการพัฒนาทักษะด้านสมองและการสร้างสรรค์ความคิดในหลายรูปแบบ รวมท้ังความทรงจำา

ความมีเหตุผล ด้านการกระทำาให้สำาเร็จ กล้ากระทำาด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอคำาสั่ง หรือไม่รอคอยให้เกิดขึ้นเอง 

ด้านเอกภาพของตนเอง เป็นการยอมรับขอ้ดีและขอ้เสยีของตนเอง ดว้ยความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งของพุทธศาสนาและของนักจิตวิทยา มีความคิดเห็นสอดคล้องกันใน

เรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษก็ต่อเมื่อได้รับการฝึกฝนอบรม ฝึกหัด ขัดเกลา แล้ว

เทา่นัน้ ท้ังทางดา้นกายและจติใจไปพรอ้มๆ กนั จงึจะเปน็ผูป้ระเสรฐิ เมือ่ไดร้บัการพฒันาในทุกดา้นเช่นนีแ้ลว้ กจ็ะ

ทำาใหเ้ปน็มนษุยม์ศีกัยภาพในการปฏิบัติหนา้ทีข่องตน องค์กร หนว่ยงาน สงัคม ประเทศชาต ิกจ็ะไดร้บัประโยชน์

สูงสุด จากทรัพยากรมนุษย์ที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีแล้ว  

คำาสำาคัญ: พุทธจิตวิทยา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  * อาจารย์ประจำามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

๓๘
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Abstract

 Buddhist psychology and human resources development are integrated as procession 

of Buddhist and psychological developing to train oneself and develop oneself for high target. 

This topic, human development by 4 training (Bhavana) was divided into 4 sections; 1) physical 

development 2) moral development 3) emotional development and 4) wisdom development. 

Buddhist principle teaches the followers to train and develop themselves named physical devel-

opment, which makes regulation for society and supports their mind to do proper work. This is 

able to make basic of wisdom to realize the truth. For psychology theory, it is similar to Buddhist 

principle because it urges oneself development both physic and spiritual field. Gestalt theory 

emphasizes the work’s target. Behavior theory emphasizes positive and negative reinforcement 

to stimulate the worker. Perception theory emphasizes to proper perception. Boydell theory 

emphasizes 4 developments; 1) health: good health and strong body should be trained first, 

2) skill: brain and idea should be trained in various ways including memory, 3) succeed work: 

we should dare to decide without order or without appearing itself and 4) oneself unity: we 

should except oneself on weak point and strong point and should satisfies oneself potentiality.

Human resources development both Buddhism and psychologist is able to summarizes in the 

same way as human being can called superman when they were trained, taught and disciplined 

both physic and spiritual field. Having trained, human being composes of potential ability. Their 

organization, department, society and nation will get the highest benefit. 

Keywords: Buddhist psychology, human resource development.

๑. บทนำา
 ธรรมชาติของนำ้าย่อมไหลไปสู่ที่ตำ่าฉันใด ใจของคนเราย่อมไหลไปสู่ที่ตำ่าฉันนั้น นี้มิใช่เรื่องแปลกอะไร 

แต่เป็นเรื่องปกติหรือเป็นธรรมชาติของนำ้าและใจของมนุษย์ ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น เช่น การฆ่าและทำาร้ายกัน 

การลักขโมย การประพฤติผิดลูกเมียสามีคนอื่น การโกหกหลอกลวง การดื่มสุราเมรัยจนไม่สามารถควบคุมสติได้ 

สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการที่คนเราขาดการฝึกฝนอบรม ฝึกหัด กาย วาจา ใจ ของตนให้อยู่ในระดับที่สามารถอยู่

ในสังคมอย่างปกติสุข โดยไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับตนและคนอื่น หรือสังคม ปัญหาที่เกิดขึ้น แม้จะ

เกิดจากคนส่วนน้อย แต่ก็ทำาให้สังคมส่วนรวมไม่สงบสุข การที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำาในสิ่งไม่ดี ไม่ก่อปัญหา เพราะ

คนส่วนใหญ่ได้รับการฝึกฝนอบรม ฝึกหัดขัดเกลา จากคนในครอบครัว โดยได้รับการกล่อมเกลาจากหลักคำาสอน

พระพุทธศาสนา จากปู่ย่า ตายาย ที่ท่านได้ไปวัดแล้วนำาหลานตัวน้อยๆ ติดตามไปด้วยเด็กเหล่านั้นได้ซึมซับรับ

เอาสิ่งดีๆ จากปู่ย่า ตายาย จากพระสงฆ์ และมีการส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น 

  ๔๓ สัง.ม.(ไทย) ๑๙/๑๖๕/๙๖. 

๓๙
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  หลกัธรรมคำาสอนในทางพระพทุธศาสนา มหีลักคำาสอนเกีย่วกบัการฝึกฝนอบรมและพัฒนาตนเอง ให้

มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ มากมาย แบ่งออกเป็นหลายระดับ กล่าวคือ ตั้งแต่ในระดับสังคมหรือระดับ

ต้น บุคคลจะอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ต้องตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม อย่างน้อยมีศีล ๕ ระดับ กุศลกรรมบถ ๑๐ 

ประการ เปน็การพฒันาตนเองในระดบักลาง ประการสดุท้ายเปน็การฝึกฝนอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองใหอ้ยู่ในระดบั

ธรรมชั้นสูง อันหมายถึง อริยมรรคมีองค์ ๘ ในอริยสัจ ๔ ประการ ๔๓ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาฝึกฝนอบรมปุถุชนซึ่งมีความ

ต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุด และมีชีวิตที่ระคนอยู่ด้วยความอยากได้ อยากดี อยากมี อยากเป็น ให้มีความสามารถดำารง

ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข มีสัมมาชีพ รู้จักการดำาเนินชีวิตตามมรรควิธี ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน

ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 หลักธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมอยู่มากมายหลายประการ

ด้วยกัน ในการนำามาฝึกฝนอบรมตนเองให้เกิดการพัฒนาไปสู่จุดหมายที่สูงขึ้น เหตุที่มีหลักธรรมมากมาย

เพราะคนเรามีความแตกต่างกันด้านอุปนิสัย ความประพฤติ จำาแนกไปตามจริต ๖ ดังนั้น ผู้เขียน สนใจที่จะนำา

เสนอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธจิตวิทยา โดยเฉพาะหลักภาวนา ๔ ประการ คือ ๑) การพัฒนา

ทางด้านร่างกาย ด้วยกายภาวนา ๒) การพัฒนาทางด้านศีลหรือระเบียบ กฎ กติกา ทางสังคม ด้วยสีลภาวนา 

๓) การพัฒนาทางด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็ง ควรแก่การงาน ด้วยจิตภาวนา ๔) การพัฒนาทางด้านสติและ

ปัญญา ด้วยปัญญาภาวนา รายละเอียดเกี่ยวกับภาวนา ๔ จะได้นำามากล่าวไว้ในแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตน

ตามแนวทางพระพุทธศาสนาต่อไป

  ในบรรดาทรพัยากรทีม่คีา่ทีส่ดุ มนษุยถ์อืไดว้า่เปน็ทรพัยากรทีม่คีณุคา่มากกวา่ทรพัยากรอืน่ใด เพราะ

มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นในการปฏิบัติงาน เมื่อพัฒนาได้แล้ว จะเป็นกลไกสำาคัญ

ในการดำาเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างมากมายมหาศาล เช่น เป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาองค์กร สังคม ประเทศ

ชาตอีิกดว้ย ดังนัน้ทกุหนว่ยงานจงึไดต้ระหนกัถงึคณุคา่และความสำาคัญของมนษุย์ มีการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้

มกีารพฒันาทรพัยากรมนษุยใ์หมี้คณุคา่ มีขดีความสามารถและมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัหินา้ทีข่องตนใหม้าก

ยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิต

 มนุษย์จะได้รับการฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเอง ก็ต่อเมื่อมีกระบวนการของการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ธรรมชาตขิองมนษุยก์ค็อืเป็นสตัวพิ์เศษ ในทางพระพทุธศาสนาเรยีกวา่ เปน็สตัวท์ีฝ่กึไดห้รอืเรยีนรูไ้ด ้และตอ้งฝกึ 

หรือต้องเรียนรู้ กล่าวคือมนุษย์มีศักยภาพพิเศษ ได้แก่ ความสามารถที่จะพัฒนาตนให้เกิดความเจริญงอกงามขึ้น

ตามกำาลังสติปัญญาของตน ๔๔  

๒. ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 คำาว่า “การพัฒนา” คืออะไร อย่างไร ก่อนอื่นเราต้องทราบว่า “พัฒนา คือ มุ่งให้เกิดความเจริญ

ก้าวหน้า มุ่งให้ทุกคนมีความสุขสบาย” ดังนั้นทุกคนจึงมุ่งที่จะพัฒนา แต่เพราะการที่ทุกคนมุ่งที่จะพัฒนานี้จึงมี

ทางทำาใหเ้สียได้ เพราะวา่มผีูท้ีไ่มไ่ดมุ้ง่ใหเ้กดิความกา้วหนา้แท้จรงิรวมอยู่ดว้ย หรอือาจเปน็วา่ฝ่ายตรงขา้มนำาเอา

  ๔๔ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ศิลปะศาสตร์เพ่ือการศึกษาท่ีย่ังยืน, กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส่องศยาม จำากัด, ๒๕๔๐. หน้า ๑๔๙. 
  ๔๕ พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้นำาเยาวชนและเจ้าหน้าท่ี ณ สำานักจิตรลดารโหฐาน, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๒.
  ๔๖ จำานงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, หน้า ๑๖๑, อ้างใน พลอาสาสมัคร อนุกูล บุญรักษา, “การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ตามหลักภาวนา ๔ ของกองบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๓๑” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช), ๒๕๕๔, หน้า ๑๖.

๔๐
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คำาวา่ “พฒันา” ไปใชด้ว้ยกไ็ด ้ผูท่ี้ฉลาดมไีหวพรบิดจีงึจะแยกไดว่้า ใครจะมาพัฒนาใหแ้ละใครจะมามุ่งพัฒนาเพ่ือ

ประโยชน์ของฝ่ายพวกตัว” ๔๕ 

  การพฒันา (Development) เปน็กระบวนการทีน่ำามาปฏบิตั ิเพือ่ใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงไปในทศิทาง

ที่มีการวางแผนและกำาหนดเป้าหมายไว้การพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ง ซึ่งกำาหนดให้มีคุณค่าและเป็น

ไปตามขั้นตอน เพราะฉะนั้นการพัฒนาเป็นกระบวนการทำาให้เจริญก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่

พึงปรารถนาการพัฒนาเป็นทั้งสื่อ (Means) และจุดหมายปลายทาง (End) ๔๖ 

  การพฒันา หมายถึง กระบวนการพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปในทางเจรญิงอกงาม ซึง่การพัฒนาบคุคล

เป็นการพัฒนา ๔ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยการพัฒนาจะเป็นไปตามลักษณะของ

พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ๔๗

 ทรพัยากร หมายถงึ สิง่ทัง้ปวงอนัเป็นทรพัย ์สิง่ของโดยธรรมชาตทิีจ่ะนำามาปรงุแตง่เปน็วตัถสุนิค้า ๔๘ 

เช่น ดิน เป็นทรัพย์สินที่มีค่า สามารถนำามาใช้ได้หลายอย่าง ปลูกผัก ต้นไม้ ทำาเป็นที่อยู่อาศัย นำ้า นำามาผลิตเพื่อ

จำาหน่าย ลม เมื่อนำามาบรรลุลงถัง ทำาให้มีราคา ไฟ ใช้หุงต้ม และประโยชน์อื่นๆๆ อีกมากมาย

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การส่งเสริมให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมีความรู้ความ

สามารถและมีสมรรถนะในการทำางานสูงยิ่งขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้างและ

เปล่ียนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัยทัศนคติ และวิธีการทำางานที่จะนำาไปสู่

ประสิทธิภาพในการทำางานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสำาคัญต่อองค์การอันเนื่องมาจากทรัพยากรมนุษย์

เป็นปัจจัยที่สำาคัญที่จะทำาให้องค์การประสบความสำาเร็จ หรือความล้มเหลวถ้าองค์การใดมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี

ความรู้ความสามารถมากองค์การนั้นก็จะมีโอกาสจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ๔๙ 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพดีข้ึน ต้องพัฒนาในด้านร่างกายและจิตใจไปพร้อม ๆ  กันนอกจาก

น้ันจะต้องให้มนุษย์มีความรู้คู่กับคุณธรรมด้วย จึงจะเป็นคนท่ีสมบูรณ์หรือความเป็นมนุษย์ออกไปอยู่ในสังคมได้ และ

เม่ือมนุษย์มีความรู้แล้ว ต้องนำาไปปฏิบัติ ฝึกฝนให้เกิดผลดีคือ มีประสบการณ์ดีน้ันเอง ประสบการณ์ดี ความรู้ดี มี

คุณธรรมดี และมีความสามารถสูงมีความสำาคัญอย่างย่ิงท่ีควรใช้เป็นหลักในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ๕๐

 การพฒันาทรพัยากรมนษุยแ์บ่งออกเปน็ ๒ ประเภท คือ ทรัพยากรมนษุย์ เปน็การมองมนษุย์ในฐานะ

ทรัพยากร คอื เปน็ทนุเปน็ปจัจยัใน การทีจ่ะนำามาพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม ส่วนการพัฒนามนษุย์โดยมองคนใน

ฐานะเป็นมนษุยม์คีวามหมายวา่มนษุยม์คีวามเปน็มนษุย์ของเขาเองชีวติมนษุย์นัน้มีจดุหมายจดุหมายของชีวติคือ 

ความสุข อิสรภาพ ความดี ความงามของชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล ๕๑ 

  ๔๗ อิสยาภรณ์ ทิพยาภรณ์, "การศึกษาความต้องการและปัญหาการพัฒนาตนเองด้านวิชาการของอาจารย์มหาลัยเอกชน", 
(วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยรามคำาแหง), ๒๕๔๘, หน้า ๑๐.
  ๔๘ พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน และพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปล้ือง ณ นคร [ออนไลน์]: http://dictionary.
sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/%E0%B8%97%E0%B8%A3 %E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B
2%E0%B8%81%E0%B8%A3 [วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐].
  ๔๙ เชาว์ โรจนแสง, องค์การและการจัดการ หน่วยท่ี ๗, หน้า ๓๙๓. อ้างใน พลอาสาสมัคร อนุกูล บุญรักษา, “การพัฒนทรัพยากร
มนุษย์ ตามหลักภาวนา ๔ ของกองบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๓๑” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช), ๒๕๕๔, หน้า ๘.
  ๕๐ อำานาจ เจริญศิลป์, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, หน้า ๒๐๖, อ้างใน พลอาสาสมัคร อนุกูล บุญรักษา, 
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักภาวนา ๔ ของกองบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๓๑” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช), ๒๕๕๔, หน้า ๑๓.
  ๕๑ พระธรรมปีฎก (ป.อ. ปยุตฺโต ), ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก หมวดศึกษาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 
๒๕๔๓), หน้า ๕๑.

 

๔๑
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  แนวความคิดในการพัฒนาสังคมมนุษย์นั้นมีวิธีการมากมาย แต่มีบางวิธีการที่เช่ือว่าการจะพัฒนา

สังคมได้นั้นจำาเป็นต้องพัฒนาจิตใจของทรัพยากรมนุษย์ให้มีศีลธรรม (คุณภาพทางจิต) เสียก่อนแล้วจึงพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ๕๒ ดังพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่า ๕๓ 

 ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำาเร็จแล้วด้วยใจ 

  ถ้าบุคคลมใีจรา้ยแลว้ พดูอยูก่ด็ ีทำาอยูก่ด็ ีทกุข์ย่อมไปตามเขา เพราะเหตนุัน้ ในการประยุกตใ์ชท้ฤษฎี

จิตวิทยาในองค์การนั้น พบว่าทฤษฎีดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วยทฤษฎีย่อย ๆ อีก ๓ ทฤษฎีหลัก ได้แก่ 

๓. ทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) 
 ทฤษฎีเกสตัลท์ เน้นเป้าหมาย คือ พนักงานจะเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม / 

โครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่ง พวกเขาจะต้องทำาความเข้าใจถึงการเชื่อมโยงถึงเป้า

หมายหรือผลงานของพนักงานกับเป้าหมายของหน่วยงานและองค์การด้วยเช่นเดียว

๔. ทฤษฎีจิตวิทยาด้านพฤติกรรม (Behavioral Psychology)    

 เป็นการทำาความเข้าใจถึงแนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์นี้จะทำาให้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถ

นำามาปรับใช้ในการออกแบบโปรแกรมหรือโครงการพัฒนาบุคลากรในองค์การให้เหมาะสมได้ โดยพิจารณาว่า

ควรจะใช้การเสริมแรงทางบวกหรือทางลบเพื่อกระตุ้นให้คนในองค์การแสดงพฤติกรรมอย่างที่ต้องการ เช่น หาก

คนในองค์การไม่ชอบวิธีการโอน ย้าย /หมุนเวียนงาน (เงื่อนไขนำา) คนส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงและปฏิเสธที่จะโอน

ย้ายงาน (พฤติกรรม) เป็นเหตุให้ในองค์การไม่มีการโอนย้าย / หมุนเวียนงานเกิดขึ้น (ผลกรรม) ดังนั้นนักพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์จะต้องใช้การเสริมแรงทางบวก โดยการกำาหนดให้การโอนย้าย / หมุนเวียนงานเป็นปัจจัยหรือ

เกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำาแหน่งงานของพนักงาน 

๕. ทฤษฎีจิตวิทยาการรับรู้ (Cognitive Psychology)
 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จำาเป็นจะต้องพยายามหาวิธีการเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม เป็น

ภาพรวม ภาพใหญ ่ใหพ้นกังานเกิดความเขา้ใจ และเมือ่พนักงานมีการรบัรูท่ี้ชัดเจนตอ่เรือ่งใดเรือ่งหนึง่แล้ว จะนำา

ไปสู่พฤติกรรมการแสดงออกที่เห็นด้วย สนับสนุน ไม่ต่อต้าน หรือปฏิเสธในการให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมหรือ

งานโครงการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกกำาหนดขึ้นมา๕๔ นอกจากนั้นแล้วยังมีทฤษฏีในการพัฒนาตนทาง

จิตวิทยาของ Boydell ซึ่งน่าสนใจอีก เป็น ทฤษฏีที่พูดถึงความต้องการพัฒนาตนเอง ๔ ด้าน

  ๕๒ บุญทัน ดอกไธสง และธเนศ ต่อมชะเอม, กระบวนการและวิธีการพัฒนาจิตใจเพ่ือพัฒนาสังคมไทย, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์รัชดา ๘๔ แมเนเจเม้นท์, ๒๕๓๙), หน้า ๔๕. 
  ๕๓ มหามกุฏราชวิทยาลัย, ธมฺมปทฏฺฐกถา ปฐโม ภาโค, กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.  

  ๕๔ รองศาสตราจารย์จิตติมา อัครธิติพงศ์, เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๖, หน้า ๕๙-๖๑.

๔๒
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

๖. แนวคิดทฤษฏีในการพัฒนาตนทางจิตวิทยาของ Boydell 
 มนุษย์ทุกคนมีความต้องการในการพัฒนาตนเอง ต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หรือสร้างแรงจูงใจใน

การพัฒนาตนเองเพือ่ความก้าวหนา้ ในอาชพีการงาน เพือ่ความมัน่คงของรายได ้ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาตนเอง 

Boydell ซึ่งเป็นนักจิตวิทยา ได้กำาหนดขอบเขตเนื้อหา สาระสำาคัญของทฤษฎีความต้องการพัฒนาตนเอง แบ่ง

เป็น ๔ ด้าน สามารถสรุปได้ ดังนี้ ๕๕

 ๖.๑ ด้านสุขภาพ สิ่งสำาคัญในการพัฒนาตนเอง บุคคลจะต้องมีสุขภาพจิตที่ดีและร่างกายจะต้องแข็ง

แรง แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ (๑) ระดับความคิด ไม่ดื้อรั้นดันทุรัง แต่จะยึดมั่นในความคิดเห็นและความเชื่อที่มั่นคง

และตอ่เนือ่ง ในเวลาเดยีวกนักส็ามารถมชีวีติอยูกั่บความคลุมเครือขดัแย้งได ้(๒) ระดบัความรู้สกึ รับรู้และยอมรับ

ความรู้สึก มีความสมดุลท้ังภายในและภายนอกอย่างมั่นคง (๓) ระดับความมุ่งม่ันคุณค่าของโภชนาการในเรื่อง

อาหารการกิน สุขภาพที่แข็งแรงมีรูปแบบชีวิตที่ดี       

 ๖.๒ ดา้นทกัษะ จะตอ้งมกีารพฒันาทกัษะดา้นสมองและการสรา้งสรรคค์วามคดิในหลายรปูแบบ รวม

ทั้งความทรงจำา ความมีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์การพัฒนาทักษะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ (๑) ระดับความ

คิด ทักษะทางใจและการคิดคำานึงที่ดี เช่น ความรู้ในเรื่องงาน ความทรงจำาที่มีเหตุผล การสร้างสรรค์มีความริเริ่ม 

(๒) ระดับความรู้สึก ทักษะด้านสังคม ด้านศิลปะและการแสดงออก ต้องนำาความรู้สึกของตนเข้าร่วมในแต่ละ

สถานการณ์ และสามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้ (๓) ระดับความมุ่งมั่นมีทักษะทางเทคนิค ทางกายภาพ สามารถ

กระทำาได้อย่างศิลปิน มิใช่เป็นผู้มีความชำานาญเท่านั้น      

 ๖.๓ ด้านการกระทำาให้สำาเร็จ การกระทำาหรือการปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ  ให้สำาเร็จลุล่วง โดยกล้ากระทำาด้วย

ตนเองโดยไม่ต้องรอคำาสั่ง หรือไม่รอคอยให้เกิดขึ้นเอง มี ๓ ระดับ คือ (๑) ระดับความคิด มีความสามารถที่จะ

เลือกและเสียสละได้ (๒) ระดับความรู้สึก มีความสามารถในการจัดการเปลี่ยนสถานภาพจากความไม่สมหวัง 

ไม่เป็นสุขให้เป็นความเข้มแข็ง (๓) ระดับความมุ่งมั่น สามารถลงมือริเริ่มการกระทำาได้โดยไม่รอคอยให้เกิดขึ้นเอง

 ๖.๔ ด้านเอกภาพของตนเอง เป็นการยอมรับข้อดีและข้อเสียของตนเอง ด้วยความพึงพอใจในความ

สามารถ และยอมรับในข้อบกพร่องของตนเองและพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด มี ๓ ระดับ คือ (๑) ระดับความคิด 

มีความรู้ยอมรับ รู้จักและเข้าใจตนเอง (๒) ระดับความรู้สึก ยอมรับตัวเองแม้แต่ความอ่อนแอ และยินดีในความ

เข้มแข็งของตนเอง (๓) ระดับความมุ่งมั่น มีแรงผลักดันตนเอง มีเป้าหมายภายใน มีจุดประสงค์ในชีวิต  

 จากทฤษฎกีารพฒันาตนเองสรปุไดว้า่ องค์ประกอบของการพัฒนาตนเองอยู่ท่ีการเตรยีมความพรอ้ม

ของร่างกายและจิตใจ ที่พร้อมจะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมทั้ง

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

    

๗. แนวคิดทฤษฏีในการพัฒนาตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา   

 การพัฒนาตามความหมายของพระพุทธศาสนา ที่ผู้เขียนขอนำาเสนอ หลักภาวนา ๔ ประการที่นำามา

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๔ ด้านด้วยกัน เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาท่ีนำาเสนอแล้วข้างต้น ภาวนา 

หมายถึง การทำาให้เป็น ให้มีขึ้น ให้เจริญมากยิ่งขึ้น การฝึกอบรม การพัฒนา ซึ่งมีการพัฒนา ๔ ประการ คือ

  ๕๕ 
Boydell, T. 1985. Management self-development:A guide for managers, organizations 

andinstitution. Switzerland: International Labour Organization, p 215-227.

๔๓
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 ๗.๑ กายภาวนา คือ การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับส่ิง

ทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรม

งอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ๕๖ การพัฒนาด้านกาย

นั้น จัดอนุโลมอยู่ในการพัฒนาระดับศีล ศีล หมายถึง ความประพฤติทางกายและวาจา การรักษากายและวาจา

ให้เรียบร้อย ข้อปฏิบัติสำาหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ปกติ

มารยาทที่ปราศจากโทษ ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาและอาชีพ มักใช้คำาเรียกอย่างง่ายว่า อธิศีลสิกขา๕๗ 

นอกจากนั้นศีลยังหมายถึง ระเบียบความประพฤติ หรือระเบียบความเป็นอยู่ทั้งส่วนตัว และที่เกี่ยวข้องกับสภาพ

แวดล้อมทางกายวาจา ตลอดถงึทำามาหาเลีย้งชพี ซึง่ไดก้ำาหนดวางไวเ้พือ่ทำาใหค้วามเปน็อยูน่ัน้ กลายเปน็สภาพอนั

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานต่าง ๆ  ประจำาวัน โดยเป็นไปเพื่อความหมายอันดีงาม นั่นคือ การทำาให้

คนในสังคม หรือ ชุมชนมีระเบียบวินัย ขณะเดียวกันศีลก็เป็นเครื่องป้องกันความชั่วไปในตัวอีกโสดหนึ่งด้วย แล้ว

ศีลยังช่วยส่งเสริมโอกาสสำาหรับทำาความดี โดยฝึกคนให้รู้จักสร้างความสัมพันธ์ ด้วยกายวาจาที่ดีงาม กับสภาพ

แวดล้อม ในทางอุดมคติแล้วศีลนั้น ต้องการให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปราศจากการเบียดเบียนทำาร้ายกัน

และกัน และช่วยเหลือกันตามฐานะทางสังคมจะอำานวยให้อีกด้วย๕๘ 

 ความหมายในการพัฒนากาย คือ พัฒนาอินทรีย์ ๖ การพัฒนากาย ในความหมายที่แท้จริง ก็คือ การ

พัฒนาอินทรีย์ ได้แก่ การใช้อินทรีย์ ๖ ภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้สำาหรับสัมพันธ์ หรือเป็น

  ๕๖ พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๒, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๗๐. 
  ๕๗ พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ โรงพิมพ์พระพุทธศาสนา
ของธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๓๙๑. 
  ๕๘ พระพรหมคุณาภรณ์, (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๔๑๙. 
  ๕๙ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๒๑/๔๕๕.
  ๖๐ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๒๑/๑๓๓.

ทางเชื่อมต่อกับโลกภายนอก (คือ อินทรีย์ภายนอก ๖) ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 

ธรรมารมณ์ท่ีใจรับรู้ เปิดช่องทางที่เข้าไปสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางวัตถุ และทาง

ธรรมชาติทั้งหมด ในการฝึกพัฒนากาย หรือ ฝึกพัฒนาอินทรีย์นั้น การพัฒนากายจึง

เป็นการพัฒนาอินทรีย์ คือ ฝึกให้มีอินทรีย์สังวร ได้แก่ ความสำารวมอินทรีย์ ๖ เพื่อเป็น

เคร่ืองมือให้เกิดความแข็งแกร่งของศีล ความประพฤติ เพื่อสนับสนุนจิตให้มีพลังงานที่

มั่นคงและเป็นทางให้เจริญปัญญาอีกด้วย ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า

 “เธอทัง้หลายควรสำาเหนยีกอยา่งนีว้า่ เราทัง้หลายจกัเปน็ผู้คุ้มครองทวารแล้วในอินทรียท้ั์งหลาย เหน็

รูปทางตาแล้ว ไม่รวบถือ ไม่แยกถือ จักปฏิบัติเพื่อความสำารวมจักขุนทรีย์ ซึ่งเมื่อไม่สำารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูก

บาปอกุศลธรรม คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงำาได้ จักรักษาจักขุนทรีย์ ถึงความสำารวมในจักขุนทรีย์…ฟังเสียง

ทางหู..ฯลฯ รู้ธรรมทางใจ..๕๙ 

  บุคคลผู้ได้รับการฝึกฝน อบรมตนดีแล้ว ได้ชื่อว่า เป็นผู้ประเสริฐที่สุด ในบรรดาหมู่มนุษย์ด้วยกัน ดัง

พุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย คนที่อดกลั้นถ้อยคำาล่วงเกินได้ เป็นผู้ฝึกตนได้แล้ว เป็นผู้ประเสริฐ

ที่สุด๖๐ มนุษย์ที่ประเสริฐสุด ย่อมสามารถเป็นที่พึ่งของตนเองได้เป็นอย่างดี และเป็นที่พึ่งที่หาได้โดยยาก เพราะ

๔๔
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มีความสามารถในตัวอยู่แล้ว ดังพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า ตนแลเป็นที่พึ่งของตน บุคคลอื่นใครเล่า จะเป็นท่ีพึ่งได้ 

เพราะบุคคลที่ฝึกตนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งอันได้โดยยาก๖๑ 

  ๗.๒ สีลภาวนา คือ การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ใน กฎ ระเบียบ

วินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน๖๒ 

 ความหมายของศีล ในแง่ของการฝึกฝนตน คือ การฝึกฝนอบรมตนซึ่งเรียกว่า อธิศีล หรือ ข้อปฏิบัติ

สำาหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติอย่างสูง หรือ การฝึกฝนอบรมความประพฤติทางกาย วาจา คือ ระเบียบ

วินัย การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ด้วยดี ให้เกื้อกูลไม่เบียดเบียน ไม่ทำาลาย เป็นพื้นฐานแห่งการ

ฝกึอบรมจติใจในอธจิิตตสกิขา เรยีกสัน้ ๆ  วา่ ศลี๖๓ และศีลยงัหมายถงึ ระเบยีบความประพฤต ิหรอืระเบยีบความ

เป็นอยู่ทัง้ส่วนตวั และทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางกายวาจา ตลอดถงึการทำามาหาเล้ียงชีพ ซึง่ไดก้ำาหนดวาง

ไว้เพื่อทำาให้ความเป็นอยู่นั้น กลายเป็นสภาพอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานต่าง ๆ ประจำาวัน โดย

เป็นไปเพื่อความหมายอันดีงาม นั่นคือ การทำาให้คนในสังคม หรือชุมชนมีระเบียบวินัย ขณะเดียวกันศีลก็เป็น

เครื่องป้องกันความชั่วไปในตัวอีกโสดหนึ่งด้วย แล้วศีลยังช่วยส่งเสริมโอกาสสำาหรับทำาความดี โดยฝึกคนให้รู้จัก

สร้างความสัมพันธ์ ด้วยกายวาจาที่ดีงาม กับสภาพแวดล้อม ในทางอุดมคติแล้วศีลนั้น ต้องการให้มนุษย์อยู่ร่วม

กันอย่างสันติสุข ปราศจากการเบียดเบียนทำาร้ายกันและกัน และช่วยเหลือกันตามฐานะทางสังคมจะอำานวยให้

อีกด้วย๖๔ 

  การพัฒนาตนเองด้วยสีลภาวนาสามารถพัฒนาจนถึงขั้นวิมุตติคือความหลุดพ้นได้ หมายถึง ศีลที่

ทำาให้เกิดสภาพความเป็นอยู่ที่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติกิจต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงจุดหมายที่ดีงามโดยลำาดับ ไปจนถึง

จุดหมายสูงสุดของชีวิต ในกิมัตถิยสูตร กล่าวถึงสาระสำาคัญของศีลที่เป็นกุศลว่า สามารถเป็นเหตุให้ดับทุกข์ 

ดังพระดำารัสที่ตรัสกับอานนท์ว่า ศีลที่เป็นกุศล ทำาให้สามารถดับทุกข์ได้ ป็นเหตุให้เกิดอวิปปฏิสาร (ความไม่

เดือดร้อนใจ) 

อวิปปฏิสาร เป็นเหตุให้เกิดปราโมทย์ ปราโมทย์ เป็นเหตุให้เกิดปีติ ปีติ เป็นเหตุให้เกิดปัสสัทธิ ปัสสัทธิ เป็นเหตุ

ให้เกิดสุข สุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิ สมาธิ เป็นเหตุให้เกิดยถาภูตญาณทัสสนะ ยถาภูตญาณทัสสนะ เป็นเหตุให้เกิด

นิพพิทาและวิราคะ นิพพิทาและวิราคะ เป็นเหตุให้เกิดวิมุตติญาณ ทัสสนะ วิมุตติญาณทัสสนะ เป็นเหตุบรรลุ

อรหันตผล๖๕   

 ๗.๓ จิตภาวนา คือ การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงามด้วย

คุณธรรมท้ังหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหม่ันเพียร อดทนมีสมาธิ และสดช่ืน เบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น ๖๖

การพัฒนาจิต หมายถึง อธิจิตตสิกขาในไตรสิกขานั่นเอง ซึ่งหมายถึง การฝึกปรือใน ด้านคุณภาพและสมรรถภาพ

ของจิต ได้แก่การรวมเอาองค์มรรคข้อสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เข้ามา ว่าโดยสาระก็คือ การฝึก

   ๖๑ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๖๐/๘๒.
  ๖๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
เอส.อาร์. พร้ินต้ิง แมส โปรดักส์ จำากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๗๐. 
  ๖๓ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๗๐. 
  ๖๔ พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๔๑๙. 
  ๖๕ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑/๓.
  ๖๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๗๐. 

๔๕
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ให้มีจิตใจเข้มแข็ง มั่นคง แน่วแน่ ควบคุมตนได้ดี มีสมาธิ มีกำาลังใจสูง ให้เป็นจิตที่สงบ ผ่องใส เป็นสุข บริสุทธิ์ 

ปราศจากส่ิงรบกวน หรือทำาให้เศร้าหมอง อยู่ในสภาพเหมาะแก่การใช้งานมากที่สุด โดยเฉพาะการใช้ปัญญา

อย่างลึกซึ้ง และตรงตามความเป็นจริง๖๗ กล่าวโดยย่ออธิจิตตสิกขา ก็คือ หลักสมาธิ ความแน่วแน่แห่งจิตใจ โดย

ใช้หลักสมถะและวิปัสสนาเป็นสำาคัญ ในการพัฒนาจิตเพื่อให้มีคุณภาพที่ดี จนสามารถละอวิชชาได้ตามลำาดับ ดัง

พระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า

  สมถะทีภ่กิษเุจรญิแลว้ ยอ่มใหจ้ติเจรญิ จติทีเ่จริญแล้ว ย่อมละราคะได ้วปิสัสนาท่ีภิกษเุจริญแล้ว ย่อม

ให้ปัญญาเจริญ ปัญญาที่เจริญแล้ว ย่อมละอวิชชาได้ ๖๘

 การฝึกจิตที่ข่มได้ยาก ที่เบา มักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่ เป็นความดี (เพราะว่า) จิตที่ฝึกที่ดีแล้ว 

ย่อมนำาสุขมาให้ ๖๙ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่ได้เจริญแล้ว ย่อมควรแก่การใช้งาน 

เหมือนจิตนี้ จิตที่เจริญแล้วย่อมควรแก่การใช้งาน ...จิตที่ได้เจริญแล้ว ได้ฝึก ได้คุ้มครอง ได้รักษา ได้สำารวมแล้ว 

ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก ...จิตที่ได้เจริญปรากฏชัดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก ...จิตที่ได้เจริญทำาให้

มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก...จิตที่ได้เจริญทำาให้มากแล้วย่อมนำาสุขมาให้ ๗๐

 ๗.๔ ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา, พัฒนาปัญญา, การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจทั้งหลาย

ตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทำาจิตใจให้เป็นอิสระ ทำาตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและ

ปลอดพน้จากความทกุข ์แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ไดด้ว้ยปญัญา ๗๑ สว่นความหมายปญัญาในแงข่องอธปิญัญาสกิขา 

หมายถึง การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสรรพสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง จนกระทั่งหลุดพ้น มี

จิตใจเป็นอิสระ ผ่องใส เบิกบานโดยสมบูรณ์ ได้แก่การรวมเอาองค์มรรค ข้อสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ สอง

อย่างแรกเข้ามา ว่าโดยสาระก็คือ การฝึกอบรมให้เกิดปัญญาบริสุทธิ์ที่รู้แจ้งชัดตรงตามสภาพความเป็นจริง ไม่

เป็นความรู้ ความคิด ความเข้าใจที่ถูกบิดเบือนเคลือบคลุม ย้อมสี อำาพราง หรือพร่ามัวเป็นต้น เพราะอิทธิพล

ของกิเลสมี อวิชชาและตัณหาเป็นผู้นำาที่ครอบงำาอยู่ การฝึกปัญญาเช่นนี้ต้องอาศัยการฝึกจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใส

เป็นพื้นฐาน แต่ในเวลาเดียวกัน เมื่อปัญญาที่บริสุทธิ์รู้เห็นตามเป็นจริงนี้เกิดขึ้นแล้ว ก็กลับช่วยให้จิตนั้น สงบ 

มั่นคง บริสุทธิ์ ผ่องใสแน่นอนยิ่งขึ้น เมื่อกล่าวโดยย่ออธิปัญญาสิกขา ก็คือ ปัญญา ความรอบรู้ ความเข้าใจตาม

ความจริงนั่นเอง๗๒  

 มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่ไม่ใช่เป็นคำากล่าวตามหลักพระพุทธศาสนา ถ้าจะให้ถูกต้องตามหลัก

พระพุทธศาสนาจะต้องพูดว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึก ถ้าไม่ฝึกแล้วหาประเสริฐไม่ การฝึกก็คือ

ทำาให้พัฒนาข้ึนด้วยสติปัญญาเป็นต้น มนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกจึงจะประเสริฐ เพราะเหตุใดเพราะมนุษย์อาศัย

สัญชาตญาณได้น้อย ไม่เหมือนสัตว์ประเภทอ่ืน ซึ่งเกิดมาแล้วก็อยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณ แม้แต่คลอดออกมาวัน

น้ัน อย่างลูกห่าน ก็เดินได้เลย ว่ายนำ้าได้ทันที หากินได้ทันที แต่มนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกฝนพัฒนา โดยเฉพาะ

  ๖๗ พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า ๙๑๕.
  ๖๘ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒/๓๒/๗๖.
  ๖๙ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๕/๓๖.
  ๗๐ องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๒๑-๔๐/๕-๗.
  ๗๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๒, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๗๐. 
  ๗๒ พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๙๑๕. 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การสร้างสรรค์ปัญญาเพ่ืออนาคตของมนุษยชาติ, (กรุงเทพมหานคร: อักษรสยามการพิมพ์, ๒๕๓๙), 
หน้า ๑๓-๑๕.

๔๖
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

สิ่งที่เรียกว่าปัญญามาใช้ดำาเนินชีวิต แทนที่จะอยู่อย่างสัตว์อื่นที่เป็นตามสัญชาตญาณ แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัว

ไม่รู้หลักการไม่รู้ธรรมชาติอันนี้ การเรียนรู้ การฝึก การหัดนั้นจำาเป็นเพื่อให้ตัวดำาเนินชีวิตอยู่ได้ก็เรียน ก็ฝึก ก็หัด

ไปด้วยความจำาเป็นจำาใจ พอทำาได้ก็หยุดฝึก จึงไม่พัฒนาเท่าที่ควร ถ้าเขารู้ธรรมชาติแห่งชีวิตของตนเอง รู้หลัก

การของชีวิตมนุษย์อย่างนี้แล้วว่า ชีวิตที่ดีของมนุษย์ได้มาด้วยการเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนา ต้องมีสิกขา ถ้าเราฝึกฝน

พัฒนาเรียนรู้อยู่เรื่อยชีวิตของเราก็จะดีงาม จนมีชีวิตที่ประเสริฐ ๗๓ หลักการทางพระพุทธศาสนากล่าวถึง การ

พัฒนาปัญญาว่าเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะทำาให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำาความดี มีความรู้ ความ

นึกคิด มีความเห็นและความเข้าใจชีวิตและโลกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถทำาจิตใจให้เป็นอิสระ ทำา

ตนใหบ้รสิทุธิจ์ากกเิลสและปลอดพน้จากความทุกข ์และสามารถแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ไดด้ว้ยปญัญา ๗๔ ปญัญา ๒ 

ด้านที่สำาคัญยิ่ง คือ ปัญญาที่เข้าถึงความจริงแห่งธรรมดาของธรรมชาติ และปัญญาที่สามารถใช้ความรู้นั้นจัดตั้ง

วางระบบแบบแผนดำาเนินการให้ชีวิตและสังคมมนุษย์ได้ประโยชน์สูงสุดจากความจริงนั้น ๗๕ หลักวุฒิธรรม หรือ

หลักการสร้างความเจริญงอกงามแห่งปัญญา ๔ ประการ มีรายละเอียด ดังนี้ ๗๖    

 ๑. สัปปุริสสังเสวะ เสวนาผู้รู้ คือ รู้จักเลือกหาแหล่งวิชา คบหาท่านผู้รู้ผู้ทรงธรรมทรงปัญญา เป็น

กัลยาณมิตร 

  ๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟังคำ่าสอน คือเอาใจใส่สดับตรับฟังคำาบรรยาย คำาแนะนำาสั่งสอน แสวงหาความรู้ 

ทั้งจากตัวบุคคลโดยตรง และจากหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ตั้งใจเล่าเรียนค้นคว้า หมั่นปรึกษาสอบถาม 

ให้เข้าถึงความรู้ที่แท้จริง

  ๓. โยนิโสมนสิการ คิดให้แยบคาย คือ รู้ เห็น ได้อ่าน ได้ฟังสิ่งใด ก็รู้จักคิดพิจารณาด้วยตนเอง โดย

แยกแยะใหเ้หน็สภาวะ และสบืสาวใหเ้หน็เหตุผลวา่นัน่คืออะไร เกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร ทำาไมจงึเปน็อยา่งนัน้ จะเกดิผล 

อะไรต่อไป มีข้อดี ข้อเสีย คุณโทษอย่างไร เป็นต้น

  ๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติให้ถูกหลัก นำาสิ่งที่ได้เล่าเรียนรับฟังและตริตรองเห็นชัดแล้ว ไปใช้หรือ

ปฏิบัติหรือลงมือทา ให้ถูกต้องตามหลักตามความมุ่งหมาย ให้หลักย่อย สอดคล้องกับหลักใหญ่ ข้อปฏิบัติธรรม

อย่างรู้เป้าหมาย เช่น สันโดษเพื่อเกื้อหนุนการงาน ไม่ใช่สันโดษกลายเป็นเกียจคร้าน เป็นต้น 

  มนษุยม์คีวามจำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งพัฒนาตนเอง ท้ังภายนอก และภายใน หมายถงึ ควรท่ีจะพัฒนา

ทั้งสภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ชีวิตสามารถดำาเนินไปได้ด้วยดี เช่น การดำาเนินอาชีพที่สุจริต เว้น

อาชีพที่ทุจริต จัดเป็นการพัฒนาด้านกาย และศีลในเบื้องต้น ขณะเดียวกัน ก็ทำากิจการหน้าที่ด้วยความสำารวม

กาย คือ สำารวมอินทรีย์ ๖ อันได้แก่ ระมัดระวัง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของตัณหา ความ

อยาก จนทำาให้ตนเองต้องประสบทุกข์ ความเดือดร้อน หลังจากนั้น ก็พัฒนาตนให้มีจิตใจที่เข้มแข็งด้วยการเจริญ

สมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อทำาให้เกิดจิตใจที่มั่นคงและมีปัญญาที่รู้แจ้ง รู้อย่างถูกต้อง นอกจาก

  ๗๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ, (กรุงเทพมหานคร: อักษรสยามการพิมพ์, 
๒๕๓๙), หน้า ๑๓-๑๕.
  ๗๔ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, เอกสารคำาสอนวิชา พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๒๗๕. 
  ๗๕ พระธรรมปีฎก (ป.อ. ปยุตฺโต ), ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก หมวดศึกษาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 
๒๕๔๓), หน้า ๖๘.
  ๗๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๖, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, 
พิมพค์รั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๓๘.
  

๔๗
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นัน้ พงึพัฒนาตนเองดว้ยหลกัของปญัญาตามนยัแหง่โยนโิสมนสิการ คือ อุบายคิดอย่างฉลาด มีขัน้ตอน มีระเบยีบ 

เป็นระบบแบบแผนที่ควรนำาไปใช้ในชีวิตจริงของตนเอง เพื่อจะได้เกิดปัญญา รู้เท่าทันต่อปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น 

และสามารถดับปัญหานั้นได้ทันท่วงที และมีหลักการ มีวิธีการ ๗๗ 

๘. สรุป         

 มนษุยเ์ปน็สตัวส์งัคมทีจ่ะต้องอยูร่วมกนัเป็นหมูเ่ปน็คณะ เมือ่ตอ้งอยูร่่วมกนัแลว้มคีวามจำาเปน็อยา่งยิง่

ที่จะต้องพัฒนาตนเอง ให้มีความพร้อมทั้งภายนอก และภายใน ตามทฤษฎีจิตวิทยา ให้ความสำาคัญในการพัฒนา

ตนเอง ทัง้ทางดา้นกาย และจติ ดงัทฤษฎเีกสตลัท ์เนน้การเช่ือมโยเปา้หมายของงาน ทฤษฎจีติวทิยาดา้นพฤติกรรม 

เนน้การเสรมิแรงทางบวกหรอืทางลบเพือ่กระตุน้ให้คนในองค์การ ทฤษฎจีติวทิยาการรบัรู ้เนน้สรา้งการรบัรูท่ี้ถกู

ต้องเหมาะสม เป็นภาพรวมทฤษฏีในการพัฒนาตนทางจิตวิทยาของ Boydell เน้นการต้องการพัฒนาตน ๔ ด้าน 

ด้านสุขภาพ บุคคลจะต้องมีสุขภาพจิตท่ีดีและร่างกายจะต้องแข็งแรง ด้านทักษะจะต้องมีการพัฒนาทักษะด้าน

สมองและการสร้างสรรค์ความคิดในหลายรูปแบบ รวมทั้งความทรงจำา ความมีเหตุผล ด้านการกระทำาให้สำาเร็จ 

กล้ากระทำาด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอคำาสั่ง หรือไม่รอคอยให้เกิดขึ้นเอง ด้านเอกภาพของตนเอง เป็นการยอมรับ

ข้อดีและข้อเสียของตนเอง ด้วยความพึงพอใจในความสามารถ     

 การพฒันาดา้นพทุธจติ มุง่เนนิการฝกึฝนพฒันาตนเอง ในการดำาเนนิชวีติ ดว้ยหลักภาวนา ๔ ประการ 

อันประกอบด้วยสภาพสิ่งแวดล้อม สังคม ที่เป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ชีวิตสามารถดำารงอยู่และดำาเนินไปได้ด้วยดี เช่น 

การดำาเนินด้วยการประกอบอาชีพที่สุจริต เว้นอาชีพที่ทุจริต ถือว่าเป็นการพัฒนาด้านกาย และศีลในเบื้องต้น ใน

ขณะเดียวกัน ก็ประกอบการงานในหน้าที่ด้วยความสำารวมกาย คือ การสำารวมอินทรีย์ ๖ ได้แก่ การทำางานทุก

อย่างด้วยความสำารวมระมัดระวังทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ไม่ให้ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหา ความอยาก 

จนทำาให้ตนเองต้องประสบกับความทุกข์ ความเดือดร้อน ความลำาบาก จากการกระทำาของตนเอง หลังจากนั้น ก็

พัฒนาตนให้มีจิตใจที่เข้มแข็งด้วยการเจริญจิตตภาวนา มีสมถะภาวนา และวิปัสสนาภาวนา เพื่อให้เกิดความเข้ม

แข็งด้านจิตใจมีความม่ันคงและมีปัญญารู้แจ้ง เห็นจริง ตามความเป็นจริง รู้อย่างถูกต้อง ต่อจากนั้น จึงพัฒนา

ตนเองดว้ยหลักของปญัญาคอื ความรอบรู ้รู้รอบตามหลกัแหง่ปญัญาภาวนา หรอืตามนยัแหง่หลกัโยนโิสมนสิการ 

คือ การคิดด้วยอุบายอย่างชาญฉลาด มีขั้นตอน กระบวนการ มีระเบียบ เป็นระบบแบบแผนที่ควรนำาไปใช้ในชีวิต

จริง เพื่อให้ได้เกิดปัญญา รู้เท่าทันต่อปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น และสามารถดับปัญหานั้นได้ทันท่วงที

 ดังนั้น หากมนุษย์ทุกคนได้อบรม ฝึกหัด พัฒนาตนเอง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ชีวิตทุกชีวิตก็จะ

ประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่ การงาน ปราศจากปัญหาอุปสรรค์ เพราะรู้เท่าทันทุกสิ่งอย่าง

ตามความเป็นจริง อันเป็นผลจากการฝึกฝนอบรมตนเองด้วยหลักภาวนา ๔ นั่นเอง 

๔๘
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์

ของพระสังฆาธิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Factors Affecting Efficiency of Sangha Administration of Buddhist 

Ecclesiastical Official Monk in Surat Thani Province 

 พระครูสุจิตธรรมวัตร, *

 พระครูโกศลอรรถกิจ,ดร.พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร.**

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี และ ๓) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระภิกษุผู้ดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาส รอง

เจา้อาวาส ผู้ชว่ยเจา้อาวาส และพระภกิษุ ทีอ่ยูใ่นวดัเขตพืน้ทีอ่ำาเภอตา่งๆของจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีทัง้หมด จำานวน 

๒,๕๔๒ รปู กำาหนดขนาดกลุม่ตัวอยา่งโดยใชต้ารางสำาเรจ็รปูของเครซ็ซีแ่ละมอร์แกน ไดข้นาดกลุม่ตวัอยา่ง ๓๓๕ 

รูป โดยวธิกีารสุม่แบบอยา่งง่าย เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีผู้วจัิยสรา้งขึน้ สถติท่ีิใช้ในการวจิยั ได้แก ่

ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบการถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจัยพบว่า  

 ๑) ความคิดเห็นของพระภิกษุที่มีต่อการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๖๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุ

ที่มีต่อการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย

ด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = ๓.๗๗) รองลงมา คือ ด้านงานบุคลากร ( =๓.๗๐) ยกเว้นด้านการควบคุม

ดูแล อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด (   = ๓.๔๗) 

 ๒) ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = ๓.๕๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (   = ๓.๗๐) รองลงมา คือ ด้านการสาธารณูปการ ( = ๓.๖๙) ยกเว้น 

ด้านการศึกษาสงเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด อยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๔๕)

 ๓) ตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน

จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จำานวน ๖ ตัว คือ ด้านการวางแผน (X1) ด้าน 

  * นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  ** อาจารย์ สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

๕๑
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การจดัองคก์าร (X1) ด้านงานบคุลากร (X3) ด้านการอำานวยการ (X4) ด้านการควบคุมดแูล (X5) ด้านการงบประมาณ 

(X6) ซึ่งส่งผลทางบวก โดยสร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ดังนี้

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Ỹ = 2.810 (Constant) + .090 (X1) +.178 (X2) + .156 (X3) + 

.110 (X4) +.176 (X5) +.225 (X6)

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Ž = .085 (Z1) + .198 (Z2) +.179 (Z3) +.135 (Z4) +. 238 

(Z5) + .292 (Z6)

คำาสำาคัญ: ปัจจัยที่ส่งผล, ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์

ABSTRACT

 The objectives of this research were: 1) to investigate sangha administration of 

Buddhist Ecclesiastical Official Monk in Surat Thani Province, 2) to study efficiency of sangha 

administration of Buddhist Ecclesiastical Official Monk in Surat Thani Province, and 3) to examine 

factors affecting efficiency of sangha administration of Buddhist Ecclesiastical Official Monk in 

Surat Thani Province. The population of this research were 2,542 monks including abbots, vice 

abbots, assistants, and monks in several districts of Surat Thani Province. A sample size formula 

of Krejcieand Morgan was applied to determine 335 samples using simple random sampling. 

The data were gathered utilizing questionnaires constructed by the researcher. Then they were 

analyzed applying some statistics such as percentage, mean, standard deviation,and multiple 

regression.

 The results found that:

 1) The overall opinions of monks towards the sangha administration of Buddhist 

Ecclesiastical Official Monk in Surat Thani Province were at high level ( = 3.64). When considering

each aspect, the monks’ opinions towards all aspects of sangha administration of Buddhist 

Ecclesiastical Official Monk in Surat Thani Province were at high level. The mean of planning 

was at the highest level (  = 3.77, followed by personnel (  = 3.70). However, the mean of 

supervision was at moderate level (  = 3.47).

 1) The overall opinions of monks towards the efficiency of sangha administration of 

Buddhist Ecclesiastical Official Monk in Surat Thani Province were at high level (  =3.56). When 

considering each aspect, the monks’ opinions towards all aspects of the efficiency of sangha 

administration of Buddhist Ecclesiastical Official Monk in Surat Thani Province were at high level. 

The mean of planning was at the highest level (  = 3.77), followed by personnel (  = 3.70). 

However, the mean of supervision was at moderate level (  = 3.47). The mean of Buddhism 

propagation was at the highest level (  = 3.70), followed by public assistance

๕๒
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 (  = 3.69). In contrast, the mean of welfare education was at the moderate level (  = 3.45).

 3) There were six predictors affecting the efficiency of sangha administration of 

Buddhist Ecclesiastical Official Monk in Surat Thani Province with a statistical significance level 

of .05. These predictors included planning (X1), organizational management (X2), personnel (X3), 

steering (X4), supervision (X5), and budget (X6). They had positive effects as shown in predicting 

equations to figure out raw scores and standard scores:

 Predicting equation for raw scores: Ỹ = 3.810 (Constant) +.091 (X1) +.178 (X2) +.156 

(X3) +.110 (X4)+.176 (X5)+.225 (X6)

 Predicting equation for standard scores: Ž = .085 (Z1) +.198 (Z2) +.179 (Z3) +.135 

(Z4)+.238 (Z5)+.292 (Z6)

Keywords : Factors Affecting Efficiency, Sangha Administration of Buddhist Ecclesiastical

๑. บทนำา
 พระสังฆาธิการจะต้องมีการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปได้ด้วยดี มีความถูกต้องมีความ

เหมาะสมมีความบริสุทธิ์มีความยุติธรรม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงใน

สภาพสงัคมปัจจุบัน โดยหลกัการพระสงัฆาธกิาร มหีนา้ทีใ่นการปกครองคณะสงฆห์รอืบรหิารกจิการคณะสงฆใ์ห้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเป็นเงื่อนไขสำาคัญในการบ่งชี้ในความสำาเร็จในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน

ถาวรสบืตอ่ไป ดังคำากลา่วทีว่า่ พระพทุธศาสนาเปน็ศาสนาประจำาชาตจิะเจรญิรุง่เรอืงถาวรสบืไปก็ตอ้งอาศัยพระ

สังฆาธิการทุกระดับ ซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน (กองแผนงาน กรมการศาสนา, ๒๕๔๒) แต่ใน

เวลานี้โครงสร้างการบริหารและการจัดรูปแบบการบริหารของคณะสงฆ์ไทยส่วนภูมิภาครวมศูนย์อยู่ที่จังหวัดซึ่ง

เจ้าคณะจังหวัดจึงทำางานรับผิดชอบกิจการทั้งหลายในพ้ืนท่ีเพียงองค์เดียวโดยเห็นได้จากการที่ไม่มีคณะทำางาน

หรือมีองค์กรมารองรับเพื่อการสนับสนุนงาน ไม่มีองค์กรที่จะตรวจสอบการทำางานอย่างจริงจังในเรื่องเดียวกันนี้

เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำาเภอ เจ้าคณะตำาบล และเจ้าอาวาส มีอำานาจสูงสุดในการปกครองวัดของตนเพียง

ผู้เดียว    

 การรวมศนูยอ์ำานาจของการบรหิารเชน่นีเ้กดิจากบทบัญญตัขิองพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๕๐๕ 

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทำาให้การทำางานไม่ต่อเนื่องเป็นผลให้กิจการคณะสงฆ์ไร้ประสิทธิภาพ เพราะขาด

เครื่องมือ หรือกลไกที่จะสนองงานอื่นให้ได้ผลนั้นยิ่งยาก ทั้งในการบริหารงานแล้วยังขาดการร่วมมือ ร่วมคิด

และรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายจึงทำาให้พระสังฆาธิการมีงานล้นมือ และเน่ืองจากไม่มีการปฏิรูปโครงสร้าง

คณะสงฆ์จึงทำาให้เกิดปัญหาความประพฤติเสื่อมเสียของพระภิกษุสามเณรตามมา ผู้วิจัยเห็นว่า พระสังฆาธิการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานีควรได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ให้มากข้ึนทราบถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการ

คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการด้านการปกครองทราบการแสดงบทบาทในการพัฒนาสังคมพระสงฆ์เข้าใจปัญหา

และอุปสรรค สาเหตุและปัจจัยอื่นๆ ให้พระสังฆาธิการได้พัฒนาสังคมโดยประยุกต์หลักคำาสอนในทางพระพุทธ

ศาสนาให้แก่ประชาชนสามารถใช้กลวิธีหรืออุบายโดยใช้คำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ เป็นอย่างดี

๕๓
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 ดงันัน้ ดว้ยประเด็นดังกลา่วผูว้จัิยจึงสนใจทีจ่ะทำาการวจิยัเรือ่งการศึกษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธิภาพ

การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลในการเสนอ

แนวทางในการวางแผนและพฒันาการบรหิารจดัการกจิการคณะสงฆจ์งัหวดัสุราษฎรธ์านแีละจงัหวัดอ่ืน ๆ  ตอ่ไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ๒.๒ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี

 ๒.๓ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ

ในจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตในการ

ศึกษาไว้ ๕ ด้าน ดังนี้

 ๓.๑ ขอบเขตด้านประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระภิกษุผู้ดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วย

เจ้าอาวาสและพระภิกษุ ที่อยู่ในวัดเขตพื้นที่อำาเภอต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำานวน ๒,๕๔๒ รูป

 ๓.๒ ขอบเขตด้านเนื้อหา         

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตตามเนื้อหา ได้แก่ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขต

เนื้อหาโดยการทบทวนเอกสารจากพระไตรปิฏก เอกสาร ตำารา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยว

กับปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ทั้งนี้บทบาทของพระสังฆาธิการโดยทั่วไปนั้นจะมี ๖ ประการ คือ (๑) ด้านการปกครอง (๒) ด้านการศาสนศึกษา 

(๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ (๔) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (๕) ด้านการสาธารณูปการ และ (๖) ด้านการ

สาธารณสงเคราะห์ อันเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสังฆาธิการในการบริหารงานการคณะสงฆ์

 ๓.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่

  ผู้วิจัยได้กำาหนดพื้นที่ศึกษาวิจัย ได้แก่ เขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๔. ขอบเขตด้านตัวแปรการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดตัวแปรในการวิจัยไว้ ดังนี้

  ๓.๓.๑ ตัวแปรต้น คือ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่อายุจำานวนพรรษาวุฒิการศึกษา

สามัญ วุฒิการศึกษาสายพระปริยัติ และ ดำาเนินการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี ใน ๖ ปัจจัย คือ ๑. การวางแผน (Planning) ๒. การจัดการองค์การ (Organizing) ๓. งานบุคลากร 

(Staffing) ๔. การอำานวยการ (Directing) ๕. การควบคมุดแูล (Controlling) และ ๖.การงบประมาณ (Budgeting)

  ๓.๓.๒ ตัวแปรตามคือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของ

พระสังฆาธิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำานวน ๖ ด้าน คือ คือ (๑) ด้านการปกครอง (๒) ด้านการศาสนศึกษา 

(๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ (๔) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา(๕) ด้านการสาธารณูปการ และ (๖) ด้านการ

สาธารณสงเคราะห์
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  ๓.๓.๕. ระยะดำาเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๔. วิธีดำาเนินการวิจัย          

 ๔.๑ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระภิกษุผู้ดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระภิกษุ ที่อยู่ในวัดเขตพื้นที่อำาเภอต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำานวน ๒,๕๔๒ รูป 

 ๔.๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ 

Morgan ที่ระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน .๐๕ ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน ๓๓๕ รูปโดยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย

(Simple Random Sampling)        

 ๔.๓ เครือ่งมอืทีใ่ช ้เปน็แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสรา้งขึน้ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ ๓ทา่นตรวจสอบความตรง ทกุ

ข้อได้ค่าความตรง ตั้งแต่ ๐.๖ – ๑.๐ และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .๘๓๗ และ ๘๑๕ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า

รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหส์มการถดถอยพหคุณู (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) 

         

๕. ผลการศึกษา           

 จากผลการศึกษาวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆา

ธิการในจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า        

 ๕.๑ ความคดิเหน็ของพระภกิษทุีม่ตีอ่การบรหิารจดัการกจิการคณะสงฆข์องพระสงัฆาธกิารในจงัหวดั

สุราษฎรธ์าน ีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน็รายด้านพบวา่ความคดิเหน็ของพระภิกษทุีม่ตีอ่การบรหิาร

จัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการวางแผน 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านงานบุคลากรยกเว้นด้านการควบคุมดูแล อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยตำ่า

สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่า คณะสงฆ์โดยพระสังฆาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ ได้เป็น

อย่างดี มีการวางแผนงาน มีการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ญาณสุวัฒน์

อินท่าทอง (๒๕๕๘) ได้ทำาการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานด้านศาสนสมบัติกลางของ

สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงาน 

จำานวน ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านการวางแผนงาน ๒) ด้านกระบวนการให้บริการ ๓) ด้านการปฏิบัติงาน ของบุคลากร 

๔) ด้านสถานที่ให้บริการ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้เช่าศาสนสมบัติกลาง ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อ

เสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิผลการด้านศาสนสมบัติกลาง ของสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท 

 ๕.๒ ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนา มคีา่เฉลีย่สงูสดุ รองลงมา คอื ดา้นการสาธารณปูการ ยกเวน้ ดา้นการศึกษาสงเคราะห ์มีค่าเฉล่ียตำา่สุด อยู่

ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับกับผลการศึกษาของซึ่งจะเห็นว่า คณะสงฆ์ให้ความสำาคัญกับการเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนามาเป็นอันดับแรก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พระครูวินัยธรสมชาย สุวิชาโน (อยู่สำาราญ) (๒๕๕๕) 

ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอำาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า ๑)

ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอำาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่า
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เฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๙ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ 

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการ ด้านสาธารณสงเคราะห์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน พระราช

ปริยัติโมลี (ไพบูลย์ วิปุโล) (๒๕๕๕) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะ

สงฆ์ จังหวัดสุพรรณบุรีผลการวิจัยพบว่า ๑) พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในจังหวัดสุพรรณบุรีมีอายุระหว่าง 

๔๑–๕๐ จำานวน ๑๑๖ รูป มีพรรษา ๒๑-๓๐ พรรษา จำานวน ๑๐๕ รูป มีการศึกษาสายพระปริยัติธรรมแผนก

บาลี ศึกษาเปรียญธรรม ๓-๔ ประโยค จำานวน ๒๐๕ รูป การศึกษาสายพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ศึกษานัก

ธรรมชั้นเอก ๒๑๖ รูป มีการศึกษาสายสามัญระดับอนุปริญญามากที่สุด จำานวน ๙๙ รูป และระยะเวลาในการ

ดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาส มากที่สุด ๒๑-๓๐ พรรษา จำานวน ๑๐๘ รูป ๒)ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจการคณะ

สงฆ์ของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน เรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการปกครองรองลง

มาได้แก่ ด้านการศาสนศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าที่สุด

 ๕.๓ ตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน

จงัหวดัจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีอยา่งมนียัสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .๐๕ จำานวน ๖ ตวั คอื ดา้นการวางแผน (X1) ดา้นการ

จัดองค์การ (X2) ด้านงานบุคลากร (X2) ด้านการอำานวยการ (X4) ด้านการควบคุมดูแล (X5) ด้านการงบประมาณ 

(X6) ซึ่งส่งผลทางบวก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ญาณสุวัฒน์อินท่าทอง (๒๕๕๘) ได้ทำาการศึกษาวิจัย เรื่อง 

การศกึษาประสทิธผิลการบรหิารงานดา้นศาสนสมบัติกลางของสำานกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัชัยนาท ผลการ

ศึกษาพบว่า ประสิทธิผลการการบริหารงานด้านศาสนสมบัติกลางของสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท 

ทั้ง ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านการวางแผนงาน ๒) ด้านกระบวนการให้บริการ ๓) ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร 

๔) ด้านสถานที่ให้บริการ อยู่ในระดับดีมาก และผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา 

รายได้ ต่างกัน ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านศาสนสมบัติกลางของสำานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดชัยนาท ไม่แตกต่างกัน         

 

๖. ข้อเสนอแนะ           

 ๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย       

  ๖.๑.๑ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ควรให้ความสำาคัญกับการควบคุมดูแล โดยเฉพาะมีการควบคุม

ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบแผนและประเพณีอันดีงาม และมีการควบคุมดูแลการก่อสร้างถาวรวัตถุ

ภายในวัดและที่ธรณีสงฆ์ โดยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย  

  ๖.๑.๒ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ควรมีการกำากับ สนับสนุน ให้มีการจัดทำาแผนผังวัดตามสภาพ

ที่ดินของวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาวัด ซึ่งจะส่งประสิทธิผลต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้เป็นอย่างสูง 

  ๖.๑.๓ ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการกจิการคณะสงฆข์องพระสังฆาธกิารในจังหวดัสุราษฎรธ์าน ี

ด้านการศึกษาสงเคราะห์ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความสำาคัญกับประเด็นดังกล่าว เพื่อ

สร้างศาสนทายาท และความมั่นคงของพระศาสนา

 ๖.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย       

  ๖.๒.๑ ควรมีการศึกษาเรื่อง “กระบวนการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี”ในเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้เห็นรายละเอียดของกระบวนการมากยิ่งขึ้น 
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

  ๖.๒.๒ ควรมีการศกึษาปัจจัยทางจิตวทิยาอืน่ๆ ท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการกิจการ

คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

บรรณานุกรม

กองแผนงาน กรมการศาสนา, คูมื่อพระสงัฆาธกิารและพระวนิยาธกิาร, กรงุเทพฯ : กระทรวงศึกษาธกิาร, ๒๕๔๒.
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ศึกษาอานาปานสติภาวนาแบบสุทธวิปัสสนาในพุทธศาสนาเถรวาท

A Study of Ānāpānasati Practice by Way of Pure Insight 

Meditation [Suddhavipassana] in the Theravāda Buddhist Scriptures

สุวิช ศุภวงศ์ *

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาอานาปานสติภาวนาในพุทธศาสนาเถรวาท ๒) ศึกษาสุทธ

วิปัสสนาในพุทธศาสนาเถรวาท และ ๓) ศึกษาอานาปานสติภาวนาแบบสุทธวิปัสสนาในพุทธศาสนาเถรวาท เป็น

วจิยัเชงิคุณภาพ โดยการวจิยัจากเอกสาร คมัภรีพ์ทุธศาสนาเถรวาท หนงัสอืและสือ่อเิลก็ทรอนกิสอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

แล้วรวบรวม สรุปวิเคราะห์ เรียบเรียง บรรยายเชิงพรรณนา

 ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พัฒนาต่อยอดอานาปานสติภาวนาก่อนพุทธกาลมาเป็นอานาปานสติ

ภาวนาในพุทธศาสนาเถรวาท มีขั้นตอนการปฏิบัติทั้งหมด ๑๖ ขั้น แบ่งเป็นหมวดใหญ่ๆ ได้ ๔ หมวดๆ ละ ๔ ขั้น 

ในหมวดแรก ‘กำาหนดกายเป็นอารมณ์’ อาศัยลมหาย ใจเข้าออกเป็นอารมณ์สำาหรับการจดจ่อให้เกิดสมาธิ นิมิต 

ฌานและปญัญาระดบัตน้ๆ แลว้ถดัมาหมวดทีส่อง ‘กำาหนดเวทนาเปน็อารมณ’์ และสาม ‘กำาหนดจติเปน็อารมณ’์ 

เป็นการเลือกกำาหนดอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ปีติ สุข เวทนา สัญญา ในการปฏิบัติขั้นนั้นๆทำาให้ได้ฌานสูงขึ้น

เป็นลำาดับ เมื่อถึงหมวดที่สี่ ‘กำาหนดธรรมเป็นอารมณ์’ เป็นการยกจิตขึ้นสู่การทำาวิปัสสนาอย่างเต็มที่โดยหันมา

พิจารณาความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา ของลมหายใจและอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน ๓ หมวดแรก จน

เกิดปัญญาเห็นแจ้งหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง 

 ๒. สทุธวปัิสสนาเป็นหลกัการบรรลธุรรมทีท่ำาวปิสัสนาลว้นๆ ตัง้แตเ่ริม่ตน้ไปจนสำาเรจ็หรอือีกนยัหนึง่

คือมุ่งตรงสู่ปรมัตถ์ ไม่ต้องรอพึ่งสมาธิขั้นสูงหรือได้ฌานก่อนแล้วจึงจะทำาวิปัสสนา การปฏิบัติเป็นไปตามหลักสติ

ปัฏฐาน ๔ ซึ่งมีสาระสำาคัญคือการใช้สติกำาหนดพิจารณาฐาน ๔ อย่างภายในตน ๑) กายและพฤติกรรม (กายานุ

ปัสสนาสติปัฏฐาน) ๒) เวทนา (เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน) ๓) ภาวะจิตที่เป็นไปต่างๆ (จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน) 

และ ๔) ความคิดนึกไตร่ตรอง (ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน) การปฏิบัติตามฐานใดฐานหนึ่งใน ๔ ฐานจนครบวงจร 

จะทำาให้ผู้ปฏิบัติสามารถบรรลุธรรมได้ เปรียบเหมือนทางสี่แพร่งที่มาบรรจบกัน

 ๓. อานาปานสตภิาวนาแบบสทุธวปิสัสนาเปน็การตัง้สตกิำาหนดลมหาย ใจเขา้ออกทีมุ่ง่ตรงไปทีก่ารทำา

วิปสัสนาตัง้แตเ่ริม่ฝกึ ทำาใหล้ดขัน้ตอนการปฏบัิติลงไปจากการทำาอานาปานสตแิบบดัง้เดมิ ๑๖ ขัน้เปน็ ๙ ขัน้ เริม่

จากการกำาหนดพจิารณาทีล่มหายใจเขา้ออกในฐานะเป็นธาตลุมและกำาหนดรูอ้ารมณป์จัจบัุนอืน่ๆ ท่ีแทรกซอ้นเขา้

มาจนไดข้ณกิสมาธ ิแลว้กม็ากำาหนดพจิารณารปูนามของลมหายใจและจติท่ีกำาหนดพรอ้มท้ังอารมณ์ปจัจบุนัอ่ืนๆ

ท่ีเกดิขึน้ ขัน้ถดัมากก็ำาหนดพจิารณาขนัธ ์๕ ความเกดิดับ ความเปน็อนจิจตาและทกุขตา ความเปน็อนตัตตา แลว้

  * นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

๕๘
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เกิดความจางคลายความยึดมั่นถือมั่น (วิราคะ) ความดับไป (นิโรธะ) และความสละคืน (ปฏินิสสัคคะ) กิเลสและ

ตัณหาไปตามลำาดับ นอกจากนี้การฝึกสติสัมปชัญญะในชีวิตประจำาวันก็นับเป็นกิจสำาคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติได้

รับประโยชน์ในชีวิตจริงและสามารถบรรลุธรรมได้เร็วขึ้น

คำาสำาคัญ: อานาปานสติภาวนา สุทธวิปัสสนา อานาปานสติภาวนาแบบสุทธวิปัสสนา

Abstract

 This research aim to study three main aspects; 1) To study Ānāpānasati Practice in 

Theravada Buddhist Scriptures, 2) To study the Pure Insight Meditation [Suddhavipassana] in 

Theravada Buddhist Scriptures, and 3) To study Ānāpānasati Practice by Way of Pure Insight 

Meditation [Suddhavipassana] in Theravada Buddhist Scriptures. This research is a Documen-

tary Research by collecting information from the Theravada Buddhist Scriptures, other related 

documents and electronic media and then analyzing, compiling and describing it

 The findings could be summarized as follows: 

 1. The Buddha developed the ancient Ānāpānasati Practice to be the Ānāpānasati 

Practice in Theravada Buddhist Scriptures. There are sixteen stages of Ānāpānasati. These are 

divided into four tetrads. The first tetrad (body-conditioner) concentrates on inhale and exhale 

to attain concentration, mental image, trance and understanding. The second tetrad and third 

tetrad concentrate on feelings and minds which arose from previous stages such as rapture, 

happiness, sensation and perception to attain the higher level of trance. Finally, the last tetrad 

contemplates on the common characteristics of each sense-object in 3 previous tetrads to 

attain wisdom. 

 2. Suddhavipassana is a pure insight meditation or a meditation towards on enlight-

enment directly. The practitioner doesn't need any trace before insight meditation. He needs 

only momentary concentration before insight meditation. The four foundations of mindfulness 

is a core principles of Suddhavipassana comprising of 4 domains accordingly. 1. Mindfulness as 

regards the body (Kayanupassana-satipatthana) 2. Mindfulness as regards feelings or sensations 

(Vedananupassana-satipatthana) 3. Mindfulness as regards mental conditions (Cittanupassa-

na-satipatthana) and 4. Mindfulness as regards ideas (Dhammanupassana-satipatthana). Each 

domain could lead us to attain enlightenment like the intersection..

 3. The Ānāpānasati Practice by Way of Pure Insight Meditation [Suddhavipassana] in 

Theravada Buddhist Scriptures involves contemplating on inhale and exhale as sense-objects 

for insight meditation without trace. The momentary concentration is sufficient for practicing. 

The total stages of Ānāpānasati Practice by Way of Pure Insight Meditation [Suddhavipassana] 

in Theravada Buddhist Scriptures are reduced from 16 to 9 stages. Starting from contemplating 

๕๙
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on inhale and exhale as air element. Any significant sense-objects arising at the moment could 

be contemplated too. After the momentary concentration is attained, the practitioner could go 

on contemplating the breath as the matter and contemplating breath consciousness or other 

emotional as mind. The next stages are contemplating on the five groups of existence, birth 

and death, the common characteristics as sequential. Then the practitioner will reach the state 

to contemplate on detachment, extinction and giving back to their original owner-Nature. Daily 

life practice significantly enhances the practitioner’s wisdom as well.

Keywords: Ānāpānasati Practice, Pure Insight Meditation [Suddhavipassana], Ānāpānasati Practice 

by Way of Pure Insight Meditation [Suddhavipassana]  

        

๑. บทนำา
 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (The Harvard Study of Adult Development) ได้วิจัย ๗๘ พบว่า สิ่งที่

ทำาใหค้นมคีวามสุขและสขุภาพแขง็แรงคอืการมคีวามสมัพันธท่ี์ดกีบัครอบ ครวั เพ่ือน และชุมชน มิใชค่วามรำา่รวย 

ความมีชื่อเสียงหรือความสำาเร็จตามเป้าหมาย แต่ในทางพุทธศาสนายังเห็นว่า นี่ไม่ใช่สิ่งประเสริฐที่ควรแสวงหา 

เพราะจะถูกพรากด้วยอายุและความตาย เทียบไม่ได้กับนิพพานที่เป็นความสุขอย่างยิ่ง 

 ในมหาสติปัฏฐานสูตร ๗๙ อานาปานสตินับเป็นวิธีการหนึ่งในการเฝ้าดูกายเป็นอารมณ์เพื่อการบรรลุ

นิพพาน ซึ่งมีอยู่ ๖ แนวทางใหญ่คือ ๑) อานาปานสติ ๒) การกำาหนดรู้อิริยาบถใหญ่ทั้ง ๔ (เดิน ยืน นั่ง และ

นอน) ๓) สัมปชัญญะ ซึ่งเป็นการกำาหนดรู้อิริยาบถย่อยคู่กับอิริยาบถใหญ่ ๔) การกำาหนดรู้สิ่งปฏิกูล ซึ่งมีทั้งหมด 

๓๒ อย่างอันเป็นส่วนประกอบสำาคัญของร่างกายมนุษย์ ๕) การกำาหนดรู้ธาตุทั้ง ๔ (ดิน นำ้า ลม ไฟ) และ ๖) การ

กำาหนดรู้ซากศพ ๙ ประเภท นอกจากแนวทางการบรรลุนิพพานตามที่กล่าวแล้วนี้ ยังมีการจัดรูปแบบการบรรลุ

นิพพานตามประเภทของการเจริญวิปัสสนาซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ แบบใหญ่คือ แบบที่ทำาสมถะก่อนแล้วตามด้วย

วิปัสสนาเรียกว่า “สมถยานิก”  

 อีกแบบหนึ่งที่ทำาวิปัสสนานำาหน้าสมถะเรียกว่า “วิปัสสนายานิก” หรือ “สุทธวิปัสสนา” อานาปาน

สติภาวนาจัดอยู่ในแบบสมถยานิกคือเป็นแนวทางในการฝึกจิตที่อาศัยการกำาหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ 

ซึ่งมีมาแต่ดั้งเดิมก่อนสมัยพุทธกาล การทำาสมถะหรือสมาธิในสมัยนั้นถึงจะสามารถทำาถึงฌานขั้นสูงสุดได้แต่ก็ยัง

ไม่สามารถทำาให้พ้นทุกข์หรือเข้าถึงภาวะนิพพาน มาถึงสมัย พระพุทธองค์ได้ทรงนำามาต่อยอดกล่าวคือหลังจาก

ที่ท่านทำาอานาปานสติจนบรรลุฌานขั้นสูงสุดแล้ว ท่านก็ทรงทำาวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ที่ท่านค้นพบจน

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง แม้เรื่องการดำาเนินชีวิตทั่วๆ ไปในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ก็ทรงสรรเสริญและ

สนับสนุนบ่อยครั้งให้ภิกษุทั้งหลายทำาอานาปานสติภาวนา

 สำาหรบัสทุธวปิสัสนาเปน็คำาทีเ่กดิในคมัภรีอ์รรถกถาหลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ปรนิพิพานไปแลว้ เปน็การ

เริ่มปฏิบัติเพื่อการบรรลุนิพพานด้วยการบำาเพ็ญวิปัสสนาล้วนๆ หรือโดยตรง โดยไม่เคยฝึกหัดบำาเพ็ญสมาธิใดๆ 

  ๗๘ Robert Waldinger, “The Good Life”, in TEDx Talks. https://www. youtube.com/ watch?v=q-7zAkwAOYg 
(30 November 2015).
  ๗๙ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๒-๔๐๕/๓๐๑-๓๔๐, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๕-๑๓๘/๑๐๑-๑๓๑.
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มาก่อนเลย ในอดีตการปฏิบัติแนวนี้มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลดังจะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึงพระอรหันต์ประเภท

สุกขวิปัสสกะ ซึ่งเป็นพระอรหันต์ที่มาจากการเจริญวิปัสสนาล้วน ต่อมาในระยะหลัง การปฏิบัติสุทธวิปัสสนาที่

แพร่หลายและมีการเขียนถึงกันมากคือ การปฏิบัติสุทธวิปัสสนาในเมียนมาร์ ซึ่งเป็นการกำาหนดการพองยุบของ

ท้องทั้งอานาปานสติภาวนาและสุทธวิปัสสนานับเป็นวิธีการสำาคัญที่นำาพาปุถุชนให้เข้าถึงนิพพานก็ตาม แต่วิธี

การดังกล่าวยังนับว่ามีประเด็นที่สามารถนำามาวิเคราะห์ร่วมกันก่อให้เกิดทางเลือกใหม่ที่เรียกว่า อานาปานสติ

ภาวนาแบบสุทธวิปัสสนาที่จะช่วยลดขั้นตอนการทำาอานาปานสติให้สั้นลงและสอดคล้องกับการดำาเนินชีวิตใน

สังคมปัจจุบัน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงประสงค์จะศึกษาเรื่องนี้

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาอานาปานสติภาวนาในพุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๒ เพื่อศึกษาสุทธวิปัสสนาในพุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๓ เพื่อศึกษาอานาปานสติภาวนาแบบสุทธวิปัสสนาในพุทธศาสนาเถรวาท

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 ในการศึกษาวิจัยฉบับนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 

ผู้วิจัยได้กำาหนดขั้นตอนการวิจัย ดังนี้

 ๓.๑ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary source) ได้แก่ พระไตรปิฎก 

 ๓.๒ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary source) ได้แก่ อรรถกถา ฎีกา ปกรณวิเส

สวิสุทธิมรรคหนังสือ ตำารา วารสาร บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ๓.๓. เรียบเรียงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องกับคัมภีร์พระไตรปิฎก

 ๓.๔ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปเพื่อตอบปัญหาการวิจัยที่ตั้งไว้

 ๓.๕ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

 ๓.๖ แก้ไข ปรับปรุง นำาเสนอผลงาน

๔. ผลการวิจัย
 ๔.๑ อานาปานสตภิาวนาเปน็การพฒันาจติ โดยใช้สตจิดจอ่อยู่กบัลมหายใจเขา้ออก (สตท่ีิมีลมหายใจ

เข้าและลมหายใจออกเปน็อารมณช์ือ่วา่ อานาปานสต)ิ มมีากอ่นสมยัพทุธกาลแตย่งัไมส่ามารถทำาใหผู้ป้ฏบิตับิรรลุ

นพิพานได้ เพยีงแตไ่ดค้วามสขุความสงบขัน้สงูสดุชัว่คราวท่ีเรยีกวา่ อรปูฌาน พระพุทธเจา้ไดพั้ฒนาตอ่ยอดอานา

ปานสตภิาวนากอ่นพทุธกาลมาเปน็อานาปานสตภิาวนาในพทุธศาสนาเถรวาท ซึง่ทำาใหพ้ระองคต์รสัรูเ้องโดยชอบ

และไดเ้ผยแพรใ่หส้าวกของพระองคบ์รรลนุพิพานไดเ้ชน่เดยีวกนั นอกจากนีพ้ระองค์ยังใช้อานาปานสตภิาวนาใน

การดำาเนินชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันขณะและทรงแนะนำาให้สาวกของพระองค์ถือปฏิบัติเช่นกัน อานา

ปานสติเป็นการปฏิบัติที่เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาและเป็นการปฏิบัติธรรมชนิดที่เป็นแบบแผนที่ผู้ปฏิบัติจะต้อง

แบ่งเวลาที่แน่นอนและมีการเตรียมตัวก่อนลงมือปฏิบัติเฉกเช่นกรรมฐานแบบอ่ืนๆ ซึ่งมีการแนะนำาไว้ในคัมภีร์

พุทธศาสนาเถรวาทถึง ๗ ประการ คือ

๖๑
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  ๔.๑.๑ ชำาระศีลให้บริสุทธิ์ด้วยการถือศีล๕ หรือศีล๘ สำาหรับฆราวาส เพื่อให้เกิดความเคารพใน

ตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่น และยังปกป้องตนเองจากความทุกข์ในอนาคต

  ๔.๑.๒ มีความสันโดษในความเป็นอยู่และขัดเกลากิเลส ทั้งในเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่มและที่อยู่

อาศัยตลอดจนถึงความเพียร บุคคลที่เป็น ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร สามเณรี และอุบาสกอุบาสิกา จะสามารถถือ

ธุดงค์ได้มากน้อยแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม

  ๔.๑.๓ ตัดความกังวลในเรือ่งต่างๆ ทีจ่ะรบกวนในการปฏบิตั ิอันไดแ้ก ่ความกงัวลอันเนือ่งดว้ยที่

อยู่อาศัย บุคคลผู้ช่วยสนับสนุนตน ลาภสักการะ พวกพ้องหมู่คณะหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา การงานที่รับผิดชอบ 

การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ภารกจิอืน่ใดไม่วา่จะเกีย่วกบั พอ่ แม ่ญาตพ่ีินอ้ง ความเจบ็ปว่ย การศึกษาเลา่เรียน เปน็ตน้

  ๔.๑.๔ ใหค้วามสำาคญักบัการแสวงหาอาจารย์ หรือกลัยาณมิตรท่ีจะให้คำาแนะนำาแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง 

เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติ และไม่เดินผิดทาง

  ๔.๑.๕ หาสถานที่ปฏิบัติที่เกื้อกูลในการเจริญภาวนาเพ่ือช่วยบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าตามหลักสัป

ปายะ (สิ่งที่สมควร) ๗ ประการ อันได้แก่ ที่อยู่อาศัย ถิ่นที่แสวงหาอาหารได้สะดวก สถานที่ที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีมี

ประโยชน์ แวดล้อมด้วยบุคคลที่ส่งเสริมการปฏิบัติ ได้รับอาหารตรงตามที่ควร ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมดี 

และปฏิบัติด้วยอิริยาบถที่ถูกกับจริต

  ๔.๑.๖ ศึกษา เจริญ และละธรรมบางหมวด กล่าวคือศึกษาอันตรายิกธรรม ๕ ประการ (๑ การ

ฆ่าพ่อแม่ พระอรหนัต์ และทำาลายสงฆ์ให้แตกแยก ๒.มจิฉาทิฏฐิสามประการเกี่ยวกับกรรม ๓.อกุศลกรรมทีท่ำาให้

เกิดในภพภูมิตำ่า ๔. พูดให้ร้ายพระอริยบุคคล ๕.ล่วงละเมิดอาบัติ ๗ ประการของพระพุทธเจ้า) เพื่อป้องกันการก

ระทำาที่ขัดขวางการไปสู่มรรคผลนิพพาน แล้วเจริญธรรม ๕ ประการ (๑.ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 

๒.สุขภาพแข็งแรงเหมาะกับการบำาเพ็ญเพียร ๓.ไม่มีมารยา ๔.มีความเข้มแข็งบากบั่น ๕.มีปัญญาชำาแรกกิเลส) 

และละธรรมที่ควรละ ๖ ประการ (๑.หลงในกิจใหม่ๆ ๒.โอ้อวด ๓.เอาแต่นอน ๔.ชอบออกสังคม ๕.ไม่พยายาม

ให้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูง ๖.ธรรมอันยังสัตว์ให้เนิ่นช้าในการพ้นทุกข์)

  ๔.๑.๗ เจริญกรรมฐานบางอย่างที่ช่วยคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรม เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปได้อย่าง

ราบรื่น กรรมฐานเหล่านี้คือ ๑) การเจริญเมตตา ทำาให้จิตใจอ่อนโยน อยู่ร่วมกันอย่างผาสุขในหมู่คณะ ๒) การเจ

รญิมรณานสุสต ิเป็นเหตใุหต้ัง้ตนอยูใ่นความไมป่ระมาทอนัเปน็มูลแหง่กศุลท้ังปวง ๓) การเจรญิอสุภสัญญาจะขม่

กามราคะไม่ให้กำาเริบ ๔) การระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ จะทำาให้จิตใจเบิกบาน ไม่ท้อแท้

เมื่อพร้อมแล้วก็เข้าสู่การปฏิบัติอานาปานสติภาวนาแบบสมบูรณ์ซึ่งมีทั้งหมด ๑๖ ขั้น แบ่งเป็นหมวดใหญ่ๆ ได้ 

๔ หมวดๆ ละ ๔ ขั้น คือ หมวดแรกกำาหนดกายเป็นอารมณ์ (กายานุปัสสนา) หมวดที่สองกำาหนดเวทนาเป็น

อารมณ์ (เวทนานุปัสสนา) หมวดที่สามกำาหนดจิตเป็นอารมณ์ (จิตตานุปัสสนา) และหมวดที่สี่กำาหนดธรรมเป็น

อารมณ์ (ธัมมานุปัสสนา)
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 เมือ่แรกฝกึจะอาศยัลมหายใจเขา้ออกเปน็อารมณส์ำาหรบัการจดจอ่ใหเ้กดิสมาธ ินมิติ ฌานและปญัญา

ระดับต้นๆ แล้วถัดมาหมวดที่สองและสามจะกำาหนดอารมณ์ต่างๆที่เกิดตามมา เช่น ปีติ สุข เวทนา สัญญา เป็น

อารมณ์ในการปฏิบัติทำาให้ได้ฌานสูงขึ้นเป็นลำาดับ เมื่อถึงหมวดที่สี่จะเป็นการยกจิตขึ้นสู่การทำาวิปัสสนาอย่าง

เต็มที่โดยหันมาพิจารณาความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา ของลมหายใจและอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน ๓ 

หมวดแรก เมื่อเกิดปัญญาประจักษ์ชัดด้วยตนเองอย่างถ่องแท้แล้วถึงความเป็นไตรลักษณ์ของสรรพส่ิงจะทำาให้

เกดิความเบือ่หนา่ย คลายความยดึม่ันถอืม่ัน ในสิง่ทีส่มัผสั (ขนัธ๕์) ในสิง่ทีท่ำาหนา้ทีส่มัผสั (อายตนะ๖) และกริยิา

อาการตา่งๆ ทีเ่นือ่งกนัอยูกั่บการสมัผสั (ดับอทิธพิลของปฏจิจสมปุบาทลงได)้ จนทำาใหไ้มเ่กดิทกุขอ์กีตอ่ไป จติใจ

จะเป็นอยู่ด้วยความว่างเพราะสละคืนสิ่งทั้งหลายทั้งปวง

 ๔.๒ สทุธวปิสัสนาเปน็หลกัการบรรลธุรรมทีใ่ชว้ปิสัสนาลว้นๆตัง้แตเ่ริม่ตน้ไปจนบรรลธุรรมหรอือกีนยั

หนึ่งคือมุ่งตรงสู่ปรมัตถ์ ไม่ต้องรอพึ่งสมาธิขั้นสูงหรือได้ฌานก่อนแล้วจึงจะทำาวิปัสสนา เพียงแค่อาศัยขณิกสมาธิ

ซึ่งเป็นสมาธิชั่วขณะก็ทำาวิปัสสนาได้เลย การปฏิบัติไปตามหลักสติปัฏฐาน ๔ จะเป็นเหตุให้มีการพัฒนาสมาธิไป

พร้อมๆกับสติที่นับวันจะแก่กล้ามากขึ้น สมาธินี้จะมีกำาลังมากขึ้นจนเสมอกับอุปจารสมาธิในขณะบรรลุวิปัสสนา

ญาณและได้ปฐมฌานเมื่อบรรลุมรรคผล นอกจากสติและสมาธิแล้ว ความเพียรที่แน่วแน่ ซึ่งหมายถึงความเพียร 

๓ ระดับ คือ ความเพียรในการปลดปล่อยตนเองออกจากกาม ความเพียรในการปลดเปลื้องให้เป็นอิสระจาก

นวิรณ ์และความเพยีรในการยนืหยดัใหต้อ่เนือ่งเพือ่เอาชนะกเิลส ความเพียรท้ังหมดนีน้บัเปน็องค์ธรรมทีผู้่ปฏิบตัิ

จะต้องมี อันจะทำาให้เกิดปัญญาหยั่งเห็นความเป็นจริงในอารมณ์ที่กำาหนด ความเป็นจริงดังกล่าวนี้มีสองลักษณะ 
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คือทั้งลักษณะเฉพาะของอารมณ์นั้นๆและลักษณะทั่วไป อันได้แก่ ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา นี่นับเป็น

ปัญญารู้แจ้งที่เกิดจากการเจริญสติซึ่งประจักษ์ด้วยตนเอง ไม่ใช่เกิดจากการพิจารณาใคร่ครวญด้วยปัญญาเรียนรู้

หรือปัญญาคิดรู้จากข้อสรุปของคนอื่น

 สติปัฏฐาน ๔ เป็นหลักปฏิบัติสำาคัญของสุทธวิปัสสนาและสามารถนำามาใช้ได้ทุกขณะไม่ว่าจะในชีวิต

ประจำาวนัหรือขณะทำากรรมฐานแบบทีต้่องบรหิาร โดยมีสาระสำาคญัใหรู้ว้า่ ชีวติของเรามจีดุทีค่วรใชส้ตคิอยกำากบั

ดูแลทัง้หมด ๔ แห่ง คอื ๑) กายและพฤตกิรรม (กายานปัุสสนาสตปิฏัฐาน) ๒) เวทนา (เวทนานปุสัสนาสตปิฏัฐาน) 

คือความรู้สึกสุข ทุกข์และอุเบกขา ๓) ภาวะจิตที่เป็นไปต่างๆ (จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน) และ ๔) ความคิดนึก

ไตร่ตรอง (ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน) สติปัฏฐาน ๔ นี้ สามารถแยกย่อยออกเป็นกรรมฐานแบบต่างๆ ได้ ๒๑ วิธี 

โดยที่หมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมี ๑๔ วิธี เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมี ๑ วิธี จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมี ๑ 

วิธี และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานมี ๕ วิธี

 การเลือกฐานใดให้เหมาะกบัจรติของแตล่ะบคุคล คมัภรีอ์รรถกถามใีหค้ำาแนะนำาไว ้โดยจดัแบง่ผูเ้จรญิ

วิปัสสนาออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ ๑) ตัณหาจริตบุคคลที่มีปัญญาอ่อนควรเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๒) ตัณหา

จริตบุคคลที่มีปัญญากล้า ควรเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๓) ทิฏฐิจริตบุคคลท่ีมีปัญญาอ่อน ควรเจริญจิต

ตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และ ๔) ทิฏฐิจริตบุคคลที่มีปัญญากล้า ควรเจริญธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในระหว่าง

บำาเพ็ญเพียรในบางขณะจิตอาจรับรู้อารมณ์ที่ปรากฏชัดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะอยู่ในฐานใดฐานหนึ่ง

ใน ๔ ฐานที่ไม่ตรงกับจริตของผู้บำาเพ็ญเพียร เขาก็ควรจะหันมากำาหนดรู้อารมณ์นั้นๆ แทน เพราะการมีสติระลึก

รู้อารมณ์ปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดของการทำาวิปัสสนา ตามธรรมชาติของจิตจะรู้อารมณ์ที่ปรากฏชัดทางทวาร

ทั้งหกเพียงอารมณ์เดียวในแต่ละขณะ
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 ในเรื่องระยะเวลาในการบรรลุธรรม พระพุทธองค์มีกล่าวไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรตอนท้ายว่า อย่าง

เร็ว ๗ วัน อย่างช้า ๗ ปี ซึ่งคัมภีร์อรรถกถาขยายความว่า นี่สำาหรับเวไนยชนระดับกลาง แต่สำาหรับบุคคลระดับ

สูงแล้วอาจบรรลุธรรมได้ก่อน ๗ วัน และระดับตำ่าอาจใช้เวลาปฏิบัตินานกว่า ๗ ปี

 ๔.๓ อานาปานสติภาวนาแบบสุทธวิปัสสนาเป็นการตั้งสติกำาหนดลมหายใจเข้าออกที่มุ่งตรงไปที่การ

ทำาวิปัสสนาตั้งแต่เริ่มฝึก ทำาให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติลงไปจากการทำาอานาปานสติแบบดั้งเดิม ๑๖ ขั้นตอนเป็น 

๙ ขั้นตอน ความแตกต่างถัดมาคือลมหายใจที่ถูกกำาหนดเป็นอารมณ์ แทนที่จะเน้นการเพ่งเพื่อให้ได้ฌาน ก็ใช้วิธี

กำาหนดพจิารณาสภาวะเคลือ่นไหวของลมหายใจเขา้ออกท่ีกระทบจมูกซึง่จดัเปน็โผฏฐพัพะเพราะเปน็การกระทบ

กันทางกายระหว่าง วาโยธาตุ (ธาตุลม) กับปลายจมูกหรือริมฝีปาก ผู้ปฏิบัติฝึกที่จะไม่มีใจผูกพันด้วยตัณหา ทิฏฐิ 

ไม่ยึดมั่นเป็นตัวกูของกูตั้งแต่ต้น ขณะที่การทำาอานาปานสติแบบดั้งเดิมไม่ได้ระลึกเช่นนั้น ความแตกต่างประการ

ถดัมา อานาปานสติภาวนาแบบสทุธวปัิสสนาจะพฒันาสตแิละสมาธไิปพรอ้มๆกนัอยา่งไดส้ดัสว่น สมาธขิัน้ตน้คือ

ขณิกสมาธิก็เพียงพอเป็นฐานให้ทำาวิปัสสนาไปได้เลย ไม่ต้องเน้นให้ได้สมาธิสูงถึงขั้นฌานก่อนทำาวิปัสสนา และ

ประการสุดท้าย สภาวะธรรมใดที่ปรากฏชัดในปัจจุบันขณะจะถูกใช้เป็นอารมณ์ในการทำาอานาปานสติแบบสุทธ

วิปัสสนา ไม่จำากัดอยู่กับ ปีติ สุข และจิตที่ร่าเริง เช่นการทำาอานาปานสติภาวนาแบบดั้งเดิม

 

 ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติอานาปานสติภาวนาแบบสุทธวิปัสสนา ผู้ปฏิบัติควรที่จะเตรียมตัวหรือสร้างฐาน

ให้มั่นคงเช่นเดียวกับกรรมฐานที่เป็นแบบแผนอื่นๆ ๗ ประการดังที่กล่าวแล้วในอานาปานสติภาวนาแบบดั้งเดิม 

นอกจากนี้แล้วก็ควรเพิ่มการฝึกสติสัมปชัญญะในชีวิตประจำาวันอีก ๑ ประการรวมเป็น ๘ ประการ อีกทั้งเป็นกิจ

ทีค่วรทำาภายหลงัการทำาภาวนาทีเ่ปน็แบบแผน ซ่ึงจะชว่ยใหผู้้ปฏบิตัไิดร้บัประโยชนใ์นชีวติจรงิและสามารถบรรลุ

ธรรมได้เร็วขึ้น

๖๕

อานาปานสติภาวนาแบบสุทธวิปัสสนา

อานาปานสติภาวนาแบบดั้งเดิม

๑๖ ขั้นตอน

๙ ขั้นตอน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ตามดูสภาพะการ
เคลื่อนไหวแบบ

วาโยธาตุ (ธาตุลม)
ที่กระทบจมูก

เน้นการเพ่ง
เพื่อให้ได้ฌาน

การกำาหนดรู้
ลมหายใจ

ยังผูกพันใน
สมมุติบัญญัติ

ไม่ผูกพันยึดมั่น
เป็นตัวกูของกู

สำานึกต่อการปฏิบัติ

ฌาน

ชนิดสมาธิ

ฐานในการปฏิบัติวิปัสสนา

ผันแปรตาม
อารมณ์ปัจจุบัน

ขึ้นอยู่กับอารมณ์
ที่ได้จากการปฏิบัติ

ไปตามลำาดับ

อารมณ์ในการปฏิบัติ
ที่ไม่ใช่ลมหายใจ
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 เกา้ข้ันตอนทีส่ำาคญัของอานาปานสตภิาวนาแบบสทุธวปิสัสนา เริม่จากการกำาหนดพจิารณาทีล่มหายใจ

เข้าออกในฐานะเป็นธาตลุมทีส่มัผสักบัปลายจมกูและกำาหนดรูอ้ารมณป์จัจบุนัอ่ืนๆ ท่ีแทรกซอ้นเขา้มาจนไดข้ณกิ

สมาธแิล้วกม็ากำาหนดพจิารณารปูนามของลมหายใจและจิตท่ีกำาหนดพรอ้มท้ังอารมณปั์จจบุนัอ่ืนๆท่ีแทรกซอ้นเขา้

มาเช่นเดียวกัน ขั้นถัดมาก็กำาหนดพิจารณาขันธ์๕ ความเกิดดับ ความเป็นอนิจจตาและทุกขตา ความเป็นอนัตต

ตา เมื่อประจักษ์ชัดด้วยตนเองเช่นนั้นแล้วจะเกิดความจางคลายความยึดมั่นถือมั่น (วิราคะ) ความดับไป (นิโรธะ) 

และความสละคืน (ปฏินิสสัคคะ) กิเลสและตัณหาไปตามลำาดับจนบรรลุธรรมในที่สุด

 

๖๖
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๕. ข้อเสนอแนะ
 งานวจิยันีมุ้ง่ศกึษาหลกัการสำาคญัของวปิสัสนาภาวนาและวธิกีารภาวนาทัง้ทีเ่ปน็อานาปานสตภิาวนา

แบบสมบรูณ์หรือแบบด้ังเดิมและอานาปานสติภาวนาแบบสทุธวปิสัสนาซึง่ลดขัน้ตอนการปฏบิตัจิาก ๑๖ ขัน้ตอน

เหลือ ๙ ขั้นตอน ทั้งนี้เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ปฏิบัติที่จะนำามาปรับใช้ให้ถูกกับจริตของตนเอง 

 ๕.๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำาไปใช้

  การเลือกฝึกอานาปานสติภาวนาแบบสุทธวิปัสสนาจะเหมาะกับบุคคลท่ีชอบความท้าทาย ชอบ

พจิารณาทำาความเขา้ใจหลกัธรรมและมคีวามอดทนสูงตอ่ทุกขเวทนาซึง่มักจะประสบเม่ือนัง่ไปนานๆ โดยปราศจาก

นิมิตและฌาน หากแต่เน้นที่การเจริญสติพิจารณาลักษณะของสภาวธรรม ที่ประสบอยู่ในปัจจุบันขณะ การเฝ้า

สงัเกตพจิารณาอยา่งจดจ่อต่อเนือ่งไม่ฟุง้ซา่นและฝกึฝนในฐานะ ผูน้ัง่พิจารณามใิช่ผูแ้สดงจะชว่ยใหร้บัรูท้กุขเวทนา

ด้วยความสงบและไม่กระวนกระวาย

๖๗
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 ๕.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัย

 งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาจากผู้ปฏิบัติที่ยังเข้าไม่ถึงการบรรลุธรรมจึงมีข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้ง

ต่อ ๆ ไปดังนี้

  ๕.๒.๑ ทัศนะต่ออานาปานสติภาวนาแบบสุทธวิปัสสนาในพระพุทธศาสนาเถรวาทจาก

ประสบการณ์ของผู้ชำานาญการ

  ๕.๒.๒ ศึกษาการฝึกกำาหนดพิจารณาอายตนะ๑๒ในชีวิตประจำาวันจะทำาให้การปฏิบัติวิปัสสนา

หลากหลายและลุ่มลึกมากขึ้น

  ๕.๒.๓ ศึกษาการประยุกต์หลักการวิปัสสนามาใช้ในสำานักงาน คาดว่าจะช่วยให้องค์กรนั้นๆ 

มีความสุขโดยรวมมากขึ้นและมีพลังในการทำาประโยชน์แก่สังคมยิ่งขึ้น     
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ศึกษาความเชื่อในพิธีพุทธาภิเษกของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) 

ที่มีอิทธิพลต่อประชาชนในอำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

พระครูอุดรกิตติญาณ (ครรชิต กิตฺติญาโณ) *

บทคัดย่อ

 อิทธิพลของพิธีพุทธาภิเษกของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) ที่มีต่อประชาชนในอำาเภอ

หนองววัซอ จังหวดัอดุรธาน ีพบว่า ด้านเมตตามหานยิม ด้านโชคลาภความสำาเรจ็ในชวีติ และดา้นปอ้งกนัอนัตราย

และอำานวยความสุขและมีความเชือ่ว่าเม่ือได้วตัถุมงคลทีผ่่านการเขา้พธิมีหาพทุธาภเิษกของพระครพูพิฒันวิ์ทยาคม 

(เจริญ ฐานยุตฺโต) ถือเป็นที่ก่อให้เกิดความรักความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่นนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญและ

กำาลังใจของผู้ยึดครอง ให้ช่วยป้องกันอันตรายที่จะมีแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

คำาสำาคัญ: ความเชื่อ, พิธีพุทธาภิเษก, อิทธิพล

Abstract

 From the Buddhapiseka Ceremony’s influence of Phrakrupipatwitthayakom (Jarern-

Thanayutto) to the people in NongWua So District, UdonThani Province, the findings are that the 

loving kindness, fortune, success, security and happiness of life are believed that these things 

are from amulets processed in the Buddhapiseka Ceremony’s influence of Phrakrupipatwittha-

yakom (JarernThanayutto). The amulets bring loving kindness, good morale to the owners and 

secure their life and properties

Keywords: Belief, Buddhapiseka Ceremony, Influence

๑. บทนำา
 มนุษย์พยายามเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและความลึกลับทางธรรมชาติท่ีเกี่ยวกับวิถีชีวิต เป็นต้นว่า 

ปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ ซ่ึงบางครั้งทำาให้มนุษย์เกิดความวิตกกังวลและตกใจกลัวอันเกิด

จากความกลัวและความไม่รู้ เป็นเหตุให้เกิดความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง เพ่ือเป็นท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจ 

ซึ่งสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมา หรือนับถือสิ่งต่างๆ เช่น การนับถือผีสาง เทวดา โดยมีความเชื่อที่ว่า เมื่อทำาในสิ่งไม่ดีจะ

ทำาให้ผีสาง เทวดา จะลงโทษให้เกิดความเดือดร้อนใจชีวิตและครอบครัว ถ้าทำาแต่สิ่งที่ดี จะทำาให้ผีสางเทวดานั้น

  * นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย

๖๙
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มาอวยชยั ใหพ้รให้ชวิีตและครอบครวัได้รบัแต่สิง่ทีดี่ เกดิโชคลาบขึน้มา ทำาใหม้นษุยเ์รามคีวามเกรงกลวัตอ่ส่ิงทีม่า

จากธรรมชาติเป็นพื้นฐาน         

 ความเช่ือเป็นการยอมรบันบัถือหรอืยดึม่ันในสิง่ใดส่ิงหนึง่ซึง่เก่ียวกบัความรูส้กึและจติใจโดยไมจ่ำาเป็น

ตอ้งมเีหตผุลหรอืความเปน็จรงิหรอืไม ่ความเชือ่ของมนษุยเ์กดิจากปญัหาในการดำารงชวีติประจำาวันโดยปญัหาน้ัน

ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้มนุษย์จึงสร้างความเชื่อว่ามีอำานาจลึกลับเหนือธรรมชาติบันดาลให้เป็นไปเพื่อป้องกันภัย

พิบัติท่ีเกิดข้ึนมนุษย์จึงวิงวอนขอความช่วยเหลือจากอำานาจเร้นลับซึ่งหากบอกกล่าวหรือทำาให้อำานาจน้ันพอใจ

อาจช่วยใหป้ลอดภยัรวมทัง้เม่ือประกอบพธิกีรรมใหถ้กูต้องจะทำาใหร้อดพ้นจากภัยพิบตัต่ิางๆ และอยูเ่ยน็เปน็สขุ

ความเชื่อจึงมีความหมายต่อแบบแผนในการดำารงชีวิตของชาวอีสานทั้งในระดับครอบครัวและระดับหมู่บ้านโดย

เฉพาะอย่างยิ่งหลักคำาสอนทางพุทธศาสนาไม่สามารถสนองตอบความต้องการทางจิตใจหรือไม่สามารถเป็นที่พึ่ง

ทางใจขณะที่เกิดภัยซึ่งเกิดจากธรรมชาติได้เช่นนำ้าท่วมฉับพลันความแห้งแล้งแสนสาหัสหรือความหนาวเย็นใน

ฤดูหนาวได้ดังนั้นชาวอีสานจึงหันไปพึ่งพาเทวดาฟ้าดินภูตผีวิญญาณได้แก่ผีฟ้าผีแถนผีปู่ตาผีตาแฮกตลอดจนผี

มเหสกัขห์ลกัเมอืงแทนโดยมูลเหตุแหง่ความเชือ่ถอืวา่ธรรมชาตไิมว่า่จะเปน็แผ่นดินผนืนำา้พืชสตัวแ์ละมนษุยอุ์บตัิ

ขึ้นในโลกด้วยอำานาจแห่งผีฟ้าหรือผีแถน 

 ความเชื่อของคนเรา จึงมีความแตกต่างกันไป โดยความเชื่อพื้นฐานของคนไทยโดยจำาแนกตามฐาน

ที่เกิดไว้ ๔ ประเภท คือ

 ๑. ความเชื่อที่เกี่ยวกับลัทธิทางศาสนา

 ๒. ความเชื่อที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์

 ๓. ความเชื่อที่เกี่ยวกับจริยาวัตร

 ๔. ความเชื่อที่เกี่ยวกับยากลางบ้านและการปัดเป่ารักษาไข้ 

 ความเชือ่ในทางพระพทุธศาสนาเป็นความเชือ่ทีป่ระกอบดว้ยปญัญา หรอืเหตผุล ซ่ึงเรยีกกวา่ ศรทัธา

เพือ่ปญัญา แมว้า่พระพทุธเจา้จะทรงสอนใหค้นมศีรทัธา แตศ่รทัธาของพระองคน์ัน้ตอ้งผ่านการพจิารณาไตรต่รอง

ด้วยปัญญาให้รอบคอบเสียก่อน ดังที่ทรงสอนชาวกาลามะแห่งเกสปุตตนิคม ในแคว้นโกศลว่า อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ 

เพยีงเพราะฟังตาม ๆ  กนัมา เพยีงเพราะถอืปฏบิติักนัสบื ๆ มา เพยีงขา่วเลา่ลอื เพยีงเพราะการอา่นตำาราหรอืคมัภรี ์

เพยีงเพราะการใหเ้หตุผลแบบตรรกะเพียงการอนมุานเอาตามอาการทีป่รากฏ เพียงเพราะเหน็ว่าเขา้กนัไดต้รงตาม

ทฤษฎีหรือความคิดหรือความคิดของตน เพียงเพราะเห็นว่ารูปลักษณะน่าเชื่อถือ และเพียงพอถือว่าสมณะหรือ

นักบวชผู้นี้เป็นครูของเรา แต่เมื่อใดได้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยรองคอบแล้ว และเห็นว่าที่ทำาไปนั้น ไม่ทำาให้ตนเอง

และผู้อื่นเดือนร้อน อีกทั้งปราชญ์ไม่ติเตียน ก็จงทำาสิ่งนั้น หลักคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีข้อสังเกตประการ

หนึ่ง คือ หากทรงสอนเรื่องศรัทธาในเรื่องใด ก็จะทรงสอนปัญญากำากับไว้ในเรื่องนั้นด้วย หมายความว่า ทรงสอน

ให้ใช้ศรัทธาประกอบด้วยปัญญาเสมอไป 

 ศรัทธาในกระบวนการพัฒนาตามหลักพุทธศาสนานั้น หมายถึง ความเชื่อมั่น การซาบซึ้ง ความมั่นใจ

เหตเุทา่ทีต่นสามารถพจิารณาเหน็ได้ โดยมีเหตุผลวา่ จดหมายหรอืเปา้หมายทีอ่ยูข่า้งหนา้นัน้เปน็ไปไดจ้รงิ และมี

คุณค่าควรที่จะไปให้ถึง ศรัทธาจึงเป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำาไปสู่ปัญญาหรือความรู้ ซึ่งตรงกันข้ามกับศรัทธาที่เป็น

แบบมอบตัว มอบความไว้วางใจให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยไม่คิดหาเหตุผล ศรัทธาที่ถูกต้องเป็นสื่อนำาไปสู่การพัฒนา

ปัญญา โดยมีความเชื่อมั่นในกฎการกระทำา (กัมมาสัทธา)เชื่อม่ันในผลของการกระทำา (วิปากสัทธา) เช่ือม่ันใน

การขึ้นของเราเกิดจากกรรมที่เราได้ทำาไว้ (กัมมสกตาสัทธา)และมีความเชื่อมั่นในศักยภาพในการเข้าถึงอิสรภาพ
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ทีแท้จริงของมนุษย์ (ตถาคตโพธิสัทธา) 

 เดิมที สังคมไทยนับถือผีสาง เทวดาเป็นอย่างมาก ต่อมา พุทธศาสนาได้เข้ามามีอิทธิพลในการดำาเนิน

ชวีติความเปน็อยูข่องชาวไทย แตถ่งึอยา่งไรกต็าม ความคิดเดมิของประชาชนยงัคงมอีทิธิพลตอ่การดำาเนินชวีติเช่น

กัน เป็นเหตุให้ความเชื่อถือของประชาชนคนไทยจึงมีรากฐานซับซ้อนหลายชั้น โดยคติความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา

ยังคงอยู่อย่างลึกๆ ความเชื่อในพุทธศาสนากับดูเป็นเพียงเปลือกนอกเท่านั้น นอกจากนี้คนไทยยังได้รับอิทธิพล

ความเช่ือในลัทธิทางศาสนาฮินดูเข้ามาแทรกซ้อนด้วยเช่นกัน คนไทยได้มีการปรับปรุงแก้ไขความเชื่อให้เข้ากับ

จิตใจและสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุงพุทธศาสนากับความเชื่อเรื่องผีสาง เทวดาเข้าด้วยกัน รวมทั้งลัทธิทางศาสนา

ฮินดูเข้าด้วยกัน ดังนั้น ในการทำาพิธีกรรมต่างๆ จึงปรากฏการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธ

ศาสนา พิธีพราหมณ์ และบัตรพลี ผีสาง เทวดาเข้าด้วยกัน

 ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ของคนไทยนั้นรัชนีกรเศรษโฐ ได้กล่าวว่าไสยศาสตร์นั้นเป็นเรื่องของเวท

มนต์คาถาเป็นเรื่องอำานาจลึกลับของผีสางเทวดาหรือของส่ิงศักดิ์สิทธิ์เช่นเครื่องรางของขลังนำ้ามนต์คาถาอาคม

เป็นต้นอย่างไรก็ตามข้อที่ว่าวัตถุมงคลหรือพระเครื่องเป็นเรื่องไสยศาสตร์นั้นสังคมคนในวงการพระเครื่องกลับ

มองว่าไสยศาสตร์ในสังคมไทยนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามิใช่เรื่องเสียหายเพราะมีควบคู่กับสังคมไทยมานานแล้ว

ความเชื่อเรื่องวัตถุมงคลของไทยนั้นจึงเป็นเรื่องไสยศาสตร์และพุทธศาสตร์ในขณะเดียวกันซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อ

ของแต่ละบุคคลวา่จะมคีวามเช่ือในวตัถมุงคลอยา่งไรถ้าเช่ือในทำานองเปน็ของมีพลังอำานาจศักดิสิ์ทธิเ์ปน็ของพลัง

เช่นแคล้วคลาดปลอดภัยหรือช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าในกิจการหน้าที่การงานเป็นต้นก็เป็นไสยศาสตร์แต่ถ้า

เชื่อว่าเป็นที่ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นส่ิงแทนพระพุทธเจ้าเป็นส่ิงเตือนสติให้กระทำาแต่ความดีก็เป็น

พุทธศาสตร์ซึ่งสาเหตุที่สำาคัญทำาให้วัตถุมงคลมีอิทธิพลต่อความเชื่อของคนไทยในปัจจุบันนั้น 

 พระพุทธรูปถือกันว่าเป็นเคร่ืองคุ้มครองป้องกันอันตรายนานาประการเป็นมหานิยมคุ้มกันให้

แคล้วคลาดจากภยันตรายต่างๆทั้งให้ประสบโชคลาภความสำาเร็จในกิจการทั้งมวลเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจให้

มัน่คงอยู่ในสจัธรรมของพระพทุธศาสนาและประพฤตปิฏบิตัอิยู่ในศีลธรรมจรรยาเปน็นจิศีลดงันัน้พระพุทธรปูจึง

เป็นศูนย์รวมทัง้ดา้นของการบชูาเปน็ทัง้ประตมิากรรมท่ีสรา้งขึน้เพ่ือเปน็ตวัแทนขององค์สัมมาสัมพุทธเจา้เปน็ส่ิง

ที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนคนไทยทั่วไปและการสร้างพระพุทธรูปนั้น ได้สร้างขึ้นโดยใช้วัสดุหลายชนิด

สร้างขึ้นมีทั้งขนาดเล็ก จนถึงใหญ่โต สำาหรับรูปขนาดเล็กที่สามารถนำาติดตัวได้สะดวกสบายเลี่ยมใส่สร้อยแขวน

คอหรือกลัดติดกระเป๋าไปในทุกสถานที่ 

 พิธีพุทธาภิเษก จึงถือเป็นการเผยแผ่ธรรมะอีกรูปแบบหนึ่ง การทำาพิธีพุทธาภิเษกจึงเป็นส่ิงที่ชักจูง

โน้มน้าวจิตใจของประชาชนให้ประพฤติตามหลักพุทธธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสุขสงบในสังคม นอกจากนี้

ผู้เผยแผ่จะต้องเป็นกัลยาณมิตร คือ เป็นผู้ชี้แนะที่ถูกต้องให้ ถ้าชี้แนะผิด ๆ ก็อาจพาไปนอกทางหรือผิดพลาดได้ 

อย่างไรก็ตามบทบาทของนักเผยแผ่ คือ “ชี้แนะแนวทาง” 

 จังหวัดอุดรธานีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งท่ีประชาชนเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาใช้คำาสอนในพุทธ

ศาสนาเป็นแนวทางในการดำารงชวิีตสงัคมของชาวจังหวดัอุดรธานีจงึมีความสงบรม่เย็นมาช้านานความม่ันคงของ

พทุธศาสนาในจงัหวดัอดุรธานีดา้นศาสนาพธิปีระชาชนชาวจังหวดัอุดรธานไีดป้ฏบิตัติัง้แตอ่ดตีถึงปจัจบุนัมีพิธอียู่

หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมด้านศาสนาและพิธีกรรมทั่วไปอันเกิดจากความเชื่อตามหลักศาสนาที่ประชาชน

เคารพนับถือความเชื่อในลัทธิหรือความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงพิธีพุทธาภิเษกตามสถานที่ต่างๆ เพื่อที่จะสร้าง

แรงศรัทธาให้เกิดขึ้นแต่ประชาชนชาวพุทธ นอกจากนี้ยังสามารถท่ีจะสร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่ประชาชนใน
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จังหวัดอุดรธานี โดยได้นิมนต์เกจิอาจารย์จากสถานที่ต่างๆ เพื่อมาทำาพิธีในแต่ละครั้ง

 พระครพิูพฒันว์ทิยาคม (เจรญิ ฐานยตุโต) เป็นพระเกจสิายอสีานผูส้บืสานวิชาพทุธคมสายลาวโบราณ 

ซึง่มกีรรมวธิกีารสรา้งพระเครือ่งหรอืวตัถุมงคลทกุชนดิตามแบบลาวอสีานโบราณโดยเคร่งครดั มวีธีิการพทุธาภเิษก

ที่เข้มงวดเข้มขลังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ในการนักปรกปลุกเสกเดี่ยวต้องนั่งบนอาสนะหล่อด้วยขี้ผึ้งแท้ มีเคร่ือง

บชูาพระพทุธ พระธรรมในการพทุธาภเิษก คอืใชเ้ทยีนหลอ่ดว้ยขีผ้ึง้แทห้นกัพนั มนีำา้มนังาเปน็เครือ่งบชูาพระพทุธ 

พระธรรมหนักหมื่น เป็นที่มาของตำาหรับเครื่องบูชาพระพุทธ พระธรรมแบบโบราณเรียกว่า "ผึ้งพัน นำ้ามันหมื่น"

 ในการปลุกเสกวัตถุมงคลของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตโต) ในขณะปลุกเสกนั้น จะต้อง

นั่งบนอาสนะที่หล่อด้วยขี้ผึ้งแท้หนัก ๔๐,๐๐๐ หรือ ๔๘ กิโลกรัม และบริกรรมธาตุและพระคาถาด้วยลูกประคำา

งาช้างจำานวน ๒๑๖ ลูก และสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้คือ ครุภัณฑ์ ซึ่งก็คือเครื่องบูชาพระรัตนตรัยชุด

ใหญ่ อันประกอบด้วยเครื่องบูชาตามตำาหรับโบราณหลายชนิดเช่น เครื่องพัน หมายถึงจำานวนละพันชิ้น และนำ้า

มันหมื่น อันได้แก่นำ้ามันหลายชนิดเช่นนำ้ามันงา หรือนำ้ามันยางแบบโบราณแท้ซึ่งทั้งหมดทั้งนั้นก็ คือเครื่องบูชา

พระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตั้งแต่สมัยโบราณ กล่าวกันสืบๆมาว่า ครูบาอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคม

สายอีสานโบราณจนถึงผู้ทรงวิทยาคมทางฝั่งลาวหากจะเรียนสรรพวิทยาคมต่างๆ หรือจะลงประจุคาถาอาคมลง

ในวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นนั้น ต้องแต่งเครื่องบูชาด้วยเครื่องบูชาที่เรียกว่า ผึ้งพัน นำ้ามันหมื่นเท่านั้น เมื่อแต่งเครื่อง

บชูาแลว้จึงเริม่ทำาพธิพีทุธาภเิษก และลงประจอุาคม ทีส่ำาคญัตอ้งกระทำาการในวนับญุมหาชาตเิท่าน้ัน จงึจะไดว้ตัถุ

มงคลทีศ่กัดิส์ทิธิเ์ขม้ขลงัมอีานภุาพเต็มเป่ียมไปด้วยพทุธานภุาพ ธรรมานภุาพและสงัฆานภุาพซึง่การทำาพธิกีรรม

เช่นนี้ของอาจารย์ท่านอื่นยังไม่มีปรากฏในเรื่องนั้น

 ความเชือ่ของคนในพืน้ทีพ่ืน้ฐานมาจากความเชือ่ในพทุธศาสนาซึง่เปน็ความเชือ่ดัง้เดมิ โดยเชือ่วา่วตัถุ

มงคลที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกสามารถดลบันดาลให้เกิดสิ่งที่ดีๆ ได้ ทำาให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำารงชีวิต เป็นเหตุ

ทำาให้การทำาพิธีมหาพุทธภิเษกของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานทตฺโต) จึงว่าอิทธิพลของความเชื่อในพิธีกร

รมพทุธาภิเษกมากย่ิงขึน้ทัง้ดา้นจติใจ การสรา้งอปุนสิยั ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีและความเปน็ระเบยีบของสงัคม 

ทำาใหก้ารดำาเนนิชวีติและความสมัพนัธท์างสงัคมของชาวพุทธในเขตนัน้เปน็ไปดว้ยความสงบสขุ และพิธพุีทธเิษก

ของพระครพิูพฒันว์ทิยาคม (เจรญิ ฐานทตโฺต) ยงัมบีทบาทสำาคัญตอ่เจตคตขิองบุคคลและเปน็ตัวกำาหนดแนวทาง

หรือรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลได้ดังนั้นพิธีกรรมพุทธาภิเษกของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานทตฺโต) จึง

เปน็แนวทางหนึง่ท่ีจะนำามาควบคมุการประพฤตปิฏบิตัตินของคนในสังคมให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดแีละจะ

ทำาให้สังคมสงบสุข

 ดงันัน้ ผู้วจัิยจึงมีความสนใจทีจ่ะศกึษาพธิพุีทธาภิเษกท่ีมตีอ่ชาวพทุธของพระครพิูพฒันวิ์ทยาคม (เจรญิ 

ฐานยุตฺโต) โดยมุ่งศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการเกี่ยวกับพิธีกรรมพุทธาภิเษก ของของพระครูพิพัฒน์

วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต)เปรียบเทียบและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเชื่อในพิธีพุทธาภิเษกของพระครูพิพัฒน์

วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) ที่มีต่อประชาชนในอำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีสืบไป   

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวิวัฒนาการเกี่ยวกับพิธีกรรมพุทธาภิเษกของของพระครูพิพัฒน์

วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต)

 ๒.๒ เพือ่ศึกษาความเชือ่และความคิดเหน็ของประชาชนในอำาเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานตีอ่พิธกีร

๗๒
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รมพุทธาภิเษกของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต)

 ๒.๓ เพื่อศึกษาอิทธิพลของพิธีพุทธาภิเษก ของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) ท่ีมีต่อ

ประชาชนในอำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 ในการวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อในพิธีพุทธาภิเษกของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) ที่มี

อิทธิพลต่อประชาชนในอำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยการเก็บ

ข้อมูลด้วยแบบสอบถามและใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษากับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

  ๓.๒.๑ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำาเภอหนองวัวซอ จังหวัด

อุดรธานี จำานวน ๑๐,๐๐๐ คน

  ๓.๒.๒ กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้น้ี ไดแ้ก ่ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นอำาเภอหนองววัซอ จงัหวดั

อุดรธานี จำานวน ๓๘๕ คน โดยกำาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้อย่างง่าย

  ๓.๒.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ตอน ประกอบด้วย

 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อในพิธีพุทธาภิเษกของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐาน

ยุตฺโต) ที่มีอิทธิพลต่อประชาชนในอำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) 

 ตอนที่ ๓ อิทธิพลของพิธีพุทธาภิเษกของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) ที่มีต่อประชาชน 

ในอำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended)

๔. ผลการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง “ศึกษาความเชื่อในพิธีพุทธาภิเษกของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) ที่มี

อิทธิพลต่อประชาชนในอำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี” กลุ่มตัวอย่างจำานวน ๓๘๕ คน สามารถสรุปผลวิจัย

ไดดังนี้ 

 ๔.๑ ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

 จากประชากรท้ังหมด ๓๘๕ คน พบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน ๒๒๓ 

คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๒ อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระหว่างมีระหว่างอายุ ๔๑ – ๕๕ ปี จำานวน ๑๖๔ 

คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๐ ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับ ประถมศึกษา จำานวน ๑๔๐ 

คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖ อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เกษตรกร จำานวน ๑๓๓ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๗

 ๔.๒ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อพิธีพุทธาภิเษกของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) 

ที่มีอิทธิพลต่อประชาชน ในอำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

๗๓
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 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อพิธีพุทธาภิเษกของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) ที่มี

อทิธพิลตอ่ประชาชน ในอำาเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธาน ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก ( =๔.๐๐) เมือ่พิจารณา

เป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้

 ๔.๓ ดา้นความศรทัธาในพธิพีทุธาภเิษกผลการศึกษาความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอ่พิธีพทุธาภเิษก

ของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) ที่มีอิทธิพลต่อประชาชน ในอำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( =๓.๙๖) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับ มากทั้งหมด

ทุกข้อ

 ๔.๔ ดา้นความเชือ่ในอานภุาพแหง่พระพทุธมนตอั์นเกดิจากพิธพุีทธาภิเษกผลการศึกษาความคิดเหน็

ของประชาชนที่มีต่อพิธีพุทธาภิเษกของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) ที่มีอิทธิพลต่อประชาชน ใน

อำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (  =๔.๐๕) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดในแต่ละ

ด้าน พบว่า อยู่ในระดับ มาก ทั้งหมดทุกข้อ

 ๔.๕ ดา้นจติใจอันเกิดจากพธีิพทุธาภิเษกผลการศกึษาความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอ่พธิพีทุธาภิเษก

ของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) ที่มีอิทธิพลต่อประชาชน ในอำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก ( =๔.๐๒) เมือ่พจิารณาโดยละเอยีดในแตล่ะดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบั มาก ทัง้หมด

ทุกข้อ

 ๔.๖ ด้านความศักดิ์สิทธิ์อันเกิดจากพิธีพุทธาภิเษกผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อพิธี

พุทธาภิเษกของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) ที่มีอิทธิพลต่อประชาชน ในอำาเภอหนองวัวซอ จังหวัด

อุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( =๔.๐๒)เมื่อพิจารณาโดยละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับ มาก 

ทั้งหมดทุก

 ๔.๗ ดา้นความเชือ่ในพธิพีทุธาภิเษกสง่ผลต่อการดำาเนนิชวีติผลการศกึษา ความคดิเหน็ของประชาชน

ทีม่ต่ีอพธิพีทุธาภิเษกของพระครพิูพฒันวิ์ทยาคม (เจรญิ ฐานยตุโฺต) ทีม่อีทิธพิลตอ่ประชาชน ในอำาเภอหนองววัซอ 

จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( =๓.๙๗) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ใน

ระดับ มาก ทั้งหมดทุกข้อ

 ๓. อิทธิพลของพิธีพุทธาภิเษกของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) ที่มีต่อประชาชน 

ในอำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

  ๓.๑ ด้านเมตตามหานิยม

  ความเชื่อเมตตามหานิยม เป็นความเชื่อเกี่ยวกับพุทธาภิเษกของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ 

ฐานยุตฺโต) สามารถดลบันดาลให้เกิดเมตตามหานิยม โดยประชาชนในอำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีเชื่อว่า

เกิดจากวัตถุมงคลต่าง ๆ ที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) เมตตามหานิยมที่

มีอิทธิผลทำาให้เกิดความสนใจแก่ผู้พบเห็นและสร้างความเชื่อมั่นใจแก่ตัวเองว่า ขณะนี้เรากำาลังทำาอะไรทำาให้เกิด

ความรู้สึกนึกคิดและไม่ประมาท ทำาในทางที่ถูกที่ควรและเหมาะสมกับกาลเทศและเมื่อบุคคลยึดม่ันและปฏิบัติ

ไปตามข้อกำาหนดระเบยีบแนวปฏบิตัขิองวตัถมุงคลทีว่างไว ้วตัถมุงคลนัน้จะสามารถดลบนัดาลใหเ้กดิเมตตามหา

นิยมและผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นที่กำาหนดไว้ จะส่งผลให้ การติดต่อซื้อขายเป็นไปด้วยความสะดวกและ

สำาเร็จได้โดยง่าย 
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  ๓.๒ ด้านโชคลาภความสำาเร็จในชีวิต

  อิทธิพลความเชื่อพิธีพุทธาภิเษกของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) ที่มีต่อชาวอำาเภอ

หนองววัซอ ซึง่เปน็ความเชือ่เรือ่งวตัถุมงคล ดา้นโชคลาภ ความสำาเรจ็ในชวีิต ซึง่เปน็ความเชื่อ กมุารทองซึ่งทีผ่า่น

พิธีพุทธาภิเษกของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) แป้งผัดหน้ามหาเสน่ห์ที่ผ่านบริกรรม บริกรรมด้วย

เวทมนต์คาถาอาคมและองค์นางกวักที่เชื่อว่าเป็นวัตถุมงคล ที่ก่อให้เกิดความรำ่ารวย โชคลาภ สามารถกวักให้เงิน

ทองไหลมาเทมา นึกคิดสิ่งใดก็ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาท้ายที่สุดจะก่อให้การดำาเนินชีวิตเต็มไปด้วยความสงบ

สุข และเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยความไม่ประมาท และกฎแห่งกรรม ไม่ควรงมงายกับวัตถุเหล่านั้นมากนัก 

  จากการกลา่วมาพบวา่ เปน็ความเชือ่พิธพุีทธาภเิษกของพระครพิูพัฒนว์ทิยาคม (เจรญิ ฐานยตุโฺต) 

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถสรุปได้ว่าชาวอำาเภอหนองวัวซอ มีความเชื่อตามที่กล่าวว่า เพราะคติ

ความเชือ่เรือ่งพธิพีทุธาภเิษกของพระครูพพิฒันวิ์ทยาคม (เจรญิ ฐานยตุโฺต) เปน็เรือ่งของพระพุทธศาสนาทีส่ำาคัญ

คือความไม่ประมาท และกฎแห่งกรรมยังมีระดับความสำาคัญมากกว่า

  ๓.๓ ด้านป้องกันอันตรายและอำานวยความสุข

  วตัถมุงคลทีผ่า่นพธิพีทุธาภิเษกของพระครพูพิฒันว์ทิยาคม (เจรญิ ฐานยตุโฺต)ทีม่อีทิธิพลตอ่ความ

เชื่อของชาวอำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้านป้องกันอันตรายและอำานวยความสุข จากแบบสอบถามท่ี

ประชาชนพรอ้มทัง้พระสงฆไ์ดต้อบแบบสอบถาม ส่วนมากกล่าวถงึแนวทางปฏบิตัต่ิอวตัถุมงคล เชน่“ถา้หากผู้ยึด

ครองวัตถุมงคลนั้น ตั้งอยู่ในคุณความดี ตามระเบียบปฏิบัติซึ่งกำาหนดเอาไว้ วัตถุมงคลนั้นจะสามารถดลบันดาล

คุ้มครองป้องกนัภยนัตรายทัง้ปวงได ้และผลตอ่มากท็ำาใหเ้ปน็ปจัจัยเอ้ืออำานวยความสงบสุข เปน็การเสริมพลังจติ 

ดำาเนินชีวิตอย่างมีความสุข” และ “วัตถุมงคลที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต)

เป็นขวัญและกำาลังใจของผู้ยึดครอง เป็นเจ้าของ จิตใจเชื่อหมั่นเคารพในวัตถุมงคล ผลที่ออกมาก็เชื่อว่าสามารถ

ป้องกันอันตรายได้ระดับหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็น้อมจิตระลึกถึงพลังพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ และสังฆานุภาพ 

ที่ได้บรรจุเข้าได้ไว้ไว้ในวัตถุมงคลนั้น”

๕. สรุป 
 อิทธิพลของพิธีพุทธาภิเษกของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) ที่มีต่อประชาชนในอำาเภอ

หนองววัซอ จังหวดัอดุรธาน ีพบว่า ด้านเมตตามหานยิม ด้านโชคลาภความสำาเรจ็ในชวีติ และดา้นปอ้งกนัอนัตราย

และอำานวยความสุขเชื่อว่าวัตถุมงคลที่ผ่านการเข้าพิธีมหาพุทธาภิเษกของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐาน

ยุตฺโต) ถือเป็นความรักความเมตตา สร้างขวัญและกำาลังใจของผู้ยึดครอง ช่วงป้องกันอันตรายที่จะมีแก่ชีวิตและ

ทรัพย์สิน
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บทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสุวรรณ จันทะราช

เจ้าคณะแขวงจำาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

A STUDY OF THE BUDDHISM PROPAGATION OF PHRASUWAN JANTHARAJ 

MONK LEADER IN JUMPASAK PROVINCE, LAOS

พระถาวร ฐานวโร *

บทคัดย่อ

 การบริหารงานด้านการปกครองคณะสงฆ์ลาวจาก พ.ศ. ๒๕๑๘ จนถึงปัจจุบัน องค์การพุทธศาสนา

สัมพนัธล์าวได้ใชก้ฎระเบยีบและมตขิองการประชุมธรรมวนิยั ธรรมนญูปกครองสงฆ ์เปน็แนวทางในการปฏบิตังิาน

ดา้นการปกครองคณะสงฆ ์การศกึษาของคณะสงฆล์าวหลัง องคก์ารพุทธศาสนาสัมพันธล์าวไดจ้ดัตัง้โรงเรียนพระ

สงฆ์ ๒ แห่ง คือ โรงเรียนสร้างครูพระสงฆ์ และโรงเรียนอุดมศึกษาสงฆ์เรียกรวมว่ามัธยมต้นและมัธยมปลาย การ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศลาว องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการเผยแผ่ขึ้น เพื่อ

ทำาหน้าที่โดยตรงในการเผยแผ่หลักธรรมคำาสอนให้แก่ประชาชนลาวท้ังภายในและต่างประเทศและจัดตั้งสำานัก

วิปัสสนากรรมฐานขึ้นหลายสำานักทั่วประเทศการบริหารงานด้านสาธารณูปการนั้นเห็นได้ว่าคณะกรรมาธิการ

สาธารณูปการมีหน้าที่โดยตรงในการบูรณะซ่อมแซมศาสนาวัตถุที่ชำารุดทรุดโทรม

 ปญัหาในการเผยแผธ่รรมะในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวท่ีทำาใหไ้ม่ไดผ้ลเท่าท่ีควรอาจเกดิ

มาจากสาเหตุใหญ่อยู ่๓ ประการ ผูเ้ผยแผข่าดความรูค้วามแตกฉานในธรรม ผูเ้ผยแผข่าดความรูค้วามสามารถใน

การถ่ายทอดธรรมไม่เคยฝกึการพูดในทีช่มุชน ผูเ้ผยแผข่าดความพอใจและขาดความรกัในการสอนเผยแผธ่รรมใน

เชิงรับอย่างเดียว ขาดการเผยแผ่ในเชิงรุก

 บทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสุวรรณ จันทะราช มีความหลากหลาย โดยอาศัย

ปัจจัยด้านคุณลักษณะองค์ประกอบของการแสดงหรือบรรยายธรรม ด้านการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ด้านการ

อบรมเยาวชน ดา้นการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดรูอ้น สง่ผลตอ่ความสำาเรจ็ในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาของ

พระสุวรรณ จันทะราช ปัจจัยที่เกิดผลแก่บุคคล การเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา เป็นนักคิด นักค้นคว้า ปัจจัยที่เกิดผลแก่

สังคม พระสุวรรณ จันทะราชได้ปลูกฝังความศรัทธาและความเชื่อมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยเริ่ม

จากการพัฒนาที่บุคคล สังคมครอบครัว ไปสู่การพัฒนาของสังคมส่วนใหญ่ ปัจจัยที่เกิดผลแก่ศาสนา พระสุวรรณ 

จนัทราช ชว่ยทำานบุำารงุและเผยแผพ่ระพทุธศาสนาไปสูป่ระชาชนใหก้ว้างขวางข้ึนและรูจั้กหวงแหน ชว่ยกนัปกปอ้ง

พระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ตลอดไป ย่อมทำาให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงสืบต่อไป 

คำาสำาคัญ : การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  * นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
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ABSTRACT

 The results of research were found that with the Lao Sanghas’ administration from B.E. 

2518. to the present, the Lao Buddhist Friendship Association used the regulation and solution 

of Dhamma and Vinaya conference, and the administrative constitution as the guideline for 

duty performance in Saringhas’ administration. The Lao Sanghas’ education after Lao Buddhist 

Friendship Association established two schools for the Sanghas, that is, the schools for Sangha 

teachers and schools for higher education called as the junior high education and senior high 

education. In propagating Buddhism in Lao country, the Lao Buddhist friendship Association 

appointed the commission for performing immediate duties in propagation of Dhamma for Lao 

people both inside and outside country and established various Offices of Insight Meditation 

throughout the country. The administration in the aspect of public assistance could be seen that 

the commission the public assistance performed the direct duties in reconstruction of religious 

materials that were ruined.

 The problems in propagating Dhamma in Lao people’s democratic republic were 

that the propagation of Dhamma was not appropriately succeeded in the case of three causes, 

that is, the propagators were lack of knowledge in Dhamma and ability in preaching Dhamma 

because not to be trained in public speaking. The propagators were lack of confidence and love 

in preaching Dhamma in the way of stillness, not to take an advance.

 PhraSuwan Chantaraja’s roles in propagation of Buddhism consisted of various forms 

by the assistant factors in the aspect of qualifications of preaching or explaining Dhamma, in 

the aspect of the Insight Meditation training, in the aspect of the youths training, the aspect of 

novice ordaining In the hot season. All these impacted on the successfulness in propagation of 

Buddhism of PhraSuwan Chantaraja. The factors that impacted on the individuals forced persons 

to search for knowledge, to study, to be thinker and to be researcher. PhraSuwan Chantraraja 

cultivated people to have the faith and belief in Dhamma of Buddhism by developing the indi-

viduals, family and society to develop the general society. For the factors effected Buddhism, 

PhraSuwan Chantaraja maintained and propagated Buddhism to people widely, to cherish 

Buddhism and to protect Buddhism in order to be with society of human beings and to make 

Buddhism stable for the long run.

Keywords: propagation of Buddhism
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๑. บทนำา             

 ในการดำาเนินชีวิตในแต่ละวัน ทุกคนต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา หากเรามีทักษะของการ

แสดงออกที่เหมาะสมตามสถานการณ์ การแสดงความรู้สึกได้ถึงความจริงใจและเปิดเผย เราจะได้รับมิตรภาพ

ที่ดี และความมีศรัทธาจากผู้ที่เราสนทนาด้วย และจะนำามาซึ่งสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทั้งปัจเจกบุคคลและต่อ

หน้าที่การงาน การที่คนเราจะแสดงออกได้อย่างเหมาะสมนั้น เป็นทักษะการดำาเนินชีวิตที่สั่งสมมาตลอดช่วง

ชีวิตของแต่ละคน จากการถูกอบรมสั่งสอน ประสบการณ์ การเรียนรู้ และพัฒนาชีวิตของตนเองในลักษณะ

ที่เป็นเฉพาะตน

 หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาสอนใหม้องเหน็คุณงามความดแีละความสำาคัญของบคุคลและส่ิงตา่งๆ 

สอนสัจธรรม คือความจริงแท้ของชีวิตและกฎธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการหลุดพ้นจากวงจรแห่งทุกข์

ทั้งปวง หัวใจของพุทธศาสนาคือ หมั่นทำาความดี ละเว้นความชั่ว ทำาจิตใจให้บริสุทธิ์ ๙๐ พุทธศาสนา กล่าวว่าสิ่ง

ทัง้หลายในโลกนีต้า่งมเีหตใุหเ้กดิ เมือ่มเีหตเุกดิขึน้ผลกเ็กดิขึน้ตาม เมือ่เหตนุัน้ไมม่อีกีแลว้ผลกด็บัไป คำาสอนเรือ่ง

อริยสัจ สอนให้เข้าใจถึงหลักความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ คือ ทุกข์ (มีความยากลำาบาก หรือ มองตัวปัญหา) 

สมุทัย (ความทุกข์นั้นมีสาเหตุให้เกิด หรือ มองสาเหตุของปัญหา) นิโรธ (ความหมดสิ้นแห่งทุกข์ หรือ มองจุดมุ่ง

หมายในการแก้ปัญหา) มรรค (วิถีทางอันประเสริฐที่จะนำาให้ถึงความดับทุกข์ หรือ ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา

นัน้ ๆ ) ๙๑ นบัแตพ่ระพทุธเจา้ไดต้รสัรู ้ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาแกป่ญัจวคัคีย์จนสำาเร็จเปน็พระอรหนัต ์ตอ่มาไดมี้ผู้

ศรทัธาเลือ่มใสพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้าได้ทรงอนญุาตใหเ้ปน็ภกิษุและเทศนาโปรดจนสำาเรจ็เปน็พระอรหนัต์

สาวก ๖๐ รูป ตอ่มาพระองคไ์ดส้ง่พระสาวก ดงักล่าวไปประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาใหแ้พรห่ลายท่ัวชมพูทวปี 

ทรงรับสั่งต่อภิกษุนั้นว่า ภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ภิกษุทั้ง

หลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำานวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและ

ความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ อย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรม มีความงามในเบื้องต้น มีความงาม

ในท่ามกลาง มีความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ครบถ้วน 

สัตว์ทั้งหลายมีธุลีในตาน้อยอยู่ ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม จักมีผู้รู้ธรรม ภิกษุทั้งหลายแม้เราก็จะไปยังตำาบล

อุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม๙๒ เพราะในกระบวนการเรียนรู้ทางศาสนาถือเป็นกระบวนการสำาคัญที่จะนำาไป

สู่การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์        

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้กระทำากันหลายรูปแบบ เช่น การแสดงธรรม ๙๓ การสนทนาธรรม ๙๔

การแนะนำาสั่งสอน๙๕ การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเลื่อมใส ๙๖ และการตอบปัญหาข้อข้องใจสงสัย ๙๗ เป็นต้น โดยที่

พระพทุธเจา้ประทานหลกัในการเผยแผใ่หพ้ระสาวก ยดึถือเปน็หลกัปฏบิตัใินการแสดงธรรม ใหม้เีหตุผลตอ่เนือ่ง

  ๙๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐.
  ๙๑ ดูเทียบ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒.
  ๙๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.
  ๙๓ วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๐/๒๗.
  ๙๔ สำ.ม. (ไทย) ๑๙/๙๐๑/๔๓๔.
  ๙๕ สำ.ข. (ไทย) ๑๗/๘๗/๑๕๗.
  ๙๖ วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๐/๗๒.
  ๙๗ สำ.ม. (ไทย) ๑๙/๘๒๗/๔๐๐.

๗๙
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กนัไปโดยลำาดบั ช้ีแจงใหเ้ขา้ใจ ชดัเจนในแตล่ะประเดน็แสดงธรรมดว้ยจติเมตตา มุ่งจะใหป้ระโยชนแ์กผู้่ฟัง ไม่แสดง

ธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ แสดงธรรมโดยไม่ยกตนข่มท่านและไม่เสียดสีข่มขู่ผู้อื่น ๙๘ พระพุทธศาสนานับ

เปน็ศาสนาท่ีเกดิข้ึนเพือ่ปรบัปรงุ และแก้ไขสงัคมอนิเดียในยคุนัน้ใหด้ขีึน้จากสภาพการณห์ลายอยา่ง เชน่ จากการ

กดขีท่างชนชัน้วรรณะของศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู การเหลือ่มลำา้ทางสงัคมทีช่ดัเจน การถอืชัน้วรรณะอยา่งเขม้งวด 

การใช้สัตว์เป็นจำานวนมากเพื่อบวงสรวงบูชายัญ ตลอดจนการกดขี่สตรี พุทธศาสนาจึงเสมือนนำ้าทิพย์ชโลมสังคม

อนิเดยีโบราณใหข้าวสะอาดมากกวา่เดิม คำาสอนของพทุธศาสนาทำาใหสั้งคมโดยทัว่ไปสงบรม่เยน็ในกระบวนการ

นักคดิของโลกศาสนา พทุธศาสนาได้รบัการยกยอ่งจากทัว่โลกวา่ เปน็ศาสนาแห่งสนัตภิาพอยา่งแทจ้รงิ เพราะไม่

ปรากฏวา่มสีงครามศาสนาเกดิขึน้ในนามของศาสนา หรอืเผยแผศ่าสนาโดยการบงัคบัผูอ้ืน่ใหม้านบัถือ ใหเ้สรภีาพ

ในการพิจารณาให้มีปัญญากำากับศรัทธา ๙๙ 

 บทบาทที่พระสงฆ์จะทำาได้โดยตรงก็ คือการสงเคราะห์ทางจิตใจ ส่วนสงเคราะห์ทางวัตถุจะทำาได้

โดยทางอ้อมด้วยการแนะนำาชักจูงผู้อื่นให้กระทำา หรือนำาสิ่งของหรือบริการที่ได้รับจากผู้อื่นมาเฉลี่ยแบ่งปันให้

เป็นประโยชน์กว้างขวางออกไป โดยการสงเคราะห์นั้นต้องคำานึงถึงความเหมาะสมตามกาลเทศะ บทบาทของ

พระสงฆ์ในการสงเคราะห์ชุมชน ประกอบด้วยการให้คำาแนะนำาทางจิตใจเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตต่างๆ 

ส่วนบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนควรปฏิบัติตนประการแรกคือต้องเป็นผู้นำาทางจิตใจ ศรัทธาและปัญญา 

เนื่องจากความเจริญทางวัตถุและความรวดเร็วของข้อมูล ข่าวสาร พุทธศาสนิกชนขาดความรู้ความเข้าใจในหลัก

ธรรมคำาสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ๑๐๐ ไม่มีหลักธรรมคำาสอนของพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่มี

ศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง พระสงฆ์จึงควรเป็นผู้นำาทางจิตใจของประชาชนและชุมชน เพ่ือยกระดับจิตใจของ

ประชาชนดว้ยหลกัธรรมคำาสัง่สอนทางศาสนาใหส้ามารถมชีวีติอยา่งเปน็สขุมีศรัทธา และปญัญาทีถ่กูตอ้ง ประการ

ที่สองพัฒนาจิตใจของประชาชน ด้วยกระบวนการให้การศึกษาอบรมและส่งเสริมประชาชนให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี 

มีสรรถภาพจิตใจที่เข้มแข็ง มีความเอื้ออาทรต่อบุคคลครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ประการที่สามคือ ต้อง

สง่เสรมิการศึกษาของเยาวชนและประชาชนในรปูแบบตา่ง ๆ  ประการทีส่ีต่อ้งสง่เสรมิศาสนาศลิปะและวฒันธรรม 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำาชาติต่อเนื่องยาวนานแต่โบราณกาล แต่ในปัจจุบันการไหลบ่าทางวัฒนธรรม

จากต่างประเทศ ทำาให้เกิดผลเสียต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ พระสงฆ์จึงควรปลูกจิตสำานึกแก่ประชาชนทาง

ด้านการสร้างจิตสำานึกในการเป็นศาสนาประจำาชาติของพุทธศาสนาจิตสำานึกในหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน และ

จติสำานกึในการศึกษาอบรมปฏบิตัธิรรมใหเ้ปน็ผูต้ืน่ ผูรู้้และผู้เบิกบานอยูเ่สมอ ประการท่ีหา้ตอ้งใหก้ารสังเคราะห์

แก่ผู้ประสบความทุกข์ยากและเดือดร้อน ในฐานะที่วัดเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของสังคมชุมชน เม่ือประชาชน

ประสบความทกุข์ยากเดอืดรอ้นพระสงฆจ์งึควรใหก้ารสงเคราะหแ์ก่ผูป้ระสบความทกุขย์ากเทา่ทีจ่ะสามารถทำาได้

โดยการให้ธรรมะ คำาปรึกษา แนะนำาและการให้กำาลังใจ ประการที่หกต้องช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน พระสงฆ์

ควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชนตามความสามารถ โดยทำาเป็นขั้นตอน มีการวางแผนตามหลักอริยสัจ

สี่ของพระพุทธเจ้า คือ ต้องรู้ทุกข์ รู้สภาพของทุกข์ก่อนว่ามีอะไรบ้าง รู้สมุทัย รู้สาเหตุแห่งทุกข์ รู้นิโรธ ทางแห่ง

การดบัทุกขแ์ละรูม้รรค วธิทีีจ่ะดบัทกุขแ์ละประการสดุทา้ยตอ้งชว่ยพัฒนาชมุชนใหเ้ปน็แผน่ดนิธรรมแผ่นดินทอง 

โดยเป็นแกนนำาร่วมกับผู้นำา ชุมชนและชาวบ้าน ๑๐๑ พัฒนาชุมชนตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง คือ 

  ๙๘ อง. ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๙/๒๖๓.
  ๙๙ เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๐, (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หน้า ๑๕๐.
  ๑๐๐ กระทรวงแถวงข่าวและวัฒนธรรม, พระพุทธศาสนาในประเทศลาว, (นครหลวงเวียงจันทน์: โรงพิมพ์แห่งรัฐ, ๒๕๔๓), หน้า ๑๖.
  ๑๐๑ เรืองเดียวกัน.

๘๐
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

การพัฒนาด้านจิตใจการพัฒนาด้านสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชน พระสงฆ์จะต้องพยายามสร้าง

เครอืขา่ยประสานงานและเชือ่มโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งคณะสงฆใ์หเ้ปน็ชมุชนหรือกลุ่มเพ่ือท่ีจะทำาใหสั้งคมหรือ

ชุมชนรอบข้างยอมรับ จึงจะทำาให้การสร้างชุมชนนั้นมีการเรียนรู้ องค์ความรู้ ซึ่งเป็นบทบาทที่จะต้องชี้นำาทางใน

การพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านแนวความคิด แนะนำา สั่งสอน เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำาทาง ด้านจิตวิญญาณ อัน

เป็นการชักนำาแนวทางไปสู่การพัฒนาสังคม ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ ทางด้านเศรษฐกิจ เพราะ

คณะสงฆ์มีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์สามัคคีกันดีเป็นรูปแบบแล้ว ระบบการจัดการ การบริหารชุมชน การ

ปกครองก็เอื้ออำานวยต่อการพัฒนาสังคมกลุ่มย่อยๆ ไปสู่การพัฒนาสังคมขนาดใหญ่ขึ้น ๑๐๒   

 พระสุวรรณ จันทราช เจ้าคณะแขวงจำาปาสัก ถือว่าเป็นทั้งเจ้าอาวาสและเจ้าคณะแขวงจำาปาสัก ท่าน

เปน็ผูท้ีม่หีลกัการบรหิารการพฒันาทางวตัถ ุทางสงัคมและทางจิตใจ โดยมผีลงานเปน็ทีป่ระจักษต์อ่ประชาชนใน

หลายด้านได้เป็นอย่างดี ท่านเป็นพระนักพัฒนาและนักเผยแผ่หลักธรรม ซึ่งมีบทบาทการบริหารจัดการของท่าน

ในดา้นการพฒันาและการแสดงธรรม มศีลีาจารวัตรท่ีดงีาม ดา้นปฏปิทาตามพระธรรมวนิยั จัดเปน็พระเถระท่ีนา่

เลือ่มใสศรทัธา มคีวามออ่นนอ้มถอ่มตน อธัยาศยัไมตรีจติ มีลักษณะ ย้ิมแย้มแจม่ใสอยู่เสมอ ในดา้นวตัรปฏิบตัถิกู

ต้องตามหลักธรรมวินัย ๑๐๓ เปี่ยมด้วยความเมตตาธรรม มีความเชี่ยวชาญด้านเทศนา โดยเฉพาะทำานองปุจฉาวิ

สัชชนา และสามารถอธบิายธรรมะใหเ้ปน็ทีเ่ขา้ใจงา่ยแก่บคุคลทุกระดบัชัน้ ซึง่เปน็ทีพ่ึง่ทางใจและนำาใหเ้กดิศรทัธา 

แก่ผู้ทีไ่ด้สดบัตรบัฟงัเปน็อยา่งยิง่ มคีวามรู ้ความสามารถในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา นอกจากนัน้ ทา่นยงัมหีลกั

ในการปกครองคณะสงฆ์ การศึกษา การเผยแผ่แก่ประชาชน การสาธารณูปการ ๑๐๔ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมในเขตปกครองของตนเองได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุดังกล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความศรัทธาท่ีจะศึกษา

บทบาทด้านการเผยแผ่พระสุวรรณ จันทราช เจ้าคณะแขวงจำาปาสัก เพราะเห็นว่าท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีศาสตร์

และศิลป์ มีวิชา ปัญญา ปฏิภาณ ประสบการณ์ ปณิธาน อุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นพระเถระ

ที่ใคร่ในการศึกษา มีความรู้ลึกซึ้งทั้งภาคปริยัติ ภาคปฏิบัติ มีบุคลิกดี มีความรู้ดี มีความสามารถดี มีวิสัยทัศน์ มี

จิตใจหนักแน่น มีความยุติธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี รู้จักใช้คน รู้จักกระจายงาน มีนโยบายในการทำางานด้วยความ

มุง่มัน่ตัง้ใจ มคีวามเพยีรพยายามไมย่อ่ทอ้ต่ออปุสรรคในการสร้างคุณความด ีมีความกตญัญกูตเวทีตอ่แผ่นดนิเกดิ

เป็นอย่างยิ่ง มีจิตใจกว้างขวาง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละเป็นเยี่ยม เป็นพระสงฆ์ที่ทำางานเผยแผ่พุทธธรรมทั้ง

เชิงรับและเชิงรุก เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน เพื่อให้สังคมมีจริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม เน้ือหาสาระธรรม

ที่ท่านนำาเสนอต่อพุทธบริษัทตามสถานที่ต่างๆ ทั้งรูปแบบพระธรรมเทศนา บรรยายธรรม ทั้งสามารถโน้มน้าว

จิตใจให้เยาวชน ประชาชนในยุคปัจจุบัน ได้หันมาสนใจหลักคำาสอนของพระพุทธศาสนามากขึ้น สามารถนำาเอา

ไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิต ครอบครัว สังคม ประเทศชาติอย่างแท้จริง   

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทด้านการเผยแผ่ของพระสุวรรณ จันทะราช เจ้าคณะ

แขวงจำาปาสัก สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว วา่มีบทบาทอยา่งไร โดยมุง่ศึกษาถึงการเผยแผ่ในพระพทุธ

ศาสนา บทบาทดา้นการเผยแผข่องพระสวุรรณ จนัทะราชและวเิคราะหถ์งึบทบาทดา้นการเผยแผข่องพระสวุรรณ 

จันทะราชเจ้าคณะแขวงจำาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    

             
  ๑๐๒ อภิชัย พันธเสน, พัฒนาชนบทไทย: สมุทัยและมรรคตอนท่ี ๓ ความหวังทางออกและทางเลือกใหม่, (กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิภูมิปัญญา, ๒๕๓๙), หน้า ๒๐๖.
  ๑๐๓ องค์กรพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว, ข้อกำาหนดของกรรมาธิการและห้องการศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว, 

(นครหลวงเวียงจันทน์: โรงพิมพ์ชาวหนุ่ม, ๒๕๔๗), หน้า ๑๓.
  ๑๐๔ ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ, ธรรมนูญปกครองสงฆ์ลาว, (นครหลวงเวียงจันทน์: โรงพิมพ์ชาวหนุ่ม, ๒๕๔๑), หน้า ๑๘.
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย        

 ๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับด้านการเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา เถรวาท 

 ๒.๒ เพื่อศึกษาบทบาทด้านการเผยแผ่พระธรรมของพระสุวรรณ จันทะราชเจ้าคณะแขวงจำาปาสัก 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ๒.๓ เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทด้านการเผยแผ่พระธรรมของพระสุวรรณ จันทะราช เจ้าคณะแขวง

จำาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว       

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย      

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเน้นวิจัยทางเอกสาร (Documentary

Research) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 ๓.๑ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของปัญหา และประเด็นที่ต้องการทราบจากแหล่งข้อมูล ต่อไป

  ๓.๑.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 

และคัมภีร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คัมภีร์วิสุทธิมรรค และคัมภีร์ฎีกา

  ๓.๑.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัย จาก

วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร และเอกสารต่างๆ

 ๓.๒ วิเคราะห์ ตีความ สรุปข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเขียนวิทยานิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะ

๔. ผลการวิจัย
 ๔.๑ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ่พระธรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

 การบริหารงานด้านการปกครองคณะสงฆ์ลาวจาก พ.ศ. ๒๕๑๘ จนถึงปัจจุบัน องค์การพุทธศาสนา

สมัพนัธล์าวได้ใชก้ฎระเบยีบและมตขิองการประชมุธรรมวนิยั ธรรมนญูปกครองสงฆ ์เปน็แนวทางในการปฏบิตังิาน

ดา้นการปกครองคณะสงฆ ์โดยประสานความรว่มมอืจากรฐับาลเชน่การจดัฝกึอบรมรับฟัง การเผยแผน่โยบายการ

บรหิารประเทศ ของรฐับาลทัง้นีก้เ็พือ่ใหพ้ระสงฆไ์ดเ้ขา้ใจแนวทางการเมอืงของรฐับาลลาว กรมการศาสนาทีส่งักดั

แนวลาวสรา้งชาต ิไดม้บีทบาทโดยตรงในการประสานงาน จากภาครัฐและตา่งประเทศเพือ่ให้เกดิความสะดวกใน

การดำาเนนิงานของคณะสงฆล์าว การปกครองคณะสงฆไ์ดป้รบัปรงุทางดา้นโครงสรา้ง และแตง่ตัง้พระมหาเถรท่ีมี

ความรูท้างธรรมวินยัใหม้หีนา้ทีร่บัผดิชอบในงานดา้นการปกครองคณะสงฆ์ตามความจำาเปน็ท่ีมีการเปล่ียนแปลง

จากปจัจยัภายในองคก์ารสงฆแ์ละปจัจยัภายนอก โดยเฉพาะในระยะปจัจุบนันี ้การปกครองคณะสงฆล์าวไดน้ำาใช้

ธรรมนญูปกครองสงฆก์ฎระเบียบสงัฆาณตั ิในการปกครองคณะสงฆม์ตขิองพรรคและรัฐบาลลาวทีเ่กีย่วกบัศาสนา

เป็นเครื่องมือสำาคัญในการปกครองคณะสงฆ์ลาว

 การศึกษาของคณะสงฆล์าวหลงั พ.ศ.๒๕๑๘ องค์การพุทธศาสนาสัมพันธล์าวไดมี้มตปิฏริปูการศึกษา

ของคณะสงฆ์เพื่อสนองตอบต่อความต้องการเฉพาะหน้าโดยจัดตั้งโรงเรียนพระสงฆ์ทั่วประเทศขึ้นในที่นี้มีสอง

โรงเรียนคือ โรงเรียนสร้างครูพระสงฆ์ เพื่อผลิตครูพระสงฆ์ให้เพียงพอต่อความต้องการกับสภาพความเป็นจริง

เพราะในระยะนีค้ณะสงฆแ์ละรฐับาลลาวต้องการพฒันาการศึกษาของพลเมอืงลาว ใหม้คีวามรูก้ำาจดัและลดจำานวน

๘๒
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ผูไ้มรู่ห้นงัสอืโรงเรยีนสรา้งครพูระสงฆไ์ด้ประสบความสำาเรจ็อยา่งมากตอ่การจดัการศึกษาของคณะสงฆล์าว และ

โรงเรียนอดุมศกึษาสงฆเ์รยีกรวมวา่มธัยมตน้และมธัยมปลายนัน้เองเพือ่เตรยีมนกัศกึษาทีเ่ขา้เรยีนตอ่โรงเรยีนสรา้ง

ครูพระสงฆ์

 โรงเรยีนสรา้งครพูระสงฆน์ีไ้ด้ดำาเนนิการเรียนการสอนได ้๒๑ ป ีคณะกรรมธิการศึกษาสงฆร์ว่มมอืกบั

กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์อีกครั้งในปี พ.ศ.๒๕๓๗ ยกระดับจากโรงเรียนสร้างครูพระ

สงฆ์ข้ึนเป็นวิทยาลัยสงฆ์โดยความจริงแล้วองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวและคณะกรรมาธิการศึกษาสงฆ์ ได้

มีนโยบายมายาวนานแล้วที่จะสร้างมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ลาวขึ้นแต่ก็ขาดความพร้อมทางด้านบุคลกร และ

งบประมาณการศึกษาของคณะสงฆ์ลาวได้รับความร่วมมือทางด้านบุคลากรวิชาการและงบประมาณจากรัฐบาล

ลาว และกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด สำาหรับคณะกรรมาธิการการศึกษาได้ตระหนักถึงความจำาเป็นในการ

พัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ โดยปรับปรุงโครงสร้างพัฒนาบุคลากรสร้างโรงเรียนให้เพียงพอต่อการขยายตัว

และเพิ่มขึ้นของจำานวนนักเรียนทั้งพระภิกษุและสามเณร นอกจากนี้คณะกรรมาธิการการศึกษาสงฆ์ยังได้มีแผน

นโยบายสนบัสนนุใหน้กัศกึษาสงฆล์าว ขอทนุเรยีนฟรจีากรัฐบาลและคณะสงฆพ์มา่และประเทศไทยเห็นไดว่้าการ

ศึกษาของคณะสงฆ์ถึงจะมีการขยายตัวช้าแต่ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

 การเผยแผ ่พระพทุธศาสนาในประเทศลาว องคก์ารพุทธศาสนาสมัพันธล์าวไดจ้ดัตัง้คณะกรรมาธกิาร

เผยแผ่ข้ึน เพือ่ทำาหนา้ทีโ่ดยตรงในการเผยแผห่ลกัธรรมคำาสอนใหแ้กป่ระชาชนลาวทัง้ภายในและตา่งประเทศและ

จัดตั้งสำานักวิปัสสนากรรมฐานขึ้นหลายสำานักในทั่วประเทศ โดยมีสำานักใหญ่ตั้งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อทำา

หน้าที่พัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่ศาสนา โดยจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ให้มีความรู้ความ

สามารถ ในคณะกรรมาธิการเผยแผ่นี้ยังได้จัดหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมขึ้นทั้งในระดับศูนย์กลาง และระดับท้องถิ่น

เช่นจัดให้มีหน่วยงานเผยแผ่ศีลธรรม นครหลวง โดยร่วมมือกับกรมศาสนาที่ดูแลทางด้านนโยบายและแนวทาง

ของรัฐบาลลาวเพื่อรับประกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานการเผยแผ่ศีลธรรมทั้งในส่วนกลางและ

ท้องถ่ินได้รับผลสำาเร็จพอสมควร แต่ก็ยังไม่บรรลุตามความประสงค์เพราะขาดบุคลากรท่ีมีศักยภาพ ในการทำา

หน้าที่เผยแผ่ศีลธรรมให้เข้าสู่จิตใจประชาชนคนลาว

 การบรหิารงานดา้นสาธารณปูการนัน้เหน็ไดว้า่คณะกรรมาธกิารสาธารณปูการมีหนา้ท่ีโดยตรงในการ

บูรณะซ่อมแซมศาสนาวัตถุที่ชำารุดชุดโทรม ให้มีความสะดวกเพียงพอ และรับประกันในการใช้งานได้ร่วมมือกับ

กระทรวงวัฒนธรรม และกรมศาสนา เกี่ยวกับงานด้านศิลปะสถาปัตยกรรมให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของชาติลาว

เพราะการควบคุมดูแลการก่อสร้างพัฒนาวัด ที่เป็นงานเกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรม นั้นเป็นงานที่มีความจำาเป็น

อยา่งมากตอ่ความเปน็ชาตลิาว คณะกรรมาธกิารสาธารณปูการ ถา้เปรียบเทียบกบัหนา่ยงานอ่ืนขององค์การพุทธ

ศาสนาสมัพนัธล์าวเหน็ได้วา่เป็นหนว่ยงานสำาคญัแตถ่า้ดจูากผลงานเหน็ไดว้า่ยังขาดความเอาใจใสจ่ากหลายภาค

ส่วนท่ีเกี่ยวข้องทั้งนี้อาจเป็นสายเหตุท่ีเกิดมาจากผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานนี้เอง ถ้ามองจากภาพรวมแล้ว

องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวได้ให้ความสำาคัญมาโดยตลอด จากการศึกษาพบว่า

 ไดม้กีารแตต่ัง้คณะกรรมการบรูณะศาสนาวตัถ ุทีม่คีวามสำาคญัระดบัชาตโิดยเฉพาะพระมหาเถระระดบั

การนำาขององค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวได้มีส่วนรับผิดชอบในงานสาธารณูปการถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยน

หน้าที่รับผิดชอบ การให้ความสำาคัญแก่ศิลปะและเอกลักของชาตินั้นก็ยังจะต้องทำางานกันเป็นคณะโดยมีความ

เหน็เปน็มตจิากทีป่ระชมุโดยอาศยัเสยีงสว่นใหญเ่ปน็มาตรฐานในการตดัสิน สำารับงานท่ัวไปของคณะกรรมาธกิาร

สาธารณูปการในส่วนศูนย์กลางและท้องถิ่นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานนั้นทำาตามอำานาจหน้าที่ ที่จะต้อง

๘๓
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ดูแลเอาใจใส่โดยตรง ถึงอย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่า ในหน่วยงานนี้ยังมีข้อบกพร่องอยู่คือขาดความเอาใจใส่จาก

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และขาดบุคลากรที่มีความรู้และศักยภาพท่ีเพียงพอเพ่ือสนองตอบต่อความจำาเป็น

ของงานด้านสาธารณูปการ

 ๔.๒ สภาพการณ์ปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

 ประเทศลาวถือเป็นประเทศพ่ีน้องกับไทย มีวัฒนธรรมที่ไม่แตกต่างกันนัก เนื่องจากเคยเป็นพ่ีน้อง

กันมาแต่โบราณ ที่อพยพมาจากจีน เมื่อตอนอยู่ในอาณาจักรอ้ายลาว เมื่อประมาณ พ.ศ. ๖๑๒ ก็ได้นับถือพุทธ

ศาสนาแบบมหายานมาก่อน เมื่อถูกจีนรุกราน จึงได้อพยพมาอยู่ในเมืองล้านช้างประมาณ พ.ศ. ๑๒๙๐ ก็กลับ

มาเป็นนับถือผีสางเทวดาดังเดิมอีก ต่อมาเม่ือเจ้าสุวรรณคำาผงขึ้นเสวยราชย์ เมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๕-๑๘๙๖ ทรงมี

พระ โอรส ๖ พระองค์ ใน ๖ พระองค์นั้น เจ้าฟ้างุ้มมีลักษณะผิดแผกจากพระโอรสองค์อื่น คือมีฟันและลิ้นเป็นสี

ดำา โหรทำานายว่าเป็นกาลกินีจึงได้นำาไปลอยแพ บังเอิญแพได้มาถึงเมืองขอม (กัมพุชา) ได้รับการเลี้ยงดูจากพระ

มหาปาสมันตเถระ ต่อมาได้เข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กในราชสำานักของพระเจ้าอินทปัตถ์ และได้อภิเษกสมรสกับ

พระธิดาของพระเจ้าอินทปัตถ์ พระนามว่า พระนางแก้วยอดฟ้า (ฟ้าหญิงคำาหยาด) ต่อมาบิดาให้ไปตีเมืองล้าน

ช้าง และสามารถยึดเมืองล้านช้างได้ในปี พ.ศ. ๑๘๙๖ แล้วขึ้นครองราชย์ เป็นกษัตริย์องค์ที่ ๒๓ ของราชวงศ์

ล้านช้าง ทรงพระนามว่า พระเจ้าฟ้างุ้มแหล่งหล้าธรณี แผ่อาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง พุทธศาสนาได้เข้า

มาสู่อาณาจักรล้านช้างในยุคนี้ กล่าวคือพระนางแก้วยอดฟ้าพระมเหสีผู้ทรงเคยนับถือพุทธศาสนามาก่อน เมื่อ

ครั้งอยู่ในเมืองขอมทรงเห็นประชาชนนับถือผีสางเทวดา และฆ่าสัตว์บูชาเซ่นสรวง จึงได้ทูลขอให้พระเจ้าฟ้างุ้ม

ไปอัญเชิญพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในอาณาจักรล้าน ชัาง พระเจ้าฟ้างุ้มทรงเห็นด้วย จึงให้ทูตไป ทูลขอนิมนต์

พระสงฆ์เขมรเข้ามาเผยแผ่ในประเทศลาว และพระนางยังได้ขอร้องทางเขมรได้จัดส่งพระสงฆ์มาประกาศศาสนา

แบบเถรวาท ซึ่งมีพระมหาปาสามานเจ้าเป็นประมุข เข้ามาเผยแผ่ในล้านช้าง

  ๔.๒.๑ ปัญหาในการเผยแผธ่รรมะในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวทีท่ำาใหไ้มไ่ดผ้ลเทา่

ที่ควรอาจเกิดมาจากสาเหตุใหญ่อยู่ ๓ ประการ

  ๑) ผู้เผยแผ่ขาดความรู้ความแตกฉานในธรรมมีความรู้ขั้นสัญญาไม่ถึงขั้นทิฏฐิและระดับญาณ

  ๒) ผู้เผยแผข่าดความรูค้วามสามารถในการถา่ยทอดธรรมไม่เคยฝึกการพูดในท่ีชมุชนหรือพัฒนา

บุคลิกภาพใช้เสียงเบาใช้บาลีมาก ยกหัวข้อธรรมมาก ไม่เตรียมตัว ไม่สังเกตคนฟัง ติดรูปแบบใช้เวลามากเป็นต้น

  ๓) ผูเ้ผยแผข่าดความพอใจและขาดความรักในการสอนเผยแผ่ธรรมในเชิงรับอย่างเดียว ขาดการ

เผยแผ่ในเชิงรุก

  ๔.๒.๒ แนวคดิในการเสนอแกไ้ขปญัหาในการเผยแผ่ธรรมะในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน

ลาวควรดำาเนินการดังต่อไปนี้

  ๑) ควรจัดต้ังศนูยว์จัิยคน้ควา้การเผยแผเ่พ่ือทำาหนา้ทีห่ลกัทางวชิาการ มกีารฝกึอบรมนกัเผยแผ่

ใหม้คีณุภาพและจดัทำาแผนพฒันาบุคลากรเพ่ือใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการในการเผยแผพ่ทุธศาสนาในสงัคมลาว

  ๒) การเผยแผ่ทางวาจาคือการกล่าวสอนหรือการแสดงธรรม ภิกษุจะเป็นผู้แนะนำาหรือสอนคน

อืน่ไดน้ั้นนอกจากจะต้องเปน็ผูป้ฏบิัตใินหลกัการตา่งๆ ดว้ยตนเองเปน็อยา่งดแีลว้ การเรยีนรูว้ธิกีารในการเผยแผ่

นับเป็นส่วนสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง

๘๔
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  ๓) องค์การพทุธศาสนาสมัพันธล์าวควรจดัใหม้กีารฝึกอบรมนกัเผยแผเ่กีย่วกบัการใชส้ือ่เทคโนโลยี

มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับคนสมัยใหม่

  ๔) การเผยแผ่ศาสนานั้นไม่ควรยึดติดในรูปแบบเดิม

  ๕) ต้องมีการปรับโครงสร้างแก้ไขกฎระเบียบที่ไม่เอื้ออำานวยต่อการเผยแผ่ในสังคมปัจจุบัน

 ๔.๓ ชีวิตและผลงานในทางพระพุทธศาสนาของพระสุวรรณ จันทราช

 ชีวิตและผลงานในทางพระพุทธศาสนาของพระสุวรรณ จันทราชนั้น เป็นคนเฉลียวฉลาด เพราะมี

คุณลักษณะที่พิเศษไปกว่าคนอื่นๆ คือความใฝ่ในทางธรรมตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เป็นคนที่กล้าพูด กล้าทำา พูดจริง ทำา

จริง มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว เป็นคนมีอุดมการณ์และเป้าหมายในการทำางานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่ย่อท้อ

ต่ออุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น แต่กลับมีพละกำาลังกายและกำาลังใจมากยิ่งขึ้น เมื่อเห็นผลงานที่ได้ทำานั้นได้เกิดประโยชน์

ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ สามารถแก้ไขปัญหาในการดำาเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป ให้ได้รับความสุขความ

เจริญในชีวิตของตนเองและครอบครัว การที่มีตำาแหน่งเป็นนักบริหารและนักปกครองทางคณะสงฆ์ ทำาให้ได้มี

โอกาสแสดงความสามารถในการบริหารงานคณะสงฆ์ ท้ังในระดับอำาเภอและระดับจังหวัด ทำาให้งานของคณะ

สงฆ์มีความก้าวหน้าไปพอสมควร ดังที่ได้ศึกษาวิจัยไปแล้วในด้านต่างๆ ทั้ง ๔ ด้าน พระสุวรรณ จันทราช มีความ

รับผิดชอบในหน้าที่การงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างมาก สามารถทำาให้ผู้บังคับบัญชาเกิด

ความไว้วางใจเป็นอย่างดี           

 ๔.๔ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสุวรรณ จันทะราช

  ๔.๔.๑ วธิกีารเผยแผพ่ระพทุธศาสนาของพระสุวรรณ จนัทะราช พบวา่ อปุกรณห์รอืองค์ประกอบ

สำาคัญที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น คือ ใช้วิธีการในการเผยแผ่ ๔ วิธี ดังนี้

  ๑) การยกอุทาหรณ์และเล่านิทานประกอบการเผยแผ่เสมอ 

  ๒) เปรียบเทียบด้วยอุปมาอุปไมยกับสิ่งที่ดีและไม่ดี เพื่อให้ผู้ฟังได้มองเห็นภาพ 

  ๓) ยกพุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต คำาคม โคลงและกลอน เพื่อให้ผู้ฟังไม่เกิดความเบื่อหน่าย หรือ

ง่วงนอนในเวลาฟังธรรม

  ๔) ใช้ภาษาง่ายๆ เหมาะสมแก่ผู้ฟัง ท้ังท่ีเป็นชาวบ้านหรือหน่วยงานจากภาครัฐ ตามแต่ผู้มารับฟัง

 จากวิธีการเผยแผ่ เห็นได้ว่า มีวิธีการเผยแผ่ที่หลากหลาย เนื่องจากในกระบวนการเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนา วิธีการสอนเป็นเรื่องสำาคัญ เพราะถ้าหากมีวิธีการถ่ายทอดที่ดีแล้ว ผู้รับฟังก็จะสามารถรู้เข้าใจ และเข้า

ถึงหลักธรรมคำาสอนได้ง่ายขึ้น 

   ๔.๕ ปัจจัยและผลสำาเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสุวรรณ จันทะราช

 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสุวรรณ จันทะราช มีความ

หลากหลาย โดยอาศยัปัจจัยด้านคณุลกัษณะองคป์ระกอบของการแสดงหรอืบรรยายธรรม ในฐานะผูบ้รรยายเปน็

ผู้มีความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ บุคลิกลักษณะน่าเลื่อมใส สถานภาพและบทบาท ความเป็นกันเอง การ

สรา้งสารทีง่า่ย การสรา้งบรรยากาศ การทุม่เทในการเผยแผไ่ด ้เนือ้หาสาระรวมถงึหลกัธรรมในการเผยแผข่องพระ

สุวรรณ จันทะราช นอกจากนี้ ปัจจัยที่เป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง คือปัจจัยด้านทางสังคม คือ การที่ท่านได้แบบ

อย่างที่ดีจากครูอาจารย์ แล้วนำามาปรับใช้ในการดำาเนินการเผยแผ่ และท่านเป็นผู้มีความตั้งใจในการทำางานด้าน

การเผยแผ่ เป็นผู้มีเกียรติคุณทางสังคม และเป็นผู้ที่สังคมให้การยอมรับ ปัจจัยดังที่ได้กล่าวมานั้น จึงทำาให้เกิด

เป็นผลของการปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เกิดเป็นคุณค่าแก่บุคคลและสังคมด้านต่างๆ ดังนี้ 

๘๕
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   ๔.๕.๑ ปัจจัยที่เกิดผลแก่บุคคล พระสุวรรณ จันทะราช ได้ทำาหน้าที่ของการเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา 

เป็นนักคิด นักค้นคว้า นักอ่านและนำาความรู้ที่ได้มาเป็นเครื่องพัฒนาชีวิตตนเอง และเพิ่มพูนความรู้แก่ประชาชน

อนัเป็นผลนำาไปสู่การพฒันาคณุภาพชวีติทำาใหเ้ปลีย่นแปลงความเชือ่ ทศันคต ิความคดิและพฤตกิรรมให้มานับถอื

พระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพัฒนาคณุภาพของจติใจ ตามเหตทุีว่า่ จติทีพั่ฒนาดแีลว้ ยอ่มนำาความสขุ

มาให้ 

  ๔.๕.๒ ปัจจัยทีเ่กดิผลแกส่งัคม พระพทุธศาสนาใหค้วามสำาคญักับครอบครวัในฐานะเปน็รากฐาน

ของสังคม พระสุวรรณ จันทะราชได้ปลูกฝังความศรัทธาและความเชื่อมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดย

เร่ิมจากการพัฒนาที่บุคคล สังคมครอบครัว ไปสู่การพัฒนาของสังคมส่วนใหญ่ รู้จักนำาความเจริญทางด้านวัตถุ

มาเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจ รู้จักแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการปกครอง สร้างความมั่นคงและ

สันติสุขแก่สังคมมนุษย์ ย่อมทำาให้สังคมส่วนใหญ่มีความร่มเย็น 

  ๔.๕.๓ ปัจจัยทีเ่กดิผลแกศ่าสนา ได้เหน็คณุค่าของหลกัธรรมในทางพระพุทธศาสนาวา่ทำาใหส้งัคม

มคีวามสงบสขุ กจ็ะช่วยกนัทำานบุำารงุและเผยแผพ่ระพทุธศาสนาไปสู่ประชาชนใหก้วา้งขวางข้ึนและรู้จกัหวงแหน 

ช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ตลอดไป ย่อมทำาให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงสืบต่อไป

๕. สรุป 
 บทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสุวรรณ จันทะราช มีความหลากหลาย โดยอาศัย

ปัจจัยด้านคุณลักษณะองค์ประกอบของการแสดงหรือบรรยายธรรม ด้านการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ด้านการ

อบรมเยาวชน ดา้นการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดรูอ้น สง่ผลตอ่ความสำาเรจ็ในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาของ

พระสุวรรณ จันทะราช ปัจจัยที่เกิดผลแก่บุคคล การเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา เป็นนักคิด นักค้นคว้า ปัจจัยที่เกิดผลแก่

สังคม พระสุวรรณ จันทะราชได้ปลูกฝังความศรัทธาและความเชื่อมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยเริ่ม

จากการพัฒนาที่บุคคล สังคมครอบครัว ไปสู่การพัฒนาของสังคมส่วนใหญ่ ปัจจัยที่เกิดผลแก่ศาสนา พระสุวรรณ 

จนัทราช ชว่ยทำานบุำารงุและเผยแผพ่ระพทุธศาสนาไปสูป่ระชาชนใหก้ว้างขวางข้ึนและรูจั้กหวงแหน ชว่ยกนัปกปอ้ง

พระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ตลอดไป ย่อมทำาให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงสืบต่อไป

๖. ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการทำางานวิจัยครั้งต่อไป

 ๖.๑ ศึกษาวิธีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ลาวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 ๖.๒ ศึกษาบทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ลาวในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

 ๖.๓ ศึกษาบทบาทการปกครองของคณะพระสงฆ์ลาวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๘๖
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ศักยภาพชุมชนเมืองฝ้ายกับความพร้อมการพัฒนา

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ธงชัย สีโสภณ*

๑. บทนำา

 นโยบายของการทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) กำาหนดกรอบยทุธศาสตรเ์พ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที ่

ถือเป็นนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ประจำาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ไว้ว่า “ปีท่องเที่ยวแห่งวิถีไทย” พร้อม

ทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก “เมืองต้องห้าม...พลาด” ตามภูมิภาคของประเทศ มีการจัดทำาทั้งเอกสาร 

วารสาร ผลิตสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อทำาการประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยว

แห่งวิถีไทยให้เกิดการเชื่อมโยงทั้ง ๑๒ จังหวัด ที่ถูกคัดเลือกมาจากคณะกรรมการให้เป็นเมืองต้องห้ามพลาดนั้น 

โดยจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอีกเมืองหนึ่ง ที่ได้รับบรรจุเข้าในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งวิถีไทย ถือเป็นนโยบายของ

รัฐในเชิงกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อขยายฐานการท่องเที่ยวจากจังหวัดหลักเหล่านี้ ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมา

เยือนในแต่ละปีจำานวนมาก เนื่องจากจังหวัดเหล่านี้ มีแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน มีสถานที่พักผ่อนเชิง

ธรรมชาติและสถานที่ถูกพัฒนาขึ้นมากระจายอยู่จำานวนมาก สามารถพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยัง

จังหวัดใกล้เคียงได้สะดวก แม้แต่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพพัฒนาการท่องเที่ยวมากสุด โดยการท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทยกำาหนดนโยบายไว้ว่า “เมืองปราสาทสองยุค” ๑๐๕ หมายถึงศักยภาพท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว ทั้ง

ยังมีการพัฒนาใหม่ขึ้นมาผสมผสานกัน เชิญชวนให้ผู้สนใจใคร่อยากเข้ามาท่องเท่ียวเพื่อศึกษาหาความรู้ในพื้นท่ี

จังหวัดบุรีรัมย์ในแต่ละยุค ที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาของเมืองบุรีรัมย์ในแต่ยุคอย่างตื่นตาตื่นใจ คือ

 เมอืงบรุรีมัยใ์นยคุทีห่นึง่ “ยคุปราสาทหนิ” เป็นกลุม่เมอืงโบราณปราสาทขอมตามเสน้ทางเดนิทีจั่ดเปน็

ที่พักอาศัยอยู่ในกลุ่มเมืองโดยรอบ ตัวอย่างเช่น กลุ่มเมืองพนมรุ้ง ๑๐๖ ได้แก่ ปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมือง

ตำ่า กุฏิฤาษีบ้านโคกเมือง และกุฏิฤาษีหนองบัวลาย นอกจากนั้นยังมีปรางค์กู่ กุฏิฤาษีแพร่กระจายอยู่ตามอำาเภอ

ต่างๆ ด้วยการจัดแยกเรียกเป็นกลุ่มเมือง เช่น กลุ่มเมืองปะคำา กลุ่มเมืองห้วยแถลง (เมืองฝ้ายจัดอยู่ในกลุ่มเมือง

ห้วยแถลง) เป็นต้น สิ่งเหล่านี้แสดงถึงหลักฐานเมืองโบราณที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาในอดีต 

 เมืองบุรีรัมย์ในยุคที่สอง “ยุคปราสาทสายฟ้า” ถือเป็นสถาปัตยกรรมท่ีก่อสร้างขึ้นมาในยุคปัจจุบัน 

หมายถึงสนามกีฬาไอโมบายสเตเดี้ยม เป็นสถาปัตยกรรมก่อสร้างด้วยปูนและเหล็กขนาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะถิ่นเมืองบุรีรัมย์ ถือเป็นยุคทองแห่งการท่องเที่ยว การกีฬา และเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิดของท่านเนวิน 

ชิดชอบ อดีตนักการเมืองระดับชาติ เป็นผู้นำาแนวคิดการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองแห่งกีฬาและการท่อง

เทีย่ว ทำาใหบุ้รีรัมย์เกดิการพฒันาแหลง่การศกึษาและการท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรมและเชงิธรรมชาตเิกดิขึน้มาเปน็

จำานวนมาก พร้อมทั้งการพัฒนาสถานบริการที่พักอาศัย และอาหารการกินรองรับการท่องเที่ยวด้วย

  * อาจารย์กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
  ๑๐๕ บทความออนไลน์. ๒๕๖๐. อ้างถึงใน http://www.dailynews.co.th/article/๓๖๓๔๐๘
  ๑๐๖ เร่ืองเดียวกัน
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 หากมองเข้าไปยังชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์หลายยุค โดยเฉพาะ

ชุมชนเมืองฝ้าย ตำาบลเมืองฝ้าย อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ถือว่ามีความพร้อม หรือ ศักยภาพการพัฒนา

เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาก โดยศาสตราจารย์พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม นักโบราณคดี และนักมานุษยวิทยา กล่าวถึง

ศกัยภาพชมุชนเมืองฝา้ยกับความพรอ้มการพฒันาเปน็แหลง่ทอ่งเท่ียวทางประวัติศาสตรไ์วอ้ยา่งนา่สนใจในวารสาร

เมืองโบราณว่า “เมืองฝ้าย นครรัฐในมูลเทศะ” ๑๐๗ ทำาไมจึงเรียกว่านครรัฐ เนื่องจากเมืองฝ้ายปรากฏหลักฐาน

รอ่งรอยโบราณคดทีางพระพทุธศาสนาท่ีเปน็เจดียท์รงระฆงัคำา่จำานวนมาก ยังพบพระพุทธรปูปางนาคปก พระพุทธ

รปูปางประทานธรรม เป็นชมุชนกลุม่เมืองใบเสมาคู ่ถอืเปน็วฒันธรรมยคุก่อนใบเสมาบา้นปะเคียบ อำาเภอคูเมอืง 

และใบเสมาวัดเขาอังคาร อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จึงสันนิฐานได้ว่า เมืองฝ้ายเป็นนครรัฐศูนย์กลางความรุ่งเรือง

ทางพระพุทธศาสนาก่อนสมัยอาณาจักรศรีโคตรบุร และอาณาจักรศรีจนาศะ ก็เป็นได้ มีการพบร่องรอยศาสน

สถานเจดีย์อย่างเด่นชัด ฉะนั้น หลักฐานโบราณคดีที่พบในเมืองฝ้าย เป็นเครื่องมือสำาคัญแสดงพัฒนาการชุมชน

เมืองฝ้ายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผู้เขียนอาศัยความเป็นนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

สมัยใหม่ เคยเข้ามาศึกษาชุมชนหลายครั้ง และใช้หลักฐานที่พบในเอกสาร เรื่องเล่าของผู้รู้ในชุมชน โบราณวัตถุ

ที่พบในชุมชนเมืองฝ้ายมาประกอบการอธิบายสู่สังคมต่อไป

๒. สภาพภูมิศาสตร์ชุมชน
 ชุมชนโบราณเมืองฝ้ายมีลักษณะเป็นวงกลม หรือวงรี ค่อนข้างสมบูรณ์กว่าชุมชนในเขตเดียวกัน ยัง

เปน็ชมุชนขนาดใหญ่มีพ้ืนทีภ่ายในตัวชมุชนประมาณ ๕๐๐ ไรเ่ศษ มกีารสรา้งคนูำา้และคนัดนิลอ้มรอบเพือ่ป้องกนั

สตัวร์า้ย หรอืขา้ศกึศตัรเูขา้มารกุราน และเพือ่ประโยชนอื์น่ๆ ในการดำารงชีวิต ยงัมพีืน้ทีเ่นนิดนิขยายออกภายนอก

ชุมชนเป็นที่ตัง้ของศาสนสถานรอบนอกตัวชุมชน ในปัจจุบันมถีนนจากทางทศิเหนือผา่กลาง ลำาคลองเข้าสูชุ่มชน 

เกดินำา้ไหลลงสูล่ำาห้วยบา้นฝา้ยเลยีบกับถนนทัง้สองฝัง่ หากวเิคราะหส์ภาพภมิูศาสตรข์องชุมชนเมอืงฝา้ยจะปรากฏ

เป็นพื้นที่สูงอยู่ทางทิศใต้ โดยลาดเอียงมาทางทิศเหนือของชุมชนดังนี้

 ด้านทิศเหนือ ส่วนที่ติดกับลำาห้วยบ้านฝ้ายห่างจากตัวชุมชนประมาณ ๗๐๐ เมตร ปรากฏเนินคันดิน

สูงทอดตัวยาวไปทางด้านทิศตะวันออกของชุมชน จำานวน ๒ ลูก มาบรรจบกับคันดินทางด้านทิศตะวันออกเฉียง

ใต ้มคีนัคนูำา้เรยีกวา่ คทูะเนน็เหมือน สนันษิฐานนา่จะเปน็พ้ืนทีต่วักำาหนดเขตของชมุชน หรือ อาจจะถกูขดุขึน้มา

โดยฝีมือมนุษย์ในยุคทวารวดีเพื่อประโยชน์ใด เพราะยังไม่มีหลักฐานเปรียบเทียบยืนยันได้ชัดเจน แต่ในส่วนของ

คันคูทะเน็นเหมือน มีปรากฏร่องรอยขุดดินขึ้นมาทางทิศตะวันตกเพียงด้านเดียว เป็นแนวยาวเชื่อมกับลำาห้วย

บ้านฝ้าย มีความยาวของคูนำ้าและคันดินประมาณ ๒ กิโลเมตร น่าจะเป็นการชักนำ้าจากลำาห้วยขึ้นมาใช้ประโยชน์ 

หรือป้องกันศัตรูสัตว์ร้าย ส่วนทางตอนใต้ลำาห้วยไปประมาณสามร้อยเมตร มีทำานบกั้นลำาห้วยอยู่เพื่อทดนำ้าไว้ใช้

ประโยชน์ของชุมชน ส่วนภายในตัวชุมชนมีคันคูนำ้า ๒ ชั้น ซึ่งชั้นนอกสุด มีคูกลางเชื่อมยาวไปทางคูตารางทางทิศ

ตะวันตก และคูตาใหญ่เชื่อมยาวมาทางทิศตะวันออก ชั้นในสุดมีคูตาทับทอดตัวยาวมาทางทิศตะวันออก และคูขี้

เหล็กทอดตัวยาวมาทางทิศตะวันตก 

  * อาจารย์กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
  ๑๐๕ บทความออนไลน์. ๒๕๖๐. อ้างถึงใน http://www.dailynews.co.th/article/๓๖๓๔๐๘
  ๑๐๖ เร่ืองเดียวกัน
  ๑๐๗ วารสารเมืองโบราณ. ปีท่ี ๔๑ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๘). หน้า ๒๑ – ๒๒.
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 ด้านทิศตะวันออก ปรากฏเป็นลำาคลองธรรมชาติ ๒ สาย ได้แก่ คลองสายตะวันออกเลียบกับถนน 

และคลองสายตะวันออกเฉียงใต้ไหลเข้ามาเชื่อมกับคูเมืองชั้นนอก เรียกว่า คูตาจันทร์ อยู่ตรงกับบริเวณวัดเมือง

ฝ้าย แล้วไหลย้อนออกไปทางด้านตะวันออกชุมชนตามแนวคันคูเมืองทางด้านทิศเหนือชุมชนลงสู่ห้วยบ้านฝ้าย 

ส่วนคูชั้นในสุด เรียกว่า คูยายฉิม น่าจะเป็นตัวคูขุดทดนำ้าใช้ภายในชุมชน

 ด้านทิศใต้ เกิดลำาคลองธรรมชาติไหลตรงเข้ามาสู่กลางชุมชน จำานวน ๑ สาย ยังปรากฏร่องรอยคัน

ดินสูง เป็นแนวกั้นอยู่เหนือของชุมชน มีลักษณะเป็นแอ่งกักเก็บนำ้าขนาดย่อม สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อ

การกักเก็บนำ้าบริโภคภายในชุมชน ซึ่งการไหลของนำ้าลำาคลองสามารถระบายนำ้าส่งเข้าสู่คูเมืองทั้งด้านทิศตะวัน

ตกและทิศตะวันออกของชุมชน ยังสามารถระบายนำ้าเข้าสู่คูนำ้าชั้นในได้อีก จากสภาพภูมิศาสตร์พื้นที่ด้านทิศใต้

ของชุมชนจะมีคูนำ้า พร้อมร่องระบายเข้าจากแอ่งนำ้าด้านบนถึง ๓ ชั้น ได้แก่ ๑.คูแม่หม้าย (คูหัวนอน) คำาว่า คู

แม่หม้าย มีสาเหตุมาจากครอบครัวที่ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้บริเวณคูนำ้านั้นแล้ว ทุกครอบครัวสามีจะต้องมีอันเจ็บ

ป่วยตาย ๒.คูโรงเรียน ๑ เป็นคูนำ้าที่มีระยะสั้นๆ เพียง ๕๐๐ เมตรเศษ เป็นที่น่าเสียดายในปัจจุบันคูโรงเรียน ๑ ได้

ถูกถมทิ้งเพื่อทำาการขยายพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียน ถ้าดูจากภาพถ่ายทางอากาศก่อนปี พ.ศ.๒๕๒๔ จะปรากฏอย่าง

ชัดเจน ๓.คูตาลาว หรือคูโรงเรียน ๒ เป็นคันคูชั้นในสุดเชื่อมกับคูยายฉิมและคูสำาโรง

 ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ พื้นที่ช้ันนอกสุดมีทางไหลผ่านของนำ้าเข้ามาสู่หนองนำ้าเล็กๆ หรือบึงในเขต

ติดต่อกับคูกะน๊อบจำานวน ๙ แห่ง เท่าที่สังเกตการเกิดหนองนำ้า หรือแอ่งนำ้า ในบริเวณรอบๆ คูกะน๊อบในรัศมี

ประมาณหนึง่กโิลเมตรเศษ ไมน่า่จะเปน็หนองนำา้ทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาตแินน่อน เพราะทุกหนองนำา้จะปรากฏเปน็

เนินคันดินสูงทุกแห่ง เป็นที่ตั้งของศาสนสถานภายรอบนอกเมืองใกล้เจดีย์ยังปรากฏเหมือนพื้นเขตอุโบสถ์ 

 ดา้นทศิตะวนัตก พืน้ทีภ่ายนอกสดุจะปรากฏแนวคันดนิสูงทอดยาวไปทางทิศใต-้เหนือ อยู่หา่งจากตวั

ชุมชนประมาณ ๑๕๐ เมตร และห่างจากลำาห้วยบ้านฝ้ายประมาณ ๕๐๐ เมตร จากการสอบถามผู้รู้ในชุมชนแต่

เดมิคนัดนิเสน้นีย้งัปรากฏอยูท่อดตัวยาวมาตามลำาหว้ยมาบรรจบกับลำาหว้ยบา้นฝา้ย แลว้วกกลบัมาบรรจบกบัเสน้

คันดินด้านทิศเหนือหมู่บ้าน เมื่อประชาชนขยายพื้นที่เพาะปลูกได้ทำาการไถคันดินออกหมด ส่วนคูนำ้ามี ๒ ชั้น คือ 

ชั้นในสุด เรียกว่า คูสำาโรง ในปัจจุบันประชาชนขอออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองเป็นที่ปลูกข้าว ชั้นนอกเป็นคูตาปู่

กับคูตาราง เชื่อมกันเป็นแนวคูยาวทิศเหนือ-ใต้

 หากวิเคราะห์ตามลักษณะภูมิศาสตร์เมืองโบราณเมืองฝ้ายแล้ว คันดินอยู่ห่างจากชุมชนตั้งแต่ ๕๐๐ 

เมตร ถึง ๑,๐๐๐ เมตร ภายรอบนอกชุมชนทั้งหมด มักถูกขุดเอาดินมาวางฝั่งในชุมชนทั้งหมด จากข้อสันนิษฐาน 

นา่จะสรา้งคนัดนินีม้าใชป้อ้งกนันำา้ทว่มกเ็ปน็ไปได ้แตป่รากฏวา่คันดนิแนวท่ีตดิกบัลำาหว้ยบา้นฝ้ายไม่พบร่องลอย

การขดุ นำาดนิมาจากบรเิวณใดกไ็มท่ราบแนช่ดั แตป่รากฏแนชั่ดวา่ ดา้นทิศตะวนัตกและทิศตะวนัออกเปน็การขุด

นำาดนิร่องลึกมาวางไวฝ้ัง่ของชมุชนเทา่นัน้เพ่ือดงึนำา้จากลำาหว้ยขึน้มาใชป้ระโยชนภ์ายในชุมชน ยังปรากฏช่องคัน

ดินขาดเป็นระยะๆ ชาวบ้านมักเรียกว่าแฟ หมายถึงช่องห้วยขาด จะขาดในสมัยใดก็ไม่ทราบแน่ชัด

๓. ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ชุมชนเมืองฝ้าย
 การศึกษาแหล่งโบราณคดีเมืองฝ้าย เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนเมืองฝ้ายให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง

ประวัติศาสตร์นี้ ผู้ศึกษาในฐานะนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ได้รวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ พบแผ่นหิน

ขนาดใหญ่กองอยู่เป็นจำานวนมากทางทิศตะวันตกชุมชนใกล้บริเวณบ้านผู้ใหญ่อุ่น จันทร์จำาเริญ มีทั้งแผ่นหินถูก

ตัดแต่งและตามธรรมชาติ ซึ่งประชาชนยังสงสัยพื้นที่บริเวณนี้ว่า น่าจะเป็นอุโมงค์ หรือหลุมดิน ยังมิได้มีการ

พิสูจน์อย่างถูกต้อง เพราะกรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนครอบครองพื้นที่ชุมชนเมืองฝ้ายไว้ทั้งหมดแล้ว แต่ ผู้ศึกษา

๙๐



90 91
การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

เชื่อว่าการขึ้นทะเบียนเขตโบราณสถานยังไม่สามารถรักษาพื้นที่โบราณและโบราณวัตถุไว้ได้ จึงนำาเสนอยุคสมัย

ทางประวตัศิาสตรช์มุชนเมอืงฝา้ยสูส่าธารณะชนตามยคุสมยั เพือ่ใชเ้ปน็หลกัฐานการศึกษารวบรวมประวตัศิาสตร์

ท้องถิ่นเชิงคุณค่า ดังนี้

 ๓.๑ ชุมชนเมืองฝ้ายยุคสามพันปี

 สำานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๙ 

อำาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี ได้เข้ามาขุดค้นแหล่งโบราณคดี

เมืองฝ้าย เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๐ อาศัยชินแสมาทำา

พิธีชี้พ้ืนที่หาหลุมฝังศพก่อน แล้วนักโบราณคดีจึงทำาการขุดค้น

ลึกลงไปในชั้นใต้ดินประมาณ ๔ เมตร พบโครงกระดูกมนุษย์ยุค

โบราณ จำานวน ๒ ศพ มีฟันที่ยังสมบูรณ์ โดยศพผู้ชายสูง ๑๗๐ 

เซนติเมตร ส่วนศพผู้หญิงสูง ๑๖๐ เซนติเมตร คาดว่าศพมีอายุ

ประมาณ ๓,๐๐๐ ปี เป็นยุคสมัยวัฒนธรรมความเชื่อศาสนา

อยา่งหนึง่ นยิมการฝงัศพคูแ่ละหนัศรีษะไปทางด้านทศิใต ้ในหลมุ

ฝังศพยังพบชิ้นส่วนเครื่องประดับกำาไรสำาริด และถ้วยชามด้วย 

ถือเป็นความเชื่อมนุษย์หลังความตายว่ามนุษย์จะไปเกิดอีก

ชาตหินึง่ จงึทำาพธิฝีงัสิง่ของเครือ่งใชก้บัศพไวใ้หด้ว้ย นอกจากนัน้ 

นักโบราณคดีได้นำาศพโบราณที่พบในชุมชนเมืองฝ้าย และศพโบราณที่ชุมชนดงพลอง อำาเภอแคนดง ไปทดสอบ

ทางพันธุกรรม (นิติวิทยาศาสตร์) ปรากฏว่าศพโบราณทั้งสองแห่งนี้เป็นพี่น้องกัน

 การขุดค้นพื้นที่นี้ เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าชุมชนเมืองฝ้ายมีผู้คนอาศัยอยู่มาแล้ว ไม่ตำ่ากว่า ๓,๐๐๐-

๓,๕๐๐ ปี ถือเป็นวัฒนธรรมยุคโลหะตอนต้น เมื่อมนุษย์ค้นพบโลหะแล้วนำามาหลอมเป็นเครื่องมือสำาริดใช้สอย 

ซึ่งชุมชนเมืองฝ้ายเป็นการอยู่อาศัยทับซ้อนกันมาหลายยุคแล้ว มีการพบสิ่งของเครื่องใช้อีกจำานวนหนึ่ง และพบ

ซากเสือโคร่งอยู่ในบริเวณที่ใกล้หลุมฝังศพ โดยสัตว์ในยุคโบราณอาจถูกนำามาใช้ในส่วนพิธีการฝั่งมนุษย์ด้วย อาจ

เป็นไปได้ทั้งนั้น นอกจากนั้น ในยุคสมัยสามพันปีมีการพบขวานหินโบราณ ถือเป็นเครื่องมือหากินของมนุษย์ใน

ยุคนั้นด้วย ๑๐๘

 ๓.๒ ชุมชนเมืองฝ้ายยุคทวารวดี

 หลักฐานวัฒนธรรมยุคสมัยทวารวดีที่พบในชุมชนเมืองฝ้ายพบทั้งเครื่องปั้นดินเผาเนื้อบาง หินบดยา 

และเจดีย์ทรงระฆังควำ่า ทรงฐานสี่เหลี่ยม ทั้งหมดก่อสร้างด้วยอิฐมอญ โดยทั่วไปมักพากันเรียกว่า “ปราสาท” 

ซึ่งผู้ศึกษาจะได้เรียกชื่อเจดีย์ตามเจ้าของพื้นที่ครอบครองดูแลรักษาให้คงอยู่ ดังนี้ 

  ๓.๒.๑. ปราสาทจันทร์ เป็นปราสาทก่อด้วยอิฐมอญตั้งอยู่บนคันดินสูงทางด้านทิศตะวันตกเฉียง

เหนือ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวคูนำ้าบ้านคูเมือง (ม.๘) ประมาณ ๔๐๐ เมตร อยู่ในพื้นที่ดินครอบครองของนางจันทร์ รักสุ

ริต เป็นศาสนสถานที่เสื่อมโทรมมาก จนไม่สามารถบอกลักษณะรูปทรงเจดีย์ได้ มีพระเถระรูปหนึ่งเล่าให้ผู้ศึกษา

ว่า ในพื้นที่บริเวณสถานแห่งนี้ มีผู้พบพระบูชาสำาริดปางเสด็จลงจากดาวดึงขนาด ๑๐ นิ้ว เมื่อ ๑๐ ปีกว่าที่ผ่าน

มา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ ผู้ศึกษาได้เข้าไปในบริเวณพื้นที่แห่งนี้อีก พบเศษเครื่องปั้นดินเผา และหินบดยา ที่เจ้าของ

เก็บมาจากสระนำ้าข้างปราสาทแห่งนี้ 

  ๑๐๕ บัณฑิต สงครามรอด. “รายงานพิเศษภูธร”. (หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน) ฉบับวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ หน้า ๙.
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  ๓.๒.๒. ปราสาทกลางบา้น ตัง้อยูท่ีบ่า้นคเูมือง เปน็ศาสนสถานกอ่ดว้ยอิฐมอญตัง้อยู่เนนิดนิกลาง

หมู่บ้านอาจจะเป็นศาสนสถานรปูทรงฐานสีเ่หลีย่ม ถกูชาวบา้นและนกัล่าวตัถโุบราณเขา้ไปรืน้ค้นจนเสียหายมาก

แล้ว แต่ยังคงสภาพเนินอิฐมอญและดินสูงปรากฏให้เห็นชัดเจน มีบึงนำ้าขนาดย่อมอยู่ใกล้ๆ กับตัวศาสนสถาน

ในปัจจุบันกรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติแล้ว

  ๓.๒.๓. ปราสาทสุบิน ตั้งอยู่

ในบริเวณบ้านของนายสุบิน ขุนนาม เป็นศาสน

สถานตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านคูเมือง โดยตั้ง

อยู่ในแนวคันดินพื้นที่รอบนอกชุมชน และตอน

ปลายของคูตากลาง ไดถ้กูชาวบา้นเขา้ไปรือ้ถอน

ทำาลายหมดแล้ว แต่ยังพบชิ้นส่วนฐานศิลาแลง

แผ่นใหญ่ๆ อยู่จำานวนมาก และอิฐมอญยังจมอยู่ใต้เนินดิน เพราะตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มนำ้า หากมองตาม

 รูปลักษณ์เป็นสถาปัตยกรรมพระพุทธศาสนามหายาน เนื่องจากนำาศิลาแลง

และศิลาทรายมาก่อสร้าง ยังพบหินแท่งใหญ่เป็นรูปลักษณ์ใบเสมาขนาดใหม่ ชาวบ้านพื้น

ถิ่นเรียกว่า “ปลาตะเพียนศิลา” เป็นปฏิมากรรมหินศิลามีนำ้าหนักประมาณตันเศษ พบเมื่อ

เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ได้พยายามค้นคว้าหามูลเพื่อนำามาเทียบเคียง แต่ยังไม่พบข้อมูล

หลักฐานยืนยันได้ว่า เป็นศิลปกรรมในสมัยใด สร้างขึ้นมาเพื่อคติความเชื่อหรืออุดมการณ์

ใด เป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาทำาความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป

  ๓.๒.๔. ปราสาทรัศมี ตั้งอยู่ในบริเวณทุ่งนาของนางสาวรัศมี จันทร์กฤษ ทางทิศเหนือชุมชน ยัง

จมอยู่ใต้พื้นดินกลางทุ่งนาลึกประมาณ ๕๐ – ๗๐ เซนติเมตร เคยถูกนักล่าสมบัติเข้าไปรื้อค้นมาแล้ว จากการให้

ข้อมูลของนางสาวรัศมี (รัด) เล่าว่า พื้นที่บริเวณรอบศาสนสถานแห่งนี้ เมื่อขุดลงไปสู่ชั้นใต้ดินมักจะพบแต่ฐาน

หินตลอดแถวพื้นดิน เป็นที่น่าสังเกตว่า ศาสนสถานทั้งปราสาทสุบิน และปราสาทรัศมี มักจะพบทั้งแผ่นศิลาแลง

และชิ้นส่วนศิลาทรายขนาดใหญ่ ในปัจจุบันกรมศิลปกรยังมิได้ขึ้นทะเบียนเป็นศาสนสมบัติของชาติ นอกจากนั้น 

ปราสาทรศัมยีงัพบเศยีรพระพทุธรปูปูนป้ันทรงนนูติดผนงั ถอืเปน็ศิลปกรรมสมยัทวารวด ีประมาณพุทธศวรรษที ่

๑๒-๑๔ โดยมากจะสร้างขึ้นมาประดับติดกับแผ่นผนังตามศาสนสถานต่างๆ ซึ่งเศียรพระพุทธรูปนี้ น่าจะเป็นชิ้น

ส่วนติดกับผนังข้างเจดีย์ด้านใดด้านหนึ่ง หรือศาสนสถานอื่นในพื้นท่ีบริเวณทิศเหนือของชุมชน พบโดยนางสาว

รัศมี จันทร์กฤษ 

  ๓.๒.๕. ปราสาททอง เป็นศาสนสถานก่อด้วยอิฐมอญ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกหมู่บ้าน ห่างจาก

ที่พบพระพุทธรูปประทานพรและฐานโยนีประมาณ ๘๐ เมตร ซึ่งตัวปราสาทตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่บ้านของนาง

อุทุมพร รัฐกิจห์ ติดกับถนนใหญ่ทางออกไปบ้านหนองเต็ง ซึ่งกรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนครอบครองแล้ว แต่ตัว

เจดีย์ได้ถูกนักล่าสมบัติรื้นค้นต่อมาถูกไถ่ทิ้งเพื่อสร้างบ้านเรือนของนางอุทุมพร 

  ๓.๒.๖ ปราสาทบึ้ง เป็นศาสนสถานก่อด้วยอิฐมอญน่าจะทรงสี่เหลี่ยม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก

ชุมชน ห่างจากปราสาททองประมาณ ๕๐๐ เมตร เป็นศาสนสถานที่สมบูรณ์ที่สุด ถูกนักล่าสมบัติรื้อค้นเพียงส่วน

กลางยอดเจดีย์เท่านั้น สูงประมาณ ๒ เมตรเศษ ซึ่งฐานข้างยังสมบูรณ์ดี แต่ถูกธรรมชาติทำาลายมากแล้ว ซึ่งกรม

ศิลปกรขึ้นทะเบียนครอบครองเป็นพื้นที่นอกเขตเมืองโบราณประเภท ข จำานวน ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๓๑ ตารางวา ใน

ปี พ.ศ. ๒๕๔๑
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

  ๓.๒.๗ ปราสาทคูกะน๊อบ ๒ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะตกเฉียงใต้อยู่ภายนอกเขตชุมชน ห่างจาก

ปราสาทคูกะน๊อบ ๑ และปราสาทอุดม ประมาณ ๒๐๐ เมตร มีหนองนำ้าอยู่ใกล้ๆ จำานวน ๒ แห่ง น่าจะเป็นเจดีย์

เพียงแห่งเดียวที่ไม่ถูกทำาลายโดยนำ้ามือมนุษย์ ยังปรากฏฐานภายในสภาพที่สมบูรณ์ที่ก่อด้วยอิฐมอญล้วนๆ เป็น

สีนำ้าตาลสวยงาม ผู้ศึกษามาทราบภายหลังว่า ยอดบนเจดีย์ถูกทำาลายโดยรถดันดินเพื่อหวังค้นหาวัตถุโบราณเมื่อ

ประมาณ ๓๐ กว่าปีมาแล้ว ซึ่งกรมศิลปกรขึ้นทะเบียนครอบครองไว้แล้ว

  ๓.๒.๘ ปราสาทอุดม ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะตกเฉียงใต้นอกเขตหมู่บ้าน ในปัจจุบันจมอยู่ในดินริม

ถนนทางด้านตะวันตก เป็นซากอิฐมอญที่ถูกนักล่าสมบัติขุดค้นมาแล้ว ต่อมาน่าจะถูกเจ้าของที่ดินใช้รถไถทำาลาย

ทิ้งประมาณ ๑๐ กว่าปีมาแล้ว เป็นสิ่งน่าเสียดายที่ชาวบ้านยังมองไม่เห็นคุณค่าของศาสนสถานเจดีย์เหล่านี้ เป็น

ที่น่าสังเกตว่า กลุ่มเจดีย์ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของชุมชนทั้งสามแห่งจะอยู่ห่างกันไม่เกิน ๑๐๐-๒๐๐ เมตร 

เชื่อได้ว่าปราสาทคูกะน๊อบ ๒ และปราสาทอุดม เป็นเจดีย์ทวารวดีในยุคเดียวกัน

กอ่สรา้งดว้ยอฐิมอญลว้นๆ ทราบวา่เจา้ของพืน้ทีพ่บช้ินส่วนพระพุทธรูปโบราณดว้ย 

 หลักการตีความประวัติศาสตร์เมืองฝ้ายนั้น ต้องอาศัยตามหลักฐาน

ทางโบราณคดีมาเป็นแนวทางวิเคราะห์ว่า พระพุทธรูปศิลปกรรมยุคสมัยทวาราวดี

มีอยู่ ๑๐ ปาง คือ ปางโปรดสัตว์ ปางลีลา ปางมารวิชัย ปางบรรทม ปางสมาธิ ปาง

เทศนา ปางประทานอภัย ปางประทานพร ปางหมาปาฏิหาริย์ และปางปรินิพพาน 

ส่วนพระพุทธรูปศิลปกรรมในสมัยลพบุรี (ละโว้) มีอยู่ ๗ ปาง คือ ปางประทานอภัย 

ปางสมาธิปางมารวิชัย ปางนาคปรก ปางลีลา ปางประทานพร และปางปรินิพพาน 

ซึ่งลักษณะโบราณวัตถุของเมืองฝ้ายที่แตกต่างจากที่อื่นในจังหวัดบุรีรัมย์ คือ ๑๐๙ 

 ๑. พระพุทธรูปปางนาคปรก สูง ๑๐๕ เซนติเมตร พบประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๖-๒๕๐๗ เป็นพระพุทธ

รปูหนิทรายทา่ประทบันัง่ขดัสมาธเิหนอืแทน่ดอกบวั ศลิปกรรมสมยัทวารวดสีลกัเปน็ภาพนนูสงูเหนอืแผน่หลงั รบั

อิทธิพลศิลปะอินเดียแบบอมราวดี ถือเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 

๑๒-๑๓ ขุดพบในแหล่งโบราณคดี เรียกว่า กุดฝ้าย หรือคูกะน๊อบ ๑ หรืออยู่ในพื้นที่ของบ้านฝ้าย แต่ยังมิได้มีการ

สำารวจและบูรณะพื้นที่แต่อย่างใด ในปัจจุบันพระพุทธรูปปางนี้อยู่ที่วัดอุทัยมัคคาราม อำาเภอห้วยแถลง จังหวัด

นครราชสีมา 

 ๒. พระพทุธรปูปางประทานพร เปน็พระพุทธรปูศิลา สูง ๑๑๐ เซนตเิมตร พระกร

ทัง้สองขา้งยืน่ออกไปขา้งหนา้ พระกรขวาอยูใ่นทา่แสดงธรรม พระกรซา้ยนิว้พระหตัถ์หกั พระ

เมาฬีเป็นรูปกรวย เมด็พระศกเปน็รูปกน้หอยเลก็ๆ พระขนงโกง่ตอ่กนัคล้ายปกีกามีอุณาโลม

อยู่ตรงกลางพระนลาฏ ห่มจีวรคลุม บางแนบพระองค์ ส่วนชำารุดซ่อมแซมแล้ว ทั้งเศียร พระ

ศอ พระองัสา พระหตัถซ์า้ยและขอ้พระบาท ด้านหลงัมรีอยซอ่มดว้ยปนู ถอืเป็นพระพุทธรปู

สมัยทวารวดีใหญ่สุดที่เคยพบในประเทศไทย โดยนายห่าง กับ นายลับ ขุนนาม สองพ่อลูก

พบที่บ้านประสาททอง เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เคยถูกขโมยลักไปถึง ๓ ครั้ง โดย

ครัง้สดุทา้ยถกูขโมยนำาไปซอ่นไวใ้นแถบอำาเภอคง จงัหวดันครราชสี ตอ่มาจงึถูกตำารวจจบัคุม

ได้ แล้วนำาพระพุทธรูปมอบให้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเป็นดูแลรักษา

  ๑๐๙
 ศักด์ิชัย สายสิงห์. "พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบพัฒนาการ และความเช่ือของคนไทย" รายงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 

มหาวิทยาลัยศิลปากร.  ๒๕๕๓.
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 ๓. พระพุทธรูปปางประทานธรรม หรือปางเสด็จลงจากดาวดึงส์สูง ๙๘.๑ เซนติเมตร เป็นสำาริดทรง

ประทับยืน พระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอ พระอุระ (อก) พร้อมทั้งจีบนิ้วพระหัตถ์สองข้างเพื่อแสดงธรรม 

 ๔. พระโพธิสัตว์สำาริด มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ในท่าประทับหล่อด้วยสำาริดสูง ๑.๓๗ เมตร 

ม ี๔ กร พระกรหนา้ทัง้สองขา้งยืน่ออกไปขา้งหนา้แสดงทา่คลา้ยกำาลังแสดงธรรม พระกรซา้ยดา้นหลงัยกข้ึนทำาทา่

คลา้ยถอืสิง่ของ สว่นพระกรขวาดา้นหลงัหกับรเิวณขอ้ศอก พระเกศาทำาเป็นวงซ้อนกนั ๔ ช้ัน ทรงภษูาสัน้บางแนบ

เนื้อ มีเข็มขัดเส้นเล็กๆ คาดเอว ซึ่งปฏิมากรรมสำาริดชิ้นนี้มีลักษณะพิเศษแตก

ต่างจากแบบอื่น อาจเรียกเป็นทวารวดีแบบบุรีรัมย์ มีเค้าศิลปะแบบคุปตะที่

ชัดเจนมาก 

 ๕ ใบเสมาหินศิลา เป็นใบหินศิลาแลงทรงคู่สมบูรณ์ท่ีสุด ตั้งอยู่

บนฐานลานอิฐมอญ พื้นที่ทางด้านตะวันตกตัวใบเสมาเหมือนฐานกำาแพง

วางแนวยาว ซึ่งการพบใบเสมาพื้นที่บริเวณ ๓๐ เมตร นี้มักจะพบที่ละคู่ ใน

ปัจจุบันพบแล้วจำานวน ๓ คู่ แต่ยังเป็นใบเสมาที่แตกต่างจากการพบใบเสมาในแหล่งอื่นๆ ไม่มีรูปทรงแกะสลัก 

จากการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบขอ้มลู เชือ่ไดว้า่เปน็ศลิปกรรมทวารวดอีายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๖-๑๗ เพราะ

มีขนาดเล็กลง ในเวลาต่อมาไม่เป็นที่นิยมใช้กัน เป็นเพียงการสันนิษฐานเท่านั้น ยังต้องรอผลจากการสำารวจของ

นักประวัติศาสตร์ และนักโบราณคดีกรมศิลปกรก่อน พบในบริเวณวัดเมืองฝ้ายโดยนิมิตพระอธิการเจษฎา เจ้า

อาวาสวัด เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ ตามที่นักประวัติศาสตร์ได้วิเคราะห์ลักษณะของใบเสมาทวาวดีในอีสาน

มีเพียง ๓ รูปแบบ ได้แก่

  ๕.๑ ใช้ปักใบเดียวกลางลานของเจดีย์องค์หนึ่ง โดยท่ัวไปที่กลางใบเสมาจะมีรูปหรือสัญลักษณ์

ของสถูปปรากฏอยู่ด้วยเสมอ 

  ๕.๒ ใช้ปักล้อมรอบสถานที่ศักด์ิสิทธิ์เพื่อแสดงขอบเขต โดยพบจำานวนมากอยู่บนภูพระบาท 

จังหวัดอุดรธานี ที่เมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา อาจเป็นการแสดงขอบเขตที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรมหินตั้ง 

พบตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคอีสาน เช่น 

  ๕.๓ ใชปั้กแปดทศิรอบฐานอาคารสีเ่หลีย่มผนืผา้ อาจมตีำาแหนง่ละ ๑-๒ ใบ หรอื ๓ใบ นา่จะเปน็

คติการแสดงขอบเขตสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนสถานลักษณะเดียวกับอุโบสถ์ในปัจจุบัน ๑๑๐ 

 ๖. ระฆังหิน เป็นชิ้นส่วนหินสีดำาขนาดกลางรูปทรงนูนเจาะรูตรง

กลาง มนีำา้หนกัประมาณ ๒๐๐ กโิลกรมั พบในบริเวณวดัเมืองฝ้าย หา่งจากจดุ

เสมาคู่เพียง ๒๐ เมตร สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นระฆังหินที่ใช้ในการตีสัญญาณ

เพ่ือประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา หรือสัญญาณในกิจกรรมศาสน

สถานอืน่อกี นอกจากนัน้ยงัมีการพบระฆงัหนิขนาดใหญ่ในบรเิวณบา้นฝา้ยอยู่

ในบรเิวณตรงขา้มกบัแหลง่หนิและโครงกระดกูโบราณของมนษุย์ยุคสามพันป ี

โดยพระเพิ่ม กองศรี และชาวบ้านได้ช่วยกันขุดเพื่อจะนำาเอาไปเก็บรักษาไว้ที่

สำานักสงฆ์ป่าช้าเมืองฝ้าย แต่ไม่สามารถยกไปได้ต่อมาระฆังหินนั้นได้หายไป

 ๗. เครือ่งป้ันดนิเผา ภายในพืน้ทีช่ัน้นอกและชัน้ในชุมชนเมอืงฝา้ย

มีการพบเศษภาชนะเครื่องปั้นดินเผาประเภท หม้อดินเนื้อบาง ภาชนะใส่อิฐ 

  ๑๑๐ นายปล่ัง กฏมัจฉา. ผู้ให้ข้อมูล, ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓.

๙๔
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(กระดูก) หรือสิ่งของในพิธีกรรมเป็นจำานวนมาก ตลอดแนวคันคูชั้นนอก ประชาชนได้ร่วมกันรวบรวมมาเก็บไว้ที่

พพิธิภณัฑเ์มืองฝา้ยจำานวนหนึง่ อีกจำานวนหนึง่ยงัถกูทิง้ตามชุมชน มทีิง้เศษภาชนะดนิเผา และหนิบดยา ทีช่มุชน

จะต้องช่วยกันรณรงค์คุณของการสร้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบต่อไป

 ๓.๓ ชุมชนเมืองฝ้ายยุคขอม หรือเขมร

 การพบศาสนสถานและชิ้นส่วนโบราณของชุมชนเมืองฝ้ายในยุคขอม ถือเป็นหลักฐานการเกิดชุมชน

เชิงซ้อน เป็นกลุ่มวัฒนธรรมขอมยุครุ่งเรือง ดังนี้

 ๑. ปราสาทคูกะน๊อบ ๑ หรือ กุฏิฝ้าย ตั้งอยู่ทาง

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นศาสนสถานที่พบหลักฐานจำานวน

มากกว่าที่อื่นๆ เช่น พบปลายยอดเจดีย์หินศิลา ทั้งร่องรอย

แท่นฐานขนาดใหญ่ของหินศิลาแลงเจาะรูบ่งบอกว่า เป็นชิ้น

ส่วนประกอบบนยอดปลายเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมจมอยู่ใต้เนิน

ดนิ ผูศ้กึษาเคยเขา้ไปชมตวัฐานเจดยีแ์หง่นีภ้ายหลังจากถกูนกั

ล่าสมบัติขุดค้นแล้ว เมื่อประมาณ ๓๐ กว่าปีที่แล้ว คล้ายจะเป็นฐานเจดีย์ทรง ๔ เหลี่ยม ชั้นในสุดตัวเจดีย์สร้าง

ดว้ยหนิศลิาแลงทัง้หมด ในตวัเจดยีจ์ะมรีอ่งรอยศิลปกรรมเขมรผสมผสานอยู่บา้ง นา่จะเปน็ศาสนสถานท่ีสร้างขึน้ 

หรอืซ่อมแซ่มในยคุหลงักเ็ปน็ไปได ้หากวเิคราะห ์คำาวา่ คกูะนอ๊บ ในภาษาเขมรพืน้บา้นมาจากรากศพัทว์า่ กอ๊กทม 

แปลตามศพัทท์างประวตัศิาสตร์ หมายถงึปราสาทหรอืเจดยีถ์กูทบัถมโดยปลวก หรือการขดุลอกคกูะนอ๊บกเ็ป็นไป

ได ้แตก่ารใหข้อ้มูลของชาวบา้นผูส้งูวยัทีอ่ยูใ่นชว่งการขยายตวัของชุมชน ไดร้บัฟังคำาบอกเลา่ของคนรุน่บรรพบรุุษ

ว่าคูกะน๊อบ มาจากคนรุ่นแรกได้บูผ้าหรือบูเสื่อเข้าเฝ้าเจ้านาย หรือตัวแทนของพระเจ้าแผ่นดิน (ยังไม่มีหลักฐาน

ยืนยันได้ชัดเจนว่าเป็นพระองค์ใด) เสด็จมาเพื่อทำาการสำารวจขุดค้นปราสาทคูกะน๊อบ ทำาการสำารวจอยู่เพียงวัน

เดียว ยังไม่ทันสำาเร็จก็มีมหาดเล็กม้าเร็วมาแจ้งข่าวว่า พระธิดาทรงประชวนหนักในที่ประทับรออยู่ที่เขาพนมรุ้ง 

จำาตอ้งยกเลกิการขดุคน้ไป พบพระพทุธรปูปางนาคปรก เปน็พุทธรปูหนิทรายขนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศไทย ๑๑๑ 

 ๒. แท่นโยนีศิลาแลง เดิมมีรูปทรงจะงอยสวยงาม แต่ถูกแอบขโมยตัดเอาปลายจะงอยเมื่อปี พ.ศ.

๒๕๕๐ พบในบรเิวณพืน้ทีเ่ดยีวกบัทีพ่บพระพทุธรปูปางประทานพร หา่งกันเพียงแค่ ๑๐ กว่าเมตร แตอ่ยู่หา่งจาก

ปราสาททองมาทางทศิเหนอืเพยีง ๘๐ เมตรเศษ ถอืเปน็ชิน้ส่วนเดยีวของศิลปกรรมพราหมณฮ์นิด ูหรือศิลปกรรม

เขมรโบราณที่พบในบริเวณชุมชนเมืองฝ้าย พบโดยนายลับ ขุนนามวงศ์

 ๓. พระโพธิสัตว์สำาริดศรีอาริยเมตไตรยศวร ทรงประทับยืนในท่าตริภังค์ สูง ๔๗ 

เซนติเมตร มี ๒ กร โดยมีพระกรหักตรงข้อศอก พระซงฆ์หักตรง พระชานุ พระเศียรแบบชฎา

มงกุฏ ทรงภูษาสั้นมีเข็มขัดเส้นเล็กๆ คาดทับอยู่บนพระโสณี (สะโพก) และผูกชายเป็นโบว์

ที่ด้านหน้า ชายผ้าห้อยอยู่ทาง ด้านขวาและริ้วชายผ้าปรากฏเป็นเส้นบางๆ ซ่ึงพระพุทธรูป

ปางประทานธรรม พระโพธิสัตว์สำาริด และพระโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรยศวร จำานวน ๓ องค์ 

เป็นปฏิมากรรมสำาริดเหมือนกัน ชาวบ้านมักเรียกว่า พระพุทธรูปสามพี่น้อง โดย นายเสนอ 

นาคินทร์ชาติ พบที่บ้านฝ้าย ม.๑ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๑๔ มอบให้แก่พิพิธภัณฑ์สถาน

แห่งชาติพระนคร เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ประติมากรรมสำาริดทั้งพระพุทธรูปแบบเถรวาท และ

พระโพธิสัตว์แบบมหายาน เป็นศิลปกรรมเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร ทั้งที่อำาเภอประโคน

  ๑๑๑ เร่ืองเดียวกัน

๙๕
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ชัย อำาเภอหนองหงส์ และเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรูปแบบศิลปะปฏิมากรรมที่คล้ายคลึงกัน เชื่อได้ว่า

พื้นที่ทั้งสามแห่งนี้ ต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์แน่นนอน

 ๔. เครื่องเคลือบบ้านกรวด เมื่อเข้าสู่วัฒนธรรมเขมรชุมชนเมืองฝ้ายมีการพบไหขนาดใหญ่ของแหล่ง

โบราณคดีบ้านกรวดกระจายอยู่ในเขตพื้นที่เมืองฝ้ายรอบนอก ประชาชนพบอยู่เรื่อยๆ บางท่านก็นำามามอบให้

ชุมชน ถือเป็นเครื่องปั้นดินเผาเนื้อแกร่ง (stone waive) จากเตาเผาบ้านกรวดมีทั้งเครื่องเคลือบสีนำ้าตาล และ

เครื่องเคลือบขาว มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-18

 ๓.๔ ชุมชนเมืองฝ้ายยุคใหม่

 เมืองฝ้ายเป็นชุมชนโบราณท่ีเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี มีสภาพเมืองโบราณมีคูนำ้าล้อม

รอบ ในยคุใหม ่หรอื ปัจจุบันคนัคูนำา้บางแหง่มีสภาพต้ืนเขินมาจากการปรบัพืน้ทีส่รา้งบา้นเรอืน และเพาะปลกูพชื

ต่างๆ พื้นที่บางแห่งถูกทำาลายลงโดยนำ้ามือของนักล่าสมบัติขุดค้นหาโบราณวัตถุ สิ่งของมีค่าต่างๆ จนเป็นสาเหตุ

ให้โบราณสถานต่างๆ เช่น คูนำ้า คันดิน พระเจดีย์ และกุฏฝ้าย ในบริเวณรอบชุมชนเมืองฝ้ายถูกทำาลายเสียหาย

ลง กลายเป็นการทำาลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยนำ้ามือของมนุษย์ อย่างน่าเสียดายมาก ซึ่งศาสตราจารย์

พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม ได้เข้ามาศึกษาและบันทึกเรือ่งราวพฒันาการชมุชนเมืองฝ้ายไว้ในเอกสารเมื่อประมาณสี่

สิบปีที่ผ่านมาว่า

 เมืองฝ้ายที่น่าจะเป็นเมืองสำาคัญจากการแลดูโครงสร้างทางกายภาพของ

ผังเมือง คณะสำารวจเข้าไปถึงเมืองฝ้ายในเวลาเย็น เป็นเมืองโบราณที่ยังมีป่าปกคลุมอยู่ 

พบเพียงโคกโบราณสถานกลางเมืองที่ไม่อาจดูได้ว่าเป็นซากสถูป วิหาร หรือปราสาท 

แต่ได้รับทราบจากชาวบ้านว่ามีผู้เข้าไปขุดค้นและลักลอบขุดโบราณวัตถุอยู่บ่อยๆ การ

พบพระพุทธรูปนาคปรกแบบทวารวดีสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๒ และรู้ว่าพบที่เมืองฝ้ายใน

การสำารวจหลักฐานทางโบราณคดีครั้งนั้น เป็นหมุดหมายที่มีความสำาคัญแก่การศึกษา

พัฒนาการของชุมชนเมืองขึ้นเป็นรัฐและนครรัฐของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก เริ่มแต่ทำาให้

ข้าพเจ้ารู้ว่าเมืองฝ้ายมีตัวตนเป็นเมืองประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ 

เปน็ตน้มา และมีอายตุ่อมาถงึสมัยลพบุร ีหรอืสมยัวฒันธรรมขอมอยา่งแน่นอน เพราะตอ่

มาได้พบโบราณวัตถุที่เป็นของในสมัยหลัง ทว่าอายุของเมืองฝ้ายเหนือจากพุทธศตวรรษ

ที่ ๑๒ ขึ้นไปถึงยุคไหนยังเป็นปัญหาที่หลายคนรวมทั้งข้าพเจ้าด้วย ระยะแรกๆ มักโยนว่า

เป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เพราะพบโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องมือหินขัดในพื้นที่เช่นเดียว

กับเมืองโบราณอื่นๆ อีกหลายแห่ง ๑๑๒

  ผู้ศึกษาเองก็เติบโตมาในชุมชนเมืองฝ้าย และเคยพบเห็นไม้ไผ่ป่าขึ้นปกคลุมอยู่ตามแนวริมคัน

คูนำ้าโบราณอยู่จำานวนหนึ่ง เป็นไผ่ป่าชนิดที่คนในยุคปัจจุบันชอบนำามาเผาข้าวหลามขาย แสดงถึงความสมบูรณ์

ทางธรรมชาติ แม้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีชุมชนใกล้เคียงเมืองฝ้ายอำาเภอหนองหงส์ อำาเภอลำาปลายมาศ 

และอำาเภอชำานิ ยังเคยเข้ามาหาหน่อไม้ในชุมชนเมืองฝ้าย เพื่อนำาไปประกอบอาหารรับประทาน ภายหลังจาก

การขยายตัวของชุมชนและการขยายพื้นที่เพาะปลูกของประชาชนแล้ว จึงทำาให้ไผ่ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ได้ถูก

  ๑๑๒ บทความออนไลน์, ๒๕๖๐.
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ทำาลายลง เมื่อถึงฤดูแล้งคูนำ้าแห้งเหือดลง กลุ่มเด็กในชุมชนมักจะมาวิ่งเล่นในคูนำ้าที่แห้งแล้วทุกปี ส่วนประชาชน

เจา้ของพืน้ทีท่ำาการเผาไผป่่าในชว่งเยน็เพือ่ขยายพ้ืนทีเ่พาะปลกูเกดิเสยีงแตกของไผป่า่ดงันา่กลวั แมค้ำาขวญัของ

อำาเภอหนองหงสย์งักลา่วถงึความเจรญิรุง่เรอืงของชุมชนเมอืงฝา้ยทีเ่ปน็แหลง่อายรธรรมทวาร พบสิง่กอ่สรา้ง หรอื

โบราณสถานทีส่ำาคญัทางประวตัศิาสตรไ์วอ้ยา่งนา่สนใจวา่ “หนองหงส์เนือ้ววัด ีหนองบวัลีหอมแดง ศิลาแลงเมือง

ฝ้าย หลากหลายนกเป็ดนำ้า งามลำ้าเลิศประเพณี”

  ชมุชนเมืองฝา้ยอยูห่า่งจากทีว่่าการอำาเภอหนองหงสไ์ปทางทศิตะวนัออก ๕ กโิลเมตร หา่งจากอำาเภอ

ลำาปลายมาศประมาณ ๒๗ กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินสายนครราชสีมา-บุรีรัมย์ (สายใหม่) เข้าสู่ชุมชน

เมืองฝ้ายตามเส้นทางหลวงชนบทสายหนองกี่-ลำาปลายมาศ ตรงบริเวณสี่แยกผไทรินทร์ ๔ กิโลเมตร ชุมชนเมือง

ฝ้ายแบ่งการปกครองออกเป็น ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านฝ้าย หมู่ที่ ๙ บ้านปราสาททอง และ หมู่ที่ ๑๐ บ้าน

คูเมือง ซึ่งการอพยพมาอาศัยอยู่ของประชาชนในชุมชนเมืองฝ้ายมีปัจจัยสำาคัญ ๒ ประการ คือ

 ๑. การอพยพเขา้มาโดยกลุม่ชนชาตเิขมรตำา่ (กมัพูชา) นำาโดยของนายยิน กฏมัจฉา เดิมท่ีนายยินบวช

เปน็พระภกิษอุยูท่ีเ่ขมรตำา่เดนิธดุงคม์าเยีย่มญาตทิีบ่า้นช่อผกา อำาเภอชำาน ิแลว้ธดุงค์เขา้มาพักในชุมชนโบราณเมือง

ฝา้ย เหน็วา่มคีวามสปัปายะ หรอืสะดวกสบายดเีหมาะแกก่ารเขา้มาอยูอ่าศยั มแีหลง่นำา้ลำาคลองภายในชุมชนพอที่

จะหาปลาและสัตว์นำ้า มีไผ่ป่าสีสุก (ไผ่บ้าน) และไผ่ป่าที่มีนาม เพียงพอที่จะหักเก็บสะสมเป็นอาหารได้ตลอดทั้ง

ปี พระยินจึงกลับไปเขมรตำ่าเพื่อลาสิกขา หรือ สึกจากพระแล้วพาครอบครัวเดินทางเข้ามาตั้งรกรากอยู่เมื่อวันที่ 

๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๓๖๖ 

 ๒. การอพยพเข้ามาโดยนายพราน มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาโดยพระเพิ่ม กองศรี อดีตกำานันตำาบล ไทย

สามัคคี เล่าว่า นายพรานคนหนึ่งในบ้านชำานิ (อ.ชำานิ) ได้ล่าสัตว์เข้ามาพบร่องรอยชุมชนเมืองฝ้าย เป็นสถานที่ตั้ง

ของกองทัพเขมร ภาษาเขมรเรียกว่า เตียะกระบะ แปลว่าสถานที่ตั้งของกองทัพ หรือค่ายทหาร เมื่อนายพรานมา

พบเมืองฝ้ายแล้วเล่าให้ญาติพี่น้องฟังถึงความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนเมืองฝ้าย มีนำ้าล้อมรอบสามารถใช้อุปโภค

บริโภคไดต้ลอดทัง้ป ีเริ่มมีประชาชนยา้ยเขา้มาอาศัยอยู่ ยงัเคยไดย้ินคนเฒา่คนแกเ่ลา่ใหฟ้ังว่า ดา้นทศิตะวนัออก

ของชุมชนเคยพบใบเสมาธรรมจักรอยู่ แสดงถึงชุมชนทางพระพุทธศาสนามาช้านาน ๑๑๓

 เดิมเมืองฝ้ายเรียกว่า บ้านฝ้าย เม่ือยกฐานะเป็นตำาบลเมืองฝ้าย จึงใช้ชื่อตามสภาพเมืองโบราณ

สันนิษฐานว่า เมืองฝ้าย มาจากกุฎฝ้าย หมายถึงกุฏิที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางนาคปรก เป็นสถานที่ตั้ง

ของปราสาทคูกะน๊อบ ๑ สมัยเดิมปราสาทยังสมบูรณ์มีขอบเสาหินศิลาแลงเป็นฐานโครงสร้าง ตามที่ผู้ศึกษาเคย

ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเล่มหนึ่งพบข้อมูลของชุมชนบ้านฝ้าย หรือ เมืองฝ้ายมาจากกุฏฝ้าย ซึ่งเมืองฝ้ายเริ่มเป็น

ชมุชนมาอกีครัง้ในสมัยรชักาลที ่๕ แต่ถกูทิง้เป็นชุมชนรา้งในชว่งระยะเวลาใด ยงัไมเ่ปน็ทีท่ราบแนช่ดั ตามคำาบอก

เล่าของญาติรุ่นคุณตาคุณยายว่า ประชาชนอพยพมาจากถิ่นต่างๆ มาตั้งถิ่นฐานอยู่เพราะความอุดมสมบูรณ์ทาง

ธรรมชาติ มีคันคูล้อมรอบถึง ๒ ชั้น โดยเฉพาะคันคูชั้นในสุดสามารถป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามารบกวนในเขตชุมชน

ได้ดี เมื่อเกิดชุมชนแล้วเรียกชื่อชุมชนว่า บ้านฝ้าย มาตลอดระยะเวลา ๑๙๔ ปี ซึ่งพัฒนาการชุมชนเมืองฝ้ายใน

ช่วงต้น ถูกรวมกับชุมชนอื่นมีฐานะเป็นชุมชนเล็กๆ มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง เป็นตัวแทนชุมชนขึ้นตรงต่อตำาบล

หนองกระทิง (อ.นางรอง) ต่อมาเป็นอำาเภอลำาปลายมาศ อีกไม่นานเมืองฝ้ายถูกยกฐานะเป็นหมู่บ้านว่า บ้านฝ้าย 

และถูกแยกมาขึน้กบัตำาบลไทยสามคัค ีโดยผูใ้หญบ่า้นฝ้ายไดร้บัเลือกเปน็กำานนัตำาบลไทยสามัคคีคนแรก คือ นาย

  ๑๑๓ นายเทียน จันทร์กฤษ. ผู้ให้ข้อมูล, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓.
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เพิม่ กองศร ีเมือ่ป ีพ.ศ.๒๕๒๙ ก่อนทีน่ายเพิม่ จะเกษยีณอายรุาชการเปน็กำานนั พจิารณาว่าตำาบลไทยสามคัคใีหญ่

เกินไป ควรจะแบ่งการปกครองออกเป็น ๒ ตำาบล จึงได้ทำาเรื่องเสนอขอแยกชุมชนบ้านฝ้ายออกเป็น ๓ หมู่บ้าน 

พร้อมกับยกชุมชนบ้านฝ้ายขึ้นเป็นตำาบล “เมืองฝ้าย” เพื่อให้มีชื่อสอดคล้องตามรูปแบบชุมชนโบราณ ๑๑๔ 

 การพัฒนาชุมชนเมืองฝ้ายในยุคใหม่นี้ มีการขุดหลอกคันคูนำ้าท้ังหมด เพื่อพัฒนาแหล่งนำ้าไว้ใช้สอย

ในชุมชน ทำาให้ชุมชนเมืองฝ้ายมีความอุดมสมบูรณ์ มีนำ้าเพียงพอใช้ตลอดท้ังปี ส่งผลให้ประชาชนมีนำ้าปลูกพืช

ผักสวนครัวเพื่อบริโภคในชุมชน พืชบางอย่างปลูกเพื่อค้าขาย เช่น หอมแดง กระเทียม ถือเป็นพืชเศรษฐกิจมีชื่อ

เสยีงและสรา้งรายได้ใหแ้กช่มุชนเมืองฝา้ยตลอดมา โดยความสำาเรจ็การทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์คอื ประชาชน

เมืองฝ้ายมีความตระหนักรู้คุณค่าโบราณวัตถุ และโบราณสถาน เป็นสมบัติคู่กับชุมชน มีการส่งเสริมเรียนรู้เรื่อง

ประวัติศาสตร์วัตถุโบราณที่พบเป็นประวัติศาสตร์ชุมชน ทำาให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มาก ร่วมกันรณรงค์บริจาควัตถุโบราณที่พบในส่วนบุคคลให้เก็บรักษาไว้ส่วน

ตน หรือนำามาบริจาคให้วัดเมืองฝ้าย เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน ทำาให้ชุมชนเมืองฝ้ายมีวัตถุโบราณจำานวนมาก เพียง

พอที่จะสร้างประวัติศาสตร์ชุมชนได้อย่างเป็นระบบ

 ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๖ นายทวี พยัคฆา นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเมืองฝ้าย ได้แปรญัตติงบ

ประมาณเพือ่จดัสรา้งพพิธิภณัฑ์เมืองฝา้ยขึน้มา เพือ่เป็นศนูยก์ลางเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรชุ์มชน และประวตัศิาสตร์

โบราณคด ีทัง้ประชาชนในชมุชนเหน็ความสำาคญัของการสรา้งพิพิธภณัฑส์ถานทอ้งถิน่มาก เพ่ือแสดงแผนผงัสถาน

ที่สำาคัญ เช่น ปราสาทคูกะน๊อบ บริเวณคูเมืองเก่า ปล่องสะดือพญานาค ปราสาทกลางบ้าน ปราสาทตาบึ้ง และ

วัดเมืองฝ้าย ทุกคนเชื่อว่าพิพิธภัณฑ์จะเก็บข้อมูลให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไป ผลของการสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองฝ้าย 

ทำาใหบ้คุคลตา่งๆ เขา้มาค้นควา้งศกึษาประวติัศาสตร์เมืองฝา้ยจำานวนมาก สง่ผลใหร้ายไดเ้ริม่เข้าสูชุ่มชนเมอืงฝา้ย 

ยงัมกีารจดังานประเพณบีวงสรวงเทพเจ้า หรอืเทวารกัษ์ประจำาป ีเพือ่แสดงเอกลกัษณช์มุชนเมอืงฝา้ยวา่ เปน็เมอืง

โบราณยังมีชีวิตอยู่ 

๔. สรุป
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพชุมชนเมืองฝ้ายในเชิงพื้นที่ ถือเป็นชุมชนที่มีความพร้อมมาก ที่จะ

พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เพราะชุมชนเมืองฝ้ายมีการพบเศษชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาจำานวน

มาก มีกระจายอยู่ในพื้นที่บริเวณชุมชน และตามทุ่งนาของประชาชน ซึ่งบางช้ินส่วนยังไม่สามารถกำาหนดอายุ

ได้ ยังต้องรอการศึกษาวิเคราะห์จากกรมศิลปกร และนักประวัติศาสตร์ ยังพบขวานหิน เครื่องปั้นดินเผาเนื้อ

หยาบ เครื่องปั้นดินเผาเนื้อบางสีแดงในยุคสมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓ และเครื่องปั้นดินเผาแหล่ง

บ้านกรวด ถือเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีทั้งเครื่องเคลือบสีนำ้าตาล และเครื่องเคลือบ

เซรามิก อายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ แต่ในชุมชนเมืองฝ้ายยังไม่พบร่องรอยเครื่องปั้นดินเผาขอม แต่ยังพบ

เครื่องประดับโบราณในชุมชนเมืองฝ้ายมีอยู่ ๒ ยุค คือ กำาไลสำาริดประดับของมนุษย์ยุค ๓,๐๐๐ ปี ในหลุมฝังศพ 

และกำาไลสำาริดและเคร่ืองรางของคลังต่างๆ ยุคสมัยทวารวดี ซึ่งลักษณะการพบโดยบังเอิญจากการทำามาหากิน

ของประชาชน หรือฝนตกเซาะพื้นถนนทำาให้สำาริดโผล่ข้ึนมา และการไถถนนเพื่อสร้างทางของ รพช.สายสระ

  ๑๑๓ พระธงชัย สีโสภณ. “แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำาบลท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนกรณีศึกษา: ชุมชนบ้านฝ้าย 

ตำาบลเมืองฝ้าย อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์” รายงานการวิจัย. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา สถาบันราชภัฏธนบุรี. ๒๕๔๕). หน้า ๒๘-๒๙.

๙๘
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กุด-หนองแสง ทำาให้พบเครื่องสำาริดในหม้อดินเป็นจำานวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในบริเวณหน้าวัดเมืองฝ้าย แต่ใน

ช่วงนั้นไม่มีใครเก็บสะสมไว้ ทำาให้สิ่งของเหล่านั้นสูญหายไปจากชุมชน ส่วนสิ่งของเครื่องใช้ในพิธีกรรม โดยมาก

เป็นส่ิงของเครื่องใช้ในพิธีกรรมในสมัยทวารวดีเป็นส่วนใหญ่ที่พบ เช่น ตะคันจุดไฟฉนวนให้แสงสว่าง แท่นและ

หินบดยาสมุนไพร สังข์ทักษิณาวัตร คัณโฑ กระปุกดินเผา 

 การพัฒนาชมุชนเมืองฝา้ยในยคุใหม่ ควรทีจ่ะพัฒนาใหเ้ปน็ศนูยก์ลางทอ่งเทีย่วเมอืงประวตัศิาสตร์ยคุ

สมยัทวารวดมีาก แต่ตอ้งอาศยัความรว่มมอืทกุฝา่ยในการพัฒนาองค์ความรู้ รวบรวมหลักฐานอย่างเปน็ระบบเชงิ

ประวัติศาสตร์ เป็นตัวสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนต่อไป 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุง

The Factors Were Effected to Efficiency of Sangha’s Affair Administration 

of Ecclesiatics in Phatthalung Province.

พระมหาตรีธวัฒน์ กิตฺติโสภโณ (เจวรัมย์)*

ดร.พีระศิลป์ บุญทอง, พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร, ดร. วิโรจน์ พรหมสุด**

 

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์การวิจัย (๑) เพื่อศึกษาระดับการดำาเนินการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ

ในจงัหวดัพทัลงุ (๒) เพือ่ศกึษาระดบัประสทิธภิาพการบรหิารกจิการคณะสงฆข์องพระสังฆาธกิารในจงัหวดัพัทลุง

และ (๓) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุง

ประชากรที่ใช้ ได้แก่ พระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุง จำานวน ๓๘๕ รูป กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง

สำาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน ๑๙๑ รูปสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

วธิกีารสุม่ตามระดบัชัน้อยา่งเปน็สดัสว่น เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเปน็แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประเมินค่า ๕ 

ระดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)

 ผลการวจิยัพบวา่ (๑) ระดบัการดำาเนนิการบริหารกจิการคณะสงฆข์องพระสงัฆาธกิารในจงัหวดัพทัลงุ 

โดยภาพรวม ทั้ง ๖ ด้าน อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = ๓.๓๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจาก

มากไปหาน้อยพบว่าด้านการอำานวยการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =๓.๔๑) รองลงมา คือ ด้านการควบคุมดูแล มีค่า

เฉลี่ย

( =๓.๓๗) ส่วนด้านการงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด ( =๓.๑๗)(๒) ระดับประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ

สงฆข์องพระสังฆาธกิารในจังหวดัพทัลงุ โดยภาพรวมทัง้ ๖ ดา้นอยู่ในระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( =๓.๒๒)

เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน เรยีงจากมากไปหานอ้ย พบวา่ไดแ้ก่ ดา้นการปกครอง มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( =๓.๓๓) รองลง

มาคือ ด้านการสาธารณูปการ มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๓๐) ส่วนด้านการสาธารณสงเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด ( =๓.๐๕)

(๓) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุงพบว่า ปัจจัย

ตัวแปรมีอำานาจพยากรณ์ที่ดีที่สุด มีจำานวน ๔ ตัวแปร ได้แก่ด้านการควบคุมดูแล (X๕) รองลงไปได้แก่ด้านการ

อำานวยการ (X๔) ด้านการงบประมาณ (X๖) และด้านการจัดองค์การ (X๒)มีค่าเท่ากับ .๓๐๓, .๒๐๐, .๒๑๗ และ 

.๑๕๘ ตามลำาดับ ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง ๔ ด้านร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวม

ได้ร้อยละ ๗๙.๓๐และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์มีค่า .๒๗๓ มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .

๐๑ โดยสร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลำาดับ ดังนี้

  * นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  * อาจารย์ที่ปรึกษา

๑๐๐
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 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

 Ŷ = .320 (constant) + .303 (X5) + .200 (X4) + .217 (X6) + .158 (X2)

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

  = .336 (X5) + .224 (X4) + .267 (X6) + .171 (X2)

คำาสำาคัญ : ปัจจัย, ประสิทธิภาพ, การบริหาร, กิจการคณะสงฆ์

Abstract

 The objectives of this thesis were as follows 1) To study the level of procedure on Sangha 

affair administration of ecclesiastic in Phatthalung province, 2) To study the level of efficiency of 

Sangha affair administration in Phatthalung province, 3) To study the factors were effected to effi-

ciency of Sangha affair administration of ecclesiastic in Phatthalung province. The population for this 

research were ecclesiastic in Phatthalung province, There are 385 persons, sample aise by Krejcie & 

Morgan’s table measurement, The samples were about 191 persons, sampling by stratified random 

sampling as cluster. The instrument for this research was questionnaire in five ratting scale. Data 

analysis by package computer program, The statistics for data analysis were composed of frequency, 

percentage, arithmetic mean, standard deviation and Stepwise Multiple Regression Analysis.

 The findings were as follows: (1) The level of procedure in Sangha affair administration 

of ecclesiastic in Phatthalung province by overview in six aspects were at moderate level ( = 3.31) 

when considered in each aspect from more to less found that the aspect of divecting was the 

highest mean ( =3.41)and followed upthe aspect of controlling ( =3.37) and the aspect of budget 

was the lowest mean ( =3.17)(2)The efficiency for Sangha administration in Phatthalung province 

by overview in six aspects were at moderate level ( =3.22) when considered in each aspect from 

more to less found that the aspect of controlling was highest mean ( =3.33) and followed upthe 

aspect ofpublic service ( =3.30)but the aspect ofpublic welfare was the lowest mean ( =3.05)(3)The 

of four significant factors, The aspects of controlling (X5), The aspects of directing (X4),The aspects 

of budgeting and (X6),The aspects of organizing management (X2), which affect the efficiencyof 

Sangha affair administration of ecclesiastic in Phatthalung province are 303, .200, .217 and .158 

respectively are 79.30% (SD = .273, P = .01) predicted by those four factors as following equations: 

Unstanddized algebraic

 Ŷ = .320 (Constant) + .303 (X5) + .200 (X4) + .217 (X6) + .158 (X2)

Standdized algebraic

  = .336 (Z5) + .224 (Z4) + .267 (Z6) + .171 (Z2)

Keywords: Factors, Efficiency, Sangha’s Affair, Administration

๑๐๑
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๑. บทนำา

 การบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือปกครองคณะสงฆ์โดยหลักแล้ว คือ การปกครองตามพระธรรมวินัย

และใช้กฎหมายหรืออำานาจรัฐเป็นหลักสนับสนุน คราวใดเมื่อเกิดความไม่เรียบร้อยขึ้นในคณะสงฆ์จนเป็นเหตุ

ขัดข้องไม่สามารถใช้พระธรรมวินัยแก้ไขปัญหาจัดการได้ ก็ได้อาศัยอำานาจรัฐมาช่วยจัดการแก้ปัญหา ตัวอย่างใน

สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เม่ือครั้งพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากในประเทศอินเดีย เมื่อกล่าวถึงการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ในประเทศไทย ก็ได้อาศัยหลัก๒ ประการมาโดยตลอด คือ นอกจากจะใช้พระธรรมวินัยเป็นหลัก

แล้ว ยังได้อาศัยอำานาจรัฐมาเป็นส่วนเสริม ครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงใช้

อำานาจรฐัชว่ยจดัระบบการปกครองข้ึนเปน็ครัง้แรก ทรงตราพระราชบญัญตักิารปกครองคณะสงฆร์ตันโกสนิทรศ์ก 

๑๒๑ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๘๔ 

เพือ่จดัระบบการปกครองคณะสงฆใ์หมใ่หมี้รปูแบบคลา้ยกบัการปกครองของฝ่ายอาณาจกัร ครัน้ถงึรัชกาลปจัจุบนั

ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ ที่กฎหมายดังกล่าว ได้กำาหนดให้มหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นองค์กร

สูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ มีอำานาจในการออกกฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกคำาสั่ง มี

มติและออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย ดังนั้น จะเห็นว่า การบริหารกิจการคณะ

สงฆ์ที่ผ่านมา สามารถเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก็ด้วยได้อาศัยปัจจัยสำาคัญทั้ง ๒ ด้านที่ได้กล่าวมาแล้ว (เฉลิม

พล โสมอินทร์, ๒๕๔๖: ๒๒๕ – ๒๕๕)

 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วน

กลางขึน้ตรงตอ่ มหาเถรสมาคมประกอบด้วยสมเด็จพระสงัฆราช ซึง่ทรงดำารงตำาแหนง่เปน็ประธานกรรมการโดย

ตำาแหน่ง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเป็นกรรมการโดยตำาแหน่ง และพระราชาคณะ ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชทรง

แต่งตั้งมีจำานวนไม่เกิน ๑๒ รูป เป็นกรรมการ ปัจจุบัน มหาเถรสมาคมมี ๒๑ รูป รวมทั้งประธานกรรมการ มหา

เถรสมาคมมีอำานาจตรากฎมหาเถรสมาคมออกข้อบังคับวางระเบียบออกคำาสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขัด

หรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับได้ อำานาจนี้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ตามคณะสงฆ์ เพื่อแบ่งเบา

ภาระในการปกครองคณะสงฆ์ เปน็การกระจายอำานาจในการปกครองไปสู่คณะสงฆส่์วนภูมิภาคตา่งๆ อย่างท่ัวถงึ 

มหาเถรสมาคมจงึไดอ้อกกฎมหาเถรสมาคมหลายฉบบักำาหนดเขตการปกครองคณะสงฆแ์ละกำาหนดระเบยีบการ

ปกครองคณะสงฆ์ ทั่วราชอาณาจักรขึ้น กฎเขตการปกครองคณะสงฆ์นั้น แบ่งเป็นเจ้าคณะใหญ่หน. ภาค จังหวัด 

อำาเภอ ตำาบลและวัด ตามลำาดับโดยระบุจำานวนรายละเอียดลงไปว่า เจ้าคณะใหญ่หนใดมีกี่ภาคและกำาหนดให้มี

พระภิกษุผู้ปกครองในเขตปกครองนั้นโดยมีชื่อเรียกดังนี้ 

 พระภิกษุผู้ปกครองหน เรียกว่า เจ้าคณะใหญ่, พระภิกษุผู้ปกครองภาคเรียกว่า เจ้าคณะภาค, 

พระภิกษุผู้ปกครองจังหวัดเรียกว่า เจ้าคณะจังหวัด, พระภิกษุผู้ปกครองอำาเภอเรียกว่า เจ้าคณะอำาเภอ, พระภิกษุ

ผู้ปกครองตำาบล เรียกว่า เจ้าคณะตำาบล,พระภิกษุผู้ปกครองวัด เรียกว่า เจ้าอาวาส

 ยกเว้นการปกครองในส่วนกลาง คือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเรียกเจ้าคณะปกครองอนุวัตตามฝ่ายบ้าน

เมืองคือเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าคณะอำาเภอเรียกว่าเจ้าคณะเขต เจ้าคณะตำาบลเรียกว่า เจ้าคณะแขวง และ

เพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มหาเถรสมาคมได้ กำาหนดให้มีรองเจ้าคณะปกครองนั้นๆ 

ได้ คือ มีรองเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะอำาเภอ รองเจ้าคณะตำาบลและรองเจ้าอาวาส สำาหรับ
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ระดับวัดให้มีผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพิ่มขึ้นได้ อีกตามความเหมาะสม ส่วนภูมิภาครวมศูนย์อยู่เจ้าคณะภาค ซึ่งเจ้าคณะ

ภาคจงึรบัผดิชอบกจิการทัง้หลายในพืน้ทีเ่พยีงองค์เดยีวโดยเหน็ไดจ้ากการทีไ่มม่คีณะทำางานหรอืมอีงค์กรมารอง

รับเพือ่สนบัสนนุงาน ไมม่อีงคก์รท่ีจะตรวจสอบการทำางานอย่างจรงิจงัในเรือ่งเดยีวกนันี ้เจ้าคณะจงัหวดั เจา้คณะ

อำาเภอ เจ้าคณะตำาบล และเจ้าอาวาส มีอำานาจสูงสุดในการปกครองวัดของตนเพียงผู้เดียว การรวมศูนย์อำานาจ

ของการบริหารเช่นนี้เกิดจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ จึง

ทำาให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์ไร้ประสิทธิภาพ (พระธรรมกิตติวงศ์, ๒๕๕๖: ๑๑ – ๑๒)

 โดยเฉพาะการบรหิารกจิการคณะสงฆ์ในจงัหวดัพทัลงุ ซึง่ถือวา่เปน็จงัหวดัทีม่ปีระวตัศิาสตร์ของความ

เจรญิรุง่เรอืงของพระพทุธศาสนามาอยา่งยาวนาน ปจัจบุนัจังหวดัพทัลงุ มพีืน้ที ่๑๑ อำาเภอ มวีดัทีข่ึน้ทะเบยีนของ

กรมการศาสนาทั้งหมด ๒๑๒ วัด รวมสำานักสงฆ์อีกจำานวน ๓๔ สำานักสงฆ์และที่พักสงฆ์อีกจำานวน ๒๒ แห่ง ซึ่งมี

จำานวนพระภิกษุรวมกัน ๑,๖๘๑ รูป ( กองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง, ๒๕๕๖) จึงจำาเป็นที่พระสังฆาธิ

การจะตอ้งมกีารบรหิารจดัการกจิการคณะสงฆใ์หเ้ปน็ไปไดด้ว้ยดี มีความถกูตอ้ง มีความเหมาะสมมีความบรสุิทธิ ์

มีความยุติธรรม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพสังคมปัจจุบัน โดย

หลกัการพระสงัฆาธกิาร มหีนา้ทีใ่นการปกครองคณะสงฆ์หรอืบริหารกจิการคณะสงฆใ์หเ้ปน็ไปดว้ยความเรียบรอ้ย 

จึงเป็นเงื่อนไขสำาคัญในการบ่งชี้ในความสำาเร็จในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนถาวรสืบต่อไป ดังคำากล่าว

ที่ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำาชาติจะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปก็ต้องอาศัยพระสังฆาธิการทุกระดับ ซึ่ง

เป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน (พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕, ๒๕๔๔: ๙๔) แต่

สภาพปัญหาที่เกิดกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดพัทลุงปัจจุบัน ทั้งด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่ง

เคยเป็นสำานักเรียนบาลีที่มีชื่อเสียงและมั่นคงที่สุดใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ แต่ปัจจุบันกลับลดลงเป็นอย่างมาก ด้าน

การเผยแผ่ ประชาชนก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้อง แต่มุ่งความสนใจ

ไปในเรือ่งไสยศาสตร ์ซึง่ขดัหลกัคำาสอนของพระพทุธเจา้ ซึง่สภาพปญัหาและความเปล่ียนแปลงดงักล่าวขึน้อยูก่บั

ปัจจัยที่แตกต่างกัน (สำานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒: จ)

 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรือ่งปจัจยัท่ีส่งผลตอ่ประสิทธภิาพการบรหิารกจิการคณะสงฆ์

ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุง ว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความเจริญและความเสื่อมของการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะได้นำามาเป็นข้อเสนอแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาระดับการดำาเนินการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุง

 ๒.๒ เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุง

 ๒.๓ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ใน

จังหวัดพัทลุง

๓. กรอบแนวคิดในการวิจัย
 งานวจัิยเรือ่ง “ปจัจัยทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการบรหิารกิจการคณะสงฆข์องพระสงัฆาธกิารในจงัหวดั

พัทลุง” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนำามากำาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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(Conceptual Framework) ประกอบด้วย พุทธวิธีการบริหารของพระพุทธเจ้า คือ ๑) พุทธวิธีในการวางแผน 

๒) พุทธวิธีในการจัดองค์กร ๓) พุทธวิธีในการบริหารงานบุคคล ๔) พุทธวิธีในการอำานวยการ ๕. พุทธวิธีในการ

กำากับดูแล ๖. พุทธวิธีในการงบประมาณและพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวถึง การบริหาร

เป็นวิธีการทำาให้งานสำาเร็จโดยอาศัยผู้อื่น (Getting things done through other people) และกล่าวว่าหน้าที่

ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้สำาเร็จ มี ๕ ประการ ตามคำาย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” 

ดังนี้ คือ ๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน ๒. O คือ Organizingหมายถึง คือ การจัดองค์กร 3. S คือ 

Staffing หมายถึง งานบุคลากร 4. D คือ Directing หมายถึง การอำานวยการ 5.C คือ Controlling หมายถึง 

การกำากับดูแลเป็นต้น และศาสตราจารย์ Luther Gulick และศาสตราจารย์ Lyndall Urwick ได้สรุปการบริหาร

ไว้ว่า การบริหาร ย่อมประกอบด้วย ขั้นตอนที่สำาคัญ ๗ ประการ หรือ ที่เรียกว่าย่อๆ ว่า “POSDCORB” ดังนี้ 

คือ 1.P = Planning หมายถึง การวางแผนอันเป็นการคาดเหตุการณ์ในอนาคต 2. O = Organizing หมายถึง 

การจัดส่วนราชการหรือองค์การ 3. S = Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคลและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน 4. D = 

Directing หมายถึง การศึกษาวิธีการอำานวยการ 5. CO = Coordinating หมายถึง ความร่วมมือประสานงาน 6. 

R = Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน 7. B = Budgeting หมายถึง การงบประมาณ ได้ด้วย

ทฤษฏี และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มีการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ทั้งหมด ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านการปกครอง ๒) 

ด้านการศาสนศึกษา ๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ๔) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๕) ด้านการสาธารณูปการ 

และ ๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ได้ดังนี้

 ตวัแปรตน้ คอื ปจัจยัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก ่การดำาเนนิการบริหารกจิการคณะสงฆ์

ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุง ๖ ปัจจัย ๑) การวางแผน (Planning) ๒) การจัดการองค์การ (Organizing) 

๓) งานบุคลากร (Staffing) ๔) การอำานวยการ (Directing) ๕) การควบคุมดูแล (Controlling) และ ๖) การงบ

ประมาณ (Budgeting)

 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดพัทลุง ทั้ง ๖ 

ด้าน คือ ๑) ด้านการปกครอง ๒) ด้านการศาสนศึกษา ๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ๔) ด้านการเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนา ๕) ด้านการสาธารณูปการ และ ๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์

๔. วิธีการวิจัย
 ผู้วิจัยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัด

พัทลุง ประชากร คือ พระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุง จำานวน ๑๑ อำาเภอ จำานวน ๓๘๕ รูป

 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช ้คอื ตวัแทนประชากรพระสงัฆาธกิารในจงัหวดัพทัลงุ โดยใชก้ารคำานวณหาขนาดของ

กลุม่ตวัอย่าง (Simple size) จากการกำาหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้ตารางสำาเรจ็รปูของเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie 

& Morgan) ทีร่ะดบัความคลาดเคลือ่น ไมเ่กิน .๐๕ ได้กลุม่ตวัอย่าง จำานวน ๑๙๑ รปูไดม้าโดยสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดย

ใช้วิธีการสุ่มระดับชั้นอย่างเป็นสัดส่วนของพระสังฆาธิการในแต่ละอำาเภอ จากนั้นสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ทะเบียน

รายช่ือพระสังฆาธิการในจังหวัดตามการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุงและสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างโดยการจับฉลาก

๑๐๔
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 ๔.๑ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเองตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  ๔.๑.๑ ศกึษาจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง วเิคราะหป์ระเดน็เพ่ือมาสร้างเปน็แบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้

  ตอนที ่๑ ขอ้มลูทัว่ไป เกีย่วกับ อายุ พรรษา วฒิุการศึกษาสายสามัญ วฒุกิารศึกษาสายพระปริยัติ

ธรรม และระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่งพระสังฆาธิการ

  ตอนที่ ๒ ข้อคำาถามเกี่ยวกับการดำาเนินการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ จังหวัด

พัทลุง ๖ ปัจจัย คือ ๑) การวางแผน (Planning) ๒) การจัดการองค์การ (Organizing) ๓) งานบุคลากร (Staffing)

๔) การอำานวยการ (Directing) ๕) การควบคมุดแูล (Controlling) และ ๖) การงบประมาณ (Budgeting) ลักษณะ

คำาถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ดังนี้

  ตอนที ่๓ ขอ้คำาถามเกีย่วกับประสทิธภิาพการบรหิารกจิการคณะสงฆข์องพระสงัฆาธกิารในจงัหวดั

พัทลุงทั้ง ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านการปกครอง ๒) ด้านการศาสนศึกษา ๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ๔) ด้านการ

เผยแผพ่ระพทุธศาสนา ๕) ด้านการสาธาณูปการ ๖) ดา้นสาธารณสงเคราะห ์ลักษณะคำาถามเปน็แบบมาตราสว่น

ประเมินค่า ๕ ระดับ คือ มากที่สุดมากปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ดังนี้

  ๔.๑.๒ นำาแบบสอบถาม เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน ๓ ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ

ถูกต้อง เที่ยงตรงและความครอบคลุมตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่ต้องการวัดแล้วนำามาหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องของข้อคำาถาม IOC ได้ค่า IOC เท่ากับ ๑.๐๐ ทุกข้อ

  ๔.๑.๓ นำาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทำาการทดลองใช้กับพระสังฆาธิการใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน ๓๐ รูป เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม

ด้านการดำาเนินการของพระสังฆาธิการที่มีต่อการดำาเนินการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดพัทลุง ค่าความ

เชื่อมั่น เท่ากับ .๗๔๖ ด้านการดำาเนินการของพระสังฆาธิการที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน

จังหวัดพัทลุง ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .๗๒๔ และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ ๐.๙๖๑ นำา

แบบสอบถามที่ทดลองใช้และได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บข้อมูลต่อไป

  ๔.๑.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล

   ๑) ผู้วิจัยขอหนังสือจากศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ถึงพระราชปริยัติมุนี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง วัดคูหาสวรรค์ ตำาบลคูหาสวรรค์ อำาเภอ

เมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล

   ๒) ผูว้จัิยทำาแบบสอบถาม จำานวน ๑๙๑ ชุด ไปแจกให้กลุม่ตวัอยา่ง พระสงัฆาธิการในจงัหวดั

พัทลุง ตามจำานวนที่ได้กำาหนดไว้

   ๓) รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากกลุ่มตัวอย่าง นำามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม

   ๔) เมือ่ตรวจสอบความสมบรูณถ์กูต้องของแบบสอบถามแล้ว นำาแบบสอบถาม ไปวเิคราะห์

ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

๑๐๕
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  ๔.๑.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล

  ข้ันตอนท่ี ๑ นำาแบบสอบถามในตอนท่ี ๑ มาวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพตามข้อคำาถามในตอนท่ี ๑

และนำาเสนอในรูปแบบตาราง

  ขั้นตอนที่ ๒ นำาแบบสอบถามตอนที่ ๒ มาวิเคราะห์ระดับการทัศนะที่มีต่อการดำาเนินการบริหาร

กจิการคณะสงฆว์เิคราะห์ข้อมูลโดยหาคา่เฉล่ีย ( ) และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลโดยใชเ้กณฑค์า่เฉล่ีย

 ข้ันตอนที่ ๓ นำาแบบสอบถามตอนท่ี ๒ มาวิเคราะห์ระดับการทัศนะที่มีต่อการดำาเนินการของพระ

สังฆาธิการที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และแปลผลโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย

  ขั้นตอนที่ ๔ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) 

เพือ่หาความสัมพนัธพ์หคุณู (Multiple Correlation Coefficient) ระหวา่งปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การดำาเนนิการบรหิาร

กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุง

  ขั้นตอนที่ ๕ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) เพือ่คน้หาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธิภาพการบรหิารกจิการคณะสงฆข์องพระสงัฆาธิการในจงัหวดัพทัลงุ 

โดยนำาเสนอ แจกความถี่ เมื่อได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง ๕ ขั้นตอน แล้วนำาผลที่ได้มาสรุป และรายงานผลการ

วิจัยต่อไป

๕. ผลการวิจัย
 ๕.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบสอบถามจำาแนกตามอายุ พบว่า พระ

สังฆาธิการในจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่ มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป มีจำานวน ๑๒๒ รูป (ร้อยละ ๖๓.๘๗)รองลงมา คือ อายุ 

๔๑ – ๕๐ ปี มีจำานวน ๔๐ รูป (ร้อยละ ๒๐.๙๔) อายุ ๓๐ – ๔๐ ปี มีจำานวน ๒๔ รูป (ร้อยละ ๑๒.๕๗) และ

อายุตำ่ากว่า ๓๐ ปี มีจำานวน ๕ รูป (ร้อยละ ๒.๖๒) จำาแนกตามพรรษา พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุง

ส่วนใหญ่ มีพรรษา ๒๐ พรรษาขึ้นไป มีจำานวน ๑๑๗ รูป (ร้อยละ ๖๑.๒๖) รองลงมา คือ ๑๐ – ๒๐ พรรษา มี

จำานวน ๕๖ รูป (ร้อยละ ๒๙.๓๒) และตำ่ากว่า ๑๐ พรรษา มีจำานวน ๑๘ รูป (ร้อยละ ๙.๔๒) จำาแนกตามวุฒิการ

ศึกษาสายสามัญ พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่ ระดับประถมศึกษา มีจำานวน ๘๒ รูป (ร้อยละ 

๔๒.๙๓ ) รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา มีจำานวน ๔๘ รูป (ร้อยละ ๒๕.๑๓) ระดับปริญญาตรี มีจำานวน ๔๐ 

รูป (ร้อยละ ๒๐.๙๔) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีจำานวน ๑๕ รูป (ร้อยละ ๗.๘๖) และระดับอนุปริญญา มีจำานวน 

๖ รูป (ร้อยละ ๓.๑๔) จำาแนกตามวุฒิการศึกษาสายพระปริยัติธรรม แผนกธรรมพบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัด

พัทลุงส่วนใหญ่นักธรรมชั้นเอก มีจำานวน ๑๖๔ รูป (ร้อยละ ๘๕.๘๖) รองลงมา คือ นักธรรมชั้นโท มีจำานวน ๑๔ 

รูป (ร้อยละ ๗.๓๓) และนักธรรมชั้นตรี มีจำานวน ๑๓ รูป (ร้อยละ ๖.๘๑)จำาแนกตามวุฒิการศึกษาสายพระปริยัติ

ธรรมแผนกบาลี พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม มีจำานวน ๑๓๐ รูป (ร้อยละ 

๖๘.๐๖) รองลงมา คือ ป.ธ. ๔ ถึง ป.ธ. ๖ มีจำานวน ๓๐ รูป (ร้อยละ ๑๕.๗๑) ป.ธ.๑ – ๒ ถึง ป.ธ. ๓ มีจำานวน ๑๘ 

รูป (ร้อยละ ๙.๔๒) และป.ธ.๗ ถึง ป.ธ. ๙ มีจำานวน ๑๓ รูป (ร้อยละ ๖.๘๑) จำาแนกตามระยะเวลาในการดำารง

ตำาแหน่งพระสังฆาธิการ พบว่า พระสังฆาธิการ ในจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่๑๐ ปีขึ้นไป มีจำานวน ๑๑๗ รูป (ร้อย

ละ ๖๑.๒๕) รองลงมา คือ ๕ ปี ถึง ๑๐ ปี มีจำานวน ๕๘ รูป (ร้อยละ ๓๐.๓๗) และตำ่ากว่า ๕ ปี มีจำานวน ๑๖ รูป 

(ร้อยละ ๘.๓๘)

๑๐๖
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 ๕.๒ ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัทศันะทีม่ต่ีอระดบัการดำาเนนิการบรหิารกจิการคณะสงฆข์องพระ

สังฆาธิการในจังหวัดพัทลุง โดยรวมทั้ง ๖ ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๓๑)เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ด้านการอำานวยการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =๓.๔๑) รองลงมาคือ ด้าน

การควบคุมดูแล มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๓๗) ส่วนด้านการงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด ( =๓.๑๗)

ปัจจัยการดำาเนินการบริหาร
ระดับการดำาเนินการ

S.D. แปลผล

๑. ด้านการวางแผน 

๒. ด้านการจัดองค์การ

๓. ด้านงานบุคลากร

๔. ด้านการอำานวยการ

๕. ด้านการควบคุมดูแล

๖. ด้านการงบประมาณ

๓.๓๒

๓.๒๔

๓.๓๓

๓.๔๑

๓.๓๗

๓.๑๗

๐.๖๔

๐.๖๕

๐.๗๓

๐.๖๗

๐.๖๖

๐.๗๔

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

รวม ๓.๓๑ ๐.๖๐ ปานกลาง

 ๕.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนะที่มีต่อระดับประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ

พระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุงโดยรวมทั้ง ๖ ด้านอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๒๒) เมื่อพิจารณาเป็น

รายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น ไดแ้กด่า้นการปกครอง มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( =๓.๓๓) รองลงมาคือ ดา้น

การสาธารณูปการมีค่าเฉลี่ย ( =๓.๓๐) ส่วนด้านการสาธารณสงเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด ( =๓.๐๕)

ปัจจัยการดำาเนินการบริหาร
ระดับการดำาเนินการ

S.D. แปลผล

๑. ด้านการวางแผน 

๒. ด้านการจัดองค์การ

๓. ด้านงานบุคลากร

๔. ด้านการอำานวยการ

๕. ด้านการควบคุมดูแล

๖. ด้านการงบประมาณ

๓.๓๒

๓.๒๔

๓.๓๓

๓.๔๑

๓.๓๗

๓.๑๗

๐.๖๔

๐.๖๕

๐.๗๓

๐.๖๗

๐.๖๖

๐.๗๔

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

รวม ๓.๓๑ ๐.๖๐ ปานกลาง

  

 ๕.๔ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) เพื่อ

หาความสมัพนัธพ์หคุณู (Multiple Correlation Coefficient) ระหวา่งปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการบรหิาร

กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุงพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า ๘๙๔ และกำาลัง

๑๐๗
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สองของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า .๘๐๐ แสดงว่า ตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมด ๖ ด้าน ร่วมกันพยากรณ์การบริหาร

กจิการคณะสงฆโ์ดยรวมได้รอ้ยละ ๗๙.๓๐ และคา่ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานของการพยากรณม์ค่ีา .๒๗๓ และ

ค่าความแปรปรวนเพื่อทดสอบนัยสำาคัญของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 

แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเกณฑ์และตัวแปรพยากรณ์ที่ศึกษาทั้ง ๖ ด้านมีความสัมพันธ์กันในเชิงเส้น

ตรงซึ่งสามารถนำาไปสร้างสมการต่อไป 

Source of Variation df SS MS F Sig.

Regression

Residual

Total

6

184

190

54.763

13.714

68.476

9.127 122.461** .000

**มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑        

  ๕.๕ ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple RegressionAnalysis)

เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุง พบว่า 

ปัจจัยตัวแปรมีอำานาจพยากรณ์ที่ดีที่สุด มีจำานวน ๔ ตัวแปร ได้แก่ด้านการควบคุมดูแล (X5) รองลงไปได้แก่ ด้าน

การอำานวยการ (X4) ด้านการงบประมาณ (X6) และด้านการจัดองค์การ (X2) มีค่าเท่ากับ .๓๐๓, .๒๐๐, .๒๑๗ 

และ .๑๕๘ ตามลำาดับ ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง ๔ ด้านร่วมกันพยากรณ์การบริหารกิจการ คณะสงฆ์โดยรวมได้ร้อยละ 

๗๙.๓๐ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์มีค่า .๒๗๓ มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ โดย

มีค่าสัมประสิทธิ์ การตัดสินใจ R2= .๗๙๗ ด้านที่สามารถทำานายได้ดีและสร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน

ดิบและคะแนนมาตรฐานตามลำาดับ ดังนี้

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ       

 Ŷ = .320 (Constant) + .303 (X5) + .200 (X4) + .217 (X6) + .158 (X2)   

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน      

  = .336 (X5) + .224 (X4) + .267 (X6) + .171 (X2)

ตัวแปร b SE
b

β t Sig.

(Constant)

ด้านการควบคุมดูแล X5

.320

.303

.110

.058 .336

2.900

5.269

.004

.000

ด้านการอำานวยการ X4 .200 .053 .224 3.800 .000

ด้านการงบประมาณ X6 .217 .040 .267 5.374 .000

ด้านการจัดองค์การ X2 .158 .057 .171 2.763 .006

R2= .797 Adjusted R Square = .793

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑        

๑๐๘
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๖. อภิปรายผลการวิจัย
 ๖.๑ การดำาเนินการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุง พบว่าโดยภาพรวม

ทั้ง ๖ ด้าน อยูใ่นระดับปานกลางอภปิรายได้ว่าพระสังฆาธิการเป็นบคุลากรเป็นทรัพยากรหลกัขององค์กรเปน็ผู้ที่

มหีนา้ทีแ่ละบทบาทสำาคญัในการบรหิารจดัการและปฏิบตัภิารกจิให้สูค่วามสำาเรจ็น้ัน จะตอ้ง เป็นผูท้ีว่างเปา้หมาย

ในการทำางาน มีการกำาหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนมีการปรับปรุงการทำางานอย่างต่อเน่ืองและสร้างความเชื่อมั่นใน

องค์กรวา่สามารถทำางานบรรลผุลสำาเรจ็ ตามเปา้หมาย ตามหลักการบรหิารกจิการคณะสงฆท่ี์สำาคัญ คือ ความคิด 

การตัดสินใจ การวางแผนบริหาร พร้อมทั้งเป็นผู้เสียสละ และกล้าทำาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม เพื่อให้ภารกิจการ

บริหารกิจการคณะสงฆ์ในด้านต่างๆ ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมญาณมุนี (ทองย้อย 

กติตฺทินิโฺน) (๒๕๒๖: ๔๗) กลา่วไว้วา่ การบรหิารงานเปน็กิจการของคณะสงฆท่ี์จะตอ้งทำาหรอืท่ีจะต้องถอืเปน็ธรุะ

หนา้ทีแ่ละเปน็ภารกจิของพระสงัฆาธกิารจะต้องปฏบิตัอัินเปน็ภารกจิของคณะสงฆแ์ละการพระศาสนา สอดคลอ้ง

กับแนวคิดของเอการ์วาร์ (Agarwal) (๒๕๓๐: ๗) และแอนดรูเจ และ ไอร์แลนด์ดวน (๑๙๙๓: ๔) กล่าวว่า การ

บริหารเป็นกระบวนการของการวางแผน เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยทรัพยากรต่างๆ ผ่าน

ทางการบริหารต่างๆ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การนำาและการควบคุม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์การในสภาพแวดล้อมที่ผันแปรตลอดเวลาและสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺม

จิตฺโต)(๒๕๔๙: ๓-๕) ที่ได้กล่าวไว้ว่า หน้าที่ในการจัดการ (Management Functions) คือหน้าที่แต่ละอย่างของ

กระบวนการการบริหารล้วนเป็นหน้าที่ ของงานท่ีจำาเป็นท่ีผู้บริหารจะต้องปฏิบัติท้ังนี้เพื่อให้ภารกิจหรืองานท้ัง

หลายที่บุคคลฝ่ายต่างๆ ในองค์การปฏิบัติอยู่ให้สำาเร็จผลโดยมีประสิทธิภาพของ POSDCCR จึงต้องอาศัยหลัก

การบริหารที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิจิตรา แป้นจันทร์ (๒๕๕๓: 

๑๔๕-๑๔๖) ได้ทำาการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบรหิารสว่นตำาบล ในจงัหวดักำาแพงเพชร ผลการวจิยัพบวา่ ความสำาเรจ็ในการปฏบิตังิานตามหลกัธรรมาภิ

บาลขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบล ในจังหวดักำาแพงเพชร โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เชน่เดยีวกบัผลการวจัิย

ของ ศรีมอย ชะเอมทอง (๒๕๕๗: บทคัดย่อ) ได้ทำาการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการงานสาธารณสุขของเทศบาล ตำาบลป่าอ้อดอนชัย อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามทัศนะของผู้บริหาร

และผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสาธารณสุข 

โดยภาพรวมเห็นว่ามีความสำาคัญในระดับปานกลาง โดยที่ทุกด้านของปัจจัยมีความสำาคัญในระดับปานกลาง

 ๖.๒ ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมท้ัง 

๖ ด้าน อยู่ในระดับปานกลางอภิปรายได้ว่า ประสิทธิภาพการบริหารจะอยู่ในระดับใดน้ัน พระสังฆาธิการเป็น

ผู้ขับเคล่ือนความเจริญก้าวหน้าในด้านการบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพมีความเข้าใจและเห็นความ สำาคัญในหลัก

การการบริหารที่สามารถช่วยให้พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคงถาวรซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ พระเทพ

รัตนสุธี (๒๕๕๕: ๑๒๑) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้มีกระบวนการพัฒนาการด้าน

เทคโนโลยีและการบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมนำาการบริหารไปสู่ความเจริญและมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ

ข้อบังคับระเบียบต่าง ๆ  มาเกื้อกูลพระธรรมวินัยโดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆ์มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัย

ก่อนมากคือ มีรูปแบบที่ปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นรูปแบบแนวคิดและวิธีการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์

ชื่อว่ามีส่วนสำาคัญยิ่งในการบริหารจัดการให้องค์กรคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลฉะนั้นผู้ท่ีจะเป็นผู้นำา

ในการบริหารคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้เพียบพร้อมด้วย

๑๐๙
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จริยาวัตรข้อปฏิบัติที่ดีงามและเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และสังคมโดยรวมสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครู

สังฆรักษ์กฤษฎ์ิตภณ สุเมโธ (๒๕๕๓: บทคัดย่อ) ได้ทำาการศึกษาวิจัยเรื่อง“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัด

ของเจ้าอาวาสในเขตอำาเภอลำาลูกกาจังหวัดปทุมธานี” พบว่าประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส

ในเขตอำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและผลการศึกษาวิจัยของ พระครูสันติ

ธรรมาภิรัต (นาควิไล) (๒๕๕๔: บทคัดย่อ) ได้ทำาการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหาร

กจิการคณะสงฆจ์งัหวดัราชบรุ”ีพบวา่บทบาทของพระสงัฆาธกิารในการบรหิารกจิการคณะสงฆจ์งัหวดัราชบรีุท้ัง 

๖ ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับงานวิจัยของพระราชปริยัติโมลี (ไพบูลย์ วิปุโล) (๒๕๕๔: 

บทคัดย่อ) ได้ทำาการศึกษาวิจัยเรื่อง“การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัด

สุพรรณบุรี” พบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เป็นต้นเป็นต้น

 ๖.๓ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

เพ่ือค้นหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุงพบว่า 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุงตัวแปรมีอำานาจ

พยากรณ์ที่ดีที่สุด มีจำานวน ๔ ตัวแปร ได้แก่ด้านการควบคุมดูแล (X5) รองลงไปได้แก่ด้านการอำานวยการ (X4) 

ด้านการงบประมาณ (X6) และด้านการจัดองค์การ (X2) มีค่าเท่ากับ .๓๐๓, .๒๐๐, .๒๑๗ และ .๑๕๘ ตามลำาดับ 

ร่วมกันพยากรณ์การบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยภาพรวม ได้ร้อยละ ๗๙.๗๐ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .

๐๑ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ มีค่า .๒๗๓โดยสร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน

ดิบและคะแนนมาตรฐานตามลำาดับ ดังนี้ Ŷ = .๓๒๐ (Constant) + .๓๐๓ (X5) + .๒๐๐ (X4) + .๒๑๗ (X6) + 

.๑๕๘ (X2), = .๓๓๖ (X5) + .๒๒๔ (X4) + .๒๖๗ (X6) + .๑๗๑ (X2) อภิปรายได้ว่า ความสำาเร็จในการบริหาร

กจิการคณะสงฆน์ัน้ จะประสบผลสำาเรจ็ตามวตัถปุระสงค์เพียงใดยอ่มขึน้อยูก่บัความสามารถของพระสงัฆาธกิาร 

ที่จะนำาทรัพยากรดังกล่าวออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์และได้ผลอย่างคุ้มค่า ซึ่งจัดเป็นหน้าที่ของพระสังฆาธิการ

ควรให้ความสนใจอย่างจริงจังกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ กล่าวคือ เพื่อให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ

กิจการคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺ

โต) (๒๕๔๙) ได้เสนอแนะการบริหารเป็นวิธีการทำาให้งานสำาเร็จโดยอาศัยผู้อื่น (Getting things done through 

other people) ให้สำาเร็จ มี ๕ ประการ ตามคำาย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” สอดคล้องกับ บุญช่วย จันทร์

เฮ้า (๒๕๔๔) กล่าวว่า การบริหารจัดการองค์การใดก็ตามจุดมุ่งหมายที่สำาคัญอยู่ที่ต้องการให้บรรลุจุดประสงค์ที่

กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอยู่เสมอทั้งนี้ย่อมจะต้องอาศัยองค์ประกอบ ๔ ประการคือคนหรือ 

บุคลากร (Man) เงินหรืองบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) การจัดการหรือเทคนิคในการบริหาร 

(Management) องค์ประกอบทั้ง ๔ ประการมีความสำาคัญมากเป็นอย่างมากและใช้ความรู้ความสามารถเพียง

พอในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของวิรัตน์ 

พงษ์มิตร (วารสารคณะศึกษาศาสตร์, ๒๕๕๗) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียน

ในสงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๒๑ โดยใชป้จัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของโรงเรยีนเปน็ตวั

พยากรณ์พบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตร (X6) ปัจจัยด้านทรัพยากร (X5) ปัจจัยด้านผู้บริหาร (X1) ปัจจัยด้านนักเรียน 

(X3) และปัจจัยด้านครู (X2) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียน เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด มี

คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หคุณู (R2) เทา่กบั .๘๘๒ สามารถรว่มพยากรณป์ระสทิธผิลการบรหิารของโรงเรยีนใน

๑๑๐
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สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ได้ร้อยละ ๗๗.๘๐ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวิจิตรา

แป้นจันทร์ (วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ๒๕๕๓) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการ

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำาบล ในจังหวัดกำาแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า เมื่อใช้

การถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน พบว่า มีกลุ่มตัวแปร ๔ ตัว ที่มีนัยสำาคัญของการพยากรณ์ความสำาเร็จ

ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำาบล ในจังหวัดกำาแพงเพชร คือ การวางแผน 

ผู้บริหาร งบประมาณ พนักงานส่วนตำาบล โดยกลุ่มตัวแปรเหล่านี้มีอำานาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ ๙๗.๑๐

๗. ข้อเสนอแนะ
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ       

  ๗.๑.๑ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรร่วมกันในการกำาหนดนโยบาย วางแผนงาน ในการ

บริหารทั้งระบบ มีการประชุมติดตามงานโดยสมำ่าเสมอ จัดบุคลากรให้อยู่ในงานท่ีเหมาะสม ควรใช้ทักษะและ

ศักยภาพในการจัดการ ปรับการสื่อสารสั่งการ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารสั่งการ 

เพื่อให้การดำาเนินการบริหารเกิดประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การตั้งกองทุนช่วยเหลือ

สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสเป็นที่บำาบัดผู้ติดยาเสพติด สงเคราะห์แก่คนชราและเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือกองทุนส่งเสริม

ทางด้านการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร การวางแผนสรรหาและพัฒนาครูผู้สอนแผนกปริยัติธรรม พระธรรมทูต

และพระวปัิสสนาจารยใ์นการเผยแผธ่รรม ควรจดัอบรมเกีย่วกบัการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเผยแผ่ธรรมะ สนบัสนนุ

ให้มีการจัดกิจกรรมอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนสมำ่าเสมอการเผยแพร่กิจกรรมของทางวัดตลอดจนสร้าง

กำาลังใจและการกระตุ้นพระภิกษุในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมคณะสงฆ์เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ชุมชน

และสังคมทั่วไป

  ๗.๑.๒ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรนำาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพัทลุงเช่น การเผยแผ่ธรรมทางสื่อวิทยุและสื่ออื่นๆอบรมวิธีการเผยแผ่แก่

พระภิกษุสามเณร ผลิตอบรมพระวิปัสสนาจารย์พระธรรมทูตควรมีการพัฒนาบทบาทพระวิทยากรและครูผู้สอน

บาลีและธรรมศกึษา การจัดต้ังกองทนุศูนยศ์กึษาพระพทุธศาสนาวันอาทติยแ์กเ่ดก็และเยาชนการจัดเตรยีมสถาน

ทีพ่กัอาศยัสำาหรบัศรทัธาสาธุชน พระอาคนัตุกะ อยา่งเปน็ระบบและเพียงพอสำาหรบัศักยภาพของแตล่ะวดัจดัตัง้

กองทนุเพือ่การบำารงุวดัและซอ่มแซมสาธารณประโยชนข์องวดั การควบคมุดแูลการกอ่สรา้ง หรอืบรูณะศาสนวตัถ ุ

โดยรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทยไว้โดยมีผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ อย่างเป็นสัดส่วน

 ๗.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

  ๗.๒.๑ ควรจะศึกษาเรื่องบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยมีการ

สมัภาษณเ์พิม่เติมเพ่ือจะได้เปรยีบความคดิเหน็พระภกิษสุามเณรกบัประชาชนทีม่ตีอ่บทบาทของพระสงัฆาธกิาร

ในการบริหารกจิการคณะสงฆแ์ละมีการเพิม่กลุม่ประชากรใหม้ากยิง่กวา่เดมิคือจากทีเ่ปน็การแบบสอบถามเฉพาะ

พระสงัฆาธกิารอยา่งเดยีว ควรเพิม่กลุม่ประชากรทีเ่ปน็ พระภกิษ ุสามเณร ประชาชนเขา้มาดว้ยเพือ่ความชดัเจน

และความหลากหลายของข้อมูลมากยิ่งขึ้น

  ๗.๒.๒ ควรศกึษาเรือ่งระดบัความคิดเห็นของภิกษสุามเณรและประชาชนท่ีมีตอ่บทบาทของพระ

สงัฆาธิการในการบรหิารกจิการคณะสงฆ์เพือ่เปรยีบเทยีบความคิดเหน็ใหก้วา้งมากขึน้จะไดเ้ปน็การสง่เสรมิใหพ้ระ

สังฆาธิการในแต่ละวัดหันมาสนใจและมีความตื่นตัวเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้มากยิ่งขึ้น

๑๑๑
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วิเคราะห์การเปลี่ยนความเชื่อ: กรณีศึกษาการเปลี่ยนความเชื่อของประชาชน

ในอำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

An Analysis of Change Believe: A Case Studies to Convert the Beliefs 

of the People in Muang District, Pattani Province

วาสนา คงขันธ์ * 

บทคัดย่อ

 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาความเชื่อในศาสนาพุทธและความเชื่อในศาสนาคริสต์ 

๒. เพื่อศึกษาถึงมูลเหตุและแรงจูงใจในการเปลี่ยนความเชื่อ ๓. เพ่ือศึกษากระบวนการและผลกระทบ ในการ

เปลี่ยนความเชื่อ กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ผู้ที่เปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาคริสต์

ครสิตจกัรละ ๒ คน ประกอบด้วย ๑. ครสิตจักรปตัตาน ี๒. ครสิตจกัรความหวัง ๓. ครสิตจกัรรม่เยน็ ๔. ครสิตจกัร

พระพรปัตตานี ๕. คริสตจักรสัมพันธ์ร่มพระคุณปัตตานี เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารพระไตรปิฎก อรรถกถา 

อนุฏีกา บทความ พระคัมภีร์ใบเบิล และการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 

 ผลการวิจัยพบว่า         

 ๑. ด้านความเชื่อทางศาสนาพบว่า พระพุทธศาสนาเถรวาทไม่ยอมรับการเชื่อเรื่องพระเจ้าสร้างโลก

เพราะเห็นว่าโลกเป็นสิ่งไม่คงที่ถาวรแต่เป็นสิ่งที่เปล่ียนแปลงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกฎธรรมชาติซึ่งขัดแย้งกับ

ลกัษณะสำาคญัของพระเจ้าคอืความเปน็สิง่คงทีเ่ปน็นรัินดรและเปน็อมตะซึง่เรยีกวา่อาตมนัหรือพรหมมนั ศาสนา

พทุธกำาหนดความเชือ่ หรอืศรทัธาไว ้๔ ประเภท คอื กมัมสทัธา เช่ือเรือ่งกรรม, วปิากสทัธา เช่ือเรือ่งผลแห่งกรรม, 

กัมมัสสกตาสัทธา คือ เชื่อว่าสัตว์ทั้งปวงมีกรรมเป็นของๆ ตน, และตถาคตโพธิสัทธา การเชื่อในปัญญาเป็นเครื่อง

ตรสัรูข้องพระตถาคต, สว่นศรทัธาหรอืความเชือ่ในศาสนาครสิตค์อืการเชือ่ความเชือ่มัน่ความนอบนอ้มความจงรกั

ภักดีต่อพระเจ้าซึ่งเป็นการเชื่อที่เชื่อโดยเด็ดขาดและปราศจากข้อสงสัย     

 ๒. มูลเหตุและแรงจูงใจในการเปลี่ยนความเชื่อ ประกอบด้วย ๕ ด้าน คือ ด้านการชักชวนของเพื่อน

หรือคนใกล้ชิด ด้านลักษณะพิธีกรรมทางศาสนา ด้านความประทับใจในบริบททางสังคม ด้านปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้น

ในชีวิต และด้านความศรัทธาในหลักคำาสอน 

 ๓. กระบวนการในการเปลี่ยนความเชื่อจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาคริสต์ประกอบด้วย ๓ ขั้น คือ 

๑) ขั้นเข้าสู่บริบทคริสเตียน ๒) ขั้นแปลงเอกลักษณ์ และ ๓) ขั้นยึดมั่นผูกพันส่วนผลกระทบในการเปลี่ยนความ

เชื่อส่วนผลกระทบประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ ด้านจิตใจ ด้านครอบครัว และด้านสังคม ๑. ด้านจิตใจ คือ จิตใจสงบ

ข้ึน ชวีติเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขึีน้ นสิยัดขึีน้ ไมโ่กรธงา่ย ความเครยีดทีเ่กดิจากการปรบัสภาพจติใจและพฤตกิรรม 

๒. ดา้นครอบครวัถา้หากครอบครวัทีน่บัถอืศาสนาทีไ่มใ่ช่ครสิต ์เช่น พุทธ จะมผีลกระทบ เช่น ความคิดเหน็ไมต่รง

กัน ญาติโกรธเคือง เป็นต้น ส่วนผู้ที่ครอบครัวนับถือศาสนาคริสต์อยู่แล้วจะไม่ส่งผลกระทบ ๓. ด้านสังคม คนใน

สังคมนัน้ไมไ่ดน้บัถอืศาสนาครสิต ์จะมองวา่ตนเปน็เหมือนคนแปลกหนา้จากสนิทสนมกลายเปน็ไม่สนทิสนมเหมอืน

  * นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
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ที่เป็นมา แต่บางคนก็เข้าใจ และเห็นว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะนับถือศาสนาอะไรก็ได้

 ขอ้เสนอแนะ ครสิตชนควรนำาคณุธรรมทีเ่ปน็รากฐานชวีติของพทุธบรษิทัมาปรบัใช้เป็นเอกลกัษณข์อง

คริสตชน เช่น ความเมตตา ความรักสงบ จิตใจแจ่มใส รักอิสระ การนับถือและสุภาพอ่อนน้อมต่อผู้อื่น ใจกว้าง 

กตัญญูรู้คุณ

คำาสำาคัญ: ความเชื่อ, การเปลี่ยน

Abstract

 The purposes of this research were: 1) to study belief in Buddhism and Christianity, 

2) to study the cause and motivation of belief Convert, and 3) to study the process and the 

impact in belief Convert. The samples were collected from the persons who changed their 

belief from Buddhism into Christianity. In this case, 2 person from each church, consisted of 1. 

Pattani Chursh 2. Hope Church 3. Rom Yen Christian Church 4. Phrapornpattani Churchand 5. 

Romphrakhunpattani Associate Church were picked up. The data was collected from Tripitaka, 

commentary, sub-commentaries, articles, Bible and indepth interview.

 The research findings revealed that:

 1. The belief in religion found that Buddhism in Theravada is not agree with the belief 

of God created the world because in his eyesight the world is not permanent, it can be changed 

like the law of nature-impermanence, suffering, soulless. This is a big conflict between Buddhism 

and Christianity because the permanence and the immortality are put on the side of Christianity 

but the Four Belief, consisted of 1. Belief in the law of action 2. Belief in the consequences of 

actions 3. Belief in the individual ownership of action and 4. Belief in the Enlightenment of the 

Buddha, are put on the side of Buddhism. Otherwise, the belief in Christianity was focused on 

humanity and love in God without any doubts.

 2. The causes and motivations in belief Convert were occurred on 1. The solicitation 

of a friend or acquaintance 2. Religious ceremony 3. The impression in the social context 

4. Miracle of life and 5. Faith in the teachings

 3. The process of belief Convert from Buddhism into Christianity consisted of 3 steps: 1. 

Step into Christianity context 2. Step into the unique converter and 3. Step into the adherence and 

commitment of belief Convert. The impacts are appeared as: 1. Mind: the mind gets more peace-

ful and less stress, and the life changes for the better 2. Family: Christian families always have no 

disagreement like Buddhism and 3. Society: people in society that are not Christian are seen as the 

strangers but someone still understands and well knows that it is the rights to be chosen religions.

Keywords: Believe, Convertion
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๑. บทนำา

 ความเชื่อในศาสนาพุทธสอนให้เชื่อในกฎแห่งกรรมและผลของการกระทำา เชื่อเรื่อง ปฏิบัตินิยม เชื่อ

ในชาตินี้ชาติหน้า สอนให้เชื่อในเรื่องนรก สวรรค์ เชื่อในเรื่องบาปบุญ คุณโทษ เรื่องเหตุเรื่องและผล เชื่อในหลัก

อริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้า เชื่อในกฎไตรลักษณ์ และเชื่อว่าทำาดีได้ดี ทำาชั่วได้ชั่ว มรรค ผล นิพพาน เป็นต้น ๑๑๕ 

 ความเชื่อในศาสนาคริสต์ สอนให้เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งเชื่อเรื่องหลักตรี

เอกานุภาพ เชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้า เชื่อว่าพระเจ้าสามารถไถ่โทษให้แก่ผู้สำานึกและสารภาพผิดบาป 

ความรอด เชื่อเรื่องนรกและสวรรค์ เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาความดีความชั่ว สอนเรื่องความรัก ความหวัง 

การบังเกิดใหม่ เป็นต้น ๑๑๖ 

 จากการทีผู่ว้จิยัไดร้บัฟงัขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูเ้ปลีย่นความเชือ่ไดใ้ห้ข้อมลูวา่มลูเหตแุละแรงจงูใจมาจาก

การได้รับข้อมูลการเผยแพร่ของผู้ประกาศศาสนา การได้ศึกษาเรียนรู้ถึงศาสดา รวมทั้งคำาสอนของศาสนาอื่น ๆ 

จนเกิดความประทับใจและศรัทธา อีกทั้งจากสาเหตุสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ในสังคม การเมือง สภาพวิถีชีวิต 

รวมถึงการได้รับข้อมูลของคำาสอนในความเช่ือใหม่ และสภาพปัญหาของชีวิตและจิตใจ รวมถึงชีวิตการแต่งงาน 

และบุคคลผู้นั้นมีประสบการณ์ใหม่ ได้รับความรู้และข้อมูลใหม่ มีความคิด ก็สามารถทำาให้มนุษย์เปล่ียนความ

เชื่อที่มีมาตั้งแต่เดิมได้ ปัจจุบันประชาชนมีแนวโน้มการเปลี่ยน ความเชื่อกันมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในอำาเภอ

เมือง จังหวัดปัตตานีดังที่กล่าวมา

 จากสภาพและปญัหาขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่คนท่ีมปีระสบการณใ์นความเชือ่ใหม ่ทำาใหผู้น้ัน้ไดติ้ดสนิใจใน

การเปลี่ยนความเชื่อ ซึ่งเป็นการตัดสินใจครั้งสำาคัญในชีวิต เมื่อเปลี่ยนความเชื่อแล้ว เป็นที่น่าสนใจและน่าศึกษา

อีกว่าในการเปลี่ยนความเชื่อนั้นส่งผลอย่างไรบ้าง ต่อชีวิตและพฤติกรรม รวมถึงวิถีการชีวิต และการปรับตัวกับ

สังคมและสิ่งแวดล้อม

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่า มีความจำาเป็นและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะศึกษาวิเคราะห์เรื่อง การเปลี่ยน

ความเชือ่ กรณศีกึษาการเปลีย่นความเชือ่ของประชาขนในอำาเภอเมือง จงัหวดัปตัตาน ีโดยศึกษาเฉพาะผู้ท่ีนบัถอื

ศาสนาพุทธเปลี่ยนมาเป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ เพื่อได้ศึกษาถึง มูลเหตุและแรงจูงใจในความเปลี่ยนความเชื่อ 

รวมถึงกระบวนการและผลกระทบจากการเปลี่ยนความเชื่อนั้น รวมทั้งวิถีการดำาเนินชีวิตในประจำาวัน การปรับ

ตัวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาความเชื่อในศาสนาพุทธและความเชื่อในศาสนาคริสต์

 ๒.๒ เพื่อศึกษาถึงมูลเหตุและแรงจูงใจในการเปลี่ยนความเชื่อ

 ๒.๓ เพื่อศึกษากระบวนการและผลกระทบ ในการเปลี่ยนความเชื่อ

  ๑๑๕  พุทธทาสภิกขุ, คริสตธรรมและพุทธธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพฯ: ๒๕๔๙) หน้า ๑๙.
  ๑๑๕  

คร. ๑๓ : ๔-๗

๑๑๕
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๓. วิธีการดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาการวจิยัเรือ่ง การเปลีย่นความเชือ่ : กรณศีกึษาการเปลีย่นความเชือ่ของประชาชนในอำาเภอ

เมือง จังหวัดปัตตานี

 ผู้วิจัยได้ศึกษาใน ๒ ลักษณะคือ เนื้อหาจากเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-depth Interview) ดังต่อไปนี้

 ๓.๑ การศึกษาความเชื่อและคำาสอนในศาสนาพุทธ

 โดยศึกษาจากเนื้อหาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยดำาเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

  ๓.๑.๑ ขั้นรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาค้นคว้า จากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา หนังสือตำารา 

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ตามแนวของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเน้นจาก

เอกสารเป็นหลัก

  ๑) ขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Source) ไดแ้ก ่พระไตรปฎิก อรรถกถา ตำารา และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง

  ๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ งานวิจัย เอกสาร ทางวิชาการ หนังสือ ตำารา 

บทความ ข้อเขียน ข้อมูลที่เป็นเอกสาร วารสาร ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง

  ๓.๑.๒ วิเคราะห์ข้อมูลโดย Content analysis ลำาดับเนื้อหาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อและ

คำาสอนในศาสนาพุทธ

 ๓.๒ การศึกษาความเชื่อและคำาสอนในศาสนาคริสต์

 โดยศึกษาจากเนื้อหาจากเอกสาร (Documentary Research ) และการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth 

Interview) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ๓.๒.๑ ขัน้รวบรวมข้อมูล จากการศกึษาค้นควา้ จากคัมภรีไ์บเบิล้ หนงัสอื ตำารา เอกสารและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ตามแนวของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเน้นจากการเอกสารเป็นหลัก

  ๓.๒.๒ ขั้นรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มีรายละเอียดการ

ดำาเนินการ ดังนี้

  ๑) ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ

  ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ (Key Informants) คือบุคคลที่เปล่ียนความเช่ือจากศาสนาพุทธเป็นศาสนา

คริสต์ จำานวน ๑๐ คนจาก ๕ คริสตจักร ในอำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยเลือกคริสตจักร ละ ๒ คน 

  ๒) วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ

  ใชวิ้ธกีารเลอืกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposeful Selection) เปน็การเลือกแบบไม่มีโครงสร้างท่ี

เครง่ครดั มข้ัีนตอนและวธิกีารดำาเนนิการทีไ่มซ่บัซ้อน จุดมุ่งหมายหลักของการเลือกตวัอย่างแบบน้ีไม่ใชเ้พ่ือไดก้ลุ่ม

ทีเ่ปน็ตวัแทน แตเ่พือ่ทีจ่ะไดต้วัอยา่งทีเ่หมาะสมทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็ไดส้ำาหรับแนวคิด จดุมุ่งหมาย และวตัถปุระสงค์

ของการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่เลือกมีลักษณะเป็น “Information Case” คือมีข้อมูลให้ศึกษาในระดับลึกได้มาก 

และสามารถสะท้อนความเป็นจริงได้ดีที่สุด ซึ่งจะมีความหมายต่อจุดมุ่งหมายหลักของการศึกษา เพื่อให้ได้ผู้ใช้

ข้อมูลสำาคัญที่เหมาะสมที่สุด กับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษามากที่สุด

  ๓) การสร้างแบบสัมภาษณ์

  ในการสร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการวิจัยเรื่องนี้ เพื่อเก็บข้อมูลผู้วิจัยมีกระบวนการดังนี้คือ

    - ศึกษารายละเอยีดเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงความเชือ่จากศาสนาพทุธเปน็ศาสนาครสิต์ จากตำารา 

๑๑๖
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เอกสาร วารสาร สิง่ตพีมิพแ์ละงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้ง และการศึกษาวธีิการสร้างแบบสัมภาษณต์ามวตัถปุระสงค์ของ

การวิจัยข้อที่ ๓

  - นำาแบบสัมภาษณ์เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม

  - พัฒนาปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามคำาแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา

   - นำาแบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์แบบไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับผู้ใช้ข้อมูลสำาคัญที่

เลือกไว้

  ๔) การรวบรวมข้อมูล

   - การได้มาซึ่งข้อมูลสำาคัญ ผู้วิจัยพิจารณาว่าผู้ให้ข้อมูลนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่มีคุณสมบัติ

ตรงตามตอ้งการ สามารถตอบปญัหาทีต้่องการเก่ียวกบัไดห้รือไม่ รวมท้ังพิจารณาความเปน็ไปได้ท่ีจะเขา้ไปศึกษา 

ตลอดจนพิจาณาความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง

   -  การแนะนำาตวั ผูว้จิยัไดส้ง่เอกสารขอความร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูล จากนัน้จงึ กำาหนดวนั เวลา

สัมภาษณ์ วิธีการดังกล่าวเป็นการกำาหนดบทบาทของผู้วิจัยแบบเปิดเผย (Over role)

   - สัมภาษณ์รายบุคคลผู้ที่ได้เปลี่ยนความเชื่อจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาคริสต์ โดยให้ความ

สำาคัญกับความคิดเห็นในทัศนะของผู้ให้ข้อมูล มุ่งหาข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลเชิงพรรณนา มีประเด็นในการ

สัมภาษณท์ีช่ดัเจน ใชค้ำาถาม อยา่งเปดิกวา้ง มกีารเตรยีมตวักอ่นทำาการสมัภาษณโ์ดยการหาความรูท้ีเ่กีย่วกบัเรือ่ง

ทีสั่มภาษณ ์อยา่งเพยีงพอ และสร้างความสมัพันธ์ (Rapport) ผู้วิจยัแนะนำาตวัตามบทบาทท่ีกำาหนดโดยการสรา้ง

ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เกิดความประทับใจ ไว้วางใจ และกล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลที่ ผู้สัมภาษณ์

ต้องการ การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)ใช้เวลาประมาณ ๒ 

ชัว่โมงต่อหนึง่คน ถงึถอืวา่เปน็ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมสำาหรบัการสัมภาษณใ์นการทำาวจัิยเชิงคุณภาพ ผู้วจิยัใช้วธีิการ

สมัภาษณโ์ดยตรง (Face-to-Face) กบัผูใ้หข้อ้มลูสำาคัญ ท้ังนีผู้้วจิยัเชงิคุณภาพ ผู้วจิยัผู้ใหข้อ้มูลสำาคัญเพ่ิมเตมิทาง

โทรศัพท์ในกรณีของการศึกษาเพื่อเป็นการเติมเต็มข้อมูลระหว่างการเก็บข้อมูล ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น

  ๕) การรวบรวมข้อมูลประกอบเพ่ิมเติม รวบรวมข้อมูลทุกส่วนเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก โดยการ

สัมภาษณ์ บันทึกเสียง ถ่ายรูป สมุดบันทึก และถอดความออกมาเรียบเรียงต่อไป

  ๖) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดการดำาเนินการดังนี้

   - ผูว้จิยัดำาเนนิการนำารายละเอยีดจากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง และผลจากการ

สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนความเชื่อจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาคริสต์

   - นำาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นข้อเสนอแนะเบื้องต้น

   - ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนำามาใช้ในการเรียบเรียง

   - ศกึษาขอ้มลูจากเอกสารตามขอ้ ๑ และขอ้มลูการสมัภาษณเ์ชิงลกึตามขอ้ ๒ มาวเิคราะหป์ระเดน็ 

ลำาดบัหมวดหมูต่ามความสำาคญัและลำาดบัการนำาเสนอผลการวเิคราะหว์า่สามารถตอบวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย

ที่กำาหนดไว้ได้หรือไม่ หลังจากนั้นจึงวิเคราะห์ตามขอบเขตด้านเนื้อหาที่กำาหนดไว้    

  - สรปุผลและนำาเสนอขอ้มูลทีไ่ด้จากการวจิยั ในลกัษณะของการพรรณนาวเิคราะห ์(Descriptive 

Analysis) และในลักษณะของการวิเคราะห์เชิงตีความ (Interpretive Analysis)     

๑๑๗
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๔. ผลการวิจัย
 ๔.๑ ความเชื่อในศาสนาพุทธและความเชื่อในศาสนาคริสต์

 พระพทุธศาสนาเถรวาทไมย่อมรบัการเชือ่เรือ่งพระเจา้สร้างโลกตามความเช่ือของศาสนาพราหมณโ์ลก

เกิดข้ึนเมื่อไรอย่างไรพระพุทธศาสนาเถรวาทไม่ให้ความสนใจแม้จะมีข้อความเก่ียวกับเรื่องนี้อยู่ในอัคคัญญสูตร

บางส่วนแต่คำาสอนนั้นก็มุ่งสอนเรื่องกรรมมากกว่าเรื่องการเกิดโลกและการท่ีพระพุทธศาสนาเถรวาทไม่ยอมรับ

เรื่องพระเจ้าผู้สร้างก็เพราะเห็นว่าโลกเป็นสิ่งไม่คงที่ถาวรแต่เป็นส่ิงที่เปล่ียนแปลงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกฎ

ธรรมชาติดังกล่าวนี้ขัดแย้งกับลักษณะสำาคัญของพระเจ้า คือ ความเป็นสิ่งคงที่เป็นนิรันดรและเป็นอมตะซึ่งเรียก

วา่อาตมนัหรอืพรหมมันดังนัน้พระพทุธศาสนาเถรวาทจึงหนัมาสอนใหศ้าสนกิชนพิจารณารูเ้ทา่ทนัภาวะของโลก

ตามที่มันเป็นและสนใจโลกภายในมากกว่าสิ่งที่ไม่คงภายนอกเพื่อจะได้ปฏิบัติให้สิ้นทุกข์ต่อไป

 หลักการเชือ่หรอืศรทัธาในความหมายของศาสนาครสิตต์ามคตขิองนกับญุออกสัตนิ คือการเช่ือความ

เชือ่มัน่ความนอบนอ้มความจงรกัภกัดตีอ่พระเจา้ซึง่เปน็การเชือ่ทีเ่ช่ือโดยเดด็ขาดและปราศจากขอ้สงสัยเช่ือในส่ิง

ทีม่ภีาวะซ่ึงมองไมเ่หน็แตม่คีวามสมัพนัธก์บัจติมนษุยอ์ยา่งลกึซึง้ทีส่ดุดงันัน้สิง่ทีก่ลา่วไวใ้นคมัภรีไ์บเบลิจงึเปน็สิง่ที่

พระเจ้าทรงเปิดเผยความรู้เหล่านั้นให้มนุษย์ทราบที่เรียกว่าวิวรณ์ (Revelation) จึงมีความถูกต้องในด้านความ

สำาคัญ St.Augustine เชื่อว่าการเชื่อมีความสำาคัญ ๒ ประการคือ 

 ๔.๑.๑ การเชือ่เปน็บนัไดขัน้แรกทีน่ำาไปสูพ่ระเจ้าเพราะมนษุย์ตอ้งการความสุขและความสุขนัน้ตอ้งมา

จากส่ิงทีไ่มเ่ปล่ียนแปลงมคีวามสมบรูณก์วา่ตนซึง่ก็ไดแ้กพ่ระเจา้เทา่นัน้มนษุยท์ีแ่สวงหาพระเจา้จงึเทา่กบัแสวงหา

ความสุขโดยอาศัยการเชื่อคือศรัทธาเป็นวิถีของการดำาเนิน 

 ๔.๑.๒ การเชือ่เปน็ทีม่าของความรูท้ีแ่ทจ้รงิคือการรู้จกัส่ิงท่ีเปน็จริง (Reality) คือพระเจา้เพราะความ

รู้ดังกล่าวนั้นสามารถนาความสุขมาให้แก่เจ้าของความรู้แต่ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเป็นเรื่องที่อยู่พ้นปัญญาของ

มนุษย์ฉะนั้นเราต้องอาศัยการเชื่อคือศรัทธาเป็นเครื่องเชื่อมโยงให้ได้ความรู้นั้นมาเป้าหมายปลายทำางานของการ

เชือ่หรอืศรทัธากค็อืการเขา้ถงึความสขุและความสขุดังกลา่วนัน้มนษุยจ์ะแสวงหาไดจ้ากพระเจา้เทา่นัน้ซึง่เรยีกจดุ

หมายสงูสดุนัน้วา่ชวีตินรินัดรสำาหรบัปัญหาทีส่ำาคัญของศาสนาครสิตก์คื็อปัญหาเรือ่งการมอียูข่องพระเจา้กน็ำาหลกั

การเชือ่หรอืศรัทธามาเปน็จดุเริม่ตน้ในการพสิจูนค์วามมอียู่ของพระเจา้เพราะตอ้งการเชือ่วา่มนษุย์ไม่สามารถรบั

รู้พระเจ้าได้จากประสบการณ์ของตนมนุษย์ต้องอาศัยหลักการเช่ือหรือศรัทธาของตนในการยอมรับการมีอยู่ของ

พระเจ้าก่อนท่ีจะพิสูจน์โดยข้อพิสูจน์ทำางานเทววิทยาแนวคิดลักษณะเช่นนี้จึงเป็นการประสานหลักการเชื่อคือ

ศรัทธาที่เป็นเรื่องของศาสนาและปรัชญาที่เป็นเรื่องของเหตุผลเข้าด้วยกัน

 ๔.๒ มูลเหตุและแรงจูงใจในการเปลี่ยนความเชื่อ

 จากผลการวิจัยพบว่ามูลเหตุและแรงจูงใจในการเปลี่ยนความเช่ือจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาคริสต์

ของประชาชนจังหวัดปัตตานีประกอบด้วย ๕ ด้าน คือ ด้านการชักชวนของเพื่อนหรือคนใกล้ชิด ด้านลักษณะ

ของกิจกรรมทางศาสนา ด้านความประทับใจในบริบททางสังคม ด้านปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในชีวิต และด้านความ

ศรัทธาในหลักคำาสอน มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

  ๔.๒.๑ การชักชวนของเพื่อนหรือคนใกล้ชิด คือ คนใกล้ชิดหรือเพื่อนสนิทมีผลต่อการเปลี่ยนชื่อ

ทางศาสนา โดยเป็นจดุเริม่ตน้ในการชกัชวนเขา้สูศ่าสนาคริสต ์คือ ไม่ไดเ้ขา้มานบัถอืศาสนาครสิต์เพราะเกดิความ

เข้าใจ หรือใช้ปัญญาในการพิจารณาแต่เข้ามาโดยการชักชวนของคนใกล้ตัวหรือเพื่อนสนิท
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  ๔.๒.๒ ลกัษณะของกจิกรรมทางศาสนา คือ หลักปฏบิตัทิางศาสนาเดมิคือศาสนาพทุธมหีลกัปฏบิตัิ

ที่ผู้ปฏิบัติไม่ชอบ เมื่อเข้ามาในบริบทของศาสนาคริสต์พบว่า ตนเองชอบหลักปฏิบัติของศาสนาคริสต์มากกว่า จึง

เข้ามาเป็นคริสเตียน

 ๔.๒.๓ ความประทับใจในบริบททางสังคมคือ ผู้ที่เข้ามาสู่บริบทคริสเตียนแล้วเกิดความประทับใจใน

บริบททางสังคม เกิดความผูกพันต่อกัน จนทำาให้สมาชิกที่เข้าใหม่ตัดสินใจยอมรับเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม จนท้าย

สุดก็ตัดสินใจรับความเชื่อในที่สุด

 ๔.๒.๔ ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคือ ผู้ที่เข้าสู่บริบทสังคมคริสเตียนแล้วได้ทำาการอธิษฐาน ตั้งจิต

ปรารถนา แล้วสมดังคำาอธิษฐานจึงทำาให้ผู้อธิษฐานเชื่อในศาสนาคริสต์

 ๔.๒.๕ ความศรัทธาต่อหลักคำาสอนคือ ผู้ที่เข้าสู่บริบทคริสเตียนแล้วความศรัทธาต่อหลักคำาสอนของ

ศาสนาคริสต์ อาจจะเกิดจากการฟังการเทศนา หรือ การอ่านพระคัมภีร์ใบเบิล 

 ๔.๓ กระบวนการและผลกระทบในการเปลี่ยนความเชื่อ กระบวนการในการเปลี่ยนความเชื่อ

กระบวนการเปลี่ยนความเชื่อจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาคริสต์ประกอบด้วย ๓ ขั้น คือ

 ๔.๓.๑ ขั้นเข้าสู่บริบทคริสเตียน 

 ๔.๓.๒ ขั้นแปลงเอกลักษณ์ 

 ๔.๓.๓ ขั้นยึดมั่นผูกพัน โดยจะดำาเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขต่าง ๆ 

เชน่ การเขา้สูบ่รบิทเรว็หรอืชา้ ทศันคติต่อศาสนาครสิต์ การตอบสนองความตอ้งการ การศกึษาพระคมัภรี ์เปน็ตน้

 ๔.๔ ผลกระทบในการเปลี่ยนความเชื่อ

 ๔.๔.๑ ผลกระทบด้านจิตใจของผู้เปลี่ยนความเชื่อ

 จากการศึกษาพบว่าผู้ที่เปลี่ยนความเชื่อมีผลกระทบทั้งด้านดีและด้านที่ไม่ดี ด้านดีคือ จิตใจสงบขึ้น 

ชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น นิสัยดีขึ้น ไม่โกรธง่าย เมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องความเครียดหลังจากมารับเชื่อก็ดีขึ้น 

สว่นดา้นทีเ่ปน็ผลเสยีคอื ความเครยีดทีเ่กดิจากการปรบัสภาพจติใจและพฤตกิรรม ผูเ้ปลีย่นความเชือ่ในระยะแรก

จะเกิดความเครียดเพราะเกิดการต่อสู้เกี่ยวกับความไม่แน่ใจภายในจิตใจ

 ๔.๔.๒ ผลกระทบด้านครอบครัวของผู้เปลี่ยนความเชื่อ

 จากการศกึษาพบวา่ผลกระทบด้านครอบครวัทีม่ตีอ่ผูที้เ่ปลีย่นความเชือ่มทีัง้กระทบและไมส่ง่ผลกระ

ทบ โดยผู้ที่มีผลกระทบส่วนใหญ่มีครอบครัวที่นับถือศาสนาที่ไม่ใช่คริสต์ เช่น พุทธ เป็นต้น ส่วนที่ผู้ที่ไม่ส่งผลกระ

ทบทางดา้นครอบครวัจะนบัถอืศาสนาคริสตอ์ยูแ่ลว้ บางคนครอบครวัไมเ่หน็ดว้ย โดยพอ่ – แม ่หรอืญาต ิเนือ่งจาก

กลัวสังคมรอบข้างจะติเตียน กลัวจะอยู่ในสังคมอย่างไม่ปกติสุข ในส่วนที่ไม่ส่งผลกระทบด้านครอบครัว เพราะ

ว่าครอบครัวนับถือศาสนาคริสต์อยู่แล้ว หรือไม่ก็เป็นครอบครัวที่ให้อิสระแก่สมาชิกในครอบในการนับถือศาสนา 

รวมทั้งบางคนทางครอบครัวไม่ทราบ ประเด็นนี้ในอนาคต อาจส่งผลหรือไม่ส่งผลก็ได้เพราะทางครอบครัวยังไม่รู้

ว่าตนเปลี่ยนความเชื่อ 

 ๔.๔.๓ ผลกระทบด้านสังคมของผู้เปลี่ยนความเชื่อ

 จากการศึกษาพบว่าผลกระทบด้านสังคมที่มีต่อผู้ที่เปลี่ยนความเชื่อมีทั้งกระทบและไม่ส่งผลกระทบ 

ผู้ที่รับผลกระทบซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของผู้ท่ีให้ข้อมูล ด้านส่งผลกระทบ คือ ส่วนใหญ่ผู้คนในสังคมนั้นไม่ได้นับถือ

ศาสนาคริสต์ ส่วนด้านไม่ส่งผลกระทบมี ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่สังคมนั้นรับรู้และเข้าใจ และอีกประเด็นคือ

สังคมไม่รู้ว่าเปลี่ยนความเชื่อ
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๕. การอภิปรายผล
 ๕.๑ มูลเหตุและแรงจูงใจในการเปลี่ยนความเชื่อ

จากผลการวจิยัพบวา่มลูเหตแุละแรงจงูใจในการเปลีย่นความเช่ือจากศาสนาพุทธเปน็ศาสนาครสิตข์องประชาชน

จังหวัดปัตตานีประกอบด้วย ๕ ด้าน คือ ด้านการชักชวนของเพื่อนหรือคนใกล้ชิด ด้านลักษณะของกิจกรรมทาง

ศาสนา ดา้นความประทบัใจในบรบิททางสงัคม ดา้นปาฏหิาริย์ท่ีเกดิข้ึนในชีวติ และดา้นความศรัทธาในหลักคำาสอน 

 ๕.๑.๑ ด้านการชักชวนของเพื่อนหรือคนใกล้ชิด 

 เกดิข้ึนเมือ่ผูเ้ปลีย่นความเชือ่ทางศาสนาเริม่เสือ่มศรทัธาจากศาสนาเดมิหรอืเปน็ผู้ท่ียังหาคำาตอบใหก้บั

ชวีติในเชงิปรชัญาวา่ชวีติตอ้งการอะไร เมือ่ถกูเพือ่นหรอืญาตชัิกชวนใหเ้ขา้สู่บริบทคริสเตียนจึงทดลองวา่สามารถ

สนองความตอ้งการไดห้รอืไมห่ากไดก้จ็ะดำาเนนิสูข่ัน้ตอ่ไป แม้ทางพระพุทธศาสนากมี็การกล่าวถงึการชักชวนเพ่ือน

เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา เช่น พระพระยส หลังจากตนเองได้เข้ามานับถือพระพุทธศาสนาก็ได้ชักชวนเหล่า

เพื่อนๆ ที่เป็นลูกเศรษฐีด้วยกันจำานวน ๕๐ คน มาบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาซึ่งก็เป็นกำาลังสำาคัญในการ

เผยแผศ่าสนาในสมยันัน้ หรอืพระสารบุีตร หลงัจากได้ฟงัธรรมและการแนะนำาใหเ้ขา้เฝา้พระพุทธเจา้จากพระอัส

สช ิตอนขณะออกบณิฑบาตร กไ็ดช้กัชวนเพือ่นสนทิชือ่วา่โมคคัลลานะ เขา้เฝ้าพระสัมมา สมัพุทธเจา้ สุดท้ายท่าน

ทัง้สองกเ็ป็นกำาลังสำาคญัในพระพทุธศาสนาในฐานะอคัรสาวก ซึง่กช็ีใ้หเ้หน็วา่เพ่ือนหรอืคนใกล้ชิดจะมีอิทธพิลใน

การนำาบคุคลเขา้สูบ่รบิทครสิเตียน ทัง้นีใ้นทางจิตวทิยาก็ไดก้ลา่วถึงอิทธพิลของเพ่ือนวา่ “มนษุยเ์ปน็สตัวส์งัคม มี

ความต้องการอยู่กับผู้อื่น ต้องการการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือ การเอาใจใส่ดูแล ทั้งนี้เนื่องจากคนส่วนมากต้องการ

ความรัก ความใกล้ชิดมีคนที่รู้ใจ เอาใจใส่ ห่วงใย จะรู้สึกว่ามีค่าขึ้นเมื่อมีคนอาทร” ๑๑๗ บุคคลที่ต้องการเข้ากลุ่ม

และมีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ เพราะบุคคลต้องการตอบสนองความต้องการของตนเองในข้ันที่ ๓ ตามทฤษฎีความ

ต้องการตามลำาดับขั้นของมาสโลว์ กล่าวคือ ความต้องการเพื่อน ความใกล้ชิด ความอบอุ่น สัมพันธภาพ ความ

เป็นมิตรและการยอมรับในเหล่าเพื่อน ๆ นักจิตวิทยาต่างมีความเห็นว่า จุดกำาเนิดของพฤติกรรมมุ่งสัมพันธ์เกิด

จากการสัมผัสอย่างใกลช้ดิระหวา่งแม่และเดก็ จากจุดเลก็ๆ แตเ่ปน็สายใยสมัพนัธอ์นัเหนยีวแนน่ภายในครอบครวั 

สามารถเป็นภูมิคุ้มกันอันวิเศษในการอยู่ในสังคมให้เป็นคนมั่นใจไว้วางใจผู้อื่น มีทักษะทางสังคม มีมนุษย์สัมพันธ์

กับคมภายในครอบครัวแล้วขยายวงกว้างไปถึงความต้องการเกี่ยวข้องกับผู้อื่น ๑๑๘

 จะเห็นไดว้า่การเปลีย่นความเชือ่นัน้มอีทิธพิลหลายประการดงักล่าวมา คือ การชกัชวนของเพ่ือนหรือ

คนใกล้ชิด ด้านลักษณะของกิจกรรมทางศาสนา ด้านความประทับใจในบริบททางสังคม ด้านปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้น

ในชวีติ และดา้นความศรัทธาในหลกัคำาสอนนอกจากนีจ้ากการศึกษายงัพบวา่มสีว่นทีเ่ปน็ปจัจยัสว่นบุคคลทีจ่ะมี

อำานาจในการตัดสินใจเข้าสู่บริบทประกอบด้วย ๕ ประการคือ 

 ๑) เปลีย่นดว้ยการตดัสนิใจของตนเอง เปน็การเปลีย่นซึง่อาจเกดิจากทัง้การผดิหวงักบัศาสนาเดมิหรอื

อยากลองศาสนาใหม่ซึ่งรู้สึกน่าศรัทธามากกว่า น่าจะให้ประโยชน์มากกว่า น่าปฏิบัติตามมากกว่า เหมาะกับตัว

เองมากกว่า หรือมีความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้วยตัวเอง ก็เป็นการเปลี่ยนตามความศรัทธาของตัวเองจริงๆ

 ๒) เปลีย่นด้วยอทิธพิลความสัมพนัธ ์เป็นการเปลีย่นศาสนาตามคนอ่ืนนัน่เอง เช่น เปลีย่นศาสนาตาม

คู่สมรส หรือเปลี่ยนตามพ่อแม่ เปลี่ยนตามแฟนหรือญาติ หรือเพื่อน หรือวงสังคม

  ๑๑๕  อริยา คูหา, แรงจูงใจและอารมณ์, (ปัตตานี: ฝ่ายเทคโนโลยี, ๒๕๔๖), หน้า ๓๕
  ๑๑๕  เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๖

๑๒๐
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 ๓) เปลี่ยนเพราะต้องการผลประโยชน์ เช่น เปลี่ยนเพราะไม่อยากลำาบากจากการถือปฏิบัติที่ยุ่งยาก

ตามศาสนาเดิม เปลี่ยนเพราะอยากให้ลูกได้เข้าเรียน หรือได้รับทุนการศึกษาของโรงเรียนขององค์กรศาสนานั้นๆ 

เปลี่ยนเพื่อจะได้เข้าทำางานง่ายขึ้น เปลี่ยนเพราะจะได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาล ได้รับการช่วยเหลืออื่นๆ หรือ

เปลี่ยนเพื่อจะได้รับสิทธิพิเศษทางการเมือง มีโอกาสได้รับเลือกตั้งมากขึ้น ได้คะแนนนิยมมากขึ้น ฯลฯ 

 ๔) เปลีย่นเพราะการสมรส เชน่ หากต้องการแตง่งานกบัคนบางศาสนา จำาเปน็ตอ้งเปล่ียนเปน็ศาสนา

นั้นด้วย จึงจะสามารถแต่งงานได้

 ๕) เปลี่ยนเพราะถูกบังคับ เช่น ในบางสังคม หากนับถือศาสนาอื่น จะถูกข่มเหง ทำาให้จำาเป็นต้อง

เปล่ียนศาสนา หรือประเทศนั้นถูกเข้ายึดครองโดยกลุ่มศาสนาซึ่งมีการบังคับให้ประชาชนเปลี่ยนศาสนา หรือ

ละทิ้งศาสนาเดิม

 ๕.๑.๒ ด้านลักษณะพิธีกรรมทางศาสนา

 ลักษณะของพิธีกรรมทางศาสนา คือ หลักปฏิบัติทางศาสนาเดิมคือศาสนาพุทธมีหลักปฏิบัติหรือ

พิธีกรรมที่ผู้ปฏิบัติไม่ชอบ หรือไม่ถูกจริตเมื่อเข้ามาในบริบทของศาสนาคริสต์พบว่า ตนเองชอบหลักปฏิบัติหรือ

พิธีกรรมของศาสนาคริสต์มากกว่า จึงทดลองเข้ามาเป็นคริสเตียนในช่วงแรกๆ จนกลายเป็นคริสเตียนอย่างเต็ม

ตวัในชว่งเวลาตอ่มา ในการเขา้มาทำากจิกรรมทางศาสนาหรอืเรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ พธิกีรรมทางศาสนา นัน้มหีลกั

พื้นฐาน คือ ความเชื่อและความศรัทธาในพระเจ้าและถือว่าหน้าที่ประการแรกของมนุษย์ คือ ต้องถวายเกียรติแด่

พระเจ้าเพราะฉะนั้นพิธีกรรมจึงเป็นเรื่องที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นประการแรก ประการรองๆ ลงมาคือ เพื่อ

ความดี ความศักดิ์สิทธิ์ของตนเอง หรือเพื่อวอนขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในพระเจ้าให้ช่วงชีวิตของตนช่วงใดช่วงหนึ่ง ๑๑๙ 

 พิธีกรรมของชาวคริสต์ให้ความสำาคัญเรื่องการติดต่อระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เป็นสำาคัญ โดยถือว่า

ในระหว่างพิธีกรรมนั้นๆ พระเจ้ามาประทับอยู่ท่ามกลางเรา (ไม่ใช่แบบลึกลับน่าสะพรึงกลัว แต่แบบพระเจ้ามี

พระทัยดี มีความรักต่อเรา ต้องการช่วยเหลือเรา ฉะนั้นในคำาภาวนาอ้อนวอนต่างๆ ของชาวคริสตจักรจึงเรียก

พระเจ้าว่า “ข้าแต่พระบิดา.”) พระเจ้าจะตรัสสอนเราโดยพระคัมภีร์ ฉะนั้นจะมีการอ่านพระคัมภีร์เสมอใน

พิธีกรรมต่าง ๆ ส่วนสัตบุรุษที่เข้าร่วมในพิธีกรรมนั้น ก็จะต้องตอบสนองต่อความรักความเมตตาต่อพระเจ้า โดย

การตั้งใจทำาความดีตามคำาสอนจากพระเจ้าทางคัมภีร์นั้นและอ้อนวอนขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือด้วยเพื่อให้การ

ติดต่อระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์น้ันอย่างเข้าใจกันได้ ปัจจุบันพิธีกรรมของชาวคริสต์จึงอนุญาตให้ คริสตชนทั่ว

โลกใช้ภาษาของตนได้แทนที่จะใช้ภาษาละตินจากศูนย์กลางที่กรุงโรมดังเช่นสมัยก่อนๆ (ศาสนจักรประเทศไทย

จึงใช้คำาสวดพระคัมภีร์ตลอดจนขับร้องต่าง ๆ ด้วยภาษาไทย) พิธีกรรมต่างๆ ก็พยายามให้เรียบง่ายขึ้นไม่ให้สลับ

ซบัซอ้นหรอืลกึลบัยากแกก่ารสือ่ความหมายใหเ้ข้าใจกนั แตเ่นน้ใหเ้ขา้ใจถงึความรกัความเมตตาของพระเจา้ทีจ่ะ

ให้เราประกอบความดีและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์เป็นสำาคัญ ๑๒๐ นอกจากนี้แล้วกิจกรรม

ที่โบสถ์ยังมีความสนุกสนาน มีการร้องเพลง เล่นเกมส์ ทำาท่าทางประกอบเพลง ทำาให้มีความรู้สึกว่าใกล้เคียงกับ

ชีวิตประจำาวัน โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นก็จะรู้สึกว่าพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์เข้าใจง่าย พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ที่

สำาคัญ เช่น พิธีฉลองและถวายบูชามิสซา พิธีรับศีลมหาสนิท พิธีมหาพรต พิธีรับศีลอภัยบาป 

  ๑๑๙  บาทหลวงสำาราญ วงเสงี่ยม, พิธีกรรมศาสนาคริสต์และการเข้าสู่วัฒนธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม, ๒๕๕๐), 

หน้า ๒
  ๑๒๐  

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓ – ๔

๑๒๑
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 ๕.๑.๓ ด้านความประทับใจในบริบททางสังคม

 ความประทบัใจในบรบิททางสงัคม เป็นสิง่ทีบ่คุคลหนึง่มปีฏสิมัพันธ ์(Interaction) กบัสงัคมหนึง่แลว้

เกดิความผูกพนัหรอืมขีอ้ผกูมดัตอ่กนั จนทำาใหส้มาชกิทีเ่ข้าใหม่ตดัสินใจยอมรบัเขา้เปน็สมาชิกในกลุ่ม จนท้ายสุด

ก็ตัดสินใจรับความเชื่อในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมคำาสอนของศาสนาคริสต์ เรื่องความรัก “ความรักคือ 

ความรู้สึกและชีวิตของเราที่เชื่อ วางใจต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ความจริงแล้วถ้าเราเชื่อมั่นในผู้ใดผู้หนึ่งเราจะ

ไว้ใจเขาศรัทธาเขา กระทำาตามที่เขาบอกและพร้อมที่จะกระทำาส่ิงท่ีดี ๆ สำาหรับเขาซึ่งท่ีแท้เราเรียกว่าความรัก

นั่นเอง” ๑๒๑ เมื่อเข้าสู่บริบทคริสเตียนผู้เข้ามาจะได้รับการยอมรับนับถือ และได้รับความรัก ความเมตตา ทำาให้

รู้สึกว่าตนเองมีความสำาคัญต่อสังคมนี้ ทำาให้เกิดความประทับใจ รู้สึกเป็นสมาชิกอย่างเต็มภาคภูมิ

 ๕.๑.๔ ด้านปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในชีวิต 

 การอธษิฐานในศาสนาครสิต์ เป็นการต้ังใจมุ่งผลอยา่งใดอยา่งหนึง่ ต้ังจิตปรารถนา ตัง้จิตขอรอ้งตอ่สิง่

ทีต่นถอืวา่ศกัดิส์ทิธิเ์พ่ือผลอยา่งใดอยา่งหนึง่ การอธษิฐานของศาสนาครสิตใ์นครสิตจกัรจงัหวดัปตัตาน ีเริม่ตน้จาก

การทดลองตามทีเ่พ่ือนครสิตชนชกัชวนเม่ืออธฐิานแลว้เกดิปาฏหิารย์ิขึน้จรงิจงึตดัสนิใจเช่ือ เชน่ เจบ็ปว่ยอธิษฐาน

แลว้หายป่วย สอบผ่านหลงัจากการอธษิฐาน เปน็ตน้ ซึง่สอดคล้องกบัพระบญัญตัท่ีิวา่ “จงขอแล้วจะได ้จงหาแล้ว

จะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน” ๑๒๒ เช่น แม็กซ์ มีปัญหาในการเรียนก็ขอต่อพระเจ้าให้สอบผ่านก็สอบผ่าน

จริงๆ มะเขือเทศ จะไปกรุงเทพมหานคร รถแท็กซี่จะไปไม่ทันขึ้นเครื่อง ไม่ทันเช็คอิน ก็อธิษฐานขอพระเจ้าให้ไป

ทันก็ไปทัน เครื่องบินลำานั้นล่าช้า เช ไม่สบายอธิฐานขอพระเจ้ารักษา ในที่สุดก็หายจริงๆ หรือ ตุ๊กตา คลอดลูก

ยาก ๙ เดอืน เจบ็ทอ้งจะคลอด แต่ไม่คลอด พออธษิฐานกค็ลอดดว้ยความปลอดภยั ไมต่อ้งเจบ็ปวด เจีย๊บ และอีด๊

อธิษฐานขอให้หายป่วยในที่สุดก็หายจากอาการป่วยจริงๆ ซึ่งสอดคล้องกับพระบัญญัติที่ว่า “สาธุการแด่พระเจ้า 

เพราะว่าพระองค์ไม่ทรงปฏิเสธคำาอธิษฐานของข้าพเจ้า หรือยับยั้งความรักมั่นคงของพระองค์เสียจากข้าพเจ้า” 
๑๒๓ เมื่อผู้อธิษฐานประสมดังอธิษฐานก็ทำาให้นับถือศาสนาคริสต์อย่างสนิทใจ

 ๕.๑.๕ ด้านความศรัทธาในหลักคำาสอน

 เมื่อเข้าสู่บริบทคริสเตียน ปกติจะเข้าโบสในวันอาทิตย์ “ด้วยมีที่มาว่าวันพระเจ้าถือกันว่าวันที่ ๗ วัน

สุดท้ายของสัปดาห์เป็นวันที่จะต้องทำาให้ศักดิ์สิทธ์ ปัจจุบันเราถือกันว่าวันนั้นเป็นวันอาทิตย์” และร่วมพิธีกรรม

ทางศาสนา ในการนี้ก็จะมีการเทศนาด้วย เมื่อผู้ที่เปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาได้ฟังเทศนาที่โบสถ์ บทเทศนามี

ถ้อยคำาสะกิดใจ รู้สึกตรงกับใจ รู้สึกซาบซึ้งใจในหลักคำาสอน

 หลักคำาสอน หรือ พระธรรมปฏิบัติ หรือคำาสอนเกี่ยวกับชาวคริสตชนต้องประพฤติต้องปฏิบัติในชีวิต

ประจำาวนั ซ่ึงขอ้ปฏิบตัติา่งๆ มาจากพระเจา้ เปน็พระองค์ท่ีทรงประทานพระบญัญตัแิกม่นษุย์ ปจัจบุนัเช่ือวา่ พระ

บัญญัติ ๑๐ ประการที่พระองค์ทรงประทานแก่โมเสสในสมัยโบราณ (พระธรรมเก่า) นั้นได้ถูกทำาให้สมบูรณ์โดย

องค์พระเยซูเจ้า ๑๒๔ 

 พระบญัญัติต่อพระเจ้า ๑๐ ประการ ถา้พจิารณาด ีๆ  จะแบง่ออกเปน็ ๒ ภาค คือ พระบญัญตัทิี ่๑ – ๓ 

จะเป็นพระบัญญัติที่กล่าวถึงหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติต่อพระเจ้า ส่วนพระบัญญัติที่ ๔ – ๑๐ จะเป็นพระ

บัญญัติที่กล่าวถึงหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันและกัน

  ๑๒๑ บาทหลวงวุฒิเลิศ แห่ล้อม, หลักธรรมคำาสอน คาทอลิก, พิมพ์ครังที่ ๒, (เชียงใหม่: สำานักงานมิสซัง, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐๖
  ๑๒๒  

มธ. ๗ : ๗
  ๑๒๓  สดุดี, ๖๖ : ๒๐
  ๑๒๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๐-๑๐๑

๑๒๒
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 พระบัญญัติ ๑๐ ประการ ๑๒๕

 หน้าที่ต่อพระเจ้า

 ๑) จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน

 ๒) อย่าทำารูปเคารพสำาหรับตน

 ๓) อย่าออกพระนามของพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ

 หน้าที่ต่อมนุษย์ด้วยกันเอง

 ๔) อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์

 ๕) จงนับถือบิดามารดา

 ๖) อย่าฆ่าคน

 ๗) อย่าผิดประเวณี

 ๘) อย่าลักขโมย

 ๙) อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น

 ๑๐) อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น

 เมื่อผู้เข้าสู่คริสเตียนใหม่ ได้ฟังเทศนาที่โบสถ์ จะครั้งเดียวหรือหลายครั้งเมื่อมีถ้อยคำาสะกิดใจผู้เข้าสู่

บริบทคริสเตียนใหม่ ก็ทำาให้เกิดความซาบซึ้งใจ และได้ศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลเพิ่มเติม ก็ทำาให้เข้าใจเรื่องราวใน

คัมภีร์มากขึ้น สุดท้ายก็จะเข้าสู่ขั้นยึดมั่นผูกพันในที่สุด

 ๕.๒ กระบวนการในการเปลี่ยนความเชื่อ

 กระบวนการเปลี่ยนความเชื่อจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาคริสต์ประกอบด้วย ๓ ขั้น คือ ๑) ขั้นเข้าสู่

บรบิทครสิเตยีน ๒) ขัน้แปลงเอกลกัษณ ์และ๓) ข้ันยึดมัน่ผูกพัน โดยจะดำาเนนิไปอย่างค่อยเปน็คอ่ยไป จะเร็วหรือ

ช้าขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาในการเข้าสู่บริบท คริสเตียน ทัศนคติต่อศาสนาคริสต์ การตอบสนอง

ความต้องการ การศึกษาพระคัมภีร์ ทั้งนี้เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลมีลักษณะเป็นผู้กระทำาอย่างสร้างสรรค์ใน

การเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ของตนเองเพราะถึงแม้ว่าทางคริสต์จะมีกลไกต่างๆ ในการนำาคนมารู้จักพระเจ้าด้วย

การประกาศและสอนคมัภีรต่์อผูเ้ชือ่ใหม่ใหก้ลายเปน็ครสิเตยีนเตม็ตวั อักทัง้ยงัมพิีธกีรรมทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ผูท้ีเ่ชือ่

ได้กลายเป็นคริสเตียนเต็มตัว แล้วจะติดตามพระเยซูตลอดไปไม่ออกจากทางคริสเตียนไม่ว่าจะประสบเหตุการณ์

ใดๆ กต็าม แต่พธิกีรรมหรอืกลไกของครสิตจกัรต่างๆ ไม่ไดมี้ส่วนในการพัฒนาเอกลักษณข์องบคุคลไปเสียท้ังหมด

เพราะบุคคลยังมีเงื่อนไขส่วนบุคคลนั้นเอื้อหรือสนับสนุนกลไกของคริสตจักรพัฒนาเอกลักษณ์เป็นคริสเตียนเต็ม

ตัวก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นแสดงถึงสิทธิและอำานาจในการตัดสินใจของบุคคล

 ผู้ที่มีความเชื่อเดิมซึ่งผู้วิจัยหมายถึง เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธแล้วเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ เรา

จะเห็นเงื่อนไขของบุคคลตั้งแต่ขั้นแรกของการเข้ามาสู่บริบท นั่นคือผู้ถูกศึกษามีแนวโน้มในการแสวงหาสิ่งต่างๆ 

ที่จะมาแก้ไขหรือตอบคำาถามได้ ผู้รับเชื่อใหม่จึงไม่ลังเลที่จะเข้ามาสู่คริสตจักรแต่ถ้าหากผู้ที่จะรับเชื่อมีทัศนคติที่

ดีต่อศาสนาคริสต์ หรือมีประสบการณ์ที่ดีต่อศาสนาเดิมจนไม่เห็นความสำาคัญของศาสนาอื่น ก็จะมีการลังเลที่จะ

เข้ามาในศาสนาครสิต์ ดงันัน้ชาวครสิเตยีนก็จะต้องใช้เวลานานในการชักชวนบคุคลนัน้เขา้มาสู่บริบทครสิเตยีนได ้

หรือไม่ก็จะไม่มีโอกาสที่เขาจะเข้ามาสู่บริบทคริสเตียนได้เลย

  ๑๒๕ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๑๐

๑๒๓
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ศาสนาพุทธถือเป็นศาสนหลักประจำาชาติที่หยั่งรากลงลึกในจิตใจคนไทย ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มาภายหลัง

เป็นศาสนาต่างชาติที่มาภายหลังเป็นศาสนาของคนต่างชาติ ของฝร่ัง คนไทยรู้จักศาสนาคริสต์เพียงผิวเผินการ

จะให้เปลี่ยนใจแล้วเดินเข้าไปสู่โบสถ์คริสต์โดยไม่รู้จักใครเลยจึงเป็นเรื่องยาก เช่นเดียวกับคริสเตียนถ้าเดินไปใน

วัดพุทธโดยไม่รู้จักใครก็เป็นเรื่องยากที่จะเข้าไป นอกจากจะมีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกันจึงจะมาร่วมแต่ก็จะ

มาเป็นหมู่คณะ เพราะฉะนั้นการเข้ามาสู่คริสเตียนปัจจัยที่จะเข้ามาผ่านปฏิสัมพันธ์ทางเพ่ือนหรือญาติโดยการ

ชักชวนน่าจะเป็นปัจจัยสำาคัญในการนำาบุคคลเข้ามาสู่บริบทคริสเตียน 

๖. ข้อเสนอแนะ
 ในการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนความเชื่อ : กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเชื่อจากการนับถือศาสนา

พุทธเป็นการนับถือศาสนาคริสต์ ของประชาชนในอำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยเสนอแนะเป็น ๒ ประเด็น 

คือ ข้อเสนอแนะต่อบริบทคริสเตียน และต่อการวิจัยในครั้งต่อไป

 ๖.๑ ข้อเสนอแนะต่อบริบทคริสเตียน

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนะในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างพื้นฐานวิถีชีวิตแบบพุทธ

ศาสนาและเมื่อเข้าสู่ศาสนาคริสต์ว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างไร

 ๖.๑.๑ ความเมตตา ตามคุณค่าแห่งคำาสอนของพระพุทธศาสนาความเอื้อเฟื้อต่อสรรพสัตว์แม้แต่กับ

สตัวเ์ดรัจฉาน เราไดน้ำาคำาสอนของพระเยซคูริสตเ์จา้ในเรือ่งความเมตตา ความรกัเพ่ือนมนษุย์เหมือนรกัตนเองมา

เป็นเอกลักษณ์ของคริสตชนไทยได้

 ๖.๑.๒ ความรักสงบ การมีสันติกับเพื่อนบ้าน มีไมตรีจิต บัวไม่ให้ชำ้า นำ้าไม่ให้ขุ่น ไม่ข่มเหงนำ้าใจหรือ

ร่างกายเวลามีทุกข์ร้อนหรือโมโห วุ่นวายใจ จะมีการปลอบใจว่า ใจเย็นๆ คิดให้ดีๆ คริสตชนสามารถนำาคำาสอน

ของพระเยซูคริสตเจ้ามาดำาเนินตามเอกลักษณ์ไทยได้

 ๖.๑.๓ จิตใจแจ่มใส การมีทุกข์ถือว่าต้องยอมรับชะตากรรมโดยไม่พยายามดิ้นรนตามคุณค่าแห่งคำา

สอนของพระพุทธศาสนา จิตใจแจ่มใสแสดงออกโดยการยิ้ม นอกจากนั้นรวมถึงการมีไมตรีจิต ความสงบความ

มีนำ้าใจ เอกลักษณ์เหล่านี้สามารถนำามาหล่อหลอมเข้ากับศาสนาคริสต์ได้

 ๖.๑.๔ รักอิสระ คนไทยพุทธรักอิสระขาดอิสรภาพไม่ได้ ไม่ชอบถือกฎเกณฑ์ แต่ยินดีจะทำาหากรู้ว่า

มีประโยชน์และมีคุณค่า ซึ่งก็ตรงกับพระดำารัสของพระเยซูที่ว่า “ความจริง จะทำาให้ท่านเป็นอิสระ” ๑๒๖ การถือ

บัญญัติของพระเจ้าไม่ใช่เป็นการบังคับแต่ทำาไปเพราะรู้ว่าจะได้พ้นจากความชั่วร้ายเป็นอิสระแก่ตน

 ๖.๑.๕ นับถือและสุภาพอ่อนน้อมต่อผู้อื่น ตามคุณค่าคำาสอนของพระพุทธศาสนา (เร่ือง “ทิศ ๖” 

เบื้องสูงได้แก่สมณะพราหมณ์ ทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดา ทิศเบื้องขวาคือครูอาจารย์ ทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหาย 

ทิศเบื้องหลังคือภรรยาและบุตร ทิศเบื้องล่างคือบริวาร) แสดงออกต่อกันด้วยความอ่อนน้อมสุภาพ ศาสนาคริสต์

นำาสิ่งเหล่านี้มาเป็นการแสดงออกต่อกันในบริบทของตน

 ๖.๑.๖ ใจกว้าง คุณค่าทางพระพุทธศาสนาท่ีให้มีใจกว้าง เผือแผ่ต่อผู้อ่ืน ชอบทำาบุญ การต้อนรับขับสู้

ทัง้หมดนีห้ากนำาคำาสอนของพระเยซูเจา้มาปฏบิตัติามอุปนสิยัใจคอของไทยพทุธแล้วกจ็ะมคีณุค่าอยา่งยิง่ เชน่ เป็น

คำาสั่งสอนในเรื่อง การปฏิบัติต่อคนตำ่าต้อย การทำางานของหญิงหม้ายเป็นต้น

  ๑๒๖ ยน, ๘ : ๓๒

๑๒๔
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ๖.๑.๗ กตัญญูรู้คุณ คนไทยพุทธเน้นความกตัญญูรู้คุณมาก จะเห็นได้จากการบวชเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้

บิดามารดาที่ถึงแก่กรรม พยายามหาโอกาสทดแทนบุญคุณพ่อแม่ ศาสนาคริสต์ก็ได้ถือบัญญัติเรื่อง ให้นับถือบิดา

มารดา เป็นต้น สามารถนำาวิถีชีวิตมาปรับใช้ในบริบทคริสเตียนได้

 ๖.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ในการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนความเชื่อ : กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเชื่อจากการนับถือศาสนา

พุทธเป็นการนับถือศาสนาคริสต์ ของประชาชนในอำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อ

ไป คือ

 ๖.๒.๑ การศึกษาโดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Tri Angulation) 

 ๖.๒.๒ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเชื่อจากศาสนาอิสลามเป็นการนับถือศาสนาคริสต์

 ๖.๒.๓ ศึกษากลุ่มที่มีความเชื่อทางศาสนาคริสต์มานับถือศาสนาพุทธ

 ๖.๒.๔ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อทางศาสนา
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มุมมองของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสถานภาพและบทบาทโสเภณี 

Viewpoint of Buddhism to Status and Role of Prostitute.

ดร.พีรพงษ์ มาลา, ดร.วรเวช ศิริประเสริฐศรี,

พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี, ดร.พระอธิการกิตติ ยุตฺติธโร, ดร.*

๑. บทนำา
 มนษุยท์กุคนทีเ่กิดมาไม่สามารถเลอืกเกดิได้ เพราะบคุคลทีเ่กิดมาลว้นเกดิจากกรรมของแตล่ะบุคคล 

บางคนเกดิในตระกลูสงูศักด์ิมีทรพัยส์มบติัมากมาย บางคนเกดิในตระกลูตำา่มคีวามยากจนไรท้รพัยส์นิเงนิทอง บาง

คนมยีศถาบรรดาศักดิส์งูและมขีา้ทาสบรวิารมาก แตบ่างคนไมม่ยีศถาบรรดาศกัดิใ์ดๆ เลย ดว้ยเหตุดงักลา่วจงึเกดิ

ความเหลือ่มลำา้ทางสงัคม มีการแบ่งชนชัน้วรรณะ แต่ละชนช้ันวรรณะ มกีารดำาเนนิชวีติและมกีารประกอบอาชีพ

แตกต่างกัน ซึ่งในสังคมอินเดียสมัยพุทธกาล ก็มีการประกอบอาชีพหลากหลายอาชีพ เช่น การประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม อาชีพค้าขายและประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป แต่มีอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพเฉพาะของสตรีเท่านั้น คือ 

อาชีพโสเภณีซ่ึงได้รับเกียรติในการแต่งต้ังจากพระราชา สตรีที่จะได้รับการแต่งตั้งในตำาแหน่งโสเภณีนี้ ต้องเป็น

บุคคลท่ีมีรูปร่างหน้าตางดงามเลอโฉม เป็นที่หมายปองของบุรุษทั้งหลาย เมื่อทุกคนพอได้ยินถึงกิตติศัพท์ความ

งามของนาง ต่างก็มีความใฝ่ฝันที่จะยลโฉม อาชีพโสเภณีจึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติในสังคมยุคนั้น ซึ่งเป็นอาชีพที่

ทำารายได้มากจนรำ่ารวยเป็นเศรษฐี และสร้างชื่อเสียงให้กับนครนั้น ๆ ในครั้งสมัยพุทธกาล บุคคลทุกชนช้ันจึง

ให้การยกย่องและให้เกียรติโสเภณีมาก อีกประการหนึ่ง โสเภณียังเป็นผู้มีฐานะดีและมีทรัพย์สินมาก  

             

๒. ประวัติความเป็นมาของโสเภณี       

 ในสมัยพุทธกาลนั้น โสเภณีเป็นอาชีพที่สุจริตอาชีพหนึ่ง ที่ได้รับการยกย่องและมีเกียรติในวงศ์สังคม

ชัน้สงู โสเภณกีำาเนดิมาจากพธิกีารทางศาสนาในสมยัโบราณ ๑๒๗ คือหญงิสาวจะตอ้งกระทำาพิธสีละพรหมจารีของ

ตนเพื่อบูชาเทวี เรียกว่าเทวทาสี ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น ในอินเดีย ได้แก่พิธีบูชาพระแม่กาลี บางทีก็เรียก

ว่า ทุรคาบูชา ฮินดี (Durgapuja) ๑๒๘ ในคัมภีร์อรรถศาสตร์ ซึ่งแต่งโดยเกาฏีลียะ ได้กล่าวถึงสตรีที่ขายบริการ

ทางเพศไว้ ๒ ประเภท ๑๒๙ คือ หญิงนครโสเภณี (Courtesan) ได้แก่สตรีที่ขายบริการทางเพศชั้นสูง ที่ได้รับแต่ง

ตั้งและการปกป้องคุ้มครองจากรัฐ และหญิงโสเภณีทั่วไป (prostitute) ซึ่งเรียกตามคัมภีร์นี้ว่า “รูปาซิวา” โดย

หญิงนครโสเภณีจะมีรายได้จากเงินที่รัฐจ่ายให้ ส่วนโสเภณีท่ัวไปต้องหารายได้ส่วนตัว และต้องแบ่งรายได้ส่วน

หนึ่งให้แก่รัฐด้วย ในสมัยพุทธกาล โสเภณี เป็นตำาแหน่งที่มีเกียรติระดับที่เป็นหน้าเป็นตาของบ้านเมือง โสเภณี 

ย่อมาจากคำาเต็มว่า นครโสเภณี ซึ่งดีทั้งทางความหมายและเกียรติยศ นครโสเภณี แปลว่า สตรีที่ยังนครให้งาม 

  * อาจารย์ประจำาหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  ๑๒๗  พระมหาสนอง ปัจโจปการี, มนุษย์กับสังคม, พิมพ์คร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๓๙๔.
  ๑๒๘  วิถีพีเดีย, ความหมายโสเภณี, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://th.m.wikipedia. org>.wiki, [ ๒๕มิถุนายน ๒๕๕๕].
  ๑๒๙ เสถียรพงษ์ วรรณปก, มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ ๑๙ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  

๑๒๖
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หรือสตรีงามเมือง ชื่อนี้เป็นตำาแหน่งที่พระราชามหากษัตริย์ทรงแต่งต้ัง คนที่ได้รับตำาแหน่งนี้ต้องเป็นสตรีที่งาม

เลิศ การแต่งตั้งหญิงนครโสเภณีเกิดขึ้นที่เมืองไพสาลี เมืองหลวงแคว้นวัชชี ๑๓๐ 

 อีกประการหนึ่ง ตามประวัติศาสตร์ของชาวตะวันตก ก่อนคริสต์ศักราช ๕๐๐ มีพิธีกรรมทางศาสนา

ของชาวบาบิโลเนียน สตรีทุกนางต้องผ่านพิธีบูชาเจ้าแม่ มิลิตตา (Militta) ซึ่งสตรีเหล่านั้นต้องมาเข้าโบสถ์เพื่อ

รอให้ชายแปลกหน้ามาเลือก ถ้าชายคนไหนพอใจก็จะโยนเงินเหรียญไปที่ตักของหญิงสาวคนนั้น และเธอก็จะ

พลีร่างกายสละพรหมจารีให้แก่ชายคนนั้น เงินที่ได้จากการประกอบพิธีกรรมจะมอบให้เพื่อบำารุงศาสนสถานนั้น 

ฟาเนล นักสังคมวิทยาให้เหตุผลว่าพิธีพลีกายสละพรหมจารีของหญิงสาวชาวบาบิโลเนียน หรือเป็นพิธีเปิดเยื่อ

พรหมจารี ซึ่งมีความเชื่อว่าเยื่อพรหมจารีเป็นเนื้อร้ายที่นำาความชั่วร้ายมาสู่ผู้ชาย ที่จะมาเป็นสามีของหญิงสาว

นัน้ หรอือกีความเชือ่หนึง่เป็นการสอนวธิกีารมีเพศสมัพนัธ์ ซึง่พิธกีรรมนีก้ลายมาเป็นพธิศีกัดิส์ทิธิท์างศาสนา ทัง้นี้

เพราะนักบวชต้องการระบายกามารมณ์ของตนเอง ๑๓๑       

๓. ความหมายของโสเภณี
 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาน้ัน ได้กล่าวถึงประเภทของหญิงผู้ประกอบอาชีพโสเภณีคล้าย ๆ กับคัมภีร์ของ

ศาสนาฮินดู โดยมีคำาเรียกผู้หญิงท่ีประกอบอาชีพโสเภณีหลายคำาด้วยกัน เช่น “โสเภณี” “นครโสเภณี” หรือท่ีเรียกว่า

หญิงงามเมือง “คณิกา” หรือหญิงของหมู่คณะท่ีทำาอาชีพเป็นกลุ่ม“เวสี” และ “เวสิยา” หรือหญิงผู้อยู่ตามตรอกซอก

ซอย เป็นต้น จะเห็นว่าช่ือต่าง ๆ ท่ีสังคมใช้เรียกผู้หญิงกลุ่มน้ีในสมัยน้ันเป็นคำาท่ีส่ือถึงนัยการยกย่องในรูปร่างหน้าตา

ของโสเภณี และลักษณะการประกอบอาชีพของหญิงคณิกา ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายคำา

ว่า โสภิณิ, โสเภณี (prostitution) คือ หญิงค้าประเวณี ย่อมาจากคำาว่า นครโสเภณี หญิงงามเมือง แต่ความหมาย

ท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไป หมายถึง หญิงท่ีทำาการค้าประเวณีซ่ึงเป็นคำาย่อของคำาว่า นครโสเภณี ฉะน้ัน หญิงท่ีทำาการค้า

ประเวณีจึงมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า หญิงงามเมือง ซ่ึงในสมัยโบราณผู้ท่ีเป็นหญิงโสเภณีได้รับการยกย่องว่าเป็นหญิง

ประดับเมืองให้สวยงาม ๑๓๒ และในพระราชบัญญัติสรรจรโรค ร.ศ. ๑๒๗ มาตรา ๕ หญิงนครโสเภณี หมายถึง หญิง

ท่ีรับจ้างทำาชำาเราสำาส่อน หญิงขายตัว โดยได้รับเงินผลประโยชน์ตอบแทนเป็นค่าจ้าง ๑๓๓

 สว่นในทศันะของชาวตะวันตก Berger และ Richard นกัสงัคมวทิยาชาวฝรัง่เศสให้คำานยิามวา่ โสเภณ ี

หมายถึง คนที่ขายตัวเองเพื่อให้คนอื่นซึ่งเป็นเพศตรงกันข้าม หรือเพศเดียวกันได้สำาเร็จความใคร่ในทางเพศและ

ยึดถือเป็นอาชีพ ในอีกความหมายหนึ่ง โสเภณี หมายถึง หญิงที่ทำาการการค้าประเวณี คือการยอมรับการกระทำา

ชำาเรา และยอมรับการกระทำาอันใด หรือการกระทำาอ่ืนใดเพ่ือสำาเร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของผู้อ่ืน อันเป็นการ

สำ่าส่อนเพื่อสินจ้าง ๑๓๔ ดังนั้น จึงพอสรุปความหมายได้ว่า โสเภณี หมายถึง ผู้ที่ยอมให้มีกิจกรรมร่วมเพศ หรือ

หญิงที่ใช้ร่างกายของตนเองรับจ้างร่วมประเวณีสำ่าส่อนกับบุคคลทั่วไป เพื่อสนองเจตนารมณ์บำาบัดความใคร่ของ

ผู้จ้าง จะยึดทำาเป็นอาชีพประจำา หรือชั่วครั้งชั่วคราวตามที่ตนเองต้องการก็ได้ โดยภาพรวมแล้วในทัศนะของชาว

ตะวันตกก็มีความคล้ายคลึงกับชาวตะวันออก        

  ๑๓๐  พระมหาสนอง ปัจโจปการี, มนุษย์กับสังคม, หน้า ๓๙๔-๓๙๕. 
  ๑๓๑  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์ อจท จำากัด, ๒๕๓๑), หน้า ๘๕๙.
  ๑๓๒  พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พ.ศ. ๒๕๒๕, (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 

๒๕๓๙), หน้า ๑๕๕. 

  ๑๓๓  พระมหาสนอง ปัจโจปการี, มนุษย์กับสังคม, หน้า ๓๙๓-๓๙๔. 

๑๒๗
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๔. บทบาทโสเภณีในสมัยพุทธกาล       

 การคา้ประเวณีมมีาตัง้แตโ่บราณกาล และในสมัยพุทธกาลกมี็โสเภณหีลายคนท่ีออกบวชแล้วไดบ้รรลุ

ธรรม เป็นพระอริยบุคคลในขั้นพระโสดาบัน จนถึงขั้นพระอรหันต์ก็มีด้วยกันหลายรูป ซึ่งมีบทบาทในพระพุทธ

ศาสนา และทำาประโยชน์ให้กับสังคมอีกมากมาย เช่น 

 ๔.๑ นางอัมพปาลี ซึ่งถือกำาเนิดใต้ต้นมะม่วงในอุทยานของเจ้าลิจฉวีในเมืองไพศาลี แคว้นวัชชี จึงได้

ชื่อว่า อัมพปาลี นางเป็นนครโสเภณีผู้มีรูปร่างหน้าตางดงาม มีค่าตัว ๕๐ กหาปณะ๑๓๕ และมีความสามารถใน

ด้านคีตศิลป์ เช่น การดนตรีและนาฏศิลป์ มีวาทศิลป์ในการพูดจาโน้มน้าวบุรุษเพศให้เกิดสิเนหา ซึ่งความงดงาม

ของนางอมัพปาลมีชีือ่เสยีงไปไกลในทกุๆ แคว้น บรุษุเพศเมือ่ไดฟ้งักติติศพัทค์วามงามของนางแลว้ ต่างกเ็คลบิเคลิม้

อยากจะยลโฉมซ่ึงคนมเีงินเทา่นัน้ ทีจ่ะมโีอกาสไดเ้ชยชมในเรอืงร่างของนาง คนท่ีจะไปเท่ียวใชบ้รกิารตอ้งเปน็คน

มีฐานะดีและมีเงินเท่านั้น คนที่ได้ไปเที่ยวแล้วต่างก็มีความสุขสำาราญ และมีความหลงใหลในความงามของนาง

อยากกลับไปเที่ยวอีก เมื่อมีคนไปเที่ยวมากขึ้น จึงทำาให้เศรษฐกิจการเงินเฟื่องฟูมากในเมืองไพสาลีในยุคนั้น ครั้ง

ท่ีพระพทุธองคเ์สดจ็ถงึโกฏิคามใกลเ้มืองไพศาล ีนางได้เข้าเฝา้และกราบทลูอาราธนาพระพุทธองคพ์รอ้มภกิษสุงฆ์

ไปเสวยภัตตาหารที่บ้านของตน พระพุทธองค์ทรงรับอาราธนา ขณะนั่งรถกลับก็สวนทางกับเหล่าเจ้าชายลิจฉวี 

เมื่อเห็นนางอัมพปาลีผู้เคยร่วมหลับนอนเจ้าชายเหล่านั้นจึงพูดจาหยอกล้อว่า๑๓๖ นางผู้เลอโฉม ไปไหนมานาง

ตอบว่าไปกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้า ไปเสวยภัตตาหารท่ีบ้านของนาง เจ้าชาย ลิจฉวีจึงบอกว่าเราก็จะไป

นิมนตเ์ชน่กนั พวกทา่นจงกลบัไปเถอะเพราะพระพทุธองคท์รงรบัคำาอาราธนาของดฉินัแลว้ ดงันัน้ พวกเจา้ชายลจิ

ฉวีจึงอ้อนวอนขอแลกเปลี่ยนกับการอาราธนาพระพุทธเจ้ากับรถม้าและเครื่องประดับลำ้าค่าทั้งหมด นางก็ปฏิเสธ

แมเ้สนอจะใหท้รพัยส์นิเงินทองมากมายเพยีงใดนางกย็นืกรานปฏเิสธ ซึง่นางบอกวา่ทีม่โีอกาสถวายภตัตาหารแด่

พระพุทธองค์นั้น มีค่ามากกว่าสิ่งใด พวกเจ้าชายลิจฉวีก็ต้องจำายอม ๑๓๗ ในเหตุดังกล่าว แสดงให้เห็นว่านางอัมพ

ปาลเีปน็ผูม้ศีรทัธาอยา่งแรงกลา้ และต่อมานางได้ถวายสวนมะมว่งใหเ้ปน็วดัในพระพุทธศาสนาชือ่วา่ “อัมพปาลี

วัน” นางจึงเป็นผู้มีความงามทั้งกายและใจ ถึงแม้นางจะเป็นโสเภณี ด้วยความงามของนางทำาให้คนทั้งหลายที่ไป

เที่ยวต่างก็รำ่าลือ เสียงรำ่าลือนี้ พระเจ้าพิมพิสารได้ทราบข่าว จึงมีความกระสันอยากจะยลโฉมของนางจึงเสด็จไป

เมืองไพสาลี และรับสั่งให้นางอัมพปาลีเข้าเฝ้า เมื่อได้เห็นหน้าของนางแล้วเกิดจิตปฏิพัทธ์อย่างแรง นางจึงถวาย

ตัวและรับใช้ปรนนิบัติตลอดทั้งราตรี หลังจากนั้นนางก็ตั้งครรภ์เมื่อครบกำาหนดแล้วจึงคลอดบุตรชายและต้ังชื่อ

ว่า วิมลโกญฑัญญะ โดยที่พระเจ้าพิมพิสารไม่ทราบว่าเป็นโอรสของตน      

  ในกาลต่อมา วิมลโกญฑัญญะ จึงได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในเมืองราชคฤห์ เมื่อเวลาผ่านไป พระเจ้า

พิมพิสาร จึงได้ทราบว่าเป็นโอรสของตนที่เกิดจากนางอัมพปาลี พระองค์จึงให้ความอุปถัมภ์รับเข้าไปอยู่ใน

พระราชวังด้วย ในขณะที่เข้าไปอยู่ในวัง ก็มีความสุขสบายดีไม่มีปัญหาอะไร แต่พอเวลาผ่านไปไม่นานนัก ก็เกิด

ความเบื่อหน่ายชีวิตในพระราชวังจึงออกบวช เมื่อบวชแล้วได้มีความตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดจนได้สำาเร็จ

อรหันต์ ฝ่ายนางอัมพปาลีผู้เป็นมารดาได้ชราภาพลง จึงพิจารณาในสังขารเรืองร่างของตนว่า มีผิวพรรณเหี่ยวย่น

หยาบกระดา้ง ไมส่วยงามเหมอืนดงัแตก่อ่นในวยัสาว เมือ่พจิารณาไดด้งันัน้แลว้จงึเดนิทางไปหาพระวมิลโกฑัญญะ

ผูเ้ป็นบุตรชาย และไดฟ้งัธรรมแลว้จงึมศีรทัธาเลือ่มใสในพระพทุธศาสนา จงึออกบวชในสำานกัภกิษณุ ีขณะบำาเพญ็

  ๑๓๕  วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๒๗/๑๗๙-๑๘๐. 
  ๑๓๖  วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๘๘/๑๐๔-๑๐๖.
  ๑๓๗ เสถียรพงษ์ วรรณปก, มติชนสุดสัปดาห์, ฉบับวันที่ ๑๙ – ๒๕ พฤศจิกายน, ๒๕๕๙.
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เพียรอยู่ก็มองเห็นความเป็นอนิจจังของสังขารร่างกายของตนและเปล่งอุทานว่า๑๓๘ เมื่อก่อนผมของเรามีสีดำา

คล้ายปีกแมลงภู่ มีปลายงอน เดี๋ยวนี้กลายเป็นเช่นปอ เมื่อก่อนมวยผมของเรามีกลิ่นหอมดุจอบด้วยมะลิ เดี๋ยวนี้

มีกลิ่นเหมือนขนกระต่าย เมื่อก่อนคิ้วของเรางดงามคล้ายรอยเขียนอันช่างเขียนดีแล้ว เดี๋ยวนี้เหมือนเถาวัลย์ เมื่อ

กอ่นนยันต์าของเราดำาขลบัเหมอืนนลิมณรีุง่เรอืงงาม เดีย๋วนีถ้กูชราขจดัแลว้ไมง่ามเลย เมือ่กอ่นจมกูของเรางดงาม

เหมือนเกลียวหรดาล เดี๋ยวนี้กลับห่อเหี่ยวเหมือนจมหายเข้าไปในกะโหลกศีรษะ เมื่อก่อนฟันของเราขาวงดงาม

เหมือนดอกมะลิตูม เดี๋ยวนี้หักมีสีเหลืองปนแดง เมื่อก่อนเสียงของเราไพเราะเหมือนเสียงนกร้องอยู่ในไพรสณฑ์ 

เดี๋ยวนี้เราพูดอะไรก็ไม่ชัดเพราะชรา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นจริงทุก

ประการ เมือ่นางบวชเป็นภิกษุณแีละไดป้ฏิบัติธรรมอยา่งเคร่งครัด กส็ำาเร็จอรหันต ์ตอ่มานางได้ถวายสวนมะม่วง

ให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนา ชื่อว่า อัมพปาลีวันในแคว้นวัชชี      

 ๔.๒ นางสาลวดี เป็นหญิงโสเภณีที่มีความงดงามเป็นเลิศ นางเป็นหญิงผู้เลอโฉมน่าเสน่หาทั้งเป็นผู้มี

ผิวพรรณผุดผ่องงามตามีค่าตัวคืนหนึ่ง ๑๐๐ กหาปณะ ๑๓๙ หรือเทียบเงินบาทไทยเท่ากับ ๔ บาท นางอาศัยอยู่

ในกรงุราชคฤหแ์หง่แควน้มคธ ซึง่นางเป็นโสเภณีทีม่คีวามสามารถในดา้นคณกิาศิลปแ์ละมีชือ่เสยีงอีกคนหนึง่ จน

เปน็ทีห่มายปองของบุรษุเพศทัง้หลาย ต่อมา นางไดต้ัง้ครรภแ์ละไดค้ลอดบตุรชายคนหนึง่และเอาไปทิง้ทีก่องขยะ 

จนเจ้าชายอภัยราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสาร ผ่านมาพบเห็นแล้วเก็บไปเลี้ยง ซึ่งต่อมาก็ได้เป็นหมอที่มีความ

เชี่ยวชาญสามารถรักษาโรคต่างๆ และมีความรู้ในเรื่องยาสมุนไพรเป็นอย่างดี กระท่ังได้รับการแต่งตั้งเป็นหมอ

ประจำาในสำานักพระราชวังของพระเจ้าพิมพิสาร ต่อมาได้เป็นหมอถวายการรักษาพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์

อยู่เป็นประจำา จนมีชื่อเสียงโด่งดัง ซึ่งชาวเมืองเรียกขานว่าหมอเทวดา หลังจากนางสาลวดี ได้คลอดลูกชายแล้ว

ก็เกิดตั้งครรภ์และคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงหน้าตาน่ารักใคร่เอ็นดู แต่ตามกติกาของหญิงงามเมืองหรือนคร

โสเภณีในสมัยนั้น ถ้าคลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้ชายจะต้องเอาไปทิ้ง หรือเอาไปฆ่าทิ้ง แต่ถ้าคลอดลูกออกมาเป็น

เด็กผู้หญิงก็จะเลี้ยงเอาไว้ เพื่อให้สืบเผ่าพันธุ์เป็นหญิงงามเมืองเหมือนเช่นเดียวกันกับแม่ ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติ

ของหญิงโสเภณีในครั้งพุทธกาล นางได้ทะนุถนอมเลี้ยงดูบุตรสาวคนนี้เป็นอย่างดี เด็กหญิงคนนี้เป็นน้องสาวของ

หมอชีวกโกมารภัจจ์ นางสาลวดีมีลูกแค่เพียงสองคนเท่านั้น เด็กหญิงคนนี้มีนามว่า สิริมา ซึ่งนางเป็นหญิงสาวที่

มีความงดงามเช่นเดียวกันกับแม่ นางสาลวดีได้ฝึกสอนนางสิริมาผู้เป็นลูกสาวและได้ตั้งค่าตัว ๑,๐๐๐ กหาปณะ 

ซึ่งมากกว่าค่าตัวของผู้เป็นแม่ถึง ๑๐ เท่า นางสิริมาเป็นหญิงงามเมืองที่มีค่าตัวแพงที่สุดในยุคสมัยนั้น คนที่จะมา

ร่วมหลับนอนกับนางได้ต้องใช้เงินมหาศาล และเป็นเชื้อพระวงศ์หรือระดับมหาเศรษฐีเท่านั้น  

  ๔.๓ นางสิริมานั้น เคยได้รับค่าตัวมากถึง ๑๕,๐๐๐ กหาปณะ ในการไปรับใช้และปรนนิบัติดูแล

สามขีองนางอตุตราในชว่งกอ่นออกพรรษา ๑๕ วนั ซึง่นางอุตตรานี ้ไดฟั้งธรรมจากพระพุทธเจา้และมคีวามเลือ่มใส

ศรัทธาในพระพุทธองค์มาก จึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะถวายภัตตาหารในฤดูกาลเข้าพรรษาแต่สามีของนางไม่

อนญุาต เพราะวา่นางจะไม่มีเวลาปรนนบัิติสามี ดว้ยสาเหตนุี ้นางจงึไดว่้าจา้งนางสริิมามาทำาหนา้ทีป่รนนบิติัสามี

แทน ซ่ึงนางสิริมาก็ทำาหน้าที่รับใช้ปรนนิบัติเป็นอย่างดี ต่อมานางเกิดความหึงหวงและสำาคัญผิดว่าเป็นสามีของ

ตน จึงไดต้กันำา้มนัทีก่ำาลงัรอ้นไปเทราดบนศรีษะของนางอุตตรา แตน่างไดแ้ผ่เมตตาจติจึงทำาใหน้ำา้มันนัน้ไม่สามารถ

จะทำาอนัตรายได้ ต่อมานางสริมิาสำานกึผดิจึงได้ไปขอโทษ ซึง่นางอุตตราบอกวา่ตอ้งไปขอโทษพ่อของนางพ่อในที่

  ๑๓๗ ขุ.วิ. (ไทย) ๑๘/๒๕๒-๒๖๐/๕๙๖.
  ๑๓๘ วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๒๗-๓๒๘/๑๘๐-๑๘๑.
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น้ีหมายถึงพ่อทางธรรม คือ พระพุทธเจ้า และนางสิริมาก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ตามคำาแนะนำาของนางอุตตรา 

เมือ่ไดฟ้งัธรรมแลว้กไ็ดบ้รรลโุสดาบนัพรอ้มดว้ยหญงิทีเ่ปน็บริวาร และเขา้ถงึพระรัตนตรัยเป็นสรณะ นอกจากนัน้ 

ยังได้ปวารณาถวายภัตตาหารวันละ ๘ สำารับ แด่พระภิกษุสงฆ์      

 ในกาลต่อมา มีพระภิกษุรูปหนึ่งตามพระพุทธเจ้าออกไปบิณฑบาตในตอนเช้า วันนั้นนางสิริมามาได้

มาใส่บาตร พอพระภิกษุรูปนั้นรับอาหารจากนางสิริมาแล้วเมื่อเห็นหน้าก็หลงใหลในความงามของนางสิริมาแล้ว

นกึรกั พอกลับถึงวดัปดิฝาบาตรและวางบาตรไวใ้นทีแ่หง่หนึง่ ปจูวีร นอนหลบัตา ไมพ่ดูไมจ่ากบัผูใ้ดทัง้สิน้ หลบัตา

นอนกน็กึถงึแต่ภาพของนางสริมิาและไมย่อมฉนัอาหารอกีเลย ถงึแม้ภิกษผูุ้เปน็สหายจะอ้อนวอนใหฉ้นัภัตตาหาร

กไ็มย่อมฉนั ไมย่อมลกุจากทีน่อนและยอมอดอาหารอยา่งนัน้ตอ่ไป หลงัจากนางสริิมาไดใ้สบ่าตรในวนันัน้แล้วกไ็ด้

เสียชีวิตด้วยโรคนั้น ทั้งที่อยู่ในวัยสาว เมื่อนางสิริมาเสียชีวิตได้ ๒- ๓ วัน ปรากฏว่าศพก็ขึ้นอืด พระเจ้าพิมพ์สาร

ก็ส่งข่าวให้พระพุทธเจ้าทรงทราบว่า นางสิริมาน้องสาวหมอชีวกได้เสียชีวิตแล้ว และพระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้

พระเจ้าพิมพิสารเก็บศพของนางสิริมาไว้ก่อน เพื่อให้ภิกษุพิจารณาเป็นอสุภกัมมัฏฐาน    

 พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบก็ได้มีรับสั่งให้ตั้งศพไว้ท่ีกลางแจ้ง และพระพุทธเจ้าก็ทรงรับส่ังกับพระ

อานนท์ว่า วันนี้จะไปเยี่ยมนางสิริมาให้ไปบอกภิกษุทั้งหลายว่า ใครจะไปเยี่ยมนางสิริมากับเราบ้าง พระอานนท์

จงึไปบอกภิกษรุปูนัน้วา่จะพาไปเยีย่มนางสริมิา ภกิษนุัน้กด็ใีจลกุขึน้ครองผา้ไตรจวีรและไดต้ามเสดจ็พระพทุธองค์

เพื่อไปเยี่ยมนางสิริมา เมื่อไปถึงก็ได้พบศพนางสิริมา แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่า นางสิริมาเมื่อก่อนเป็นหญิง

ที่สวยที่สุดของกรุงราชคฤห์ แต่เวลานี้นางได้เสียชีวิตแล้ว เมื่อพระภิกษุรูปนั้นได้พิจารณาว่า เมื่อก่อนนั้นนางเป็น

ผู้มีรูปร่างสวยสดงดงาม แต่ขณะนี้ร่างกายไม่เหลือความงดงามอยู่เลย แต่ร่างกายกลับพองอืดมีนำ้าเหลืองและนำ้า

หนองไหลออกจากปาก และมีหนอนไต่ออกจากทวารทั้ง ๙ พระพุทธองค์จึงรับสั่งให้พระเจ้าพิมพิสารประกาศว่า 

จะมีผู้ใดต้องการนางสิริมา โดยให้จ่ายเงินหนึ่งพันกษาปณ์ก็ไม่มีผู้ใดต้องการ เมื่อไม่มีใครต้องการก็รับสั่งให้ลดลง

มา เรื่อยๆ จนตำ่าสุดก็ไม่มีใครรับ และยกให้โดยไม่ต้องจ่ายเงินก็ไม่มีใครเอา หลังจากนางสิริมาเสียชีวิตก็ไปเกิดใน

เมืองสวรรค์ และพระวังคีสะเถระซ่ึงเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิไปท่องเที่ยวสวรรค์ และได้พบกับเทพธิดาสิริมาผู้มี

วิมานอันงดงาม จึงสอบถามนางว่า ๑๔๐ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้ทำาบุญอะไรไว้จึงมาเกิดในสวรรค์มีวิมานและบริวาร

มากมาย สิริมาเทพธิดาจึงตอบว่า ดิฉันเป็นนางอัปสรที่มีวรรณะงาม ครั้งที่เป็นมนุษย์ได้ถวายบังคมพระสัมมาสัม

พุทธเจ้าและถวายทานที่ประเสริฐแด่พระภิกษุสงฆ์วันละ ๘ สำารับ ด้วยอานิสงส์การถวายทานนี้ ทำาให้มาเกิดใน

สวรรค์ชั้นปรนิมมิตวัสตี

 ๔.๔ นางปทุมาวดี เป็นโสเภณีที่มีรูปร่างหน้าตางดงามอีกนางหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่ที่กรุง อุชเชนี แห่ง

แคว้นอวันตีของพระเจ้าจัณฑปัชโชติ ครั้งหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้เสด็จไปที่กรุงอุชเชนี ได้พบกับนางและมีความ

สัมพันธ์รักใคร่กัน พระองค์ทรงร่วมหลับนอนกับนางปทุมวดี และก่อนเสด็จกลับได้พระราชทานธำามรงค์ (แหวน) 

แก่นางปทุมวดีเป็นรางวัล ต่อมาไม่นาน นางได้ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายตั้งชื่อว่า อภัย เมื่อบุตรชายโตขึ้นนาง

ได้บอกบุตรชายว่า พระราชาแห่งแคว้นมคธเป็นบิดาของเขา และสั่งให้ไปหาบิดาพร้อมมอบธำามรงค์แก่บุตรชาย 

เพื่อแสดงเป็นหลักฐานว่าเป็นบุตรของนางปทุมาวดี ที่เกิดจากพระเจ้าพิมพิสาร ครั้นต่อมา อภัยกุมารได้เดินทาง

เขา้ไปในพระราชวงัพบกับพระเจ้าพมิพสิาร จงึแสดงตนและถวายธำามรงคใ์หพ้ระองคท์รงทอดพระเนตรด ูเมือ่ทอด

พระเนตรดแูล้วจงึรูว้า่เปน็โอรสของตน และใหก้ารอปุถมัภเ์ลีย้งดเูจา้ชายอภยัราชกุมาร ซึง่เจ้าชายกม็คีวามเปน็อยู่

อยา่งเกษมสำาราญ และตอ่มาเกิดความเบือ่หนา่ยชวีติในพระราชวัง จงึตดัสินใจออกบวชเปน็พระภิกษใุนพระพุทธ

  ๑๔๐ ขุ.วิ. (ไทย) ๑๘/๒๕๒-๒๖๐/๕๙๖.

๑๓๐
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ศาสนา และได้ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดจนสำาเร็จเป็นพระอรหันต์ ฝ่ายนาง ปทุมาวดีผู้เป็นมารดาได้ไปพบกับ

พระผู้เป็นลูกชายและได้ฟังธรรม เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงตัดสินใจออกบวชในสำานักของ

ภิกษณุแีละตัง้ใจปฏบิตัธิรรม ภายหลงัไดฟ้งัธรรมท่ีพระลูกชายแสดงให้ฟังอีกวา่ ๑๔๑ “แม่ท่านจงพิจารณารา่งกาย

นี้เบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไป เบื้องล่างตั้งแต่ปลายผมลงมาว่าเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเน่า อวัยวะที่งดงาม

ตั้งแต่ปลายผมจนถึงปลายเท้าเป็นที่ปรารถนาชื่นชมของชายทั่วไปย่อมทรุดโทรม เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมื่อ

พจิารณาอยูอ่ยา่งนีจึ้งถอนราคะทัง้ปวงได้ ตัดความเรา่รอ้นได้ขาดเปน็ผูเ้ยน็ดบัสนทิแลว้เปน็ผูม้สีตสิมัปชัญญะอยู่

เฉพาะหนา้ละทิง้กายนีเ้สยี เราถกูทกุขม์ากมายกระทบแลว้ จงึยนิดใีนความไมป่ระมาทบรรลคุวามสิน้ตณัหา ไดท้ำา

ตามคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว” เมื่อนางปทุมาวดี หรือ อภยมาตุเถรี ได้พิจารณาตามเนื้อหาสาระแห่งธรรม

นั้น ก็ได้บรรลุธรรมขั้นอรหัตตผล

 ทีก่ลา่วมานีจ้ะเหน็ได้ว่า บุคคลท่ีเกดิมาในชนชัน้วรรณะตา่งๆ ลว้นเกดิจากกรรมทีไ่ดก้ระทำามาในอดตี

ชาติทั้งสิ้น เช่น นางอัมพปาลี นางสาลวดี นางสิริมา และนางปทุมาวดี เป็นต้น ซึ่งประกอบอาชีพโสเภณีก็สามารถ

ทีจ่ะบรรลธุรรมขัน้สงูสดุได้ ซึง่ในสงัคมปัจจุบันนีม้องวา่ เปน็อาชีพทีต่ำา่ตอ้ยและสงัคมรงัเกยีจไมย่อมรบักต็าม แต่

พระพทุธองค์ก็ทรงเมตตา ไมไ่ดร้งัเกยีจหญงิโสเภณ ีเพราะเหน็วา่เปน็เรือ่งของกรรมเก่าท่ีไดก้ระทำามาในอดตีชาต ิ

พระพทุธเจา้ทรงใหค้วามสำาคญักบักรรม หรอืการกระทำาในปจัจบุนัมากกวา่ เพราะผลของกรรมในปจัจบัุนนัน้ จะ

สง่ผลไปในอนาคตข้างหนา้ กลา่วคอื ผลกรรมในอดตีชาตสิง่ผลมายงัปจัจบุนั สว่นผลกรรมในปจัจุบนัยอ่มจะสง่ผล

ไปในอนาคตข้างหน้าอย่างแน่นอน 

๕. บทบาทโสเภณีในสังคมไทย        

 โสเภณีในสังคมไทยมีความเชื่อกันว่า มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาราวต้นศตวรรษที่ ๑๔ ซึ่งสามารถ

ซื้อขายผู้หญิงได้ถูกต้องตามกฎหมาย มีลักษณะซื้อขายผู้หญิงมาเป็นภรรยาหรือทาส ซึ่งผู้ชายสามารถมีภรรยา

ได้หลายคน ในคริสตร์สตวรรษที่ ๑๙ ประเทศไทยถูกใช้เป็นฐานทัพทำาสงครามเวียดนาม ปรากฏว่ามีโสเภณีขาย

บริการทางเพศให้แก่ทหารอเมริกันมากมาย นำาไปสู่อุตสาหกรรมทางเพศ ๑๔๒ ในสมัยกรุงสุโขทัยก็ปรากฏว่า มี

หลกัฐานในตำารบันางนพมาศ ซึง่ไดก้ลา่วถงึสภาพสงัคมในยคุสมยันัน้วา่ บตุรธดิาของหญงิโสเภณแีละหญงิทีช่อบ

สำาส่อนทางเพศกับชายที่เป็นทาส สังคมจะรังเกียจไม่ยอมรับในบุตรธิดาที่เกิดจากหญิง ๒ ประเภทนี้ เรียกว่าเป็น

คนอนาจาร

 ในสมยักรงุศรอียธุยา ผูช้ายมอีำานาจเปน็ใหญใ่นทุกระดบัของสังคมในสมัยนัน้ สังคม วฒันธรรม ความ

เชือ่ และการปฏบิตั ิลว้นสนบัสนนุสง่เสรมิใหช้ายมอีำานาจอยูเ่หนอืสตร ีมองเหน็สตรเีปน็วตัถสุิง่ของทางกามารมณ ์

ผูช้ายเปรยีบเหมือนชา้งเทา้หนา้จะมีเมียมากคนกไ็ด ้สว่นผูห้ญงิเปรยีบเหมอืนชา้งเทา้หลงัตอ้งเป็นผูต้ามเสมอ ดว้ย

เหตนุี ้ฐานะของสตรจีงึตำา่ตอ้ยดอ้ยกวา่บรุษุอยูใ่นฐานะเสมือนหนึง่เปน็สัตว ์ทาส หรือโสเภณ ีในกฎหมายตราสาม

ดวงบทพระอยัการผวัเมยี กไ็ดเ้ขยีนบทบญัญตัเิกีย่วกบักบัคำาวา่ หญงินครโสเภณไีว ้๑๔๓ คือ ในป ีพ.ศ. ๑๙๐๔ และ

ในกฎหมายลักษณะพยานที่บัญญัติขึ้นใน พ.ศ. ๑๙๘๔ ได้ระบุว่าโสเภณีเป็นหนึ่งในจำานวนคน ๒๕ ประเภท ที่ไม่

สามารถนำามาเป็นพยานได้ และในหนังสือคำาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม ได้ระบุว่ามีซ่องโสเภณีอยู่ ๔ โรง 

  ๑๔๑ ขุ.วิ. (ไทย) ๑๘/๓๓-๓๖/๕๖๐. 
  ๑๔๒ สุเทพ สุวีรางกูร, ปัญหาสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์ โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, ๒๕๕๓), หน้า ๘๘-๘๙.
  ๑๔๓ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาโสเภณี, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๒๓. 
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ซ่องโสเภณีเหล่านี้ได้รับอนุญาตและเสียภาษีให้กับรัฐด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๐๖ รัฐได้ออกพระราชกำาหนดห้าม

คนไทย มอญ ลาว ลักลอบเสพเมถุนธรรมกับคนแขก ฝรั่ง อังกฤษ คุลา และมลายู สาเหตุที่ออกพระราชกำาหนด

นี้ เพราะมีโสเภณีกลุ่มหนึ่งทนแบกรับภาระภาษีไม่ไหว จึงหลีกเลี่ยงภาษีด้วยการลักลอบขายตัวกับชาวต่างชาติ  

 ส่วนสมัยรัตนโกสินทร์-ปัจจุบัน ปรากฏหลักฐานว่า มีการเก็บภาษีจากโสเภณีและซ่อง โดยเรียกว่า 

ภาษีถนน ในสมัยรัชกาลที่ ๔ รัฐเก็บภาษีโสเภณีได้ถึงปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาในรัชกาลที่ ๕ จำานวนโสเภณีมาก

ขึ้น อันเป็นผลจากการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยแบบตะวันตก รัฐได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค ร.ศ. 

๑๒๗ เพื่อควบคุมจำานวนซ่องโสเภณีและกามโรค ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้บังคับให้ซ่องโสเภณีต้องแขวนโคม 

แตม่ไิดบั้งคับวา่ตอ้งเปน็โคมสีอะไร เจา้หนา้ทีไ่ดท้ำาเปน็แบบอย่างโดยตดิตัง้โคมเขยีว จงึไดใ้ชโ้คมสีเขยีวเหมือนกนั

หมด โสเภณีจึงถูกเรียกว่า หญิงโคมเขียวตั้งแต่นั้นมา      

 ในสมัยเมื่อครั้งสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ ทรงครองแผ่นดินสยามอยู่นั้น มีหญิงคนหนึ่งท่ีชาวบ้านเรียก

ว่า ยายคุณท้าวแฟง หรือบางครั้งก็เรียกว่ายายแฟงๆ เป็นเจ้าสำานักโสเภณี ชื่อ โรงยายแฟง อยู่ที่ตรอกเต๊า ถนน

เยาวราช มีศรัทธาในพุทธศาสนา จึงชวนหญิงโสเภณีในสำานักของนางเอารายได้จากการค้าประเวณีมาลงขันกัน

สร้างวัดขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๖ ที่ตรอกแฟง ในแหล่งธุรกิจของ พระนครสมัยนั้น พวกชาวบ้านจึงเรียกกันว่าวัดใหม่

ยายแฟง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดคณิกาผล ซึ่งแปลว่า วัดที่สร้างขึ้นจากผลประโยชน์ของนางคณิกา ยายแฟงได้

นิมนตส์มเดจ็พระพฒุาจารย ์(โต พรฺหมฺรำส)ี เพือ่มาแสดงธรรมในการฉลองวดัใหมแ่ละนมินตส์มเดจ็พระจอมเกล้า

เจา้อยูห่วัเมือ่ครัง้ครองสมณะเพศอยู ่ไดท้รงแสดงธรรมในเร่ืองจติของบคุคลท่ีประกอบการกศุลวา่ ถา้ทำาดว้ยจติท่ี

ผอ่งใสไมขุ่น่มวักจ็ะได้อานสิงสม์าก แต่ถา้บุคคลใดทำาบุญดว้ยจติทีขุ่น่มวักจ็ะไดอ้านสิงสน์อ้ย ทา่นทัง้สองตอ้งการ

ให้ยายแฟงรู้จักการทำาบุญด้วยการพิจารณาลงไปถึงมูลเหตุต่างๆ ที่มีอยู่ในใจ และให้รู้จักคำานึงถึงที่มาของสิ่งที่ได้

มาใชใ้นการทำาบุญด้วยวา่ เปน็มลูฐานสำาคัญของบญุ สมเด็จพระจอมเกล้าฯ คงทรงพระประสงค์ท่ีจะตอกยำา้ความ

รู้สึกของยายคุณท้าวแฟง ให้รู้ตระหนักลงไปถึงในเร่ืองกุศลจิต และอกุศลจิต มีอำานาจความสำาคัญแตกต่างกัน

อย่างไร และในวัดยังมีรูปปั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี และรูปปั้นยายแฟงครึ่งตัวปิดทองตั้งไว้ในซุ้ม

บรเิวณกำาแพง หลงัพระอโุบสถทีฐ่านรปูมีจารกึวา่ “วดัคณกิาผลนีส้รา้งเมือ่พุทธศักราช ๒๓๗๖” โดยคุณยายแฟง 

ซึง่เป็นบรรพบุรษุของตระกลูเปาโลหติ และวัดนีต้ัง้อยูท่ีถ่นนพลบัพลาไชย แขวงปอ้มปราบ เขตปอ้มปราบศตัรพู่าย 

กรุงเทพมหานคร ปรากฏให้เห็นจนถึงทุกวันนี้ ๑๔๔ 

      

๖. มุมมองโสเภณีในทางพระพุทธศาสนา 

 โสเภณีในทัศนะทางศาสนาเห็นว่าได้วิวัฒนาการเป็นโสเภณีท่ีมีอยู่ทั่วโลก กล่าวคือหญิงสาวมีความ

สมัครใจเป็นโสเภณีเพื่อหาทุนสำาหรับสมรสและหาเลี้ยงครอบครัว สังคมในยุคนั้นก็สนับสนุนยกย่องหญิงโสเภณี

ว่าเป็นผู้มีเกียรติสูง ดังปรากฏในคัมภีร์ธรรมบทว่า ในสมัยพุทธกาลนั้นหญิงโสเภณีมีฐานะรำ่ารวยและมีเสน่ห์ แม้

กระทั่งพระราชาหรือมหาเศรษฐีก็ยังคบค้าสมาคมด้วย เม่ือมีแขกต่างบ้านต่างเมืองคนสำาคัญก็จัดให้หญิงโสเภณี

ไปต้อนรับ แต่ในปัจจุบันนี้ หญิงโสเภณีถูกสังคมรังเกียจเพราะถือว่าเป็นอาชีพที่ตำ่าต้อยและผิดกฎหมาย ปัญหา

ของโสเภณีนั้นนำามาซึ่งความเลวร้ายและความเสื่อมโทรมของสังคมนานัปการ เช่น เกิดโรคระบาด กามโรคหรือ

โรคเอดส์ การล่อลวงลักพาตัวและทำาให้ศีลธรรมเสื่อมลง ๑๔๕ เป็นต้น     

  ๑๔๔ วิถีพีเดีย, วัดคณิกาผล, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://th.m.wikipedia.org>.wiki, [๗ สิงหาคม ๒๕๕๕].
  ๑๔๕ พระมหาสนอง ปัจโจปการี, มนุษย์กับสังคม, หน้า ๓๙๖.

๑๓๒
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 โสเภณีในสมัยพทุธกาลนัน้ คนในสงัคมไมร่งัเกยีจเหยยีดหยามโสเภณ ีมองหญงิโสเภณว่ีาเปน็เหมอืนคน

ธรรมดาทัว่ไป พระพทุธเจ้าทรงปฏิบัติต่อหญิงโสเภณเีสมอเหมอืนทีท่รงปฏบิตัต่ิอกษตัรย์ิ เศรษฐี พ่อคา้ ประชาชน 

ชาวนาและกรรมกร ด้วยความเสมอภาค ซึง่พระพทุธองคแ์ละพระภกิษสุงฆย์งัเคยเสดจ็ไปฉนัภตัตาหารทีบ่า้นของ

หญงิโสเภณ ีซึง่โสเภณีบางคนยงัใหค้วามอปุถมัภ์บำารงุพระพุทธศาสนาดว้ยปจัจยั ๔ เช่น นางอัมพปาลคีณกิา เคย

ถวายสวนอัมพปาลีเพื่อสร้างวัดในพระพุทธศาสนา และบางคนมีความเลื่อมในในพระพุทธศาสนา จนเลิกอาชีพ

โสเภณีแล้วออกบวชเป็นภิกษุณี เช่น นางอัฒกาสีคณิกา ๑๔๖ ที่ออกบวชแล้วปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด จนบรรลุ

ธรรมขั้นอรหันต์ นางสาลวดีคณิกา ก็เป็นผู้ให้กำาเนิดบุคคลสำาคัญทั้ง ๒ คน คือ หมอชีวกโกมารภัจจ์ ซึ่งเป็นหมอที่

มคีวามสามารถในการรกัษาโรคต่างๆ และยังเป็นหมอประจำาของพระพทุธเจ้า นางสริมิาคณกิา กเ็ปน็บตุรสาวของ

นางสาลวดี ซึ่งมีค่าตัวมากที่สุดกว่าหญิงโสเภณีอื่นๆ และเป็นผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นางเลิก

จากอาชีพโสเภณี และได้ถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์วันละ ๘ สำารับ เมื่อนางเสียชีวิตแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ นาง

ปทมุาวดคีณิกา กเ็ป็นแม่ของพระวมิลโกญฑัญญะเถระ ท่ีเกิดกบัพระเจา้พิมพิสาร ตอ่มานางได้ฟังธรรมจากพระวิ

มลโกญฑัญญะเถระ แล้วได้ออกบวชจนสำาเร็จอรหันต์ ส่วนนางอัมพปาลีคณิกา ก็เป็นผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาใน

พระพทุธศาสนา จงึไดถ้วายทีด่นิสวนมะมว่งแดพ่ระพุทธเจา้เพ่ือสร้างวดัอัมพปาลีวนั เม่ือนางออกบวชเปน็ภิกษณุี

และปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดก็สำาเร็จอรหันต์ นอกจากนี้ ยังมีหญิงโสเภณีอีกหลายนางที่มีความสำาคัญไม่ได้เอ่ย

ชือ่ ส่วนหญงิโสเภณใีนประเทศไทยนัน้ ถงึแมว้า่สงัคมไทยจะไม่ใหก้ารยอมรบัในอาชพีนี ้เพราะเหน็วา่เปน็อาชพีท่ี

ตำา่ตอ้ยสงัคมรงัเกยีจและเป็นเหตุทำาใหศ้ลีธรรมเสือ่มลง แตก่ม็โีสเภณบีางคนทีม่คีวามเลือ่มใสศรทัธาในพระพุทธ

ศาสนา เช่น ยายแฟง ที่เป็นหญิงโสเภณีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งยายแฟงกับ

หญิงโสเภณีที่เป็นบริวารทั้งหลาย ได้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างวัดคณิกาผล และต่อมาบุตรสาวของยายแฟงเอง 

กไ็ดสื้บทอดธรุกิจโสเภณนีีแ้ทนมารดา จนมชีือ่เสยีงโดง่ดงัในยุคนัน้ และมีความเล่ือมใสศรทัธาในพระพุทธศาสนา

เช่นเดียวกัน จึงได้สร้างวัด ชื่อกันมาตุยาราม ขึ้น๑๔๗ ซึ่งวัดทั้งสองแห่งก็มีปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน และนับได้ว่า

หญงิโสเภณต้ัีงแต่สมัยพทุธกาลจนถึงปัจจุบันนัน้ จงึมคีวามสมัพันธก์นักบัพระพุทธศาสนาดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ ดงั

นั้น ไม่ว่าจะเกิดเป็นหญิงโสเภณี หรือเกิดเป็นอะไรก็ตาม สิ่งที่สำาคัญที่สุด คือการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่สำาคัญ

ที่สุด และเมื่อได้เกิดมาแล้วเป็นผู้ได้สร้างบุญกุศลคุณงามความดีไว้ ก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระ

พุทธศาสนาและร่วมสืบทอดพระศาสนาให้มีอยู่ตลอดไป  

  ๑๔๖ สุเทพ สุวีรางกูร, ปัญหาสังคม, หน้า ๘๖.
  ๑๔๗ เทาชมพู, โสเภณีสร้างวัด, [ออนไลน์] แหล่งที่มา : http://www.vcharkarn.Com, [๑๗ เมษายน ๒๕๕๙].

๑๓๓
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๗. สรุป            

 การทีบ่คุคลเกดิมามีความแตกต่างกนันัน้ เปน็เพราะการกระทำากรรมไวแ้ตกตา่งกนั การทีเ่กิดเป็นหญงิ

โสเภณีเพราะได้กระทำาผิดในศีลและมีมิจฉาวาจา เช่น นางอัมพปาลี ได้ด่าภิกษุณีผู้เป็นอริยบุคคลว่าหญิงแพศยา

ตั้งแต่ในอดีตชาติ ด้วยผลของกรรมนี้ ได้ส่งผลให้นางเกิดมาเป็นหญิงโสเภณีในสมัยครั้งพุทธกาล ซึ่งเป็นกรรมเก่า

ในอดีตชาติที่ส่งผลมาในปัจจุบันชาติ แต่หญิงโสเภณีมีนางสิริมา นางปทุมาวดี นางสาลวดี และนางอัมพปาลี ซึ่ง

หญงิโสเภณเีหล่านีใ้นครัง้พทุธกาลนัน้ไดส้รา้งบญุกศุลคณุงามความดไีวม้าก ผลของการกระทำากรรมดนีัน้ไดส่้งผล

ใหห้ญงิโสเภณเีหลา่น้ีได้ไปเกิดในสวรรคแ์ละได้บรรลธุรรมข้ันสงูสดุ เข้าสูน่พิพานพน้จากวฏัฏสงสาร ไมม่กีารเวยีน

ว่ายตายเกิดอีกต่อไป ดังนั้นบุคคลที่เกิดมาไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นวรรณะใด ก็สามารถสร้างบุญกุศลกระทำากรรมดี

ต่างๆ ได้ กล่าวคือบุคคลนั้นไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้ แต่บุคคลที่เกิดมาแล้วสามารถที่จะเลือกกระทำาบุญกุศล

และคุณงามความดไีดโ้ดยไมเ่ลอืกชนชัน้วรรณะ ซึง่ก็เปน็มมุมองของพระพทุธศาสนาทีม่ตีอ่สถานภาพและบทบาท

ของโสเภณีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (๑) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการวัดตามหลักสาราณียธรรม ๖ ของพระสังฆา

ธกิารและหลกัสาราณยีธรรม ๖ (๒) เพือ่ศกึษาสภาพปัญหาการบริหารจดัการวดัตามหลักสาราณยีธรรม ๖ ของพระ

สังฆาธิการ อำาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี (๓) เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารจัดการวัดตามหลักสาราณียธรรม 

๖ ของพระสังฆาธิการ อำาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีดำาเนินการวิจัยโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยการสมัภาษณเ์ชงิลกึ (In-depth Interview) ผู้ใหข้อ้มูลสำาคัญ (key Informants) ซึง่ประกอบดว้ย 

เจ้าคณะอำาเภอ รองเจ้าคณะอำาเภอ เจ้าคณะตำาบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และพระภิกษุสงฆ์ในเขตอำาเภอบ้าน

ผือ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

คำาสำาคัญ: การบริหารจัดการ, วัด, หลักสาราณียธรรม ๖, พระสังฆาธิการ

      

Abstract 
 

 The objectives of research were: (1) to study the temple Administration in accordance 

with the Six States of Conciliation of the Ecclesiastical Officials and the principles of Six States 

of Conciliation (2) to study the problems of temple administration in according to the principles 

of the Six States of Conciliation of the Ecclesiastical Officials in Ban Phue District, Undonthnai 

Province and () to offer the 

 guidelines of temple Administration in accordance with the principles of the Six States 

of Conciliation of the Ecclesiastical Officials in Ban Phue District, Udonthani Province. The research 

  * นิสิต ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
  ** อาจารย์ ประจำาหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจ.ร. วิทยาเขตหนองคาย 

๑๓๕
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methods were performed by using the purposive sampling, that is, the in-depth interview, the 

key informants consisted of the Ecclesiastical District Officer, the Deputy Ecclesiastical District 

Officer, the Ecclesiastical Commune-Chief, the abbots, the deputy abbots and the Buddhist 

monks in the territory of Ban Phue District, Undonthani in order to receive the empirical data 

in accordance with the research methodology of qualitative research.

Keywords: Administration, Temple, Six States of Conciliation, Ecclesiastical Officials  

             

๑. บทนำา
 การบรหิารคณะสงฆ ์ถอืวา่เป็นปัจจัยทีส่ำาคัญเพราะถา้มรีะบบบรหิารทีด่พีระพุทธศาสนากจ็ะมคีวาม

เจรญิมัน่คงการบรหิารทีด่นีัน้จะตอ้งมรีปูแบบวิธกีารจดัการหรอืมแีนวคดิทีด่ ีซึง่ขึน้อยู ่กบัการแบง่งานมอบอำานาจ

กระจายงานใหผู้้อยู่ฝา่ยบรหิารระดับตา่งๆ รบัผดิชอบตามความรูค้วามสามารถของตนและพัฒนาการในดา้นตา่ง 

ๆเมื่อมีอธิกรณ์เกิดข้ึนต้องอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นเกณฑ์ในการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์การ

บริหารคณะสงฆ์ จึงถือว่าเป็นหัวใจหลักในงานบริหารจัดการกิจการของคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง

การศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ให้ดำาเนินไปตาม

พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม มติ ข้อบังคับ หรือระเบียบมหาเถรสมาคมและพระบัญชาสมเด็จ

พระสังฆราช ๑๔๘ พระสังฆาธิการนั้น มีหน้าท่ีในการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบรอ้ย เปน็เงือ่นไขสำาคญัทีจ่ะบ่งชีค้วามสำาเรจ็ในการสง่เสรมิกจิการพระพุทธศาสนาใหย้ัง่ยนืถาวรสบืตอ่ไป ดงั

คำากล่าวที่ว่า พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบต่อไปก็ต้องอาศัยพระสังฆาธิการเป็นสำาคัญเนื่องจากพระ

สังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชน โดยเฉพาะพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของ

ประชาชนและมีบทบาทโดยตรงต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๑๔๙

 การบริหารตามหลักสารณียธรรม ๖ ได้แก่ เมตตามโนกรรม การคิดดี เมตตาวจีกรรม การพูดแต่สิ่ง

ที่ดีงาม เมตตากายกรรม การทำาความดีต่อกัน สาธารณโภคี การรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม 

สีลสามัญญตา การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่าง ๆ อย่างเดียวกัน ทิฏฐิสามัญญตา มีความคิดเห็น

เป็นอย่างเดียวกัน คิดในสิ่งที่ตรงกันรู้จักยอมรับฟังความเห็นของคนอื่นอยู่เสมอ หลักธรรมสำาหรับการเสริมสร้าง

ความสามัคคแีละความเปน็ปกึแผน่ใหเ้กดิขึน้ในสงัคมอันจะนำามาซึง่ความสุขความสนัตคิวามมัน่คงและความเจรญิ

ก้าวหน้าทั้งหลายทั้งปวงเป็นหลักธรรมที่สามารถนำาไปการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ อำาเภอบ้านผือ 

จังหวัดอุดรธานี

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการวัดตามหลักสาราณียธรรม ๖ ของพระสังฆาธิการและหลักสาราณียธรรม ๖

 ๒.๒ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการวัดตามหลักสาราณียธรรม ๖ ของ พระสังฆาธิการ 

อำาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

  ๑๔๘ กรมการศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยการคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑.
  ๑๔๙ กองแผนงานกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ผลงานวิจัยทางศาสนาและจริยธรรม, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๙), 

หน้า ๑๘๒.

๑๓๖
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ๒.๓ เพือ่เสนอแนวทางในการบรหิารจดัการวดัตามหลกัสาราณยีธรรม ๖ ของพระ สงัฆาธกิาร อำาเภอ

บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดตามหลักสาราณียธรรม ๖ ของพระสังฆาธิการอำาเภอบ้านผือ 

จงัหวดัอดุรธาน”ี เป็นการวจัิยเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) ทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใช้การสมัภาษณเ์ชงิ

ลึก (In Depth Interview) ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัย โดยศึกษาหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวบรวม

ข้อมูลและนำามาวิเคราะห์ สรุปข้อมูลนำาหลักสำาคัญในเนื้อหาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวคิดที่ปรากฏตามนัยที่

ได้วางไว้แล้ว และสังเคราะห์หลักธรรมที่สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการวัดตามหลักสาราณียธรรม ๖ ของ

พระสังฆาธิการทั้ง ๖ ด้าน คือ ด้านเมตตากายกรรม ด้านเมตตาวจีกรรม ด้านเมตตามโนกรรม ด้านสาธารณโภคี 

ด้านสีลสามัญญตาและด้านทิฏฐิสามัญญตา

๔. ผลการวิจัย
 ผูว้จิยัได้เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview) แล้วนำาหลักธรรมสาราณยี

ธรรม ๖ มาวิเคราะห์สภาพปัญหา และเสนอแนวทางการบริหารจัดการวัดตาม หลักสาราณียธรรม ๖ ของพระ

สงัฆาธกิาร อำาเภอบ้านผอื จังหวดัอดุรธาน ีซึง่ได้สงัเคราะหข้์อมลูเป็นบทสรปุการวจิยัและผลการวิจยัตามประเด็น

คือ (๑) แนวทางการบรหิารจดัการวดัตามหลกัสาราณยีธรรม ๖ ของพระสงัฆาธกิารอำาเภอบา้นผอื จงัหวดัอุดรธาน ี

(๒) สรปุแนวทางการบริหารจัดการวดัตามหลกัสาราณยีธรรม ๖ ของพระสงัฆาธกิารอำาเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธาน ี

(๓) องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนั้น ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการวัดตามหลักสาราณียธรรม ๖ ของพระ

สังฆาธิการ ค่อนข้างบริหารไปในทิศที่ดีขึ้น และมีการบริหารตามหลักสาราณียธรรม ๖ ประการ คือ 

 ๔.๑ การบริหารตามหลักสาราณียธรรม ด้านเมตตากายกรรม พระสังฆาธิการควรออกกฎระเบียบ

ควบคุมการปฏิบัติตนของศิษย์วัดผู้อยู่อาศัยภายในวัด และมีบทลงโทษอย่างชัดเจน ซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมายและพระธรรมวินัย ควรจะดูแลพระภิกษุสามเณรผู้ใต้ปกครอง อย่างยุติธรรม ควรมีการทำากิจกรรมใน

ด้านต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาร่วมกันเป็นประจำา เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ที่ตนปกครอง  

 ๔.๒ การบริหารตามหลักสาราณียธรรม ด้านเมตตาวจีกรรม พระสังฆาธิการควรพูดจาด้วยความมี

เมตตาอ่อนโยน มีเหตุผล มีหลักการตามระเบียบ กฎหมายและธรรมวินัย ควรแนะนำาว่ากล่าวตักเตือนผู้ที่กระทำา

ผดิระเบยีบ กฎหมายและธรรมวินยั ควรมีความรกัต่อผูใ้ตป้กครองและเอาใจใสอ่ยา่งเปน็ธรรมและปฏบิตัสิมำา่เสมอ

 ๔.๓ การบรหิารตามหลกัสาราณยีธรรม ดา้นเมตตามโนกรรม ควรบริหารงานดว้ยความซือ่สัตย์ สุจริต 

ควรเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณรตลอดถึงสัทธิวิหาริกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องสำาคัญๆ ควร

บรหิารงานดว้ยความยตุธิรรมและเอาใจใสด่แูลทกุขสุ์ขใหค้วามเปน็กนัเองแกผู้่ใตป้กครองเป็นอย่างด ีไม่ใชต้ำาแหนง่

หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

 ๔.๔ การบรหิารตามหลกัสาราณยีธรรม ดา้นสาธารณโภคี ควรมีสวสัดกิารดา้นตา่งๆ ในวดัใหด้เีพ่ิมขึน้

จดัหาวสัดอุปุกรณ์ภายในวดัใหเ้พยีงพอ ควรสรา้งกำาลงัใจในการทำางานมนีำา้ใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผซ่ึง่กนัและกนัไมเ่หน็

แก่ตัว มีความเสียสละสนับสนุนการทำางานตามความรู้ความสามารถของผู้อยู่ใต้ปกครองทุกรูปภายในวัดของตน 

๑๓๗
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 ๔.๕ การบริหารตามหลักสาราณียธรรม ด้านสีลสามัญญตา ควรวางแผนพัฒนาในการบริหารจัดการ

พัฒนาวัดที่ชัดเจน การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยและกฎหมาย การวางแผน

พฒันาระบบสาธารณปูการภายในวดัทีดี่และการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมระบบสาธารณปูการภายในวดั 

ไม่มีอคติเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของผู้ใต้ปกครองตลอดถึงพระภิกษุ สามเณร มีความซื่อสัตย์

สุจริต การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่หลงในลาภยศและอำานาจของตน     

 ๔.๖ การบริหารตามหลักสาราณียธรรม ด้านทิฏฐิสามัญญตา พระสังฆาธิการควรมีเอกภาพในการลง

มติหรือความเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการสำาคัญท่ีจะนำาไปสู่การขจัดปัญหาภายในวัดหรือในเรื่องสำาคัญ 

ควรพิจารณาความดีความชอบตามความรู้ความสามารถของผู้ใต้ปกครอง ควรมีความยุติธรรมในการพิจารณา

และตัดสินปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวัดเมื่อเกิดปัญหาภายในวัด ควรมีการประชุมแก้ไขปัญหาร่วม

กันเพื่อให้งานสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ควรทำางานร่วมกัน เป็นหมู่คณะ 

   

๕. สรุป
 หลักสาราณยีธรรม ๖ เปน็หลกัธรรมทีม่พีืน้ฐานแหง่ความมเีมตตาเปน็หลกัการอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวาม

เมตตาจติต่อกนั ปรารถนาความสขุความเจริญแกก่นัและกนั เมือ่อยูร่ว่มกนัไดเ้ชน่นีแ้ลว้กจ็ะกอ่ใหเ้กดิเปน็ความรกั 

ความเคารพ การสงเคราะห์กัน การไม่ทะเลาะวิวาทกัน เป็นไปเพื่อความสมานสามัคคีความมีเอกภาพในสถาบัน

สงัคมตลอดถึงประเทศชาต ิหลกัสาราณยีธรรม ๖ เปน็หลกัธรรมในทางพระพุทธศาสนาสำาหรับใชป้ลูกฝังใหแ้ตล่ะ

บุคคลควรประพฤติ ปฏิบัติให้เกิดขึ้นเป็นนิสัยอยู่ในจิตใจเป็นหลักธรรมที่เหมาะสำาหรับใช้ได้กับทุกคน ไม่เจาะจง

แต่เฉพาะพระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณรและผู้อยู่ในความปกครองของพระสังฆาธิการ หลักธรรมนี้จะเป็นตัว

ส่งเสริมและเกื้อกูลให้การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมายทุกประการ  

           

๖. ข้อเสนอแนะ
 การศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารจัดการวัดตามหลักสาราณียธรรม ๖ ของพระสังฆาธิการ อำาเภอบ้านผือ

จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะโดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น ดังนี้ 

 ๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย        

 การบรหิารจัดการตามกรอบการบรหิารคณะสงฆท์ัง้ ๖ ดา้นนัน้ สามารถนำามาปรับประยกุตใ์ชก้บัหลกั

สาราณียธรรม ๖ มาบริหารจัดการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑.๑ การปกครองคณะสงฆ์ ให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ 

ระเบียบ คำาส่ัง มติ ประกาศ ของมหาเถรสมาคมและตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชซ่ึงพระสังฆาธิการ

ควรปฏิบัติตามหลักสาราณียธรรมข้อ ๑ ด้านเมตตากายกรรม ควรมีความยุติธรรม เป็นผู้รักษากฎหมายและพระ

ธรรมวนิยัโดยเครง่ครดั หากพบผูอ้ยูใ่นความปกครองกระทำาผิดตามกฎหมายอาญาควรส่งดำาเนนิคดตีอ่เจา้พนกังาน

ตำารวจและดำาเนินการทางพระธรรมวินัยต่อไป        

 ๖.๑.๒ การศาสนศึกษาคณะสงฆ์ การจัดให้มีการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแก่บรรพชิตและ

คฤหัสถ์ ทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร ได้เรียนภายในสำานักเรียนด้วย พระ

สังฆาธิการควรดำาเนินการตามหลักสาราณียธรรมข้อ ๒ เมตตาวจีกรรม คือ การให้ขวัญและกำาลังใจแก่ผู้สอนและ

ผูเ้รยีนนกัธรรมและบาล ีควรจัดให้วดัจัดการเรียนการสอนบาลแีละนกัธรรมอย่างเป็นระบบ ควรส่งเสริมสนบัสนนุ

๑๓๘
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ให้ประชาชนและนักเรียนเรียนธรรมศึกษา อย่างทั่วถึง       

 ๖.๑.๓ การศกึษาสงเคราะหค์ณะสงฆ ์พระสงัฆาธกิารควรดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตามหลักสาราณยีธรรม

ข้อ ๓ ดา้นเมตตามโนกรรม คอื การจดัการศกึษาทีจ่ะชว่ยเหลอืเกือ้กลูสถาบนัการศกึษาหรอืจดัสถานศึกษาภายใน

วดั เพือ่สงเคราะหแ์กเ่ด็กเยาวชนใหไ้ด้รบัการศกึษาเลา่เรยีน โดยไมข่ดัตอ่พระธรรมวนัิย อาจเปน็โรงเรยีนการกศุล

ในวดั หรอืโรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเ์ดก็ยากจน หรอืศนูยศ์กึษาพระพุทธศาสนาวนัอาทติย ์หรอืศนูยอ์บรมเดก็กอ่น

เกณฑ์ 

 ๖.๑.๔ การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาคณะสงฆ ์พระสงัฆาธิการควรดำาเนนิการตามหลกัสาราณยีธรรมขอ้ 

๔ ดา้นสาธารณโภค ีคอื การจัดให้มีการฟงัพระธรรมเทศนา การจดัเกีย่วกบัการอบรมสมถะและวปิสัสนากรรมฐาน 

การบรรยายหรือปาฐกถาธรรม การจัดศาสนพิธีต่าง ๆ เพื่อรักษาพิธีและวัฒนธรรมทางศาสนาและการให้ธรรมะ

หรือการสนทนาธรรมแก่คนในชุมชนและสังคม รวมทั้งการจัดตั้งห้องสมุดไว้ในวัด เพื่อจัดหนังสือธรรมะไว้เผยแผ่

ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า 

 ๖.๑.๕ การสาธารณูปการคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการควรดำาเนินการตามหลักสาราณียธรรมข้อ ๕ ด้าน

สีลสามัญญตา คือ การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติไว้ในวัดด้วยการรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง 

ตกแต่งศาสนวัตถุ และศาสนสถานท่ีมีอยู่เดิมให้มั่นคงถาวรและก่อสร้างเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับศาสนสมบัติที่

จำาเป็นต่อการดำารงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรตลอดไป 

 ๖.๑.๖ การสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์ พระสังฆาธิการควรดำาเนินการตามหลักสาราณียธรรมข้อ ๖ 

ด้านทิฏฐิสามัญญตา คือ การดำาเนินกิจการสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนในชุมชนและสังคม โดย

การจัดกิจกรรมอันเป็น สาธารณสมบัติหรือสาธารณกุศล 

 ๖.๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ       

 ๖.๒.๑ การบริหารตามหลักสาราณียธรรม ด้านเมตตากายกรรม พระสังฆาธิการควรออกกฎระเบียบ

ควบคุมการปฎิบัติของศิษย์วัดและผู้อยู่อาศัยภายในวัดและบทลงโทษอย่างชัดเจน ซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมายและพระธรรมวินัย ควรจะดูแลพระภิกษุสามเณรผู้ใต้ปกครองอย่างยุติธรรม ควรมีการทำากิจกรรมใน

ด้านต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาร่วมกันเป็นประจำา เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์    

 ๖.๒.๒ การบริหารตามหลักสาราณียธรรม ด้านเมตตาวจีกรรม พระสังฆาธิการควรพูดจาด้วยความมี

เมตตาอ่อนโยน มีเหตุผล มีหลักการตามระเบียบ กฎหมายและธรรมวินัย ควรแนะนำาว่ากล่าวตักเตือนผู้ที่กระทำา

ผดิระเบยีบ กฎหมายและธรรมวินยั ควรมีความรกัต่อผูใ้ตป้กครองและเอาใจใสอ่ยา่งเปน็ธรรมและปฏบิตัสิมำา่เสมอ

 ๖.๒.๓ การบริหารตามหลักสาราณียธรรม ด้านเมตตามโนกรรม ควรบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 

สจุรติ ควรเปดิโอกาสใหพ้ระภิกษ ุสามเณรตลอดถงึสทัธวิหิารกิมสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ในเรือ่งสำาคัญๆ 

ควรบริหารงานด้วยความยุติธรรมและเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขให้ความเป็นกันเองแก่ผู้ใต้ปกครองเป็นอย่างดี ไม่ใช้

ตำาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

 ๖.๒.๔ การบรหิารตามหลกัสาราณยีธรรม ดา้นสาธารณโภคี ควรมสีวสัดกิารดา้นตา่งๆ ในวดัใหด้เีพ่ิม

ขึ้นจัดหาวัสดุอุปกรณ์ภายในวัดให้เพียงพอ ควรสร้างกำาลังใจในการทำางานมีนำ้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันไม่

เห็นแก่ตัว มีความเสียสละสนับสนุนการทำางานตามความรู้ความสามารถของผู้ใต้ปกครองทุกรูปภายในวัด 

 ๖.๒.๕ การบรหิารตามหลกัสาราณยีธรรม ด้านสลีสามญัญตา ควรวางแผนพัฒนาในการบรหิารจดัการ

พัฒนาวัดที่ชัดเจน การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยและกฎหมาย การวางแผน

๑๓๙
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พัฒนาระบบสาธารณูปการภายในวัดที่ดีและการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมระบบสาธารณูปการภายใน

วัด ไม่มีอคติเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของผู้ใต้ปกครองตลอดถึงพระภิกษุ สามเณร มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่หลงในลาภยศและอำานาจ     

 ๖.๒.๖ การบริหารตามหลักสาราณียธรรม ด้านทิฏฐิสามัญญตา พระสังฆาธิการควรมีเอกภาพในการ

ลงมตหิรอืความเหน็ชอบรว่มกนัในขอ้ทีเ่ป็นหลกัการสำาคญัทีจ่ะนำาไปสูก่ารขจดัปญัหาภายในวดัหรอืในเรือ่งสำาคญั 

ควรพจิารณาความดคีวามชอบตามความรูค้วามสามารถของผูใ้ตป้กครอง ควรมคีวามยตุธิรรมในการพจิารณาและ

ตดัสนิปญัหาและเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในวดัเม่ือเกดิปัญหาภายในวดั ควรมกีารประชมุแกไ้ขปญัหาร่วมกนัเพือ่

ให้งานสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ควรทำางานเป็นร่วมกัน 

 ๖.๓ ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป      

 หากมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดตามหลักสาราณียธรรม ๖ ของพระสังฆาธิการ อำาเภอ

บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการดำาเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 

 ๖.๓.๑ ควรศึกษาจากกลุ่มพระภิกษุ สามเณร หรือประชาชน หรือกลุ่มตัวอย่างโดยรวมจากพระสังฆา

ธิการในเขตปกครองอื่น เพื่อศึกษาข้อมูลว่า มีการใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ในการบริหารจัดการที่มีความเหมือน

กันหรือแตกต่างกันจากการวิจัยครั้งนี้     

 ๖.๓.๒ ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง พระสังฆาธิการกับผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงกว่าหรือพระสังฆา

ธิการกับชุมชนที่เกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม ๖ หรือตามหลักพุทธธรรมอื่นๆ

 ๖.๓.๓ ควรศึกษาแนวทางการบริหารจัดการวัดเพ่ือนำาไปประยุกต์ใช้ในองค์กร พระพุทธศาสนาให้

สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
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กนั กลา่วคอื ถา้ชวีติมคีณุภาพในดา้นใดดา้นหนึง่จะเกดิการผลักดนัสง่ตอ่ๆ กนัไปใหเ้กดิคุณภาพชีวติดา้นอ่ืนๆ ตอ่

ไปอีก

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตอย่างไร และทำาไมต้องอยู่บนพื้น

ฐานพุทธธรรม จุดประสงค์ของบทความนี้ต้องการเชื่อมโยงให้เห็นสัมพันธภาพระหว่างคุณภาพชีวิตและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยนำาเอาหลักพุทธธรรมมาเป็นฐานในการสร้างตัวชี้วัด เพื่อแสดงให้เห็นชัดว่า คุณภาพชีวิต

ของคนนั้นยึดเอาอะไรเป็นมาตรฐานว่า เป็นตัวชี้วัดความดีของชีวิตของคนแต่ละคน เพราะความดีของชีวิตมี

หลายมิติหรือหลายด้าน บางคนมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่ง แต่มีข้อเสียอยู่หลายข้อ ในขณะที่อีกคนหนึ่งมีข้อดีอยู่หลาย

ข้อ แต่มีข้อเสียอยู่หนึ่งข้อ หรือบางคนมีข้อดีกับข้อเสียอยู่เกือบพอๆ กัน อะไรจะเป็นมาตรฐานชี้วัดถึงคุณภาพ

ชวีิตของคนๆ นัน้การศกึษาคณุภาพชีวติในทีน่ีจ้ึงเป็นการศกึษาแบบองคร์วม คือทัง้แบบวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห์

ควบคู่กันไป

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช ไดพ้ระราชทานแดพ่สกนกิรชาวไทยตัง้แตพ่.ศ. ๒๕๑๗ ๑๕๐ แตเ่นือ่งจากขณะนัน้คนไทยโดยท่ัวไปยังอยู่ดี

มสุีข จงึยังไมเ่หน็ความสำาคญัและจำาเปน็มากนักจงึไม่นำาพาเท่าท่ีควร ตอ่มา เม่ือป ี๒๕๔๐ เปน็ตน้มา ประเทศไทย

ประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ๑๕๑ จึงได้หวนระลึกถึงพระราชดำารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นที่ฮือฮากัน

อย่างกว้างขวาง เพราะสภาพทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในช่วงนั้นประสบปัญหาอย่างหนัก ไม่อาจที่จะนำา

ทฤษฎีในซีกโลกตะวนัตกมาแก้ไขได ้จงึไดห้นัมาทบทวนทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 

เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการแก้วิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าว

 คำาว่าปรัชญา พจนานุกรมไทยให้ความหมายไว้ว่า หลักความรู้และความจริง ๑๕๒ กล่าวให้เข้าใจง่าย

ขึ้นก็คือ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งเห็นว่าเป็นความจริงตามหลักเหตุผล (แต่อาจไม่ใช่ข้อเท็จจริง) ปรัชญาเป็น

คำาในภาษาสันสกฤตเทียบกับคำาในภาษาบาลีว่าปัญญา ซึ่งแปลตามรูปศัพท์หมายถึง ความรู้ ความฉลาด หรือ

ความรอบรู้ แต่อย่างไรก็ตาม คำาปรัชญาและปัญญา เมื่อถูกนำามาใช้ในภาษาไทย มิได้มีความหมายตรงกันทีเดียว 

  * อาจารย์ประจำาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  ๑๕๐ มานิต กิตติจูงจิต, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ๒๕๕๕, หน้า ๑๗.
  ๑๕๑ เศรษฐกิจแบบฟองสบู่แตกในยุครัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก
  ๑๕๒  พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พ.ศ.๒๕๔๒, หน้า ๖๖๘.
  

๑๔๑
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ปรัชญา (Philosophy) มีความหมายไปในทางความรักที่จะค้นหาความรู้ ๑๕๓ และความจริงมากกว่าที่จะเป็นตัว

ปัญญา (Wisdom) ซึ่งเป็นคำาในภาษาบาลี ทั้งคำาภาษาสันสกฤตและคำาบาลี (ปรัชญาและปัญญา) เป็นภาษาของ

ชาวอนิเดยีสมยัโบราณ ภาษาสนัสกฤตเปน็ภาษาทีใ่ชใ้นคมัภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ-์ฮนิด ูและในพระพุทธ

ศาสนาฝ่ายมหายาน ส่วนภาษาบาลีเป็นภาษาที่ใช้ในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทหรือหินยาน (ปัจจุบันทั้งภาษา

สันสกฤตและบาลีเป็นภาษาที่ตายแล้ว ไม่มีใครใช้พูดกัน เป็นเพียงภาษาที่ใช้ในทางวิชาการเพื่อการศึกษาในทาง

ศาสนาเท่านั้น)

 เศรษฐกิจ เป็นคำาผสมระหว่างภาษาสันสกฤต (เศรษฐ) กับภาษาบาลี (กิจ) มีความหมายตามรูปศัพท์

ว่า การกระทำาใดๆ เพ่ือกอ่ใหเ้กดิทรพัย ์หรอืรายได้ ๑๕๔ ทรพัย ์คือ เงนิหรอืสิง่ทีส่ามารถนำามาใชเ้ปน็เครือ่งอุปโภค

บริโภคเพื่อแก้ปัญหาชีวิตได้ โดยเน้นทางด้านกายภาพเป็นหลักตามแนวทางของเศรษฐศาสตร์ ส่วนในทางพุทธ

ศาสตร์มองลึกลงไปถึงทรัพย์ที่เป็นจิตภาพหรือนามธรรม ซึ่งเป็นทรัพย์ที่มีคุณค่าเหนือทรัพย์ที่เป็นวัตถุ เรียกว่า 

อริยทรัพย์ ๑๕๕ ได้แก่ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ และปัญญา ซึ่งจัดเป็นเศรษฐศาสตร์ทางธรรม 

หรือ ธัมมิกเศรษฐกิจ ทรัพย์ทั้ง ๗ อย่างนี้มีอยู่ในผู้ใด ผู้นั้นย่อมเป็นคนรำ่ารวยในสายตาของผู้มีปัญญาแหลมคม 

ดังนั้น คำาว่า เศรษฐกิจจึงหมายถึงการกระทำาที่ดีเลิศ หรือการกระทำาที่ประเสริฐสำาหรับชีวิต ๑๕๖ เศรษฐ เป็นคำา

สันสกฤต ส่วน เสฏฐ เป็นคำาบาลีและทรัพย์เป็นคำาในภาษาปรากฤต ซึ่งเป็นภาษาของชาวอินเดียโบราณอีกภาษา

หนึ่ง มีความหมายว่า สิ่งดีสำาหรับชีวิต หรือสิ่งที่เป็นที่ปลื้มใจ หรือพึงพอใจสำาหรับชีวิต

 พอเพียง เป็นคำาในภาษาไทยแท้ คำาว่า พอ กับคำาว่า เพียง เป็นคำาซ้อนคำา เพื่อยำ้าเน้นให้เห็นชัดว่า พอ

เหมาะพอดี พอประมาณ พอสมควร คำาว่า เพียง แปลว่า เสมอ หรือ สมดุล ไม่มากไม่น้อย ไม่สูงไม่ตำ่า ไม่รวยไม่

จน พออยู่พอกิน เป็นคำาแสดงถึงความสมถะ ๑๕๗ หรือ สันโดษ (สมถะ ความสงบ สันโดษ ความพอใจหรือความ

ยนิดตีามสภาพ) ไมแ่สดงออกถงึความโลภอนัเป็นวถิทีีจ่ะนำาไปสูค่วามทกุขใ์จ ความรูจ้กัพอเพยีงเป็นคณุคา่สำาหรบั

ชีวิต ดังคำากล่าวที่ว่า “รู้จักพอก่อสุขทุกสถาน” ตรงกันข้ามกับคนที่ไม่รู้จักพอ นอกจากตนจะไม่มีความสุขแล้ว

ยังจะก่อผลกระทบต่อคนอื่นอีกด้วย เพราะทรัพยากรมีจำากัด เมื่อคนหนึ่งได้มาก คนอื่นๆ ก็จะได้น้อยลงหรือไม่

ได้เลย เป็นสาเหตุให้เกิดความขัดสนแก่คนในสังคมที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน แต่ในเศรษฐศาสตร์ทางธรรมหรือพุทธ

เศรษฐศาสตร์ ใครจะได้มากเท่าใดจะไม่มีผลกระทบต่อคนอื่นใดทั้งสิ้น ยิ่งได้มากเท่าไรย่อมแผ่ผลดีแก่ตนเองและ

คนอื่นๆ มากเท่านั้น บางท่านให้ความหมายของคำาว่าพอเพียงเทียบได้กับคำาว่ามัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งแปลกันว่าทาง

สายกลาง กล่าวคือ ไม่สุดโต่งทั้งซ้ายและขวา แต่อยู่ในสภาพพอเหมาะพอดีในทุกๆ เรื่อง (แต่อย่าไปตีความพอ

เพียงไปในเชิงมิจฉาทิฏฐิว่า ชั่วพอประมาณ ดีพอประมาณ สุราขาวคราวละครึ่งขวด ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน มีทรัพย์

มากเอาไปละลายทิ้งมีทรัพย์น้อยขโมยมาเพิ่มให้พอดี ฯลฯ)

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นทฤษฎีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกรอบแนวคิดทาง

เศรษฐกิจส่วนบุคคลที่จะนำาไปสู่ความดีของชีวิตด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความสมดุล ความมั่นคง และ

  ๑๕๓ กีรติ บุญเจือ, ปรัชญาสำาหรับผู้เริ่มเรียน, ๒๕๓๑, หน้า ๑.
  ๑๕๔ พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๑๑๐๖.
  ๑๕๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ๒๕๕๕, หน้า ๒๑๔ (ข้อ ๒๙๒).
  ๑๕๖ เศรษฐ (สันสกฤต) และ เสฏฐ (บาลี) แปลว่า ประเสริฐ หรือดีมาก ซึ่งเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป มักแปลกันว่าทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจ
  ๑๕๗ สมถะ ตามรูปศัพท์แปลว่า ความสงบ ซ่ึงหมายถึง ความสงบทางใจ สมถกรรมฐาน หมายถึง ท่ีต้ังแห่งความสงบทางใจ แต่ในความหมาย

ทั่วไป หมายถึง ความมักน้อย สันโดษ ใช้ชีวิตแบบเงียบๆ ไม่วุ่นวาย

๑๔๒
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ความยั่งยืน เรียกว่าทางสายกลาง ๑๕๘ โดยทรงแสดงห่วง ๓ ห่วง ประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

และความมีภูมิคุ้มกัน ห่วงทั้ง ๓ นี้ เกี่ยวโยงคล้องกันโดยมีเงื่อนไขประกอบ ๒ เงื่อนไข คือ ความรู้และคุณธรรม 

ตามภาพผัง ดังนี้

 ทางสายกลางตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงหมายถงึ ความพอประมาณความพอดใีนการดำาเนนิ

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ กลา่วคอืไม่กระทำาดว้ยความโลภ แตเ่ปน็การกระทำาตามภารกจิหรอืหนา้ท่ีตามความรบัผิด

ชอบ โดยการควบคุมของความมีเหตุผลและภูมิคุ้มกัน

 ความมเีหตุผลหมายถงึ การกระทำาการใดๆ จะตอ้งใชส้ติปญัญา พิจารณาถงึเหตแุละผลและความเปน็

ไปได้ เช่น เวลา โอกาส สภาพแวดล้อม ทุนทรัพย์และกิจกรรมที่ทำา เป็นต้น ว่ามีความเหมาะสมเพียงใดตลอดทั้ง

การประหยัดและการออม

 ความมีภูมิคุ้มกันหมายถึง ความเข้มแข็งทางจิตใจ ความเชื่อมั่น ความพร้อมที่จะรับความเสี่ยง และ

พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคนอื่นๆ ตลอดทั้งข้อติติงต่างๆ

 เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม เป็นข้อกำาหนดว่า การประกอบการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆ ด้วยการเรียนรู้ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะการกระทำาการ

ใดๆ ทีป่ราศจากความรูย้อ่มสุม่เสีย่งตอ่ความลม้เหลว หรืออย่างนอ้ยควรจะตอ้งมีประสบการณข์ัน้พ้ืนฐานมากอ่น 

ในขณะเดียวกันจะต้องมีความรอบคอบและระมัดระวังไม่บุ่มบ่ามตัดสินใจ ค่อยเรียนรู้ศึกษาไปตามขั้นตอนที่ควร

จะเป็น

 เง่ือนไขด้านคณุธรรมนบัวา่เป็นส่ิงจำาเปน็อยา่งยิง่ เพราะหากผูก้ระทำาขาดคณุธรรมทกุอยา่งเป็นอนัลม้

เหลวหมด เพราะความขยัน ความอดทน ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละแบ่งปัน และความมีสติปัญญา ตลอด

ถึงความประหยัดอดออม เพราะคุณธรรมเหล่านี้จะเป็นฐานทางจิตใจให้เกิดพละกำาลังภายในทางด้านจิตใจ ซึ่งมี

อยู่ ๕ ประการคือ ศรัทธา ศีล วิริยะ สมาธิ และปัญญา

  ๑๕๘ คำาว่า ทางสายกลาง คือ ความพอดี ไม่หย่อนไม่ตึง โดยเปรียบเทียบกับสายพิณ ถ้าหย่อนเสียงไม่เพราะ ถ้าตึงเกินไปสายก็ขาด 

การปฏิบัติตาม ทางสายกลางเรียก มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง อริยมรรค ๘ ประการ
  ๑๕๙ สำานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๑๐, พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔, หน้า ๓๔.

ทางสายกลาง

เงื่อนไขความรู้

(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม

(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน สติปัญญา แบ่งปัน)

ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีความพอประมาณ

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อมมีความสมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน ๑๕๙

นำาไปสู่

๑๔๓
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 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีด้านธรรมะ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะทำาให้

ผู้กระทำามีความสุขตามอัตภาพ และมีมาตรฐานที่ดีในการดำาเนินชีวิต ซ่ึงสอดคล้องกับความมีคุณภาพชีวิตตาม

หลักพุทธธรรม

 ทฤษฎีสัมพันธภาพแห่งเหตุและผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐาน พุทธธรรม

 

 

 ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานพุทธธรรมที่กำาหนดสร้างขึ้นมี ๑๒ 

ตัวได้แก่

 ๑. ปัญญา (Wisdom) มี ๓ ระดับ ๑๖๑

  ๑.๑ สุตมยปัญญา ได้แก่ ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ การสนทนา การอ่าน การเขียน และการทำา

กิจกรรม 

  ๑.๒ จินตามยปัญญา ได้แก่ ความรู้ที่ได้จากการคิด ซึ่งอาจอาศัยสุตมยปัญญาเป็นฐานในการคิด

หรือไม่ก็ได้ ความรู้ประเภทนี้เกิดจากการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การตรวจสอบ และการวินิจฉัย 

  ๑.๓ ภาวนามยปัญญา ได้แก ่ความรูที้ไ่ด้จากการสวดมนต ์การเพง่กสณิ การกำาหนด การบรกิรรม 

การนัย และการเดินจงกรม 

 ปัญญาทั้ง ๓ ระดับนี้เป็นความรู้ที่ลึกตื้นกว่ากันตามลำาดับ ความรู้ในขั้นที่ ๑ เป็นเพียงความรู้ที่ได้รับ

มาอย่างหยาบๆ หรือจดจำามา ความรู้ในขั้นที่ ๒ เป็นความรู้จากการคิด ซึ่งเป็นกระบวนการกลั่นกรองความรู้ที่ได้

รับมาจากความรู้ชั้นแรก ความรู้ที่ได้จากการวิจัยจัดเป็นความรู้ในระดับนี้ ส่วนความรู้ขั้นที่ ๓ เป็นความรู้ที่ได้จาก

การปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติทางจิต ผู้ประสบความสำาเร็จในขั้นที่ ๓ นี้จิตจะอยู่เหนือโลก กลายเป็น

พระอรหันต์บุคคลผู้สิ้นกิเลส

  ๑๖๐ วัฎฏจักรแห่งชีวิตเชิงบวก เทียงเคียงจากหลักอิทัปปัจจยตา หรือปฏิจจสมุปบาท แต่ปรับจากตัวปัจจัยเชิงบวก เช่น จากอวิชชา 

เป็นปัญญา เป็นต้น
  ๑๖๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ๒๕๕๕, หน้า ๙๖ (ข้อ ๙๓).

จิต

ธรรม

ควาสงบ

ความสุข

0 จุดสุดท้าย

ปัญญา

0 จุดเริ่มต้น

อาชีพ

รายได้

ทรัพย์

เสียสละ

มิตรภาพ

กรรม

สุขภาพ

 วัฏจักรแห่งชีวิตเชิงบวก ๑๖๐ 

๑๔๔
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 ๒. จิต (Mind) ได้รับอิทธิพลจากปัญญา ผลักดันให้เกิดความคิดที่ดีมี ๓ ระดับ ได้แก่

  ๒.๑ กุศลจิต ๑๖๒ คือความคิดฉลาด รู้ความถูกผิด ความดี ความชั่ว ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ 

ไม่หลงไปในทางผิดศีลธรรมแต่คิดไปในทางกุศล ได้แก่ คิดเกื้อกูล คิดกตัญญู คิดแก้ไข คิดสร้างสรรค์และคิดเชิง

จิตอาสา เป็นต้น(ข้อย่อยละ ๑ คะแนน รวม ๕ คะแนน)

  ๒.๒ ฌานจิต ๑๖๓ คือจิตที่ได้สมาธิขั้นต่างๆ ได้แก่ ปฐมฌานจิต ทุติยฌานจิต ตติยฌานจิต จตุตถ

ฌานจิต และอรูปฌานจิต ฌานจิตถือว่าเป็นจิตที่สงบนิ่งที่ประกอบด้วยองค์คุณต่างๆ มากน้อยแตกต่างกัน แต่ก็

ยังเป็นจิตที่ยังไม่พ้นโลก เพียงแต่หากปรับยกขึ้นสู่ความสงบได้เหมาะจะสามารถเลื่อนชั้นไปเป็นโลกุตรจิตได้

  ๒.๓ นิพพานจิต ๑๖๔ คือจิตที่พ้นจากบรรดากองกิเลสทั้งหลายไปสู่ความเป็นสภาพจิตที่ว่าง ไม่มี

ทกุข ์ไมม่อีตัตาซึง่กค็อืโลกตุรจตินัน่เอง แตอ่ยา่งไรกด็ ีกอ่นท่ีจะเขา้ถงึโลกุตรจติจะตอ้งผ่านขัน้ตอนตา่งๆ ของพระ

อริยบุคคล ได้แก่ โสดาบันจิต สกิทาคามีจิต อนาคามีจิต ทั้ง ๓ ระดับนี้เรียกว่าอริยจิต คือจิตของพระอริยเจ้า แม้

จะยงัไมพ่น้ทกุขโ์ดยสิน้เชงิ แต่เปน็ฐานทีจ่ะก้าวขึน้ไปสูอ่รยิจติช้ันสงูสดุคือพระอรหนัต ์หรอือรหตัตจติ และพุทธจติ 

อรหัตตจิตและพุทธจิต แม้จะเป็นอรหัตตจิตเช่นเดียวกัน แต่พุทธจิตเหนือกว่าอรหัตตจิตทั่วๆ ไป พระอริยบุคคล

ระดับอรหันตจิตและพุทธจิตจะเข้าถึงนิพพานจิต 

 ผู้ศึกษาอาจสงสัยว่าตามนัยแห่งพระอภิธรรมมีจิตเป็นจำานวนมากถึง ๘๙ ดวงบ้าง ๑๒๑ ดวงบ้าง เหตุ

ไฉนจงึนำามากลา่วเพยีงกศุลจติ ฌานจติ และอรยิจติ พึงทราบวา่ในท่ีนีมุ่้งอธบิายคุณภาพชวีติเปน็หลัก เม่ือปญัญา

เป็นฐานเหตุย่อมส่งผลต่อจิตที่ดี จึงกล่าวได้ว่า เมื่อมีปัญญาเป็นคุณภาพชีวิตจึงเป็นผลให้เกิดจิตที่ดี ซึ่งก็คือ กุศล

จิต ฌานจิต และอริยจิตที่ได้กล่าวมาแล้ว

  ๑๖๒ มหามกุฏราชวิทยาลัย, อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถภาวินีฏีกา, พิมพ์ครั้งที่ ๕, ๒๕๓๕, หน้า ๔๖.
  ๑๖๓ อ้างแล้ว หน้า ๔๙.
  ๑๖๔ อ้างแล้ว หน้า ๗๕.

พรหมวิหารธรรมการสนทนา

ระดับพื้นฐานสากลความรู้

พรหมวิหารธรรมการอ่าน
การเขียน

การกำาหนด

๑. ปัญญา

(Wisdom)

จิตมยปัญญา

ภาวนามยปัญญา

สุตมยปัญญา
การทำากิจกรรม

ประเภทต่างๆ

กสิณ

การบริกรรม
การนับการเดินจงกรม

๑๔๕
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 ๓. ธรรมะ (Right) ๑๖๕ คือ ความดี ความถูกต้อง หรือธรรมชาติ มี ๓ ระดับ ได้แก่

  ๓.๑ คุณธรรมเป็นความดีของชีวิตระดับพื้นฐานสากลได้แก่ พรหมวิหารธรรมจริยธรรม มารยาท

วฒันธรรม และอารยธรรม คณุธรรมเปน็ความดขีองชวีติ (คุณภาพชวีติ) ในระดบัพ้ืนฐานและเปน็สากลสำาหรบัคน

ทั่วไปที่พึงมี        

   ๓.๒ ศีลธรรม ๑๖๖ เปน็คุณภาพชวีติในระดบัสงูไดแ้ก ่การมศีลีประเภทตา่งๆ คอื ศลี หลกั เพราะใน

ทุกศาสนาจะวางระบบศีลธรรมไว้เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำาหรับศาสนิก แต่จะมีความแตกต่างกันในแต่ละศาสนา 

  ๓.๓ สัจจธรรม๑๖๗ เป็นธรรมะชั้นสูง ผู้เข้าถึงสัจจธรรมได้ นับว่าเป็นผู้มีคุณภาพชีวิตสูงยิ่ง เพราะ

สจัจธรรมทำาใหค้นเขา้ถงึความจริงของชวีติระดบัสงูสดุ สจัจธรรมดงักล่าวไดแ้ก ่ไตรลักษณ ์อรยิสัจจป์ฏจิจสมุปบาท

กรรม และนิพพาน การเรียนรู้เรื่องสัจจธรรม แม้จะยังเข้าไม่ถึงแต่เป็นฐานเบื้องต้นที่จะได้เหยียบย่างเพื่อก้าวไป

ให้ถึงด้วยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา และมรรคมีองค์ ๘

 การทีค่นมธีรรมะเพราะมฐีานคณุภาพชวีติดา้นคุณภาพจติท้ัง ๓ ระดบัหรือระดบัใดระดบัหนึง่เปน็พ้ืน

ฐานให้เหยียบยืนเพื่อก้าวย่างไปสู่ความดีอื่นๆ อีกต่อไป

ไม่หลงไปในทางผิดศีลธรรมแต่คิด
ไปในทางกุศล

นิพพานจิต

กุศลจิต

ฌานจิต

๒. จิต

(Mind)

ความคิด

ความรู้ ความดี ประโยชน์และมิใช่

จิตที่ได้สมาธิขั้นต่างๆ 
ปฐมฌานจิต ทุติยฌานจิต ตติยฌานจิต 

จตุตถฌานจิต และอรูปฌานจิต

จิตที่พ้นจากบรรดากองกิเลสทั้งหลายไปสู่
ความเป็นสภาพจิตที่ว่าง ไม่มีทุกข์ ไม่มีอัตตา

  ๑๖๕ ธรรมะ มีความหมายหลายอย่าง แต่ในที่นี้หมายถึง ธรรมที่เป็นคุณภาพชีวิต
  ๑๖๖ ศีลธรรม หมายถึง ข้อบัญญัติทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนา
  ๑๖๗ สัจจธรรม เป็นคุณธรรมชั้นสูง โดยทั่วไปชาวบ้านธรรมดาเพียงแต่การเรียนรู้หลักการหรือทฤษฎี ผู้เข้าถึงสัจจธรรมจริงๆ จึงหมายถึง 

ผู้บรรลุคุณธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนา

๑๔๖
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 ๔. กรรม (Action) ๑๖๘ คือ พฤติกรรมที่ดี หรือการกระทำาเชิงบวกเพราะได้รับอิทธิพลจากธรรมะ

มี ๓ ระดับ ได้แก่

  ๔.๑ กายสจุรติ ๑๖๙  คอืการกระทำาดทีางกาย ไดแ้ก ่ความประพฤตดิไีม่ฆา่สัตว ์ไม่ลักขโมยทรัพย์สิน 

ไม่ล่วงประเวณี ไม่เสพสิ่งเสพติด และไม่ดื่มสุรายาเมาประเภทต่างๆ     

  ๔.๒ วจีสุจริต ๑๗๐ คือการพูดที่ดี ได้แก่ พูดคำาจริง พูดคำาไพเราะ พูดคำาประสานสามัคคีพูดคำามี

ประโยชน์ และพูดเร้าใจให้คนทำาความดีวจีกรรมเป็นการพูดที่กระตุ้นให้คนเกิดจิตสำานึกในความเป็นคน 

  ๔.๓ มโนสุจริต ๑๖๑ คือการคิดเป็นฐานให้เกิดการกระทำาที่ดี และการพูดเพื่อให้เกิดสิ่งดีงามให้

แก่ชีวิตและสังคม แต่อาจสังเกตดูได้จากพฤติกรรม มโนกรรมที่ดีผลักดันให้ชีวิตก้าวไปสู่ความดีต่อๆ จึงจัดว่าเป็น

คุณภาพชีวิตด้านพฤติกรรม

  กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ฝ่ายดีเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นชัดถึงคุณภาพชีวิตในปัจจุบัน และ

ที่จะเป็นไปในอนาคต

  ๑๖๘ กรรมเป็นได้ทั้งทางบวกและลบ แต่ในที่นี้หมายถึงฝ่ายบวกเท่านั้น
  ๑๖๙ กายสุจริต ยึดเอาศีล ๕ และ ธรรม ๕เป็นหลัก โดยยึดเอาเจตนาเป็นที่ตั้ง
  ๑๗๐ วจีสุจริต จัดอยู่ในกุศลกรรมบถ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), อ้างแล้ว,หน้า ๒๓๓ (ข้อ ๓๑๙).
  ๑๗๑ มโนสุจริต เป็นต้นเหตุสำาคัญที่จะก่อให้เกิดกายสุจริตและวจีสุจริต เพราะใจจะเป็นผู้บงการให้เกิดการกระทำาไม่ว่าดีหรือชั่ว ใจจะเป็น

หัวหน้า หรือเป็นผู้นำาในการเคลื่อนไหว เพื่อกระทำาการอย่างใดอย่างหนึ่ง

คุณธรรม ศีล

มารยาทการเขียน

จริยธรรมการอ่าน

พรหมวิหารธรรมการสนทนา

เป็นความดีของชีวิตระดับพื้นฐานสากล 
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ กุศลกรรมบถ

ศีล

ศีลธรรม

สัจจธรรม

๓.ธรรมะ 

(Right)

กรรม

นิพพาน

ปฏิจจสมุปบาท

ปาฏิโมกข์ศีล

อินทรีย์สังวรศีล

วัฒนธรรม

เป็นการมีศีลประเภทต่างๆ
ความรู้ที่ได้จากการคิด

เป็นธรรมะชั้นสูง ผู้เข้าถึงสัจจธรรมได้ นับว่าเป็น
ผู้มีคุณภาพชีวิตที่สูงยิ่ง ความรู้ที่ได้จากการเพ่งกสิณ

ไตรลักษณ์ อริยสัจจ์

อารยธรรม

๑๔๗



148 149รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

 ๕. อาชีพ (Occupation) ๑๗๒ คือการทำามาหากินเพื่อบำารุงเลี้ยงชีวิต อาชีพบางอย่างเป็น

อาชีพต้องห้าม เพราะขัดแย้งกับหลักศีลธรรม ซึ่งมีเพียงน้อยอย่างเท่านั้น อาชีพที่คนทั้งหลายพากันทำาหรือกำาลัง

ทำากันอยู่จึงจัดเป็นสัมมาอาชีพด้วยอำานาจของกรรมดี ดังนั้นการประกอบสัมมาอาชีพจึงจัดเป็นคุณภาพชีวิต

 อาชีพแบ่งออกเป็น ๓ ระดับตามลักษณะและประเภทของงาน ได้แก่

  ๕.๑ อาชีพที่ใช้แรงงานได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รับจ้างทั่วไป ลูกจ้างประจำา และทำาการ

คา้ขายเลก็ๆ นอ้ยๆ อาชพีทีใ่ชแ้รงงานมกัเปน็งานหนกัและรายไดต้ำา่ แตก่ารทำางานให้ไดร้บัคา่จา้งหรอืคา่ตอบแทน

เป็นผลให้มีกินมีใช้ จึงจัดเป็นคุณภาพชีวิตเช่นเดียวกัน

  ๕.๒ อาชีพที่ใช้เทคนิคได้แก่ ช่าง เสมียน ครู นักวิชาการและพนักงาน เป็นต้น อาชีพเทคนิคนี้มี

การจัดระดับของงานและค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน และเงินพิเศษตามสิทธิที่กำาหนด และมีการเลื่อนช้ันยศตาม

ตำาแหน่งตามโครงสร้างและระบบขององค์กร จึงจัดเป็นคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น 

  ๕.๓ อาชพีบรหิาร เป็นอาชพีทีจั่ดอยูใ่นระดับสงู เพราะเปน็อาชีพทีต่อ้งใชค้วามสามารถและความ

รับผิดชอบสูง ได้แก่ ผู้จัดการ ผู้อำานวยการ กรรมการ ข้าราชการชั้นสูง และนักการเมือง อาชีพบริหารถือว่าเป็น

อาชีพที่มีเกียรติและจัดเป็นคุณภาพชีวิตระดับสูงสุด 

การคิดเป็นฐานให้เกิดการกระทำาที่ดีและ
เป็นการพูดเพื่อให้เกิดสิ่งดีงามให้แก่ชีวิตและสังคม

พูดคำาไพเราะ
พูดคำาประสานสามัคคี

ไม่ดื่มสุรายาเมาประเภทต่างๆ

พูดเร้าใจให้คนทำาความดี

พูดคำามีประโยชน์

ไม่เสพสิ่งเสพติดไม่ล่วงประเวณี

ความประพฤติดี การกระทำาดีทางกาย

ไม่ลักขโมยทรัพย์สิน

๔.กรรม

(Action)

มโนสุจริต

วจีสุจริต

กายสุจริต

การพูดที่ดี

ไม่ฆ่าสัตว์

พูดคำาจริง

  ๑๗๒ ในการประกอบอาชีพ มีอาชีพต้องห้ามอยู่ ๕ อย่าง เพราะผิดหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ได้แก่ ค้าขายมนุษย์ ค้าขายอาวุธ ค้าขาย

ยาพิษ ค้าขายนำ้าเมา และค้าขายสัตว์เพื่อนำาไปฆ่า โปรดดูมิจฉาวณีชชา ในพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๔ (ข้อ ๒๓๕).

๑๔๘
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 ๖. รายได ้(Income) ๑๗๓ เป็นคา่ตอบแทนจากการทำางาน มกัจะสมัพันธก์บัอาชพี จะเหน็ไดว่้าอาชพี

บางอาชีพบางอาชีพใช้แรงงานตำ่าแต่รายได้สูงเนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องใช้สติปัญญามาก และรับผิดชอบสูงแต่

อย่างไรก็ดีรายได้มักจะสัมพันธ์กับรายจ่าย กล่าวคือ ผู้มีรายได้สูงจะมีรายจ่ายมาก รวมท้ังภาษีอากรที่ต้องจ่าย

ให้รัฐด้วย

 รายได้แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่

 ๖.๑ ระดับไม่พอเพียงคือไม่พอเพียงสำาหรับการดำารงชีพ ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส กำาไร และ

รางวัล ความพอเพียงหรือไม่พอเพียงขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายตามความจำาเป็น บางคนแม้จะมีรายได้อยู่ในระดับพอ

เพียง แต่บางคราวมีปัญหาหรือความจำาเป็นเกิดขึ้น ก็อาจไม่พอเพียงในช่วงนั้น จึงจำาเป็นต้องใช้เวลาในการปรับ

สภาพให้อยู่ในระดับพอเพียง 

 ๖.๒ ระดับพอเพียง คือพอเพียงสำาหรับการดำารงชีพได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส กำาไร และรางวัล 

ในการพอเพยีงหรอืไมพ่อเพยีงขึน้อยูกั่บการใชจ้า่ยและความจำาเปน็เชน่เดยีวกนั หากมคีวามจำาเปน็ตอ้งใชจ้า่ยมาก

เช่น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย หรือมีการซื้อผ่อนส่งมาก จะมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายตามปกติ กรณีเช่นนี้จะต้องใช้

เวลาเยียวยา ก็จะกลับคืนสู่สภาพปกติ 

 ๖.๓ ระดับเกินกว่าพอเพียง คือการมีรายได้สูง แต่การใช้จ่ายพอประมาณให้มีเงินเก็บไว้ในรูปแบบ

ต่างๆ เช่นฝากธนาคาร ซื้อหุ้นในกิจการธุรกิจหรือสหกรณ์ บางคนมีทรัพย์สินมากมายและมั่นคง หากไม่มีความ

โลภมากก็จัดว่าเป็นคนรำ่ารวยและเป็นคุณภาพชีวิตระดับสูงในด้านรายได้ 

  ๑๗๓ รายได้ รายรับ และรายเหลือ ทั้ง ๓ อย่างมีความสัมพันธ์กัน รายได้มาก แต่รายรับจริงๆ น้อย (เพราะถูกหัก) จะมีผลกระทบ

ต่อรายเหลือ ซึ่งจะมีผลต่อการดำารงชีวิต ดูสถิติค่าจ้างและเงินเดือน

เป็นอาชีพที่จัดอยู่ใน
ระดับสูง 

ช่าง
ครูเสมียน

๕. อาชีพ 
(Occupation) 

อาชีพบริหาร

เกษตรกรรม

นักวิชาการ

พนักงาน

ข้าราชการ

กรรมการ
ผู้อำานวยการ

ผู้จัดการ

นักการเมือง

อุตสาหกรรม
ลูกจ้างประจำา ทำาการค้าขาย

รับจ้างทั่วไป

อาชีพที่ใช้แรงงาน

อาชีพที่ใช้เทคนิค

๑๔๙
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 ๗. ทรัพย์ (Property) คือทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาจากการประกอบอาชีพและรายได้ที่เป็นรูปธรรม

ทางวัตถุ และได้มาจากการมีคุณธรรมประจำาใจ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท และ ๓ ระดับ ได้แก่

  ๗.๑ สังหาริมทรัพย์ ๑๗๔ ได้แก่ เงิน วัสดุเครื่องใช้สอย ยานพาหนะ กิจการ และตำาแหน่ง

 ผู้มีทรัพย์สินและสิ่งต่างๆ ดังกล่าวนี้นับว่าเป็นผู้มีคุณภาพชีวิตระดับพื้นฐานที่จำาเป็นในการดำารงชีวิต 

  ๗.๒ อสังหาริมทรัพย์ ๑๗๕ ได้แก่ ที่ดิน บ้าน ไร่นา สวน และแหล่งนำ้าผู้มีทรัพย์สินดังกล่าวนี้นับว่า

มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับกลาง เพราะทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพยากรทางวัตถุที่มีคุณค่าและอำานวยประโยชน์ให้

แก่ผู้เป็นเจ้าของ อันแสดงถึงความมีฐานะที่มั่นคง

  ๗.๓ อริยทรัพย์ ๑๗๖ เป็นทรัพย์สินของพระอริยเจ้า จัดเป็นทรัพย์อันประเสริฐเหนือทรัพย์อื่นใด 

ได้แก่ ศีล ศรัทธา หิริ โอตัปปะ และพาหุสัจจะ เป็นต้น ผู้มีทรัพย์สินดังกล่าวนี้แม้จะขัดสนสังหาริมทรัพย์และ

อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวก็ตาม ผู้มีอริยทรัพย์ย่อมประเสริฐกว่าคนทั้งปวง 

๖. รายได้ 
(Income)

ระดับไม่พอเพียง

ระดับพอเพียง

ระดับเกินกว่าพอเพียง

  ๑๗๔ สังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์ที่สามารถนำาไปที่อื่นๆ ได้ ตามที่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองต้องการโปรดดู คำาอธิบายในกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ในหมวดว่าด้วยทรัพย์เพิ่มเติม
  ๑๗๕ อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์ที่ตั้งอยู่กับที่ไม่สามารถนำาไปที่อื่นๆ ได้ แต่สามารถซื้อขายกันได้ เช่น ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้าง 
  ๑๗๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), อ้างแล้ว, หน้า ๒๑๔ (ข้อ ๒๙๒).

ตำาแหน่ง

๗. ทรัพย์ 
(Property)

อสังหาริมทรัพย์

อริยทรัพย์ 

สังหาริมทรัพย์ 

ที่ดิน

วัสดุเครื่องใช้สอย ยานพาหนะ

บ้าน

ศรัทธา

กิจการ

โอตัปปะพาหุสัจจะ

สวน

ศีล

หิริ

แหล่งนำ้า

เงิน

ไร่นา

๑๕๐
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 ๘. การเสียสละ (Charity) ๑๗๗ บางทีเรียกว่าการบริจาคหรือการอุทิศตน ได้แก่ การเสียสละใน

ลักษณะต่างๆ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

  ๘.๑ เสียสละทรัพย์ ได้แก่ สิ่งของ เงิน ที่ดิน ยานพาหนะ และสิ่งมีค่าอื่นๆ คนที่เสียสละคือผู้ให้ 

ความสำาคัญของการให้ทรัพย์สินคือผู้ให้มีความสุข และผู้รับก็มีความสุข 

  ๘.๒ เสียสละกำาลัง ได้แก่ แรงงาน ความคิด ความรู้ ความลำาบาก และอำานาจที่ มีอยู่ เป็นต้น ตาม

ฐานะของบุคคล 

  ๘.๓ เสียสละชีวิต ได้แก่ เลือด เนื้อ อวัยวะอื่นๆ ความตาย และปล่อยวางไม่ยึดถือ การเสียสละ

ชีวิตเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ อาศัยความเด็ดเดี่ยว และกล้าหาญยอมสละชีวิต จึงจะเสียสละในระดับนี้ได้ 

  ๑๗๗ กรรมการศาสนา, พระไตรปิฏกสำาหรับประชาชน, ๒๕๕๐, หน้า ๓๐ (ข้อ ๕๙).

เสียสละทรัพย์ 

เสียสละชีวิต

ความคิด
ความรู้

อวัยวะอื่นๆ

เงิน

เนื้อ

ที่ดิน ยานพาหนะ
สิ่งมีค่าอื่นๆ

ความลำาบาก

อำานาจที่มีอยู่แรงงาน

เสียสละกำาลัง 

เลือด
ความตาย

ปล่อยวางไม่ยึดถือ

สิ่งของ

๘. การเสียสละ
(Charity) 

มิตร

เพื่อนร่วมอุดมการณ์

สหาย

เพื่อนทำางาน

มิตรหวังดี

มิตรมีนำ้าใจ

กตัญญูบุคคล

ครูอาจารย์

มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์

๙. มิตรภาพ 
(Friendship) 

กัลยาณมิตร

เพื่อนเรียน เพื่อนรักใคร่

เพื่อนเล่น

มิตรรักใคร่

มิตรอุปการะ

บิดามารดา

นักปราชญ์พระสงฆ์

๑๕๑
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 ๙. มิตรภาพ (Friendship) ๑๗๘ มีความสำาคัญและจำาเป็นต่อชีวิตมาก กล่าวคือไม่มีใครอยู่โดดเดี่ยว 

โดยปราศจากมติรได้ แมแ้ต่ผู้คนทีอ่ยูใ่นบ้านครอบครวัเดียวกนัก็นบัเปน็มติรเหมือนกัน และเปน็มติรทีส่ำาคัญด้วย 

ดังพุทธภาษิตว่า “มาตา มิตฺตำสเกฆเร: มารดา เป็นมิตรในเรือนของตน” มิตรมี ๓ ระดับ ได้แก่

  ๙.๑ สหาย ได้แก่ เพื่อนเล่น เพื่อนเรียน เพื่อนรักใคร่ เพื่อนทำางาน และเพื่อนร่วมอุดมการณ์ 

  ๙.๒ มิตร ได้แก่ มิตรรักใคร่ มิตรอุปการะ มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มิตรหวังดี และมิตรมีนำ้าใจ 

  ๙.๓ กัลยาณมิตร ได้แก่ บิดามารดา กตัญญูบุคคล ครูอาจารย์ นักปราชญ์ และพระสงฆ์ 

         

 ๑๐. สุขภาพ (Healthy) ๑๗๙ คือ ความไม่มีโรคภัย ความไม่เจ็บปวด ไม่ป่วยไข้ ไม่มีภยันตราย และ

มีร่างกายแข็งแรง และการมีร่างกายแข็งแรงจัดเป็นคุณภาพชีวิต มี ๓ ระดับ ได้แก่

  ๑๐.๑ สุขภาพกาย คือ ความแขง็แรง ไม่มโีรค ไมม่ภีัยอนัตราย ไมเ่จ็บปว่ย และไมพ่ิกลพกิาร เหตุ

แห่งสุขภาพกาย ได้แก่ การออกกำาลังกาย การรับประทานอาหาร การนอนหลับพักผ่อน การขับถ่าย และการสูด

อากาศบริสุทธิ์ เป็นต้น 

  ๑๐.๒ สุขภาพจิต คือ จิตปลอดโปร่ง แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน และเบิกบานสำาราญใจ เหตุแห่ง

สุขภาพจิต ได้แก่ ศึกษาธรรม คิดเรื่องที่ดี ฝึกเสียสละ ขจัดอคติ และไม่พอกเพิ่มหนี้    

  ๑๐.๓ สุขภาพรวม คือ สุขภาพกายและสุขภาพจิต กระปี้กระเปร่า จิตวิญญาณบริสุทธิ์ ผิวพรรณ

ผุดผ่อง บุคลิกภาพดี และเป็นคนมีเสน่ห์ เหตุแห่งสุขภาพรวม ได้แก่ การประพฤติสุจริตทั้งทางกาย วาจา ใจ การ

ปฏิบัติกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนา การเข้าใจตนเอง การรู้รักสามัคคี และการให้อภัยซึ่งกันและกัน 

  ๑๗๘ อ้างแล้ว, หน้า ๓๐ (ข้อ ๕๙).
  ๑๗๙ อ้างแล้ว, หน้า ๘๒ (ข้อ ๑๖๐/๘).

๑๐. สุขภาพ 
(Healthy) 

สุขภาพกาย

สุขภาพจิต

สุขภาพรวม สุขภาพกายและสุขภาพจิต

ไม่พิกลพิการ ความแข็งแรง ไม่มีภัยอันตราย

กระปี้กระเปร่า
จิตวิญญาณบริสุทธิ์ผิวพรรณผุดผ่องบุคลิกภาพดี

จิตปลอดโปร่ง 

เป็นคนมีเสน่ห์

ไม่เจ็บป่วยไม่มีโรค

แจ่มใส

สนุกสนาน

เบิกบาน

ร่าเริง

๑๕๒
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 เรือ่งสขุภาพเปน็เรือ่งสำาคญัมาก เพราะหากมีปญัหาเกีย่วกบัสุขภาพ ชีวติจะปราศจากคุณภาพในส่วน

นี้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งหมด

 ๑๑. ความสงบ (Peace) ๑๘๐ จัดเป็นคุณภาพชีวิต เพราะหากชีวิตปราศจากความสงบ สิ่งที่ตามมา

คือ ความฟุ้งซ่านรำาคาญ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ คุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ ก็จะพลอยมีผลกระทบ

ตามมาด้วย

 ความสงบแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่

 ๑๑.๑ สันติภาพ คือ ความปลอดภัย ไม่มีสงคราม ไม่มีการข่มแหงเบียดเบียน มีความสมานสามัคคี 

และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นต้น สันติภาพจะเกิดขึ้นได้จะต้องประกอบด้วยสภาพการณ์ดังกล่าวนี้ 

 ๑๑.๒ สันติสุข คือ ความสุขที่เกิดจากความสงบ ได้แก่ ความเงียบ ความสำารวม ความงดเว้น ความ

สันโดษ และสมาธิ 

 ๑๑.๓ สันติธรรม คือ ความเข้าถึงธรรมที่จะทำาให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ ประกอบด้วยวัฒนธรรม ศีล

ธรรม มโนธรรม วิเวก และนิพพาน 

 ชีวิตที่เข้าถึงความสงบเป็นคุณภาพชีวิตที่สูงมาก เพราะเป็นชีวิตที่มีสติสัมปชัญญะ ไม่มีความวุ่นวาย 

ไม่มีปัญหายุ่งเหยิง และไม่ฟุ้งซ่านรำาคาญอันเป็นเหตุให้ชีวิตประสบกับความทุกข์ทางใจ

  ๑๘๐ มีพุทธภาษิตรับรองไว้ว่า “นตฺถิสันฺติ ปรำสุขำ: สุขอื่นจากความสงบไม่มี”

สันติภาพ

สันติสุข

สันติธรรม

ความปลอดภัย ไม่มีการข่มแหงเบียดเบียน

การให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

ความสมานสามัคคีไม่มีสงคราม

นิพพาน

วัฒนธรรม

ความเงียบ ความสำารวม

ความงดเว้น

ความสันโดษ

สมาธิ

ศีลธรรม
มโนธรรมวิเวก

๑๑. ความสงบ 
(Peace)

๑๕๓



154 155รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

 ๑๒. ความสุข (Happiness) เป็นเป้าหมายของชีวิต ซึ่งทุกคนต้องการและแสวงหาความสุขเป็นก

ระบวนการสุดท้ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสุขจึงเป็นสภาพที่ทุกคนพึงพอใจ และอยากครอบครองให้อยู่

ในตนไว้นานเท่าที่เป็นไปได้

 ความสุขมีอยู่ ๓ ระดับ ได้แก่

 ๑๒.๑ ความสุขขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยความสุขทางอายตนะ (ได้รับสิ่งดีๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 

และใจ) อิสรภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ และความเป็นธรรม 

 ๑๒.๒ โลกิยสุข ประกอบด้วย ความสบาย (ด้านอาหาร อากาศ ที่พักอาศัย และสิ่งแวดล้อม) ความมี

ทรัพย์ ความไม่มีโรคภัย ความไม่มีหนี้ และการดำารงชีวิตที่ปราศจากโทษภัย 

 ๑๒.๓ โลกตุรสขุ เป็นความสุขระดบัสงู กลา่วคอื เปน็ความสุขท่ีอยู่เหนอืโลก หรือเหนอืชีวติของสามัญ

ชนทั่วไป ประกอบด้วย ความมีสมาธิ การปฏิบัติวิปัสสนา การได้ฌาน การเข้าถึงสมาบัติ และนิโรธ หรือนิพพาน 

ตัวชีว้ดัคณุภาพชวีติทัง้ ๑๒ ตัวนี ้สมารถนำาไปใชป้ระเมนิคณุภาพชีวติของบคุคลแตล่ะคนดไูดว่้า คนๆ นัน้มคุีณภาพ

ชีวิตอยู่ระดับใด ได้แก่ ระดับไม่พอเพียง ระดับพอเพียง และระดับเกินพอเพียง โดยกำาหนดค่าของตัวชี้วัดหลัก 

แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปสังคมการปฏิรูปสังคมอย่างไรและเพื่ออะไร
 สังคม คือ คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมตัวกัน เพื่อทำากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีปฏิสัมพันธ์

ต่อกันอย่างต่อเนื่องและพึ่งพาอาศัยกันและกัน การปฏิรูปสังคม คือ การปฏิรูปคนที่อยู่ในสังคมให้มีความรู้ความ

เข้าใจและมีฐานทางความคิดความเข้าใจและคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับอัตภาพของแต่ละคน โดยมี

เปา้หมายสุดทา้ยคือ ความสขุ การปฏริปูสงัคมต้องปฏริปูคณุภาพชีวติใหทุ้กคนมีความดแีละความสุขตามอัตภาพ 

ซึ่งไม่จำาเป็นต้องเหมือนกันและเท่ากันเสมอไป เพราะฐานชีวิตของแต่ละคนไม่เท่าเทียมกัน ทั้งทางด้านสติปัญญา 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข คุณภาพชีวิตที่จะต้องปฏิรูป

มี ๑๒ ด้านด้วยกัน ได้แก่      

 ๑. ปัญญา (Wisdom) คือ ความรู้ท่ีถูกต้อง – ปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีจะก่อให้เกิดปัญญา – ปฏิรูปความคิด

ที่จะก่อให้เกิดปัญญา - ปฏิรูปกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดปัญญา 

 ๒. จติ (Mind) คอื ความคดิเหน็หรอืความนกึคดิ – ปฏริปูจติใจใหเ้กิดความฉลาดทางความคดิ – ปฏริปู

จิตใจให้เกิดความมั่นคง – ปฏิรูปจิตใจให้เกิดความคิดแบบอารยชน 

 ๓. ธรรม (Right) คือ ชีวิตที่ถูกต้อง – ปฏิรูปชีวิตให้เกิดคุณธรรม – ปฏิรูปชีวิตให้มีศีลธรรม – ปฏิรูป

ชีวิตให้เข้าถึงสัจธรรม 

 ๔. กรรม (Action) คือ พฤตกิรรมทีด่ขีองชวีติ – ปฏริปูใหเ้กดิพฤตกิรรมทีพึงปรารถนาทางกาย – ปฏริปู

ให้เกิดให้เกิดพฤติกรรมที่ดีทางวาจา – ปฏิรูปให้เกิดมโนภาพที่ดีทางความคิด 

 ๕. อาชีพ. (Occupation) คือ หลักอาศัยของชีวิต – ปฏิรูปการประกอบอาชีพให้สมดุลกับการดำารง

ชวิีตและการใช้แรงงาน – ปฏริปูการประกอบอาชพีใหเ้กดิความกา้วหนา้ – ปฏริปูการประกอบอาชีพใหเ้ปน็สัมมา

ทิฏฐิ        

 ๖. รายได้ (Income) คือ สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการประกอบอาชีพ – ปฏิรูปรายได้ที่มีความเป็น

ธรรม – ปฏิรูปรายได้ที่เหมาะสมกับการลงทุน – ปฏิรูปรายได้ที่สร้างความมั่นคงโดยชอบธรรม   

๑๕๔
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 ๗. ทรพัย ์(Property) คอื สิง่ทีด่มีปีระโยชนแ์ละคุณค่าสำาหรับชีวติ - ปฏิรูปการบริหารจดัการทรัพยากร

บุคคล – ปฏิรูปการจัดการทรัพย์ระดับครอบครัว– ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพย์ระดับรัฐ    

 ๘. การเสียสละ (Charity) คือ การตัดสินใจเพื่อให้บริการแก่สังคมและรัฐ – ปฏิรูปการแจกจ่ายทรัพย์

ให้เหมาะสม – ปฏิรูปการให้ค่าบริการแรงงานที่เหมาะสม – ปฏิรูปการอาสารับใช้สังคมในลักษณะสุ่มเสี่ยง

 ๙. มิตรภาพ (Friendship) คือ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันและกัน – ปฏิรูปการมีมนุษย์สัมพันธ์ 

– ปฏิรูปมิตรภาพทางสังคม – ปฏิรูประบบกัลยาณมิตร 

 ๑๐. สุขภาพ (Healthy) คือ สุขภาวะของบุคคล – ปฏิรูปสุขภาพทางกาย – ปฏิรูปสุขภาพทางจิต - 

ปฏิรูปสุขภาพทางจิตวิญญาณ 

 ๑๑. สนัต ิ(Peace) คอื ความสงบสขุแหง่ชวีติ – ปฏริปูใหเ้กดิสนัตภิาพทางสงัคม– ปฏริปูใหเ้กดิสนัตสิขุ

ส่วนบุคคล – ปฏิรูปให้เกิดสันติธรรมทางจิตใจ      

 ๑๒. ความสุข (Happiness) คือ ความพึงพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่ – ปฏิรูปให้เกิดความสุขขั้นพื้นฐาน – 

ปฏิรูปให้เกิดความสุขทางใจ – ปฏิรูปให้เกิดความสุขในระดับที่สูงขึ้น 

 การปฏิรูปสังคมต้องอยู่บนฐานหลักพุทธธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั จงึเหมาะสมกบัวถิชีวีติของคนไทย การปฏิรปูเศรษฐกิจอยา่งเดียวยงัไม่เพยีงพอ จะตอ้งปฏิรูปบรบิท

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย  

 ตัวชี้วัดทั้ง ๑๒ ตัวจะผลักดันกันและกันให้เกิดคุณภาพชีวิต ตัวปัญญาซึ่งเป็นตัวนำาจะทำาให้ตัวชี้วัดตัว

อื่นๆ ได้รับความถูกต้องไปด้วยและจะลงท้ายด้วยความสุข ทั้งเป็นความสุขส่วนบุคคลและสังคมในภาพรวม  
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๑๕๕



156 157รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

การนำาหลักไตรสิกขาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 

อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

THE ADOPTION OF THREEFOLD APPLICATION IN MANAGEMENT EDUCATION OF 

SUBJECTS, SOCIAL STUDIES, RELIGION AND CULTURE IN SECONDARY EDUCATION 

OF BUNTHUENG VITTAYANUSON SCHOOL MUANG DISTRICT BURIRAM PROVINCE

ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล ดร.สิรภพ สวนดง*

๑. บทนำา
 พระพุทธศาสนากล่าวถึงหลักไตรสิกขา ซึ่งหมายถึงข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา ๓ อย่าง คือ สีลสิกขา จิตต

สิกขา และปัญญาสิกขา ๑๘๑ ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาทั้งทางด้านกาย ศีล จิตและปัญญาของมนุษย์อย่างครบ

ถ้วนความดีเลิศประเสริฐของมนุษย์นั้น จึงอยู่ที่การเรียนรู้ฝึกและศึกษาพัฒนาตนขึ้นไป มนุษย์จะเอาดีไม่ได้ ถ้า

ไม่มีการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน เพราะฉะนั้น จึงต้องพูดให้เต็มว่า “มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึก” ๑๘๒ ใน

หลักการดังกล่าวนี้ จึงเป็นการยืนยันความเป็นไปได้ที่มนุษย์ไม่ว่าเพศ หรือวัยใดก็สามารถฝึกพัฒนาตนเอง ได้ผล

ตามศักยภาพของตน

 พระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์พยายามเข้าใจธรรมชาติทั้งธรรมชาติที่เกี่ยวกับตัวมนุษย์เองและ

ธรรมชาตท่ีิแวดลอ้มรอบตัวมนษุยโ์ดยใชก้ารศกึษาเพ่ือเพง่พนิจิสิง่ตา่งๆ ด้วยปญัญาเหน็ตนเองเหน็ดว้ยตนเองเห็น

เท่าทันและเห็นสิ่งต่างๆ ตามความจริงแท้อย่างไรก็ตามถ้าวิเคราะห์ตามรูปศัพท์แล้วคำาว่าการศึกษาตรงกับคำาว่า

สิกขาที่ใช้อยู่ในพระพุทธศาสนาและความหมายของคำาว่าสิกขาในคัมภีร์มหานิทเทส ๑๘๓ กล่าวไว้ดังนี้ว่า

 บุคคลย่อมศึกษาอธิศีลคือศึกษาเรื่องความประพฤติดีทางกายวาจาให้สูงขึ้นไปบ้างศึกษาในการฝึก

อบรมจติใจให้ดขึีน้บ้างศกึษาในการอบรมปญัญาใหเ้จรญิขึน้ไปบา้งเมือ่หน่วงจติคำานงึถงึการศกึษา๓อยา่งนีก้ช็ือ่วา่

ศกึษาเมือ่รูก้ช็ือ่วา่ศกึษาเม่ือเหน็คอืเขา้ใจกช็ือ่วา่ศกึษาเม่ือตัง้จิตกำาหนดแนว่แนก่ช็ือ่วา่ศึกษาเมือ่นอ้มจติกำาหนดไป

กช็ือ่วา่ศกึษาเมือ่ประคองความเพยีรกช็ือ่วา่ศึกษาเม่ือเอาสตกิำาหนดกช็ือ่วา่ศึกษาเมือ่ตัง้จติมัน่กช่ื็อวา่ศึกษาเม่ือรู้

ทัว่ชดัดว้ยปัญญากเ็รยีกว่าศกึษาเมือ่รูส้ิง่ทีพ่งึรูจ้ำาเพาะกช็ือ่วา่ศึกษาเม่ือกำาหนดรูส่ิ้งท่ีควรกำาหนดรู้กช่ื็อวา่ศึกษาเม่ือ

ละสิ่งที่พึงละก็ชื่อว่าศึกษาเม่ือประจักษ์แจ้งสิ่งที่ควรประจักษ์แจ้งก็ชื่อว่าศึกษาเม่ือฝึกอบรมเจริญสิ่งที่ควรปฏิบัติ

ควรฝึกอบรมก็ชื่อว่าศึกษา

  * อาจารย์ประจำา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๑๘๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑ /๓๐๕ /๒๗๒
  ๑๘๒  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๖),  หน้า ๓๔๓.
  ๑๘๓  ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๙๖๐/๖๐๘.
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยจัดการศึกษาในระบบ ระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา โดยหลักการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ความสำาคัญแก่นักเรียน โดยมี

การจัดกิจกรรมเน้นศีลธรรมต่าง เพื่อให้สอดคล้องกับชุมชน สังคม ได้อย่างมีความสุข

 ผู้วิจัยจึงมีความสนในที่จะศึกษาถึงการจัดการศึกษาวิเคราะห์การนำาหลักไตรสิกขาไปประยุกต์ใช้ใน

กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมนำาหลัก

ไตรสิกขาทางพระพุทธศาสนามาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีพฤติกรรม จิตใจ และสติปัญญาดี ให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และ

เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๑.๒.๒ เพือ่ศกึษากระบวนการจดัการศกึษาวชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในระดบัมัธยมศึกษา

ของโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 ๑.๒.๒ เพือ่ศกึษาการนำาหลกัไตรสกิขาไปประยกุตใ์ช้ในการจดัการศึกษาวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   

 

๓. วิธีการดำาเนินการวิจัย
 ๓.๑ สำารวจ สืบค้น ศึกษา และวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลักไตรสิกขา

ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ๔ ด้าน คือ

  ก. แนวคิดหลักไตรสิกขาในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท  

  ข. ความหมายของไตรสิกขาในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท  

  ค. ความสำาคัญของไตรสิกขาในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 

  ง. หลักไตรสิกขาในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ๓.๒ กระบวนการจัดการศึกษาวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในระดบัมัธยมศึกษาของโรงเรยีน

บุญถึงวิทยานุสรณ์ อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓ ประเด็น

  ก. สภาพทั่วไปของโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์

  ข. หลักสูตร การจัดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

   ค. การจัดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ๓.๓ การนำาหลักไตรสิกขาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๕ ด้านคือ

  ก. ด้านเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขา

  ข. ด้านหลักการของการจัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขา

  ค. ด้านแนวทางของการจัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขา

๑๕๗
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  ง. ด้านรูปแบบของการจัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขา

  จ. ด้านประโยชน์และคุณค่าจากการประเมินการจัดการศึกษาตามหลัก ไตรสิกขา

 ๓.๔ สรุปผลการศึกษา และตรวจสอบความถูกต้อง

 ๓.๕ เขียนรายงานวิจัยแบบจาระไน และจัดทำาเป็นรูปเล่มนำาเสนอ

๔. ผลการวิจัย
 ๔.๑ แนวคิดหลักไตรสิกขาในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท

 หลักไตรสิกขาซึ่งประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญาเป็นหลักธรรมที่สำาคัญมากเพราะเป็นหลักธรรม

ที่นำามาใช้ในชีวิตประจำาวันจะขาดเสียมิได้ถ้าขาดหลักธรรมเมื่อไรความยุ่งยากความวุ้นวายก็จะบังเกิดขึ้นอย่าง

เช่นศีลแปลว่าปรกติทำาเป็นปรกติพูดเป็นปรกติคิดเป็นปรกติถ้าคิดพูดทำาไม่เป็นปรกติความยุ่งยากความวุ้นวาย

ย่อมบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

 พระพทุธองคท์รงแสดงหลักการศกึษาตามแนวทางพระพทุธศาสนาไวใ้นพระไตรปิฎกวา่ภกิษุท้ังหลาย

สิกขา ๓ ประการ ๑) อธิศีลสิกขา ๒) อธิจิตสิกขา ๓) อธิปัญญาสิกขา ๑๘๔ 

 ส่วนคำาว่าติหรือไตรนั้นหมายถึงองค์ประกอบ๓ประการคือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปัญญา

สิกขาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าศีลสมาธิปัญญาโดยมีความหมายตามพระไตรปิฎกดังนี้

 ๔.๑.๑ อธศิลีสกิขา (สกิขาคอืศลีอนัยิง่) หมายถงึขอ้ปฏิบตัสิำาหรับฝึกอบรมในทางความประพฤตอิย่าง

สูงดังคำาอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทสคัมภีร์มหานิเทสว่า อธิศีลสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้

มีศีลสำารวมด้วยความสังวรในพระปาติโมกข์สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทาน

ศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายอยู่คือสีลขันธ์เล็กสีลขันธ์ใหญ่ศีลเป็นท่ีพ่ึงเป็นเบื้องต้นเป็นความประพฤติเป็นความ

สำารวมเป็นความระวังเป็นหัวหน้าเป็นประธานเพื่อความถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นกุศลนี้ชื่อว่า อธิศีลสิกขา ๑๘๕

 โดยการฝกึอบรมศลีนัน้มุง้เนน้ทีก่ารสำารวมเพือ่ให้เกดิความบรสุิทธิใ์นการกระทำาเปน็เกราะก้ันกิเลสท้ัง

หลายทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความเดอืดรอ้นและการเบยีดเบยีนดงัท่ีแสดงในมาตกิากถาคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรควา่“เนกขมั

มะชื่อว่าสีละวิสุทธิเพราะมีความหมายว่ากั้นกามฉันทะความสำารวมชื่อว่าอธิศีลสิกขาอพยาบาทชื่อว่าสีละวิสุทธิ

เพราะมีความหมายว่ากั้นพยาบาทอรหัตมรรคชื่อว่าสีละวิสุทธิเพราะมีความหมายว่ากั้นกิเลสทั้งปวง” ๑๘๖ 

 ๔.๑.๒ อธิจิตสิกขา (สิกขาคือจิตอันยิ่ง) หมายถึง ข้อปฏิบัติสำาหรับฝึกอบรมจิตใจเพื่อให้เกิดคุณธรรม

เชน่สมาธอิย่างสูงการสงดัจากกามและอกศุลธรรมทัง้ปวง ดงัคำาอธบิาย ในคหัุฏฐกสตุตนเิทศคมัภรีม์หานเิทศวา่อธิ

จติสกิขาเปน็อยา่งไรคือภิกษุในธรรมวนิยันีส้งัดจากกามและอกศุลธรรทัง้หลายบรรลปุฐมฌานทีม่วีติกวจิารปตีแิละ

สขุอนัเกดิจากวเิวกอยูเ่พราะวติกวจิารสงบระงับไปแลว้บรรลตุตยิฌานมคีวามผอ่งใสในภายในมภีาวะทีจ่ติเปน็หนึง่

ผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวย

สุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์

  ๑๘๔ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๘-๔๙.
  ๑๘๕ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๘.
  ๑๘๖ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๐/๖๐๖.
  ๑๘๗ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙.

๑๕๘
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ได้แล้วเพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่

นี้ชื่อว่าอธิจิตสิกขา ๑๘๗

 โดยการฝกึอบรมจิตนัน้มุ่งเนน้ทีค่วามตัง้ม่ันแหง่จติการทำาใจใหส้งบแนว่แนเ่พ่ือใหจ้ติบรสิทุธิไ์มฟุ้่งซา่น

เปน็กลางปราศจากอคติดังทีแ่สดงในมาติกากถาคัมภร์ีปฏสัิมภทิามรรควา่“ชือ่วา่จติตวสิทุธิเพราะมคีวามหมายวา่

ไม่ฟุ้งซ่านความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอธิจิตสิกขา” ๑๘๘ 

 ๔.๑.๓ อธิปัญญาสิกขา (สิกขาคือปัญญาอันย่ิง) หมายถึงข้อ ปฏิบัติสำาหรับฝึกอบรมปัญญาเพ่ือให้

เกิดความรู้แจ้งอย่างสูงการรู้ชัดตามความเป็นจริงในอริยสัจ๔เป็นลำาดับไปจนทำาให้แจ้งทั้งเจโตวิมุติและปัญญาวิ

มตุสิามารถทำาลายอาสวะกเิลสใหห้มดไปดังคำาอธิบายทีป่รากฏในคุหัฏฐกสตุตนเิทศคัมภรีม์หานเิทศว่าอธปิญัญา

สกิขาเปน็อยา่งไรคอืภกิษใุนธรรมวินยันีเ้ป็นผูมี้ปัญญาประกอบดว้ยปญัญาอนัประเสรฐิหยัง่ถงึความเกดิและความ

ดับเพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเธอรู้ตามความเป็นจริงว่า“นี้ทุกข์”“นี้ทุกข์สมุทัย (เหตุเกิด

ทุกข์)”“นี้ทุกข์นิโรธ(ความดับทุกข์)”นี้ทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติเครื่องดำาเนินไปสู่ความดับทุกข์) เธอรู้

ตามความเป็นจริงว่า“เหล่านี้อาสวะ”“นี้อาสวะสมุทัย”“นี้อาสวะนิโรธ”“นี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทา” นี้ชื่อว่า

อธิปัญญาสิกขา ๑๘๙

 โดยการฝกึอบรมปญัญานัน้มุง่เนน้ทีก่ารรูแ้ละเขา้ใจสิง่ทัง้หลายตามความเปน็จรงิเพือ่ใหเ้กดิความเหน็

ทีบ่รสิทุธิจ์งึจะสามารถทำาลายกเิลสไดด้งัรายละเอียดท่ีปรากฏในมาตกิากถาคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรควา่“ช่ือว่าทิฏฐิ

วสิทุธ”ิเพราะมคีวามหมายวา่ความเหน็ชือ่วา่อธปัิญญาสิกขา ๑๙๐ การฝึกอบรมท้ัง๓ดา้นจงึมีวตัถปุระสงค์โดยรวม

เพือ่การทำาลายกเิลสอนัเปน็เครือ่งเศรา้หมองของบคุคลดงัทีพ่ระพทุธองคท์รงตรัสวา่ “สำาหรบับคุคลผูต้ืน่อยูต่ลอด

เวลาหมั่นศึกษาไตรสิกขาทั้งกลางวันและกลางคืนน้อมจิตเข้าหานิพพานอาสวะทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ไม่ได้” ๑๙๑ 

 สรุปได้ว่า หลักปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาเป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกหัดกาย วาจาและใจ โดย

มุ่งเน้นที่การสำารวมเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ในการกระทำาเป็นเกราะกั้นกิเลสทั้งหลายที่จะก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนและการเบียดเบียน เป็นการฝึกอบรมจิตใจเพื่อให้เกิดคุณธรรมเช่นสมาธิอย่างสูงการสงัดจากกาม 

อกุศลธรรมทั้งปวง และปฏิบัติสำาหรับฝึกอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูงการรู้ชัดตามความเป็น

จริงในอริยสัจ๔เป็นลำาดับไป

 ๔.๒ กระบวนการจัดการศึกษาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับมัธยมศึกษาของ

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 ก. สภาพทั่วไปของโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๑๙ 

ถนนบุรีรัมย์-นางรอง บ้านบุลาวตำาบลสะแกโพรง อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ 

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๑๘๔๐๒๘, ๐๔๔-๑๘๔๐๒๖ โดยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนฯ ในวันที่ ๑๒ เดือน 

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ตามใบอนุญาต เลขที่ บร๑๐๐๓/๒๕๕๓ และเปิดทำาการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการ

ศกึษา ๒๕๕๓ เปน็ตน้มา เปน็โรงเรยีนเอกชนในระบบ ประเภทสามญัศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้-มัธยมศกึษา

  ๑๘๘ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๑/๖๐๖-๖๐๗.
  ๑๘๙ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙.
  ๑๙๐ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๑/๖๐๖-๖๐๗.
  ๑๙๑ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๒๖/๑๐๓.
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ตอนปลาย เปิดทำาการสอนตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น. บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่จำานวน ๑๓ ไร่ เปิดสอนตังแต่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๙๒

 โรงเรยีนบญุถงึวทิยานสุรณ ์เปน็โรงเรยีนทีต่ัง้อยูใ่นเขตชุมชนในจงัหวดับรุรีมัย ์ตัง้อยูใ่นเขตตำาบลสะแก

โพรง อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์สภาพของชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนชนบทโดยรอบ มีโรงเรียน

มัธยมของรัฐและโรงเรียนขยายโอกาสต้ังอยู่ใกล้ที่ต้ังของโรงเรียน หน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา 

ได้แก่ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านบุลาว และ

องค์การบริหารส่วนตำาบลสะแกโพรง

 ข. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่

มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสำานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการ

ปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรย์ิทรงเปน็ประมขุมคีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานรวมทัง้เจตคติ

ทีจ่ำาเป็นตอ่การศึกษาตอ่การประกอบอาชพีและการศกึษาตลอดชีวติโดยมุง่เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญับนพืน้ฐานความ

เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำาคัญ ๕ ประการ คือ

 ๑. ความสามารถในการสื่อสารเป็นความสามารถในการรับและส่งสารมีวัฒนธรรมในการใช้

ภาษาถ่ายทอดความคิดความรู้ความเข้าใจความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ

ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา

ความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้

วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

 ๒. ความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์การคิดอย่าง

สร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบเพ่ือนำาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ

การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

 ๓. ความสามารถในการแกป้ญัหาเปน็ความสามารถในการแกป้ญัหาและอุปสรรคตา่งๆ ท่ีเผชญิได้อย่าง

ถกูตอ้งเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลกัเหตผุลคณุธรรมและขอ้มลูสารสนเทศเขา้ใจความสมัพนัธแ์ละการเปลีย่นแปลง

ของเหตกุารณต์า่งๆในสงัคมแสวงหาความรูป้ระยกุตค์วามรูม้าใชใ้นการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาและมกีารตดัสนิใจ

ที่มีประสิทธิภาพโดยคำานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติเปน็ความสามารถในการนำากระบวนการตา่งๆไปใชใ้นการดำาเนนิ

ชีวิตประจำาวันการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการทำางานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง

เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสมการปรับตัวให้ทัน

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ

ต่อตนเองและผู้อื่น

  ๑๙๒  สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑, แหล่งที่มา, ออนไลน์, http://buriram1.go.th/index.php?option=com. 

 เข้าถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙.  

๑๖๐
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 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆและมี

ทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยเีพือ่การพฒันาตนเองและสงัคมในดา้นการเรยีนรูก้ารสือ่สารการทำางานการแก้

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม ๑๙๓

 ค. หลักการจัดการศึกษา ๑๙๔

 ความหมายของการจักการศึกษาการจัดการศึกษาเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมาย

ชัดเจนคือการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาคุณธรรมค่านิยมความคิด

การประพฤตปิฏบิตั ิฯลฯโดยคาดหวงัวา่คนทีม่คีณุภาพนีจ้ะทำาใหสั้งคมมีความม่ันคงสงบสุขเจรญิกา้วหนา้ทันโลก

แข่งขันกับสังคมอื่นในเวทีระหว่างประเทศได้

 ความจำาเป็นในการจัดการศึกษา การจัดการศึกษายังมีความจำาเป็นเพราะต้องการคนที่ได้รับการ

ฝึกฝนเฉพาะด้านที่มีความรู้ความเข้าใจความชำานาญมาดูแลรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการรับผิดชอบด้านการสอน

การบริหารหรือการสนับสนุนตัวอย่างเช่นครูที่ดีต้องได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างดีมีความรู้ความชำานาญและมี

คุณลักษณะเหมาะสมกับการเป็นครูการเป็นครูจึงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง

 วตัถปุระสงคใ์นการจดัการศึกษา คอื ใหบ้รกิารทางการศกึษาทีส่อดคลอ้งกับความตอ้งการในการดำารง

ชวีติและการประกอบอาชีพโดยถา่ยทอดหรอืปลกูฝังเนือ้หาความรูค้วามเขา้ใจท่ีเหมาะสมเตรยีมเดก็กอ่นวยัเรียน

ใหม้คีวามพรอ้มในการเรยีนรูแ้ละจัดใหเ้ดก็ในวยัเรยีนไดร้บัการศกึษาเพือ่การเรยีนรูแ้ละการพฒันาตนเองตอ่เนือ่ง

ใหโ้อกาสทางการศกึษาโดยเขา้ถงึผูร้บับรกิารทีไ่มส่ามารถเข้ารบัการศึกษาตามปกติทีม่อียูห่ลากหลายการจดัการ

ศกึษาลกัษณะนีมุ่้งไปทีผู่ด้้อยโอกาสต่างๆไม่วา่จะเป็นผู้ทีม่ฐีานะยากจนผูท้ีพ่ลาดโอกาสได้รบัการศกึษาในบางช่วง

ของชีวิต ตอบสนองความต้องการทางการศึกษาระดับสูงในเชิงคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้

เต็มตามความสามารถและตอบสนองวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาข้อนี้เน้น

การพัฒนามนุษย์ในลักษณะบูรณาการ

 เป้าหมายของการจัดการศึกษา เป้าหมายของการศึกษามีหลากหลายผู้นำาชุมชนและท้องถิ่นพึง

มีบทบาทในการสำารวจกลุ่มเป้าหมายกำาหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาสำาหรับกลุ่มเป้าหมายและร่วม

สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดบริการการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนและเกิดประโยชน์

ได้จริง 

 องค์ประกอบของการจัดการศึกษาองค์ประกอบของการจัดการศึกษานั้นมี ๘ ประการ คือ (๑) สาระ

เนื้อหาในการศึกษา (๒) ครูผู้สอนหรือผู้ให้ความรู้ (๓) สื่อและอุปกรณ์สำาหรับการศึกษา (๔) รูปแบบวิธีการเรียน

การสอน (๕) ผู้บริหารและบุคลากรที่ทำาหน้าที่สนับสนุนการศึกษา (๖) เงินทุนสนับสนุน (๗) สถานที่ศึกษาและ

บรรยากาศแวดล้อม (๘) ผู้เรียน

 สรุปความได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการศึกษาเป็นสาระเนื้อหาในการศึกษาในกรณีที่มีการ

จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ครูผู้สอนหรือผู้ให้การเรียนรู้ผู้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้แก่ครูและอาจารย์ซึ่งถือเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงบุคคลเหล่านี้ต้องได้รับการศึกษาอบรมมาท้ังในด้านเนื้อหาและวิธีการถ่ายทอดเพ่ือให้

สามารถถ่ายทอดความรู้และสาระวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่ือและอุปกรณ์สำาหรับ

  ๑๙๓  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, กระทรวงศึกษาธิการ, แหล่งที่มา, ออนไลน์, http://math.ipst.ac.th

 เข้าถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.
  ๑๙๔  แหล่งที่มา ออนไลน์, http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/webpili/unit1/level1-3.html, เข้าถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙.

๑๖๑
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การศึกษาสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพราะระบบการศึกษายุคใหม่เน้นความสำาคัญที่ตัวผู้เรียน

 ง. การจัดการศึกษาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนบุญถึง

วิทยานุสรณ์ อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 โรงเรยีนบุญถงึวทิยานสุรณไ์ด้จัดกระบวนการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา โดยเหน็ความสำาคัญกลุม่สาระ

การเรยีนรูส้งัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจการดำารงชีวติของมนษุยท์ัง้ในฐานะ

ปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคมการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัด

เขา้ใจถงึการพฒันาเปลีย่นแปลงตามยคุสมัยกาลเวลาตามเหตุปจัจยัตา่งๆเกดิความเขา้ใจในตนเองและผูอ้ืน่มคีวาม

อดทนอดกลัน้ยอมรบัในความแตกต่างและมีคณุธรรมสามารถนำาความรูไ้ปปรับใชใ้นการดำาเนนิชีวติเปน็พลเมอืงดี

ของประเทศชาติและสังคมโลก

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมีความ

เชื่อมสัมพันธ์กันและมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายเพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม

เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบมีความรู้ทักษะคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมโดยได้กำาหนดสาระต่างๆไว้ดังนี้

 ๑. ศาสนาศีลธรรมและจริยธรรมแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาศีลธรรมจริยธรรมหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือการนำาหลักธรรมคำาสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วม

กันอย่างสันติสุขเป็นผู้กระทำาความดีมีค่านิยมที่ดีงามพัฒนาตนเองอยู่เสมอรวมทั้งบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

และส่วนรวม

 ๒. หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำาเนินชีวิตระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขลักษณะและความสำาคัญการเป็นพลเมืองดี

ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่านิยมความเชื่อปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสิทธิหน้าที่เสรีภาพการดำาเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

 ๓. เศรษฐศาสตรก์ารผลติการแจกจ่ายและการบรโิภคสนิคา้และบรกิารการบรหิารจดัการทรพัยากรที่

มอียูอ่ยา่งจำากดัอยา่งมีประสทิธภิาพการดำารงชวีติอยา่งมดีลุยภาพและการนำาหลกัเศรษฐกจิพอเพียงไปใชใ้นชีวิต

ประจำาวัน

 ๔. ประวติัศาสตรเ์วลาและยคุสมยัทางประวตัศิาสตรวิ์ธกีารทางประวตัศิาสตร์พัฒนาการของมนุษยชาติ

จากอดีตถงึปจัจบุนัความสมัพนัธแ์ละเปลีย่นแปลงของเหตกุารณต์า่งๆ ผลกระทบท่ีเกดิจากเหตกุารณส์ำาคัญในอดีต

บุคคลสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอดีตความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

แหล่งอารยธรรมที่สำาคัญของโลก

 ๕. ภูมิศาสตร์ลักษณะของโลกทางกายภาพลักษณะทางกายภาพแหล่งทรัพยากรและภูมิอากาศของ

ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลกการใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ

ในระบบธรรมชาติความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและส่ิงที่มนุษย์สร้างขึ้นการนำาเสนอ

ข้อมูลภูมิสารสนเทศการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๙๕

 นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อจบการศึกษาตามลำาดับนักเรียนต้องมีความรู้ตาม

หลักสูตรแกนกลาง ดังนี้

  ๑๙๕ อ้างแล้ว.

๑๖๒
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 ๑. มีความรูเ้กีย่วกับความเป็นไปของโลกโดยการศึกษาประเทศไทยเปรยีบเทยีบกบัประเทศในภมูภิาค

ต่างๆในโลกเพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 ๒. มีทักษะที่จำาเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการพัฒนาแนวคิดและขยาย

ประสบการณเ์ปรียบเทยีบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภมูภิาคตา่งๆในโลกได้แกเ่อเชียออสเตรเลยีโอเชยีเนีย

แอฟรกิายโุรปอเมรกิาเหนอือเมรกิาใตใ้นดา้นศาสนาคุณธรรมจริยธรรมค่านยิมความเชือ่ขนบธรรมเนยีมประเพณี

วัฒนธรรมการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ๓. รูแ้ละเขา้ใจแนวคดิและวเิคราะหเ์หตกุารณใ์นอนาคตสามารถนำามาใชเ้ปน็ประโยชนใ์นการดำาเนนิ

ชีวิตและวางแผนการดำาเนินงานได้อย่างเหมาะสม

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

 ๑. มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 ๒. เปน็พลเมอืงทีด่มีคีณุธรรมจรยิธรรมปฏิบตัติามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถอืรวมท้ังมีค่านยิมอัน

พงึประสงคส์ามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุรวมทัง้มศัีกยภาพเพ่ือการศึกษาตอ่ในชัน้สงู

ตามความประสงค์ได้

 ๓. มคีวามรูเ้รือ่งภมูปิญัญาไทยความภมูใิจในความเปน็ไทยประวตัศิาสตรข์องชาติไทยยดึมัน่ในวถิชีวีติ

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 ๔. มนีสิยัทีด่ใีนการบรโิภคเลอืกและตดัสนิใจบรโิภคไดอ้ยา่งเหมาะสมมจีติสำานกึและมสีว่นรว่มในการ

อนรุกัษป์ระเพณวีฒันธรรมไทยและสิง่แวดลอ้มมคีวามรักท้องถิน่และประเทศชาตมุ่ิงทำาประโยชนแ์ละสร้างสิง่ท่ีดี

งามให้กับสังคม

 ๕. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเองช้ีนำาตนเองได้และสามารถแสวงหาความรู้

จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในสังคมได้ตลอดชีวิต ๑๙๖

 สรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสาระการเรียนรู้ มีภาคปฏิบัติเพื่อเป็นการส่งเสริมมีกิจกรรม มี

โครงการจัดกิจกรรมวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ประสบการณ์ ในระดับมัธยมศึกษา เพื่อ

ใหน้กัเรยีนเขา้ใจตามกระบวนการของสาระกลุม่เรยีนรู้วชิาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม เพือ่ใหเ้ปน็คนดขีอง

สังคม ชุมชน สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้

 ๔.๓ การนำาหลักไตรสิกขาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 การนำาหลกัไตรสกิขาไปประยกุต์ใชใ้นการจดัการศึกษาวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในระดบั

มัธยมศึกษาของโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ ได้แก่ ด้านเป้าหมายของการจัดการศึกษาหลักไตรสิกขา ด้านหลัก

การของการจัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขา ด้านแนวทางของการจัดการศึกษาหลักไตรสิกขา ด้านรูปแบบของ

การจัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขา และด้านประโยชน์และคุณค่าของการจัดการศึกษาหลักไตรสิกขา

  ๑๙๖  อ้างแล้ว.

๑๖๓
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 ก. ดา้นเปา้หมายของการจดัการศกึษาหลกัไตรสิกขา หลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเน้นการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุขการเป็นพลเมืองดี

ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนาการเห็นคุณค่าของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมความรักชาติและภูมิใจในความเป็น

ไทย และมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีสติปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ

และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการจึงกำาหนดจุดหมายดังต่อไปนี้

 ๑. มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

 ๒. มีความรู้พื้นฐานสาหรับการดารงชีวิตและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 ๓. มคีวามสามารถในการประกอบสมัมาอาชพีใหส้อดคล้องกบัความสนใจความถนดัและตามทันความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมการเมือง

 ๔. มีทักษะการดาเนินชีวิตที่ดีและสามารถจัดการกับชีวิตชุมชนสังคมได้อย่างมีความสุขตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๕. มีความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทยภูมิใจในความเป็นไทยโดยเฉพาะภาษาศิลปะวัฒนธรรม

ประเพณีกีฬาภูมิปัญญาไทยความเป็นพลเมืองดีปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนายึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 ๖. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๗. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และบูรณาการ

ความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ

ซึง่เปา้หมายหรอืจดุหมายหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน มุง่พัฒนาผูเ้รยีนใหเ้ปน็คนด ีมปีญัญา มคีวามสขุ

มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำาหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เม่ือจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ดังนี้

 ๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต

 ๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำาลังกาย

 ๔. มีความรักชาติ มีจิตสำานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 สรปุไดว้า่จุดหมายของหลกัสตูรแกนกลางเพือ่พฒันาผูเ้รยีนมคีณุธรรมจริยธรรมมสีตปิญัญามคีณุภาพ

ชีวิตที่ดีมีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ซึ่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ๑๙๗ ได้เสนอหลักการศึกษาในการพัฒนาตามแนวพุทธโดยใช้

หลักไตรสิกขา ๑๙๘ ในกระบวนการพัฒนาซ่ึงประกอบด้วยองค์๓คือศีลสมาธิปัญญาในการเชื่อมโยงส่งผลต่อกัน

โดยสามารถมองภาพรวมเกี่ยวกับการศึกษาเป็น ๒ ภาพหลักคือ

 ๑. การมองภาพรวมของระบบใหญเ่รยีกวา่รอบใหญโ่ดยการพัฒนาแบบน้ีจะเหน็ศีลสมาธิและปญัญา

  ๑๙๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๕๑), หน้า ๕๕ – ๖ .
  ๑๙๘ องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๙๐/๓๘.

๑๖๔
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เดน่ข้ึนมาทลีะอยา่งตามลำาดบัคอืช่วงแรกเดน่ทีศ่ลีกเ็ปน็ขัน้ศีลขัน้ท่ีสองเดน่ท่ีสมาธกิเ็ปน็ขัน้สมาธชิว่งท่ีสามเดน่ท่ี

ปัญญาก็เป็นขั้นปัญญาแต่ในทุกขั้นก็จะมีองค์อีก ๒ อย่างทำางานร่วมอยู่ด้วยโดยตลอด

 ๒. การมองการทำางานในช่วงสั้นๆ เรียกว่ารอบเล็กเป็นการพัฒนาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจะเห็นศีล

สมาธปิญัญานัน้ทำางานด้วยกนัและสัมพนัธ์กนัตลอดเวลาซึง่การฝกึแบบนีส้ามารถเริม่จากจดุไหนกอ่นกไ็ดเ้ช่นถา้มี

ความพอใจจิตแนบสนิทกับพฤติกรรมอย่างใด(สมาธิ) ก็จะมีความโน้มเอียงไปสู่การทาพฤติกรรมนั้น (ศีล) หรือถ้า

พจิารณาโดยเหตผุลวา่พฤตกิรรมอกีอยา่งหนึง่ดกีว่าเห็นวา่ทำาอยา่งนัน้จะดกีวา่เปน็ประโยชน์กวา่ (ปญัญา) เรากจ็ะ

ทำาพฤติกรรมตามที่เราคิดว่าดีกว่านั้น (ศีล) แต่บางทีอาจจะมีพฤติกรรมเกิดขึ้นก่อนเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์โรงเรียน

หรอืสถาบนัทางสงัคมเขาจดัระเบยีบความเปน็อยูคื่อวางระเบยีบวนิยัเปน็กฎเกณฑ์กตกิาขึน้มาแล้วเยาวชนเขา้ไป

อยู่ในหมู่ในพวกเขาก็ต้องทำาตามเขาไป (ศีล) ต่อมาจากความเคยชินในการทำาพฤติกรรมอย่างนั้นไปเรื่อยโดยไม่

ขดัขนืฝนืใจเรากเ็กดิความพอใจสนทิกบัพฤติกรรมนัน้(สมาธ)ิ แลว้บางทกีเ็ลยมองเหน็คุณค่าของสิง่ทีเ่ปน็ระเบยีบ

หรือกฎเกณฑ์กติกาของพฤติกรรมนัน้วา่ดีมีประโยชน(์ปญัญา) พอปญัญาเหน็คุณค่าของพฤตกิรรมอยา่งนัน้แลว้ก็

ยิง่มคีวามสขุความพอใจสนทิใจกบัพฤติกรรมนัน้มากขึน้(สมาธ)ิ ฯลฯเพราะเหตุทีม่กีารโยงสง่ผลตอ่กนัไปมาอยา่ง

นี้ก็ทำาให้มีการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมมีผลดียิ่งขึ้นไปอีก

 สรปุวา่ การประยกุตก์ารนำาหลกัไตรสกิขามาใชก้บัเปา้หมายของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน วชิาสงัคมศกึษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมนั้น เป็นการพัฒนาที่ควบคู่กันไปในทางการจัดการศึกษาเมื่อนำามาปฏิบัติตามแล้วก็จะเข้า

ถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะได้พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย (ศีล) ในการเรียน พร้อมทั้งมีจิตใจที่

ตั้งมั่นในการศึกษา (สมาธิ ) พร้อมทั้งทำาให้เกิดความรู้ (ปัญญา) เพื่อนำามาใช้ในชีวิตของผู้เรียน จะเกิดประโยชน์

และความสำาเร็จในการศึกษาตามแบบอย่างที่ดีต่อตนเอง และสังคม

 ข. ดา้นหลกัการของการจดัการศกึษาหลกัไตรสกิขาหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันา

ผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำานึกใน

ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมขุ มคีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้ เจตคต ิทีจ่ำาเปน็ตอ่การศกึษาตอ่ การประกอบอาชพีและการศกึษา

ตลอดชวีติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รยีนเป็นสำาคญับนพืน้ฐานความเชือ่วา่ ทกุคนสามารถเรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเองไดเ้ต็มตาม

ศักยภาพ

 การวเิคราะหก์ารนำาหลกัไตรสกิขามาประยกุตใ์ชใ้นดา้นหลกัการของการจดัการศกึษาวชิาสงัคมศกึษา 

ศาสนาและวฒันธรรมนัน้ ซึง่หลกัไตรสกิขาในทางพระพทุธศาสนานัน้เปน็หลกัของการพฒันาตนเองและพึง่ตนเอง

ซึ่งมี๓หลักคือ

 ๑. การฝึกฝนตนเองเรื่องศีล (Self – training in morality) ได้แก่ การกระทำาพฤติกรรมทางกาย 

วาจา ไปสู่ทำานองครองธรรมในระบบการศึกษา ระเบียบ วินัยและกฎเกณฑ์

 ๒. การฝึกฝนตนเองเรื่องสมาธิ (Self – training in concentration) ได้แก่การมีความตั้งใจ ตั้งมั่น มี

ความเชื่อมั่น ให้มีสุขภาพจิตที่ดี สมรรถนะจิตที่ดี คุณภาพจิตที่ดี

 ๓. การฝึกฝนตนเองเรื่องปัญญา (Self – training in wisdom) ได้แก่ การเข้าถึงความรู้ที่แท้จริง โดย

ผ่านกระบวนการเรียนรู้แล้วสามารถใช้ความรู้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดคุณภาพ ยั่งยืน และพัฒนาสังคม

 หลักการเรียนรู้ข้างต้นมีลักษณะเป็นหลักและแนวปฏิบัติที่บูรณาการของการพัฒนามนุษย์ในพระ

ไตรปิฎกเรียกว่าไตรสิกขา ซ่ึง ไตรสิกขาคือการฝึกหัดอบรมกายวาจาและจิตของมนุษย์ให้สามารถค้นพบและ

๑๖๕
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ควบคุมตนเองเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองโดยใชป้ญัญาเพือ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กต่นและเกดิประโยชนแ์กผู่อ้ืน่ตามหลกั

การศึกษา๓ประการคือศีลสมาธิปัญญา ๑๙๙ 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้อธิบายหลักไตรสิกขาในแง่ของการพัฒนามนุษย์ไว้ว่า “...ถ้า

พูดตามภาษาของนักวิชการสมัยใหม่หรือตามหลักวิชาการศึกษาสายตะวันออกอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิ

ปัญญาสิกขาก็ครอบคลุมถึงการทำาให้เกิดพัฒนาการทางสังคมพัฒนาการทางอารมณ์และพัฒนาการทางปัญญา

โดยลำาดบัเปน็แตจ่ะแตกต่างกนัโดยขอบเขตของความหมายและสกิขา๓มจีดุหมายทีช่ดัเจนจำาเพาะตามแนวพุทธ

ธรรมอย่างไรกต็ามอยา่งนอ้ยในข้ันเบือ้งตน้จะเหน็ไดช้ดัวา่ความหมายไปกนัไดด้คืีอพูดไดต้รงกนัในขัน้พ้ืนฐานวา่จะ

ต้องฝึกฝนอบรมบุคคลให้มีวินัย (รวมถึงความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคม) ให้งอกงามทางอารมณ์ 

(มีจิตใจเข้มแข็งประณีตมีคุณภาพและสมรรถภาพดี) และให้งอกงามทางพุทธิปัญญา (เริ่มด้วยความคิดเหตุผล) 

สิกขา๓นี้เนื่องกันและช่วยเสริมกัน...” ๒๐๐

 ลกัษณะหลกัการของการศกึษาขัน้พืน้ฐานคอืสร้างความเจริญงอกงามท่ัวท้ังปวงท่ีเกดิขึน้แกผู้่เรียนตาม

ประสบการณอ์ยา่งกวา้งและลกึเพือ่ผลของการศกึษาตามความมุง่หมายและนโยบายชาต ิซึง่เป็นการเรยีนรู้ทัง้มวล

ทีเ่กิดขึน้แก่มนษุยเ์ปน็กระบวนการถา่ยทอดความรูแ้ละวฒันธรรมซึง่กลา่วไดว้า่เปน็กระบวนการเบด็เสรจ็ทีบ่คุคล

นำามาพฒันาความสามารถทางด้านทศันคติและพฤติกรรมตามคา่นยิมของสังคมถา่ยทอดความรูท้ัง้สายสามัญอาชพี

ศลีธรรม วฒันธรรมเปน็เครือ่งชีแ้นวทางใหป้ระพฤติปฏบัิตใิชค้วามรู้ใหเ้ปน็ประโยชนแ์กสั่งคมโดยสว่นรวมอนัเปน็

เจตคตทิีด่งีามทางดา้นความมีนำา้ใจปฏบัิติสว่นรวมในทางทีด่กีอ่ใหเ้กดิทกัษะความคลอ่งความชำานาญในการปฏบิตัิ

ในแนวทางที่เหมาะสมตามขอบเขตศีลธรรมทั้งความประพฤติภายนอกและคุณธรรมภายในการพัฒนาตนเองใน

การศึกษาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นการพัฒนาความรู้กับคุณธรรมตามหลักของไตรสิกขา 

 สรปุความวา่ การนำาหลกัไตรสกิขามาปรบัประยกุตใ์ชด้้านหลกัการการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานระดบั

มัธยมศึกษา วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนั้น เป็นการการพัฒนาเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยการ

เปลี่ยนแปลงจากภายในจิตใจมีคุณธรรมกำากับการแสดงพฤติกรรมต่างๆซึ่งเป็นไปตามหลักไตรสิกขาและใช้หลัก

ไตรสิกขาในการพัฒนาตามระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

 ค. ดา้นแนวทางของการจดัการศึกษาหลักไตรสิกขาสำาหรบัแนวคิดตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

เพือ่สรา้งคณุภาพชีวติและสงัคมมีการบูรณาการอยา่งสมดลุระหวา่งปญัญาธรรมศีลธรรมและวฒันธรรมสรา้งพ้ืน

ฐานท่ีดีสาหรับครอบครัวชุมชนสังคมพัฒนาความสามารถเพื่อการทางานที่มีคุณภาพการประกอบอาชีพโดยการ

กำาหนดสาระการเรยีนรูม้าตรฐานการเรยีนรูก้ารจัดการเรยีนรูก้ารวดัและประเมนิผลสามารถจดัการกบัองคค์วามรู้

ภมูปัิญญาทอ้งถ่ินเทคโนโลยสีรา้งภมูคิุม้กนัตามแนวทางของวชิาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมและสอดคลอ้ง

กับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร

 การนำาหลกัไตรสกิขามาประยกุต์ใชใ้นดา้นแนวทางของการจดัการศึกษาเปน็กระบวนการจดัการศึกษา

ระดบัมธัยมศกึษาตอ้งบรูณาการไตรสกิขาเขา้กบักลุม่สาระและกจิกรรมตา่งๆ ในหลักสูตรนัน่คือมีศีลสมาธปิญัญา

เป็นเหมือนเส้นด้ายที่ร้อยเรียงทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมเข้าด้วยกัน

 กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือการศึกษาระดับมัธยมศึกษาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดังนั้นผู้

เรียนต้องปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีไตรสิกขาในขณะเรียนดู อ่าน เขียนและฟัง

  ๑๙๙ สุมน อมรวิวัฒน์, สมบัติทิพย์ของการศึกษาไทย, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หน้า ๑๐ – ๑๕
  ๒๐๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๙๑๕ – ๙๑๖.

๑๖๖
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำาของนักเรียน

 แนวทางของการจัดการศกึษาระดับมัธยมศกึษาวชิาสงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมต้องฝกึอบรมผู้

เรียนให้เรียนดู อ่าน เขียนและฟังฟังเป็นคำาว่า “เป็น” ในที่นี้หมายถึงเรียนดู อ่าน เขียนและฟังตามหลักไตรสิกขา

นัน่เองเมือ่มไีตรสกิขาเปน็เครือ่งมอืพัฒนาดงักลา่วมาแล้วผลท่ีตามมากคื็อผู้เรยีนจะไดร้บัการพัฒนาตามแนวทาง

ของการเรียนทั้ง๓ด้านไปพร้อมกันได้แก่

 ๑. พัฒนาการทางกาย (กายภาวนา)

 ๒. พัฒนาการทางจิต (จิตภาวนา)

 ๓. พัฒนาการทางปัญญา (ปัญญาภาวนา) ๒๐๑ 

 ผู้เรียนมีการพัฒนาการทั้ง ๓ ด้านนี้จะเป็นคนเก่งดีและมีความสุขด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 ๑. พฒันาการทางกายซึง่สว่นหนึง่เปน็ผลจากการศึกษาวชิาชีพและพัฒนาการทางปัญญาซึง่ส่วนหน่ึง

เป็นผลจากการศึกษาวิชาการที่ทำาให้ผู้เรียนเป็นคนดีเพื่อให้เกิดความชำานาญหรือถนัดตามวิชาการนั้น ๆ 

 ๒. พัฒนาการทางจิตซึ่งเกิดจากการบริหารทางจิตให้มีสติสมาธิและคุณธรรมอื่นๆจะทำาให้ผู้เรียนมี

สุขภาพจิตที่ดีเป็นคนมีความสุขมีจิตสำานึกในการศึกษา และมีจิตใจที่มั่นคงต่อการศึกษา

 ๓. พัฒนาปัญญา ซึ่งเป็นปัญญาเกิดจาการเรียนรู้ตามระบบของการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ

ต่าง ๆ ของตนเอง และยกระดับทางการศึกษา

 สรุปความว่าแนวทางการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็น

แนวทางของในการสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม ในการดำารงชีวติ และปลกูจติสำานกึในการอยูร่ว่มกบัสิง่แวดลอมและ

ในสงัคม เปน็ตน้ การนำาหลกัไตรสกิขาเขา้มาประยุกตต์ามแบบและแนวทางในการจดัการศึกษาระดบัมัธยมศึกษา

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนั้น เป็นการช่วยพัฒนาทั้ง ๓ ด้าน คือ พัฒนาทางกาย พัฒนาทางจิต และ

พัฒนาปัญญา เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนในระบบและเพื่อพัฒนาควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และศีล

ธรรมให้กับผู้เรียนในชุมชนนั่น ๆ 

 ง. ด้านรูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขา

 ๑. ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ หมายถึง ปรโตโมษะและโยนิโสมนสิการ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) ได้

นิยามความหมายของคำาว่า“สัมมา”ด้วยคำาภาษาไทย ๗ คำา คือ โดยชอบ ดี ถูกต้อง ถูกถ้วน สมบูรณ์ จริง และแท้ 

ในขณะที่พุทธทาสภิกขุได้นิยามด้วยคำาในภาษาไทย ๒ คำา คือ คำาว่า“ชอบ”และคำาว่า“ถูกต้อง” โดยคำาทั้งสองนี้

จะตอ้งเลง็ไปทีค่วามดับทกุขโ์ดยตรงถา้ไม่ได้มุ่งไปทีค่วามดบัทกุขโ์ดยตรงก็ไมช่ือ่วา่เปน็สมัมา เชน่ ความเหน็แบบ

คาดคะเนหรือแนวคิดของพวกนักปรัชญาแม้จะได้รับการยอมรับว่าชอบหรือถูกต้องถ้าไม่ได้มุ่งไปที่การแก้ปัญหา

ความทุกข์ในชีวิตก็ไม่ชื่อว่าเป็นสัมมาเช่นเดียวกัน ปัจจัยที่นำาไปสู่การเกิดสัมมาทิฏฐิ มี ๒ ด้านคือ ปัจจัยภายนอก 

ได้แก่ ปรโตโฆสะและปัจจัยภายใน ได้แก่ โยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตในทุกด้าน คือ ทั้งทาง

ด้านศีล (อธิศีลสิกขา) ด้านจิตใจ (อธิจิตตสิกขา) และด้านปัญญา (อธิปัญญาสิกขา)

 ปรโตโฆสะการสร้างสัมมาทิฏฐิด้วยปัจจัยภายนอกแปลตามศัพท์ว่า เสียงจากผู้อ่ืนหรือเสียงจาก

ภายนอกมีความหมายครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมภายนอกทุกประเภทท่ีมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมชีวิตของ

บุคคลไม่ว่าจะเป็นคำาแนะนำาสั่งสอนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารคำาอธิบายชี้แจงตลอดจนการเรียนรู้

และการเลยีนแบบจากแหล่งภายนอกต่างๆอาจจะเรียกวา่ปจัจยัทางสงัคมหรอืกระบวนการหลอ่หลอมทางสงัคม

  ๒๐๑ องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๗๙/๑๒๑. 

๑๖๗
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กไ็ด้โดยแหลง่สำาคญัของการเรยีนรูป้ระเภทนีเ้ช่นพอ่แม ่ครอูาจารยม์ติรสหายคนมช่ืีอเสยีงในสงัคม โยนโิสมนสกิาร

การสร้างสัมมาทิฏฐิด้วยวิธีการแห่งปัญญาเมื่อวิเคราะห์โดยรูปศัพท์คำาว่า “โยนิโสมนสิการ” ประกอบด้วยโยนิโส 

+ มนสิการโยนิโสมาจากคำาว่า “โยนิ” แปลว่า ต้นเหตุต้นเค้าแหล่งเกิดส่วนคำาว่า “มนสิการ” แปลว่า การทำาใน

ใจการคิดคำานึงนึกถึงใส่ใจพิจารณาเมื่อรวมสองคำาเข้าด้วยกันมักแปลสืบๆ กันมาว่าการทำาในใจโดยแยบคาย ๒๐๒ 

หมายถึงการใช้ความคิดถูกวิธีคิดอย่างมีระเบียบคิดหาเหตุผลสืบค้นถึงต้นเค้าสืบสาวให้ตลอดสายแยกแยะสิ่งทั้ง

หลายใหเ้ห็นความจรงิตามความสมัพนัธแ์หง่เหตปุจัจยัโดยไม้เอาความรู้สึกดว้ยตณัหาอปุาทานของตนเขา้จบั ๒๐๓ 

 ๒. กระบวนการฝกึตามหลกัของไตรสกิขา คอื การเรียนการสอนโดยใชไ้ตรสิกขา การสรา้งบรรยากาศ

และปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตร มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กัลยาณมิตตตา ได้แก่ การมีมิตรดี ความเป็นผู้มีเพื่อน

ที่ดี มีความรู้ความประพฤติที่เป็นแบบอย่างให้ศึกษาและปฏิบัติตามได้ คือ การคบหาคนที่เป็นแหล่งปัญญาและ

แบบอยา่งทีด่แีละไมค่บผูท้ีช่กัจูงไปในทางเสือ่มเสยี การทำากศุลใหเ้กดิขึน้ยอ่มเปน็แนวทางในการปฏบิติัทีถ่กูตอ้ง 

คอยช่วยเหลือ แนะนำาสิ่งต่าง ๆ ให้พ้นจากอกุศล

 ๓. วดัและประเมนิผลการใชไ้ตรสกิขาในการจดัการศึกษา ดา้นการวดัและประเมินผลการใช้ไตรสิกขา

ในการจัดการศึกษานั้น เป็นการตรวจสอบซึ่งจะเกิดขึ้นได้โดย ดังนี้

  ๑) ผลที่เกิดกับตัวผู้เรียน เช่น ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านกาย ทางด้านศีล ทางด้านจิตใจ ทาง

ด้านปัญญามากน้อยเพียงใด 

  ๒) ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน เช่น สถานศึกษาได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ได้รับความร่วมมือ

จากชุมชน และครอบครัวมีสมาชิกที่เป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขไว้ช่วยเหลือครอบครัวและช่วยในการพัฒนา

ชุมชนเพิ่มมากขึ้น “สุธรรม์ จันทน์หอม กล่าวถึงการประเมินว่าเป็นการจัดกระทำาเพื่อให้สามารถตัดสินคุณค่าให้

กบัสิง่ทีต่อ้งการประเมนิ โดยนำาสถานภาพของสิง่นัน้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่ก่อนแล้วตดัสินออกมา

ไดว้า่ สิง่นัน้มคีณุคา่เพยีงใดการประเมินผลจึงต้องอาศยัเกณฑ ์๒ ประการ คือเกณฑส์ำาหรบัการวดัหนึง่และเกณฑ์

สำาหรับการเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่ง” ๒๐๔ 

 จ. ประโยชน์และคุณค่าของการจัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขา การศึกษาเป็นปัจจัยสำาคัญของการ

อบรมบ่มนิสัย การกล่อมเกลาทางสังคม การเตรียมตัวเพื่อให้บุคคลมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการดำารง

ชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต

 ไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ที่เรียกสั้นๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่ง

เป็นการฝึกหัดอบรม เพื่อพัฒนากาย ความประพฤติ จิตใจ และปัญญา ไตรสิกขานี้เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมการ

ดำาเนนิชวีติทกุดา้นและทุกวยั อกีมคีวามงา่ยยาก ตัง้แตเ่รือ่งเบือ้งตน้ท้ังของเดก็และผู้ใหญจ่นถงึเรือ่งท่ีละเอียดซบั

ซ้อนที่ยากจะหาองค์ความรู้อื่นใดมาเทียบได้

 ๑. ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตา่ง ๆ  อย่างชดัเจนพร้อม

กับการพัฒนาปัญญาและด้านอื่นๆ การพัฒนาที่จะให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขพร้อม ๆ กัน

 ๒. การพัฒนาผู้เรียนที่เกิดขึ้นชัดเจนจะเป็นที่ชื่นชอบและชื่นชม ของทั้งผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และ

ชุมชนที่ได้รับทราบ อีกการยอมรับและความร่วมมือช่วยเหลือจะเกิดขึ้นอย่างทวีคูณ

  ๒๐๒ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์ปัญญา, ๒๕๓๕), หน้า ๓๐.
  ๒๐๓ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ปรัชญาการศึกษาไทย, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๕), หน้า ๑๗๒.
  ๒๐๔ เสริมศรี ไชยศร, ระบบหลักสูตรการสอน, (เชียงใหม่: พระสิงห์การพิมพ์, ๒๕๒๖), หน้า ๒๐๐.

๑๖๘
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 ๓. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศปฏิสัมพันธ์ของสถานศึกษาจะดีขึ้นมากที่เกื้อกูลการพัฒนาผู้เรียน

รอบด้านทัง้ศลี สมาธ ิและปญัญา ผูค้นทีเ่กีย่วขอ้งล้วนเป็นกลัยาณมิตรแกก่นัและกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อผู้เรียน

 ๔. บุคลากรในสถานศกึษาพฒันาตนเองทัง้วิถกีารทำางานและวถิชีวีติทำาใหส้ภาพการทำางานมคีวามสขุ 

มีคุณค่าเพิ่ม ชีวิตส่วนตัวพัฒนาสู่ความสะอาด สว่าง สงบชัดเจน 

 ๕. สถานศึกษา โดย ครู อาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียน เป็นแบบอย่างต่อสังคม อีกเป็นพลัง

การพัฒนาสังคมวงกว้างให้ดีงามยิ่ง ๆ ขึ้นได้ ๒๐๕

 ประโยชน์ของการประยุกต์ไตรสิกขากับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมนี้ย่อมคล้อยตามจุดมุ่งหมายระดับต่างๆของพระพุทธศาสนาเนื่องจากการศึกษาเป็นวิธีการที่มุ่ง

ประสงคไ์ปสูอ่ดุมการณห์รอืประโยชนใ์นพระพทุธศาสนาและจดุมุ่งหมายในพระพุทธศาสนากมี็หลากหลายระดบั

ซึ่งขึ้นอยู่กับเป้าหมายของปัจเจกบุคคลอีกชั้นหนึ่ง

 สรุปได้ว่า การนำาหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรมนัน้ซึง่เปน็วธิกีารทีมุ่ง่ประสงคใ์หเ้ขาถงึเปา้หมายหรอืประโยชนใ์นสถาบนัการศกึษาในระดบั

ต่างๆกันทั้งนี้การที่จะมีประโยชน์ในระดับใดๆนั้นก็เป็นขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลนำาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติแต่

อย่างไรก็ตามประโยชน์สำาคัญยิ่งของการศึกษาไตรสิกขากับการประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาก็คือมุ่งให้เกิดการ

ดำาเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่เข้าสู่ระบบการศึกษาคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง สังคม และ

ประเทศชาติได้

๕. ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาการนำาหลักไตรสิกขาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาวิชาสังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรมในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์อำาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ

ซึ่งมีข้อเสนอแนะไว้ดังนี้

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ชี้ให้เห็นวิธีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ วิชา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและหลักของไตรสิกขาในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ในส่วนของการนำามา

ประยุกต์ใช้ได้ในการจัดการศึกษาแต่ถ้าจะมีการศึกษาในครั้งต่อไปเพ่ือให้เห็นความชัดเจนหรือรายละเอียดข้อ

ปลกียอ่ยเกีย่วกบัแบบเจาะจงลงไปใหมี้ ประสทิธผิลจะเกดิขึน้ไดม้ากนอ้ยเพียงได้ ตามลำาดบัเพ่ือใหเ้กดิประโยชน์

ในการศึกษาโดยศึกษาในประเด็นที่ว่า

 ๑. ศึกษาการนำาหลักไตรสิกขาไปประยุกต์ใช้ในการจัดข้ันพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑วิชาสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม แบบปริมาณโดยสำารวจข้อมูลในสถานศึกษานั้น

 ๒. ศึกษาการนำาหลักไตรสิกขาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ วิชา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเน้นควบคู่กับศาสตร์สมัยใหม่

  ๒๐๕ http://portal.in.th/inno-sayan/pages/1139/, [ออนไลน์] เข้าถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๖๙
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คุณค่าของทุกข์ที่มีต่อพัฒนาการของโลก 

The value of suffering to development of the world

สมาพร มังคลัง, รุ่งสุริยา หอมวัน*

บทคัดย่อ
 มนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ล้วนพัฒนาขึ้นมาจากกองทุกข์ ในอดีตกาลกว่าที่สังคมโลกจะเป็นสังคมเทคโนโลยี

อยูใ่นขณะนี ้คนเราต้องเผชญิกบัความทกุขม์าแล้วไมรู่ส้กักีค่รัง้กีห่น จากยคุอดตีคนเราตอ้งเผชญิกบัธรรมชาตอัิน

ทารุณจากความร้อน ความหนาว ความหิว และเผชิญหน้าจากภัยพิบัติทั้งนำ้าท่วม ภูเขาไฟระเบิด ภัยหนาวและ

ภัยแล้ง ความทุกข์ทำาให้มนุษยชาติมีพัฒนาการจากเดิม ทำาได้แต่พเนจรล่าสัตว์ไปตามท้องที่ต่าง ๆ ก็เริ่มหันมา

เพาะปลูกธัญญาหาร คนที่อยู่บนภูเขาสูงก็อพยพกลับลงมายังพื้นที่ลุ่ม ใกล้แม่นำ้า ปักหลักปักฐานเป็นหลักแหล่ง 

คนที่เคยตากแดด ตากลม ตากฝน ต้องทนร้อนทนหนาวก็เริ่มเสาะหาที่อยู่อาศัย จากนอนกลางดินกินกลางทราย 

เปลี่ยนมาอยู่ในถำ้า กลายเป็นบ้าน เป็นคฤหาสน์ในปัจจุบัน

 การกำาเนดิของศาสนาตา่ง ๆ  ทัง้พุทธ คริสต ์อิสลาม ฮนิดู ซกิข ์ล้วนแล้วแตมี่เปา้หมายเพ่ือใหม้นษุยชาติ

พน้ทกุข์ “ทกุข ์หรอื ทกุขงั” เปน็หลกัธรรมสำาคญัในพระพุทธศาสนา แปลวา่ทนอยู่ในสภาพเดมิไดย้าก โดยท่ัวไป

หมายถึง สังขารทั้งปวง อันได้แก่ ขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทุกข์ คือ 

 ทุกข์ของบรรพชิต มีดังนี้ ๑. ทุกข์จากความเจ็บป่วย ๒. ทุกข์จากการแสวงหาอาหารเลี้ยงปากท้อง 

๓. ทุกข์เพราะไฟกิเลสแผดเผา ๔. ทุกข์อันเป็นผลของกรรมชั่ว ๕. ทุกข์อันมาจากการทะเลาะเบาะแว้งกัน ๖. 

ทุกข์อันเนื่องจากขันธ์ทั้ง ๕ 

 ทุกข์ของคฤหัสถ์ มีดังนี้ ๑. ทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติประจำาวัน ๒. ทุกข์จากความเจ็บป่วย ๓. ทุกข์จาก

การแสวงหาอาหารเลี้ยงปากท้อง ๔. ทุกข์เพราะไฟกิเลสแผดเผา ๕. ทุกข์อันเป็นผลของกรรมชั่ว ๖. ทุกข์อันมา

จากการทะเลาะเบาะแว้งกัน ๗. ทุกข์ที่เกิดร่วมกันคู่กันไป

 คุณค่าของทกุข์ทีม่ตีอ่พัฒนาการของโลก ความทกุข์ก่อให้เกิดพฒันาการตา่ง ๆ  ของโลกอยา่งมากมาย 

ดังจะเห็นได้จากในยุคดึกดำาบรรพ์ มนุษย์มนุษย์ไม่มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร จะเดินทางเร่ร่อนไปตามที่ต่าง ๆ ที่มีนำ้า

และอาหารอดุมสมบูรณ์และหวงัเพยีงใหช้วีติปลอดภยัจากศตัรภูยัอนัตรายเมือ่เกดิความทกุขค์อืความกลวัทัง้กลวั

การอดอยากทำาให้มนุษย์เกิดการรวมตัวเป็นชุมชนหรือกลุ่มเมือง อยากรำ่ารวยก็ทำาให้การเดินทางเพื่อการค้าขาย

และการแลกเปลี่ยนสินค้า

คำาสำาคัญ: คุณค่าของทุกข์, พัฒนาการของโลก

  *อาจารย์ประจำาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์, วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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Abstract

 All species are developed from human suffering in the past over the world will be a 

technological society right now. We have faced adversity many times I do not know. From the 

past, we must confront the brutal nature of the heat and the cold, facing hunger. Faced by the 

flood disaster. Volcano eruption Cold and drought Distress humanity has ever done, but the 

progress of nomadic hunters on the area as it began to cultivate cereals. Man on the mountain 

was evacuated back down to the lowlands near the river is the main settling settled. Who had 

to endure the hot sun, the rain, in cold weather began to look for housing. From a middle 

ground, eating the sand. Change in the cave became a manor house today.

 The advent of Buddhism, Christianity, Hinduism, Islam, Religion of the Sikhs, are all 

targeted to human suffering "any distress or imprisoned" is a key principle in Buddhism. That 

stand in the same condition can be difficult. Basically means Khan fairest of all, including five 

which is the suffering.

 Are suffering clamored 1. suffering from illness 2. Suffering from seeking food feed. 

3. suffering because the fire of passion burning. 4. suffering as a result of evil. 5. suffering from 

a brawl.6. suffering due to the five aggregates.

 The laity are suffering 1. suffering that occurs as a normal routine. 2. suffering from 

illness 3. Suffering from seeking food feed. 4. suffering because the fire of passion burning. 

5. suffering as a result of evil. 6. suffering from a brawl. 7. distress caused to the couple together.

The value of suffering to the development of the world. Distress caused development of the 

world wide. As can be seen from the prehistoric era. Human beings have no permanent residence. 

Will travel to different troupes that have water and food is plentiful and the only hope for life, 

safe from harm when the enemy is fear, suffering and fear of starvation, human integration into 

the community or city. It also made a lucrative trip to trade and barter.

Keywords: The value of suffering, the development of the world.

บทนำา

 มนษุยท์กุเผา่พนัธุล์ว้นพฒันาขึน้มาจากกองทกุข์ในอดตีกาลกวา่ทีส่งัคมโลกจะเปน็สงัคมเทคโนโลยอียู่

ในขณะนี ้คนเราตอ้งเผชญิหนา้กบัความทกุข์มาแลว้ไม่รูส้กักีค่รัง้กีห่น จากยคุอดีตคนเราตอ้งเผชิญหนา้กับธรรมชาติ

อันทารุณจากความร้อนและความหนาวเผชิญหน้ากับความหิว เผชิญหน้าจากภัยพิบัติทั้งนำ้าท่วม ภูเขาไฟระเบิด 

ภัยหนาวและภัยแล้ง ทำาให้มนุษยชาติมีพัฒนาการจากเดิมทำาได้แต่พเนจรล่าสัตว์ไปตามท้องที่ต่าง ๆ  ก็เริ่มหันมา

๑๗๒
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เพาะปลูกธัญญาหาร คนที่อยู่บนภูเขาสูงก็อพยพกลับลงมายังพื้นที่ลุ่ม ใกล้แม่นำ้า ปักหลักปักฐานเป็นหลักแหล่ง 

คนที่เคยตากแดด ตากลม ตากฝน ต้องทนร้อนทนหนาวก็เริ่มเสาะหาที่อยู่อาศัย จากนอนกลางดินกินกลางทราย 

เปลี่ยนมาอยู่ในถำ้า กลายเป็นบ้าน เป็นคฤหาสน์ในปัจจุบันหรือถ้าจะมองไปรอบ ๆ  ตัวก็พบข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้เช่น

กัน หลายส่ิงหลายอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน มีต้นกำาเนิดมาจากความทุกข์ของมนุษย์ในอดีตแทบท้ังส้ิน เส้ือผ้า 

เครื่องนุ่งห่ม พัฒนามาจาก"ทุกข์"ที่ต้องทนหนาว นำ้าแข็ง ตู้เย็น พัดลม เครื่องปรับอากาศ ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อ

ลดความทุกข์จากความร้อน ถนน รถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน ถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อลดความทุกข์ของมนุษย์ในต้องใช้

เวลาเป็นแรมปใีนการเดนิทาง แตล่ะอยา่งแตล่ะชิน้ไดรั้บการสรรค์สรา้งขึน้เพราะตอ้งการความสะดวกสบาย หรอื

จะเรียกว่า เพราะต้องการพ้นทุกข์ก็ว่าได้ ที่ยกตัวอย่างมานี้ เป็นเพียงความพยายามพ้นทุกข์ทางกาย ทำาให้มนุษย์

มีพัฒนาการทางสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์อำานวยความสะดวก แต่จริง ๆ แล้ว ด้วยต้นเหตุเดียวกัน คือเหตุจาก

ทุกข์ ก็ทำาให้มนุษย์มีพัฒนาการทางใจเหมือนกัน การกำาเนิดของศาสนาต่าง ๆ  ดูเหมือนจะเป็นบทพิสูจน์ในเรื่องนี้

ได้ดีที่สุด ทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกข์ ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นเพื่อเป็นเพื่อนทางจิตใจของมนุษย์ ทั้งพุทธ 

คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกข์ ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายเพื่อให้มนุษยชาติพ้นทุกข์ ศาสดาแต่ละพระองค์ ล้วนแล้วแต่มี

ลักษณะพิเศษสุด คือ การนำาเอาหนทางแห่งการพ้นทุกข์มาเผยแพร่แก่มนุษย์ มนุษย์จึงต้องมีคุณสมบัติของคนดี 

จึงจะสามารถดำารงอยู่ร่วมกันมนุษย์กันเองได้ ทั้งหมดเกิดจากอิทธิพลของศาสนา และศาสนาก็เกิดขึ้นจากความ

ต้องการหลุดพ้นความทุกข์ของมนุษย์  

  ความทกุขเ์ปน็สิง่ทีม่าคูก่บัความสขุอยูเ่สมอ ความสขุความทกุขก์เ็กดิขึน้ทีเ่ดยีวกนั เปน็ของคู่กนัอยา่ง

แยกไดย้าก เหมอืนกับเหรยีญสองหนา้ที ่มทีัง้หวัและก้อย เหมือนกบัมีดท่ีมีท้ังคมมีดและดา้มมีด เหมือนกบัยาพิษ

ทีเ่คลอืบดว้ยนำา้ตาล เมือ่ไดค้วามสขุหรอืแคเ่พยีงอยากจะไดเ้ท่านัน้ ความทุกข์กต็ามมาทันที ตามมากดัตามมาบบี

คั้นไปเรื่อย ๆ จวบจนจบกระบวนการของความอยากครั้งหนึ่งนั้นเลย มันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้ ควบคู่กันอย่างนี้

อยู่เสมอ

ทุกข์
 ทกุข ์หรอื ทกุขงั เป็นหลกัธรรมสำาคญัในพระพุทธศาสนา แปลวา่ทนอยูใ่นสภาพเดมิไดย้าก โดยทัว่ไป

หมายถึง สังขารทั้งปวง อันได้แก่ ขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทุกข์ ๒๐๖

 ในทางพระพุทธศาสนา การกำาหนดทุกข์ถือเป็นกิจในอริยสัจ ๔ ที่ชาวพุทธต้องทำาเพื่อละและปล่อย

วางในลำาดับต่อไปในกิจทั้งสี่ในอริยสัจ อันได้แก่ รู้ทุกข์ เพื่อค้นหาสาเหตุในการดับทุกข์ (สมุทัย) แล้วจึงตั้งจุดมุ่ง

หมายในการดับทุกข์ (นิโรธ) และดำาเนินตามเส้นทางสู่ความดับทุกข์ (มรรค) คือสละ ละ ปล่อยวาง ไม่ยึดติดใน

ใจด้วยอำานาจกิเลส

 ทุกข์ จัดเป็นหนึ่งในชื่อเรียกที่เป็นไวพจน์ของขันธ์ซึ่งถูกใช้เป็นอย่างมากในพระไตรปิฎก ทุกข์ถือเป็น

ความจริงอันประเสริฐข้อที่ ๑ ในอริยสัจ ๔ จึงเรียกว่าทุกขสัจ มี ๑๑ อย่าง ๒๐๗ ได้แก่ 

 ๑. ชาติ หมายถึง ความเกิด ความบังเกิด ความหยั่งลงเกิด เกิดจำาเพาะ ความปรากฏแห่ง

ขันธ์ ความได้อายตนะครบ ในหมู่สัตว์นั้น ๆ ของเหล่าสัตว์นั้น ๆ

  ๒๐๖ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), ราชบัณฑิต พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำาวัด, วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร, 

พ.ศ. ๒๕๔๘.
  ๒๐๗ พุทฺธโฆสาจริโย, วิสุทฺธิมคฺค-อฏฺฐกถา, อุปกฺกิเลสวิมุตฺตอุทยพฺพยญาณกถา, ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส, วิสุทฺธิ. ๒ ข้อ ๗๓๙.

๑๗๓
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 ๒. ชรา หมายถึง ความแก่ ภาวะของความแก่ ฟันหลุด ผมหงอก หนังย่นเป็นเกลียว ความเสื่อมแห่ง

อายุ ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ ในหมู่สัตว์นั้น ๆ ของเหล่าสัตว์นั้น ๆ

 ๓. มรณะ หมายถงึ ความเคลือ่น ภาวะของความเคล่ือน ความแตกทำาลาย ความหายไป มฤตยู ความ

ตาย ความทำากาละ ความทำาลายแหง่ขนัธ ์ความทอดทิง้ซากศพไว ้ความขาดแหง่ชวีตินิทรีย์ จากหมู่สัตวน์ัน้ ๆ  ของ

เหล่าสัตว์นั้น ๆ

 4. โสกะ หมายถึง ความสใจ กิริยาที่แห้งใจ ภาวะแห่งบุคคลผู้แห้งใจ ความผาก ณ ภายใน ความ

แห้งผาก ณ ภายใน ของบุคคลผู้ประกอบด้วย ความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ถูกธรรมคือ ทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง

กระทบแล้ว

 5. ปริเทวะ หมายถึง ความครำ่าครวญ ความรำ่าไรรำาพัน กิริยาที่ครำ่าครวญ กิริยาที่รำ่าไรรำาพัน 

ภาวะของบุคคลผู้ครำ่าครวญ ภาวะของบุคคลผู้รำ่าไรรำาพัน ของบุคคลผู้ประกอบด้วย ความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ผู้ถูกธรรมคือทุกข์ อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้ว

 6. ทุกข์ (กาย) หมายถึง ความลำาบากทางกาย ความไม่สำาราญทางกาย ความเสวยอารมณ์อันไม่ดี 

ที่เป็นทุกข์เกิดแต่กายสัมผัส

 7. โทมนัส หมายถึง ความทุกข์ทางจิต ความไม่สำาราญทางจิต ความเสวยอารมณ์อันไม่ดี ที่เป็นทุกข์

เกิดแต่ มโนสัมผัส (สัมผัสทางใจ นึกคิดขึ้นมา)

 8. อุปายาส หมายถึง ความแค้น ความคับแค้น ภาวะของบุคคลผู้แค้น ภาวะของบุคคลผู้คับแค้น 

ของบุคคล ผู้ประกอบด้วยความพิบัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ถูกธรรมคือ ทุกข์ อย่างใดอย่างหนึ่ง กระทบแล้ว

 9. ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก หมายถึง ความประสบ ความพรั่งพร้อม ความร่วม ความระคน 

ด้วยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (ความรู้สึกทางกาย) อันไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ หรือด้วย บุคคล

ผู้ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูล ปรารถนาความไม่ผาสุก ปรารถนาความไม่เกษมจาก

โยคะ (กิเลส) ซึ่งมีแก่ผู้นั้น

 10. ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก หมายถึง ความไม่ประสบ ความไม่พรั่งพร้อม ความไม่ร่วม ความไม่

ระคน ด้วยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หรือด้วยบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์ 

ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูล ปรารถนาความผาสุก ปรารถนาความเกษม จากโยคะ คือ มารดา บิดา พี่ชาย น้องชาย 

พี่หญิง น้องหญิง มิตร อมาตย์ หรือ ญาติสาโลหิต ซึ่งมีแก่ผู้นั้น

 11. ปรารถนาสิง่ใดไม่ไดส่ิ้งนัน้ หมายถึง ความปรารถนายอ่มบงัเกดิแก ่สตัวผ์ูม้คีวามเกิดเปน็ธรรมดา 

สตัวผ์ูม้คีวามแกเ่ปน็ธรรมดา สตัวผ์ูม้คีวามเจบ็เปน็ธรรมดา สัตวผู้์มีความตายเปน็ธรรมดา สัตวผู้์มี โสกปริเทวทุกข

โทมนัสอุปายาสเป็นธรรมดา 

 สรุปว่าอุปาทานขันธ์ ๕ ทั้งหมดนั่นเองที่เป็นทุกขสัจ เป็นโทษ เป็นภัยที่สุด

 นอกจากนี้ยังอาจแบ่งทุกข์ในอริยสัจ ๔ ได้เป็น ๒ กลุ่ม ๒๐๘ คือ

 ๑. สภาวทุกข์ คือทุกข์ประจำา ทุกข์ท่ีมีอยู่ด้วยกันทุกคน ไม่มียกเว้น ได้แก่ความเกิด ความแก่ ความตาย

 ๒. ปกิณณกทุกข์ คือทุกข์จร ทุกข์ที่จรมาเป็นครั้งคราว ได้แก่ ความเศร้าโศก ความพรำ่าเพ้อรำาพัน 

ความไม่สบายใจ ความน้อยใจ ความคับแค้นใจ ความประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบ ความพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบ ความ

ผิดหวังไม่ได้ตามที่ต้องการ

  ๒๐๘ ธมฺมปาลาจริโย, ลีนตฺถวณฺณนา-ฎีกา, อายตนวิภงฺคนิทฺเทสวณฺณนา สุตฺตนฺตภาชนีวณฺณนา อภิธมฺม-อนุฎีกา, อภิ.อนุฏี. ๒ ข้อ ๑๕๔.

๑๗๔
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๑. ทุกข์ของบรรพชิต
 บรรพชิต คือพระสงฆ์ สามเณร กลุ่มชุมชนตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าประสงค์ให้เป็นแบบอย่างแก่ชาว

พุทธผู้มุ่งกำาจัดทุกข์ โดยมีพระวินัยเป็นเครื่องควบคุม และสนับสนุนให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างเรียบร้อย ซึ่ง

พระสงฆ์ที่บวชเข้ามาสู่พระธรรมวินัย บางท่านก็ประสบผลแห่งการบวชคือบรรลุธรรม และบางท่านไม่สามารถ

ประคองตนอยู่ได้ ก็ออกจากพระธรรมวินัยไปตามความแนวทางความคิด ถึงอย่างไรก็ตาม แม้พระสงฆ์จะชื่อได้

ว่า เป็นผู้มุ่งตรงต่อพระนิพพาน แต่หากยังไม่ถึงนิพพานก็ยังต้องประสบทุกข์ท้ังทางกาย และใจ จะมีเพียงท่าน

ที่บรรลุธรรมแล้วเท่านั้นที่พ้นจากทุกข์ทางใจ แต่หาได้พ้นจากทุกข์ทางกายไม่ ซึ่งอาจมาจากกรรมเก่า หรือกรรม

ในปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งทุกข์ของบรรพชิตทั้ง ๖ อย่างตามกรอบทุกข์ ๑๐ ดังกล่าวข้างต้น โดยใช้ทุกข์ที่ประสบ

มาก และส่งผลกระทบรุนแรงดังปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท ดังนี้

 ๑.๑ ทุกข์จากความเจ็บป่วย
 ความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาของชีวิต ไม่มีใครหนีพ้นความจริงข้อนี้ไปได้ แม้แต่พระอริยบุคคล แม้

พยายามป้องกนัเพยีงใดกต็าม กย็อ่มมวัีนทีจ่ะตอ้งล้มปว่ย ในยามนัน้นอกจากการเยียวยารกัษากายแล้ว ส่ิงท่ีสำาคัญ

ไมน่อ้ยไปกวา่กนักค็อืการดูแลรกัษาใจ เพราะความปว่ยใจมักเกดิขึน้ควบคูก่บัความปว่ยกาย บอ่ยครัง้ความปว่ยใจ

ยังซำ้าเติมให้ความป่วยกายเพียบหนักขึ้น หรือขัดขวางไม่ให้การเยียวยาทางกายประสบผลดี แต่หากดูแลรักษาใจ

ให้ดีแล้ว ความทุกข์ทรมานก็จะลดลง อีกทั้งยังอาจช่วยให้ความเจ็บป่วยทุเลาลงด้วย ในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท

กล่าวถึงความเจ็บป่วยของพระสงฆ์ที่อาการหนักจนเสียชีวิตคือ พระปูติคัตตติสสเถระ ซึ่งทรมานโดยปราศจากผู้

ดูแล พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งมรรคผลจึงเสด็จดูแลช่วยเหลือด้วยพระองค์เอง บทบาทในการดูแลรักษา

พระสาวกนี ้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเมตตาที่พระองคม์ตีอ่สรรพสตัวเ์สมอืนบดิารกับตุร ไดท้รงบญัญตัใิห้ภกิษตุ้อง

พยาบาลไข้ซึ่งกันและกัน หากภิกษุรูปใดไม่พยาบาลต้องอาบัติทุกกฏ ๒๐๙ หรือแสดงให้เห็นคุณสมบัติเบื้องต้น

ของผู้ดแูลผูป้ว่ยไดเ้ปน็อยา่งดียิง่ของพระองค์คอื ๑) สามารถจดัยา ๒) รูจ้กัของแสลงและไม่แสลง คือนำาของแสลง

ออกไป นำาของไม่แสลงเข้ามาให้ ๓) ไม่พยาบาลไข้ เพราะเห็นแก่อามิส มีจิตเมตตา ๔) ไม่รังเกียจที่ จะนำาอุจจาระ

ปัสสาวะนำ้าลาย หรือของที่อาเจียนออกมาไปเททิ้ง ๕) สามารถพูดให้คนไข้เห็นชัด ชวนให้อยากไปปฏิบัติ เร้าใจ

ให้อาจหาญ แกลว้กล้า ปลอบชโลมใจให้สดชืน่ดว้ยธรรมมีกถา ๒๑๐ ซึง่สอดคล้องกบัคุณลักษะของผูค้วรดแูลรักษา

ผู้ป่วยหรือเป็นผู้พยาบาลคนไข้ เนื่องด้วยการได้กัลยาณมิตร ๒๑๑ อย่างพระพุทธองค์ ทำาให้ท่านใช้ความเจ็บป่วยนี้

เป็นอุบายพิจารณาร่างกายของตนเองให้เห็นเป็นดังท่อนไม้ที่เขาทิ้งบนแผ่นดิน ๒๑๒ ตามพระดำารัสจนบรรลุธรรม 

จึงเห็นได้ว่า หากสามารถใช้ความทุกข์จากความเจ็บป่วยให้เป็นประโยชน์ ร่างกายที่เจ็บป่วยอาจเป็นอุบายอย่าง

ดีในการเข้าใจทุกข์ และกำาจัดทุกข์ได้อย่างถาวร นั่นคือไม่มีขันธ์ ๕ ๒๑๓ เป็นที่รองรับทุกข์อีก

  ๒๐๙ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๓๔-๓๖/๘๔-๘๕.
  ๒๑๐ วิ. ม. (ไทย) ๕/๓๖๖/๒๔๒-๒๔๓.
  ๒๑๑  องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗, ดูรายละเอียดในพระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๐,

(กรุงเทพฯ: บริษัท ส่ือตะวัน จำากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๒๐๔.
  ๒๑๒  ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔๑/๓๘.
  ๒๑๓  วิ. ม. (ไทย) ๔/๑๔/๒๑, ที. ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๗/๓๒๔ – ๓๒๘, ม. มู. (ไทย) ๑๒/๑๒๐/๑๑๘.

๑๗๕
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 ๑.๒ ทุกข์จากการแสวงหาอาหารเลี้ยงปากท้อง
 พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุ เล้ียงชีวิตด้วยการเท่ียวบิณฑบาต หรือรับของจากผู้ให้ในแต่ละวัน

โดยไม่มีการสะสมไว้เพ่ือวันต่อ ๆ ไป ให้แสวงหาวันต่อวัน ภิกษุรูปใดฉันอาหารท่ีเก็บสะสมไว้ ค้างคืนมีความผิด ๒๑๔

จะฉันได้เฉพาะอาหารท่ีมีผู้ให้ หรือประเคนแล้วเท่าน้ัน ถ้ายังไม่มีผู้ให้ หรือผู้ประเคนฉันลงไปต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๒๑๕

แนวคิดนีเ้พือ่เป็นการป้องกนัไมใ่ห้ภกิษ ุเกดิความโลภ กระทำาตามความอยากของตนเอง นอกจากนี ้ยงัทรงบญัญตั ิ

ให้ภิกษรุบัอาหารไดไ้มเ่กนิ ๓ บาตร และอาหารทีร่บัมานัน้ จะต้องแบง่ปันให้กบัผูป้ฏบิตัธิรรมรว่มกนั ๒๑๖ ข้อนีเ้ปน็

การป้องกนัมใิห้ภกิษรุบัเกนิความจำาเปน็ และควรแบง่ปนัเฉล่ียให้มีความเท่าเทียมกนัแห่งสังคมสงฆ์ เม่ือเปน็เช่นนี้

พระสงฆ์จึงต้องเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรอันนำามาซึ่งความทุกข์สุดแสนสาหัส ดังกรณีพระติสสะผู้เข้าถึงตระกูลช่าง

แก้ว อนึ่ง สำาหรับนักปฏิบัติธรรม ท่านแนะนำาให้พิจารณาเห็นความลำาบากในการแสวงหาอาหาร ๑๐ อย่าง คือ 

๑) คมนโต โดยการไปที่ต้องเสี่ยงภัยอันตราย จากสัตว์ร้ายและอื่น ๆ ต้องเหยียบเท้าลงบนสิ่งของไม่สะอาด มีตอ 

มีหนาม เป็นต้นต้น ๒) ปริเยสนโต โดยการแสวงหา จะหาอาหารยังชีพได้แต่ละมื้อก็ยากแสนยาก ต้องออกแรง

แสวงหาตามที่ต่าง ๆ  บางคราวก็ไปเจอผู้เป็นข้าศึก หรือได้อาหารเสียบ้าง บางคราวก็ถูกไล่ ๓) ปริโภคโต โดยการ

บริโภค แม้การบริโภคอาหารที่ได้มาเป็นของตนแล้ว ก็ยังต้องลำาบาก ต้องระมัดระวัง เพราะอาหารนั้นอาจมีพิษ 

อาจแสลงต่อโรคอาจเปน็อนัตรายต่อสขุภาพ ๔) อาสยโต โดยอาสยะ คือนำา้ย่อยในกระเพาะ และลำาไส้บริโภคกลืน

อาหารล่วงลำาคอลงไปแล้ว หากนำ้าย่อยทำางานปกติก็ดีไป ถ้าเมื่อไรมันผิดปกติอาจเกิดอาการท้องผูก ท้องอืดหรือ

ท้องร่วง ๕) นิธานโต โดยที่พัก หมายถึงกระเพาะอาหารอันเป็นพักของอาหาร กระเพาะอาหาร ท่านให้พิจารณา

เหมอืนหลุมหรอืบ่อพกัสว้ม เพราะต้องรองรบัอาหารอยูต่ลอดเวลา ไมส่ะอาด อาหารเป็นพษิบา้ง จนกระเพาะทรดุ

โทรมเปน็แผล ๖) อปรกิกฺโต โดยยงัไมย่อ่ย ไดแ้ก่ ่อาหารทีเ่พ่ิงบริโภคเข้าไปใหม่ๆ ท่ีกวา่จะย่อยลงไดก้เ็กดิเปน็ฟอง 

เกิดเป็นระอุ พอไฟในร่างกายเกิดสันดาปแผดเผาจึงย่อยลง ๗) ปริปกฺกโต โดยย่อยแล้ว หมายถึง อาหารที่ถูกไฟ

ธาตุเผาให้ย่อยละเอียดแล้ว แปรสภาพเป็นฟองเป็นต่อม นอกจากส่วนที่จะเป็นโอชะบำารุงร่างกายแล้วที่เหลือก็

เป็นกาก เป็นกรีส เป็นมูตร มีอาการปฏิกูลน่าเกลียด ๘) ผลโต โดยผล ผลของอาหารก็คือ อาหารที่ย่อยดีจะผลิต

ซากต่าง ๆ  มีผล ขนเล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น ที่ย่อยไม่ดีกลับก่อโรคให้นับได้นับ ๑๐๐ ชนิด ๙) นิสฺสนฺทโต โดยอาการ

ไหลออก อาหารนั้นทางเข้า มีทางเดียว คือ ปาก แต่ทางออกนั้นมีมากทั่วกาย อาจระบายออกทางตา (ขี้ตา) ทางหู

(ขี้หู) ทางจมูก (ขี้จมูก) ทางขุมขนทั่ว ร่างกายและผิวหนัง (ขี้ไคล) ทางศีรษะ (ขี้รังแค) และทางทวารหนักทวาร

เบา ซึ่งล้วนเป็นของปฏิกูล น่าเกลียดมีกลิ่นเหม็น แต่หากอาหารไม่ถ่ายเทเมื่อไร ความทุกข์หนักก็จะปรากฏทันที 

๑๐) สมมฺกขฺนโต โดยความเปรอะเป้ือน อาหารเป็นเครือ่งบำารงุรา่งกายกจ็รงิ ในสว่นแหง่ความเปรอะเปือ้นสกปรก

เป็นได้ตั้งแต่ขั้นแสวงหา ขั้นปรุง ขั้นบริโภค และขั้นถ่ายเทเทขับ ออกทางทวาร ๙ การบริโภคอาหาร จึงต้องหา

วิธีป้องกันกำาจัดความสกปรกเปรอะเปื้อนทุกระยะทุกขั้นตอน ต้องชำาระล้าง ต้องขัดสีร่างกายอยู่เป็นประจำา ๒๑๗ 

จงึเหน็ไดว้า่ ความทกุขจ์ากการแสวงหาอาหารเลีย้งชพีสรา้งทกุขใ์หแ้กบ่คุคลทัง้แตเ่ริม่ตน้จนสิน้การกระบวนการ

บริโภค

  ๒๑๔ วิ.จู. (ไทย) ๒/๒๐๓- ๒๒๗/๓๖๕- ๓๘๕.
  ๒๑๕ วิ.จู.(ไทย) ๒/๕๒๒/๔๖๖.
  ๒๑๖ วิ.จู. (ไทย) ๒/๔๙๕/๔๔๔.
  ๒๑๗ วิสุทธิ. ๒/๑.

๑๗๖
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ๑.๓ ทุกข์เพราะไฟกิเลสแผดเผา
 หนา้ทีห่ลกัของพระภิกษุคือการบำาเพญ็สมณธรรมเพือ่กำาจดักเิลสตณัหาคอื ความกำาหนดั ความคลอ้ย

ตามอารมณ์ ความยนิด ีความเพลดิเพลนิ ความกำาหนดัดว้ยอำานาจความเพลดิเพลนิ ความกำาหนดันกัแห่งจติ ความ

อยาก ๒๑๘ ให้ผลเป็นพิษ เป็นต้น การกำาจัดเหตุแห่งทุกข์ ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา โดยใช้

หลักสังโยชน์ ๑๐ ประการ คือ ๑) สักกายทิฏฐิ คือความเห็นเป็นเหตุถือตัว ถือเรา ถือเขา จนมีความเป็นเราเป็น

เขา เป็นพวกเราพวกเขากัน ตลอดจนถึงความยึดมั่น ถือมั่นว่า เราเป็นขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ คือเรา เรามีในขันธ์ ๕ และ

ขันธ์ ๕ มีในเรา ๒) วิจิกิจฉา คือความคลางแคลงสงสัย ไม่แน่ใจในพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

ในไตรสิกขา ในเรื่องอดีต ในเรื่องอนาคต ทั้งในอดีต และอนาคตกับในกฎของปฏิจสมุปบาท ๓) สีลัพพตปรามาส 

คือ การถือมั่นด้วยศีล ด้วยวัตร ด้วยข้อปฏิบัติต่างๆ ด้วยความปักใจฝังใจ ว่าสิ่งนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ ว่าสิ่งนี้เท่า

นั้นเป็นจริง สิ่งอื่นไม่เป็นจริง ๔) กามราคะ ความกำาหนัดในวัตถุทั้งหลาย คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ซึ่งเกิด

จากอำานาจของกิเลสกาม หมายความว่า ละกิเลสกามได้้เด็ดขาด ๕) ปฏิฆะ คือความรู้สึกกระทบกระทั่งหงุดหงิด

ไม่พอใจ ไม่ชอบใจออกไปได้จากจิตอย่างเด็ดขาด ๖) รูปราคะ ความกำาหนัด พอใจในโลกธรรมที่ประณีตจนถึงรูป

ฌาน ๗) อรูปราคะ ความพอใจในนามธรรมต่าง ๆ มีปิติ ความสุข เป็นต้น จนถึงอรูปฌาน ๘) มานะ ความถือตัว

ถือตน ๙) อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน ซัดส่ายไปของจิต ๑๐) อวิชชา ความไม่รู้ ซึ่งเป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งหลาย ๒๑๙ 

เป็นเคร่ืองวดัความเจรญิกา้วหนา้ในทางธรรมวา่ ละกิเลสได้ขนาดไหน เพียงไร ฉะนัน้ เม่ือพระสงฆต์อ้งดำาเนนิชีวติ

ฝืนกระแสกเิลสตณัหาจงึไดร้บัความทกุข์ทรมานจนบางท่านไม่เปน็อันดำารงสมณภาวะ หรอืไม่สามารถบำาเพ็ญเพียร

ได้ดังเรื่องในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทคือ พระเมฆิยะ เป็นต้นดังกล่าวมาแล้ว

 ๑.๔ ทุกข์อันเป็นผลของกรรมชั่ว
 การอธิบายคำาสอนเรื่องทุกข์ในอรรถกถาธรรมบท อาจพูดได้ว่า เป็นการอธิบายเรื่องราวการเสวยสุข

ทุกข์ตามกรรมที่ทำาไว้ทั้งกรรมในปัจจุบัน และกรรมในอดีตตามพุทธพจน์ว่า คนทำากรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้น

ในตน คนทำากรรมดี ย่อมได้รับผลดี คนทำากรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว คนหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ๒๒๐

เพราะหลกักรรมคอื หลกัคำาสอนทีเ่ปน็หัวใจของพระพทุธศาสนาอยา่งหนึง่ ซึง่ผลของกรรมแสดงออกตามชนดิของ

กรรม ๔ ประการ ๒๒๑ คือ ๑) กรรมดำามีวิบากดำา หมายถึง การกระทำาทางกาย ทางวาจา และทางใจที่ไม่ดี เช่น 

การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดทางในกาม การพูดเท็จ และการดื่มสุราเมรัย เป็นต้น และกรรมนี้ย่อม

มีวิบากดำา นั่นคือส่งผลด้วยการให้ไปเกิดในอบายภูมิ ๒) กรรมขาวมีวิบากขาว หมายถึง การกระทำาทางกาย ทาง

วาจาและทางใจที่ดี ซึ่งกรรมขาวนี้ตรงข้ามกับกรรมดำาทุกประการ และกรรมนี้ย่อมมีวิบากขาว นั่นคือส่งผลด้วย

การให้ไปเกดิในสคุตภิมู ิ๓) กรรมทั้งดำาและขาวมวีบิากทัง้ดำาและขาว หมายถงึ การกระทำาทางกาย ทางวาจาและ

ทางใจที่ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง เช่น มีการฆ่าสัตว์บ้าง เว้นจากการฆ่าสัตว์บ้าง มีการลักทรัพย์บ้าง เว้นจากการลักทรัพย์

บ้าง อย่างนี้เป็นต้น และกรรมที่ดีและไม่ดีนี้ ย่อมมีวิบากให้ผลตามกรรมคือดีบ้างไม่ดีบ้าง ๔) กรรมไม่ดำาไม่ขาวมี

  ๒๑๘ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๒/๑๐. 
  ๒๑๙  พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียง โดย สมเด็จพระพุฒาจารย ์(อาจ อาสภมหาเถร), พิมพ์คร้ังท่ี ๖, 

(กรุงเทพฯ: บริษัท ธนาเพรส จำากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑๕๖.
  ๒๒๐  ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๓๕๓/๒๐๑.
  ๒๒๑  ม.ม. (ไทย) ๑๓/๗๘/๗๕.

๑๗๗
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วิบากไม่ดำาไม่ขาว หมายถึง การกระทำาทางกาย ทางวาจาและทางใจใด ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดความสุขหรือความทุกข์ 

หรือทั้งความสุข และความทุกข์อันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม หมายถึง เจตนาเพื่อละกรรมทั้งสามข้างต้น ซึ่งเป็น

สภาวะที่ดับหมดจนสิ้นแล้ว ซึ่งกรรมทั้งปวง วิบากไม่ดำาไม่ขาวนั่นก็คือ กรรมที่ทำาเพื่อออกจากสังสารวัฏ ผลของ

มันก็คือ พระนิพพาน อนึ่ง การให้ผลกรรมยอมแสดงออกให้เห็นใน ๔ ระดับคือ ๑) ระดับจิตใจ ว่ากรรมทำาให้

เกิดผลภายในจิตใจ ๒) ระดับบุคลิกภาพ ว่ากรรมทำาให้เกิดผลในด้านการสร้างเสริมนิสัยปรุงแต่งลักษณะความ

ประพฤติการแสดงออก ท่าทีการวางตนปรับตัว อาการตอบสนองความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ และต่อ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป ๓) ระดับวิถีชีวิต ว่ากรรมชักนำาความเป็นไปในชีวิตของบุคคล ทำาให้เขา

ได้รับประสบการณ์ที่น่าปรารถนา และไม่น่าปรารถนา ประสบผลตอบสนองจากภายนอก พบความเสื่อม ความ

เจริญ ความล้มเหลว ความสำาเร็จ ลาภยศสุขสรรเสริญ และความสูญเสียต่าง ๆ ๔) ระดับสังคม ว่ากรรมที่บุคคล

และคนทั้งหลายกระทำา มีผลต่อความเป็นไปของสังคมอย่างไรบ้าง ก่อให้เกิดปัญหาซึ่งควรพิจารณาในที่นี่ ส่วน

ระดับที่ ๔ แม้จะเป็นเรื่องสำาคัญ เพราะเป็นผลที่เกิดจากการกระทำาร่วมกันของบุคคลในสังคม และมีผลย้อนกลับ

มาสู่มนุษย์ในที่สุด ๒๒๒

 ๑.๕ ทุกข์อันมาจากการทะเลาะเบาะแว้งกัน
 พระสงฆส์ามเณรมาจากหลายตระกลูเขา้มาสูพ่ระธรรมวนัิยเดยีวกัน ในสมยัพุทธกาลเน่ืองจากพระสงฆ์

สว่นมากเขา้มาบวชดว้ยความศรัทธาอยา่งแทจ้รงิ และเป็นพระอรยิบคุคลมากจงึไมม่ปีญัหาการทะเลาะววิาท แต่

ถงึกระนัน้ก็ยังมปีรากฏ ดงัผูว้จัิยไดย้กตวัอยา่งในคมัภรีอ์รรถกถาธรรมบทเรือ่งภกิษชุาวเมืองโกสัมพี ซึง่ส่งผลกระ

ทบให้เกิดความเดือดร้อน และความทุกข์กาย - ใจ ทั้งแก่พระพุทธองค์ คู่ทะเลาะวิวาท และอุบาสกอุบาสิกา

ผู้อุปถัมภ์ ในคัมภีร์ยังกล่าวถึงความเดือดร้อนแม้กระทั่งเทวดาผู้รับรู้รับทราบ ซึ่งสาเหตุก็มาจากเรื่องเล็ก ๆ โดย

หลกัพระพทุธศาสนาได้กลา่วถงึเหตุแหง่การทะเลาะกนัในสว่นทีเ่กีย่วพระธรรมวนิยั ๑๘ ประการ ๒๒๓ คือ ๑) แสดง

สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรม ๒) แสดงสิ่งที่เป็นธรรมว่า เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรม ๓) แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่า เป็นวินัย 

๔) แสดงวินัยว่ามิใช่วินัย ๕) แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้ว่า ตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้ 

๖) แสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้ว่า ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้ ๗) แสดงจริยาวัตรที่ตถาคตไม่

ได้ประพฤติมาว่า ตถาคตได้ประพฤติมา ๘) แสดงจริยาวัตรที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่า ตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 

๙) แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่า ตถาคตได้บัญญัติไว ้๑๐) แสดงสิ่งที่ตถาคตได้ บัญญัติไว้ว่า ตถาคตไม่ได้

บัญญัติไว้ ๑๑) แสดงสิ่งที่ไม่ใช่อาบัติว่าเป็นอาบัติ ๑๒) แสดงอาบัติว่าเป็นไม่ใช่อาบัติ ๑๓) แสดงอาบัติเบาว่า เป็น

อาบัติหนัก ๑๔) แสดงอาบัติหนักว่า เป็นอาบัติเบา ๑๕) แสดงอาบัติที่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือ 

๑๖) แสดงอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือว่า เป็นอาบัติที่มีส่วนเหลือ ๑๗) แสดงอาบัติ ชั่วหยาบว่า เป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ 

๑๘) แสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่า เป็นอาบัติชั่วหยาบ ซึ่งหากนำามาวิเคราะห์กรณีภิกษุชาวเมืองโกสัมพี จะเห็นได้

ชัดว่า เข้าตามหลักการนี้ เป็นการทำาเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ลุกลามไปถึงบ้านเมือง จนเรื่องราวต้องระงับ

ลงดว้ยการลงโทษทางสงัคม สรา้งความทกุขแ์กผู่ท้ะเลาะวิวาทเองดงักลา่วแลว้ ดงันัน้ จงึเปน็ทีม่าแหง่การบญัญตัิ

พระวนิยัแตล่ะข้อเพิม่มากขึน้ ซึง่อาจกลา่วโดยสรูปเจตนารมณใ์นการบญัญตัพิระวนิยัไดด้งันีคื้อ เพ่ือป้องกนัไม่ให้

เป็นคนเหี้ยมโหด เพื่อป้องกันไม่ได้ลวงโลกเลี้ยงชีพ เพื่อป้องกันความดุร้าย หรือเพื่อป้องกันความประพฤติเลว

  ๒๒๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๖, (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๑๘๗.
  ๒๒๓ วิ .ม. (ไทย) ๕/๔๖๘/๓๖๒. และดูเทียบเคียงใน วิ.จู. (ไทย) ๖/๒๑๕/๓๓๑.

๑๗๘
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ทราม เปน็ตน้ และในการบัญญัติพระวนิยันัน้ ทรงเลง็เห็นประโยชนท่ี์จะใหเ้กิดกบัปจัเจกชนและสงัคมอยู ่๓ ระดบั

คือ ๑) มุ่งประโยชน์แก่สังคม (สังฆะ) ๒) มุ่งประโยชน์แก่บุคคล ๓) มุ่งประโยชน์แก่พระสัทธรรมอันเป็นกฎเกณฑ์

ธรรมชาติของโลกและชีวิต ๒๒๔ แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีพระสงฆ์ที่อาจบวชเข้ามาด้วยประสงค์อื่น หรือขาดการอบรม

ศึกษาอย่างเพียงพอจนนำาไปสู่ความทุกข์จากการทะเลาะวิวาทดังกล่าวข้างต้น

 ๑.๖ ทุกข์อันเนื่องจากขันธ์ทั้ง ๕
 ทุกข์ในขันธ์ ๕ จัดได้ว่า เป็นทุกสากลที่ทุกชาติ ภาษา ศาสนา ทุกวัย และทุกเพศต้องประสบ ตราบใด

ที่ยังดำารงขันธ์อยู่ เพราะการยึดมั่นในขันธ์เป็นทุกข์ ๒๒๕ ขันธ์ ๕ คือ ๑) รูปขันธ์ (กองรูป, ส่วนที่เป็นรูป, ร่างกาย 

พฤติกรรม และคุณสมบัติต่าง ๆ ของส่วนที่เป็นร่างกาย, ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด, สิ่งที่เป็นร่างพร้อม

ทั้งคุณและอาการ) ๒) เวทนาขันธ์ (กองเวทนา, ส่วนที่เป็นการเสวยอารมณ์, ความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ) ๓) 

สัญญาขันธ์ (กองสัญญา, ส่วนที่เป็นความกำาหนดหมาย, ความกำาหนดได้หมายรู้ในอารมณ์ ๖ เช่นว่า ขาว เขียว 

ดำา แดง เป็นต้น) ๔) สังขารขันธ์ (กองสังขาร, ส่วนที่เป็นความปรุงแต่ง, สภาพที่ปรุงแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือเป็น

กลางๆ, คุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต มีเจตนาเป็นตัวนำา ที่ปรุงแต่งคุณภาพของจิต ให้เป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต) 

๕) วิญญาณขันธ์ (กองวิญญาณ, ส่วนที่เป็นความรู้แจ้งอารมณ์, ความรู้อารมณ์ทางอายตนะทั้ง ๖ มีการเห็น การ

ได้ยิน เป็นต้น ได้แก่ วิญญาณ) ๒๒๖ ขันธ์ทั้ง ๕ นี้ แต่ละอย่างต่างทำาหน้าที่ของตน และก็มีความทุกข์เฉพาะตนๆ 

และแต่ละอย่างก็มีความทุกข์ต่างกันออกไป บางอย่างมีสภาพเป็นทุกข์ปรากฏชัดในขันธ์ ๕ บางอย่างเป็นความ

ทุกข์ที่ปรากฏชัดในอริยสัจ และบางอย่างมีสภาพปรากฏชัดในไตรลักษณ์ ๒๒๗ ขันธ์ ๕ ยังเป็นที่รองรับกรรม ซึ่ง

หนึ่งในกรรมนั้นคือ กรรมชั่วที่ให้ผลเป็นทุกข์ การอธิบายคำาสอนเรื่องทุกข์ในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท อาจสรูปได้

ว่า เป็นการอธิบายกระบวนการที่ขันธ์ ๕ เสวยกรรมทั้งกรรมดี และกรรมชั่ว การจะพ้นจากทุกข์ได้ถาวรคือ การ

ชำาระกิเลสหมดสิ้นคือ เข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์ เพราะพระอรหันต์จะไม่เป็นทุกข์เพราะขันธ์ ๕ เพราะท่านละ

ความยึดมั่นในขันธ์ ๕ แล้วทำาให้แจ้งซึ่งนิพพาน เพราะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ๒๒๘ ดังพระอริยบุคคลทั้งพระสงฆ์ 

และฆราวาสในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท

๒. ทุกข์ของคฤหัสถ์
 พระพุทธศาสนาดำารงอยู่ได้มาถึงปัจจุบันก็ด้วยพุทธบริษัท ๔ อันได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ๒๒๙ 

หรือแบ่งเป็น ๒ ฝ่ายคือ บรรพชิต และคฤหัสถ์ ทั้ง ๒ ฝ่ายต่างช่วยกันทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา เรื่องราวในคัมภีร์

  ๒๒๔ อธิเทพ ผาทา, “การศึกษารูปแบบและกระบวนการแก้ปัญหาในพระพุทธศาสนาเถรวาท: ศึกษาเฉพาะกรณีอธิกรณสมถะ ๗ และ

กฎนิคหกรรมของมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงค์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕”,วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฏี

บัณฑิต, (บัณฑิตวิยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙).
  ๒๒๕ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๒๑, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๗/๓๒๔ – ๓๒๘, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๒๐/๑๑๘.
  ๒๒๖  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์คร้ังท่ี ๙, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓๑๗. 
  ๒๒๗  พระมหาเกษม สญฺญโต (ลักษณะวิลาศ), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองทุกข์ในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔). 
  ๒๒๘  ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๒/๙๕.
  ๒๒๙  อง.ปญฺจก (ไทย) ๒๒/๒๗๑/๓๔๓-๓๔๔.

๑๗๙
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ทางพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะคมัภรีอ์รรถกถาธรรมบท จึงมีเนือ้หาเกีย่วขอ้งดว้ยท้ังบรรพชิต และคฤหสัถ ์แม้แต่

ในการอธิบายคำาสอนเรื่องทุกข์ก็มีเร่ืองราวมากมายที่กล่าวถึงการเสวยทุกข์ของคฤหัสถ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้กรอบทุกข์ 

๑๐ ประการดงักล่าวในพระสงฆ ์โดยเพิม่ความทกุขเ์ขา้มามากกวา่พระสงฆ ์เพราะฆราวาสมโีอกาสประสบกบัทกุข์

ชนดิทีเ่พิม่มาคอื ทกุขท์ีเ่กดิขึน้เป็นปกติประจำาวนั ทกุขท์ีเ่กดิรว่มกนัคู่กนัไป และทกุขท์ีจ่รมาใหป้ระสบเสมอๆ ทัง้

เส้นทางชีวิต และผลกระทบอันเนื่องจากขาดการศึกษาอบรมในการเผชิญกับทุกข์ดังกล่าวในคฤหัสถ์บางส่วน จึง

สร้างความทุกข์แก่คฤหัสถ์มากกว่าพระสงฆ์ดังจะกล่าวต่อไป

 ๒.๑ ทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติประจำาวัน
 ความรุนแรงของทุกข์หมวดนี้ ดูเหมือนจะมีคนคำานึงถึงน้อยมาก เพราะมักเป้นเรื่องปกติ แต่่ในความ

เป็นจริงแล้ว แม้นิพัทธทุกข์นี้ ก็เป็นเรื่องสาหัสไม่น้อยไปกว่าทุกขอย่างอื่น อากาศที่หนาวเกิน ร้อนเกิน พร่าชีวิต

มนุษย์ไปแล้วมิใช่น้อย แม้ความหิว ความกระหาย ก็เช่นเดียวกัน ในประเทศที่มีอาหาร มีความอุดมสมบูรณ์ อาจ

จะเห็นทุกข์นี้ได้ยาก แต่ในประเทศขาดแคลนอาหารขาดแคลน ทุกข์ชนิดนี้จะปรากฏให้เห็นชัดเจน แม้ผู้ที่ไม่ต้อง

ทกุข์ถึงตายกต้็องทกุข์ทรมานอยา่งรุนแรง แมแ้ตก่ารบริโภคดว้ยความหวิพระพุทธองค์ยังทรงวางหลักไว ้เพ่ือใหก้าร

ตอบสนองความหิวให้เป็นไปอย่างปกติสุขคือ หลักการพิจารณาขณะบริโภคดังพุทธพจน์ว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

พิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาต ไม่ใช่เพื่อเล่น ไม่่ใช่เพื่อมัวเมา ไม่ใช่เพื่อตกแต่ง ไม่ใช่เพื่อประดับประดา 

แต่เพียงเพื่อความดำารงอยู่ได้แห่งกายนี้ เพื่อบำาบัดความหิว เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ ด้วยความคิดเห็นว่า โดย

อบุายนี ้เราจกักำาจดัเวทนาเก่าเสยี และจกัไมใ่ห้เวทนาใหมเ่กิดขึน้ ความดำารงอยูแ่หง่ชวีติ ความไมม่โีทษ และการอ

ยู่โดยผาสุกจักมีแก่เรา แล้วจึงบริโภคอาหาร ๒๓๐ นั่นเพราะความหิวเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องสำาคัญนั่นเอง อีกอย่าง

คือทุกข์เพราะปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่นับว่า ทนได้ยากยิ่ง ในยามที่อยู่ในที่ปกติ เช่น บ้าน 

หรือสำานักงาน และร่างกายก็อยู่่ในสภาพปกติ การถ่ายหนัก-เบา แม้จะมีอาการเจ็บปวดบ้าง ก็เป็นเรื่องธรรมดา 

แต่ในกรณีที่อยู่ในที่ไม่ปกติ เช่น ในยานพาหนะ หรือในที่คนคับคั่ง สถานที่ถ่ายอุจจาระ ถ่ายปัสสาวะมีไม่่พอ หรือ

ไมม่ ีจะสรา้งความทกุข์หนกัเพราะเรือ่งนีใ้ห้แก่บุคคลในทีน่ัน้ไมน่อ้ยเลยทเีดยีว ยิง่ถา้ท้องเกิดอาการผดิปกตเิพราะ

เหตใุดเหตหุนึง่เข้าดว้ยแล้ว ความทกุข์หนกัเพราะปวดอจุจาระ ปวดปัสสาวะ ก็จะปรากฏชดัเจน ชวิีตฆราวาสเปน็

ชวีติทีต่อ้งสูท้ัง้ทางกายใจ ทีต้่องเกีย่วขอ้งด้วยสงัคม บุคคลมากมายในการดำารงชีวติ จงึประสบกบัเหลา่นีม้ากกวา่

พระสงฆ์ที่อิสระกว่า และต่อสู้กับกิเลสในใจมากกว่า

 ๒.๒ ทุกข์จากความเจ็บป่วย

 ทุกข์จากความเจ็บป่วยสามารเกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วน

กาย แต่หากเป็นปุถุชนทั่วไปทุกข์กายจากความเจ็บป่วยอาจส่งผลถึงจิตใจจนนำาไปสู่การปลิดชีวิตดังปรากฏใน

คัมภีร์อรรถกถาธรรมบท หลักธรรมในพุทธศาสนามุ่งกำาจัดทุกข์ทางจิตใจเป็นหลักคือ ๑) การใช้โยนิโสมนสิการ 

คือการพิจารณาหาเหตุผล คุณค่า ประโยชน์และโทษ ในเรื่องนั้น ๆ พร้อมกับการรู้จักแก้ไขปัญหา และการรู้จัก

ดำาเนินชีวิตให้ถูกต้อง วิธีนี้เหมาะสำาหรับผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง ซึ่งสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ๒) การใช้สมาธิ

บำาบัด เช่น อานาปานสติ พุทธานุสติ การเจริญเมตตา เมื่อสงบระงับนิวรณ์กิเลส จนทำาให้เกิด ปีติสุข และความ

  ๒๓๐ ม.มู. (ไท ย) ๑๒/๒๗/๒๓, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๗๕, ๔๒๒/๘๐, ๔๕๖.

๑๘๐
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ผ่อนคลาย ๓) การคบหากัลยาณมิตร เช่น พ่อ แม่ ครู พระสงฆ์ จิตแพทย์ หรือคนใดคนหนึ่ง ที่สามารถให้คำา

แนะนำาและคำาปรึกษาได้ ๒๓๑ ในการรักษาเป็นที่ทราบว่า ย่อมมีทั้งหายได้ และไม่หาย ถึงแม้จะได้อาหารที่ดี ยา

ดี และบุคคลที่พยาบาลที่ดี ก็มีทั้งหายและไม่หายดังกล่าวข้างต้น ประเด็นนี้สื่อให้เห็นเรื่องกรรมที่บุคคลย่อมเป็น

ไปตามกรรมทีต่นเองไดก้ระทำาอนัใหผ้ลตามความเหมาะสมแกก่รรม ในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทยังกล่าวถงึการใช้

ทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บป่วยให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ทุกข์ของฆราวาส อันนำาไปสู่การบำาเพ็ญบุญดังปรากฏ

ในเรื่องพระนางโรหิณี

 ๒.๓ ทุกข์จากการแสวงหาอาหารเลี้ยงปากท้อง
 ชีวิตของฆราวาสเป็นเส้นทางชีวิตแห่งการแสวงหาปัจจัยเล้ียงชีพให้ดำาเนินไป โดยเฉพาะในสมัย

พุทธกาลท่ีเป็นยุคเกษตรกรรม และประชาชนส่วนมากเป็นคนยากจน แต่ด้วยความเลื่อมใสในพุทธศาสนาจึงยัง

หาโอกาส และทรัพย์ในการทำาบุญ ความลำาบากในการหาเลี้ยงชีพในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทยังถูกอธิบายเชื่อม

โยงอย่างใกล้ชิดกับหลักกรรม คือ เหตุที่บุคคลเกิดมามีโภคทรัพย์์น้อย เพราะไม่ทำาทานแก่่สมณะ หรือพราหมณ์์ 

เหตุทีบ่คุคลเกดิมามีโภคทรพัยม์าก เพราะใหท้านแก่สมณะหรอืพราหมณ ์๒๓๒ นอกจากความทกุขจ์ากความลำาบาก

ในการแสวงหาแล้วในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทยังกล่าวถึงทุกข์ในการบริหารจัดการ ทั้งการรักษาจากโจรผู้ร้าย 

และความตระหนี่ของตนเองอันนำาความทุกข์มาให้ หลักพุทธศาสนากล่าวถึงหลักการบริหารทรัพย์สมบัติที่ได้มา 

เพื่อไม่ต้องประสบกับความลำาบากในส่วนที่ได้มาแล้วคือ หลีกเลี่ยงอบายมุข ๒๓๓ ๑) การหมกหมุ่นในการดื่มสุรา

เมรยัของมนึเมาอนัเป็นเหตุทีต้ั่งแหง่ความประมาท ๒) การหมกหมุน่ในการเทีย่วตามตรอกซอกซอยในเวลากลาง

คืน ๓) การหมกหมุ่นเที่ยวดูมหรสพ ๔) การหมกหมุ่นในการเล่นการพนัน ๕) การหมกหมุ่นในการคบคนชั่วเป็น

มติร ๖)การหมกหมุน่ในความเกยีจครา้น ทีส่รา้งความทุกขแ์กบ่ตุรของเศรษฐมีาแล้ว ดงัปรากฏในคัมภีร์อรรถกถา

ธรรมบท นอกจากหลีกเลี่ยงอบายมุขยังต้องจัดการทรัพย์ให้ถูกวิธีคือ ๑) นฏฺฐคเวสนา ของหายของหมด รู้จักหา

มาไว้ ๒) ชิณณปฏิสงฺขรณา ของเก่าของชำารุด รู้จักบูรณะซ่อมแซม ๓) ปริมิตฺปานโภชนา รู้จักประมาณในการกิน

การใช้ ๔) อธิปจฺจสีลวนฺตสถาปนา ตั้งผู้มีศีลธรรมเป็นพ่อบ้านแม่เรือน ๒๓๔ หากปฏิบัติได้ดังนี้ความทุกข์จากการ

แสวงหาอาหารเลี้ยงชีพอาจบรรเทาเบาบางลงได้ ตามความเข้มแห่งการปฏิบัติ อนึ่ง สิ่งที่ปรากฏเสมอในคัมภีร์

อรรถกถาธรรมบทคือ ความทุกข์จากการแสวงหาปัจจัยเลี้ยงชีพมักจบลงด้วยการเข้าสู่ธรรม อันสื่อให้เห็นถึงหลัก

คำาสอนเรื่องทุกข์ที่ว่า มองทุกข์ให้เห็นจึงเป็นสุข

 ๒.๔ ทุกข์เพราะไฟกิเลสแผดเผา
 ความทุกข์ตามข้อนี้ เพ่งเฉพาะทุกข์ทางใจ เพราะ ราคะ โทสะ โมหะ ท่านเปรียบเหมือนไฟ คือ ความ

รอ้นดงัปรากฏในอาทิตตปรยิายสตูร ๒๓๕ กเิลสทัง้สามนี้โพลงขึน้มารนุแรงเมือ่ไร ความหวัน่ไหว กระสบักระสา่ยก็

เกิดขึ้น ราคะ เป็นกิเลสที่เกิดง่าย แต่ดับช้า โทสะ เกิดเร็ว ดับก็เร็ว นี้เปรียบกันระหว่างสองอย่าง ส่วนโมหะนอก

  ๒๓๑  พระมหาปองปรีดา ปริปุณฺโณ, “การป้องกันและการรักษาโรคตามหลักพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕). 
  ๒๓๒ ม. อุ. (ไทย) ๑๔/๒๘๙-๒๙๗/๓๔๙–๓๕๗.
  ๒๓๓  ที.ปา. (ไทย) ๑๑/ ๒๔๗/ ๒๐๒.
  ๒๓๔ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๕๘/๓๓๓.
  ๒๓๕  วิ .ม. (ไทย) ๔/๑/๑., วิ .ม. (บาลี ) ๔/๑/๑.

๑๘๑
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จากเกดิช้า ดบัชา้แล้ว ยงัเปน็กเิลสทีเ่จอือยู่ใ่นราคะและโทสะเสมอ หากจะหมดไปดว้ยเหตใุด โมหะจะหมดไปเปน็

สว่นสดุทา้ย ความทกุข์เพราะโมหะจึงเป็นความทกุข์ทีปิ่ดบงั และมรีะยะยาวนานทีส่ดุ ชวีติคฤหสัถเ์ปน็ชวีติทีต่อ้ง

เกีย่วพนัธก์บัคนมาก ต้องด้ินรนแสวงหาทรพัยเ์ลีย้งกายดงักลา่วมาแลว้ จงึมโีอกาสประสบกบัอารมณอั์นเปน็ทีต่ัง้

แห่งความใคร่ ความโกรธ และความหลงใหล ซึ่งหากไม่ได้สมอยากก็จะทุกข์ใจ และกระเสือกกระสนให้ได้มา อัน

นำาความทกุขก์ายมาซำา้เติม เพราะผลแหง่การกระทำาตามอำานาจกเิลสยอ่มสนองผลกรรมกลบัมาเปน็ทกุข ์การจะ

บรรเทา หรอืกำาจดัทกุขจ์ากความเผาลนของกเิลสกค็อืหลกัไตรสกิขาคือ อธสิลีสกิขา อธจิติตสกิขา และอธปัิญญา

สิกขา ๒๓๖ ซึ่งหลักไตรสิกขาเป็นหลักใหญ่ เป็นกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปัญญา เพื่อ

นำาชวีติมนษุย์ให้ดำาเนนิไปสูภ่าวะทีด่งีาม มคีวามสมัพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมท้ังทางดา้นสังคม และส่ิงแวดล้อมทางวตัถุ

ทีถ่กูต้อง มสีขุภาพจติทีดี่ พึง่ตนได้จนกระทัง่บรรลถุงึโพธ ิคือภาวะแหง่ผูรู้ ้ดำาเนนิชวีติดว้ยปญัญา ไมต่กอยู่ภ่ายใต้

อำานาจการควบคุมของราคะ โทสะ โมหะ เรียกว่าพ้นจากทุกข์ บรรลุถึงภาวะที่เป็นอิสระ คือ นิโรธ ๒๓๗ ดังเรื่อง

ในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท คือเรื่องพระนันทะกุมารที่เอาชนะราคะได้ตามพุทธวิธี พ้นทุกข์ได้อย่างถาวร

 ๒.๕ ทุกข์อันเป็นผลของกรรมชั่ว
 พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาทีส่อนเรือ่งกรรม และให้ความสำาคัญหลกักรรมว่าเปน็หลกัธรรมใหญแ่ละ

สำาคัญ ทั้งนี้ เพราะกรรมได้มีความสัมพันธ์กับการดำาเนินชีวิตประจำาวันของมนุษย์ กรรมจึงเป็นหลักธรรมมีอิทธิ

พลต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันของคนในสังคม บุคคลจะมีชีวิตที่เจริญขึ้นหรือเสื่อมลง มีทุกข์หรือสุขนั้น มีผลมา

จากกรรมของตนเองทั้งสิ้น มิใช่การกระทำาของผู้อื่น พระพุทธศาสนาได้ให้ความหมายของกรรมไว้ดังที่ปรากฏใน

พุทธพจน์ท่ีว่า “ภิกษุท้ังหลาย เจตนาน่ันเอง เราเรียกว่ากรรม บุคคลจงใจแล้วจึงกระทำาด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ” ๒๓๘

ดังนั้น กรรมจึงเกิดจากการกระทำาของตัวเราเอง มิใช่มีใครมากำาหนด การกระทำาดีเรียกว่ากรรมดี การกระทำาชั่ว

เรียกว่ากรรมชั่ว ในการกระทำาทุกอย่าง ย่อมมีผลเรียกว่า วิบากที่บุคคลผู้กระทำาจะต้องเป็นผู้รับ ในคัมภีร์อรรถ

กถาธรรมบททีผู่ว้จิยัไดก้ลา่วไวแ้ลว้วา่ เปน็คมัภรีท์ีอ่ธบิายการเสวยกรรมดี กรรมช่ัวของบคุคลมากมายทีเ่กีย่วขอ้ง

ด้วยพระพุทธองค์ทั้งในชาติปัจจุบัน และอดีตชาติ เพื่อเป็นอุทาหรณ์แห่งการทำากรรมในปัจจุบัน เพื่อวิบากที่ดี

ในอนาคต และการเสวยกรรมดังกล่าวยังประกอบไปด้วยการเสวยกรรมในภพภูมิต่าง ๆ ทั้งสุคติภูมิ ๒๓๙ และ

ทกุคตภูิม ิหรืออบายภมู ิ๒๔๐ ดงัเรือ่งเปรตทีป่รากฏในคมัภรี ์การดบักรรมทางพระพุทธศาสนา ต้องดับท่ีสาเหตคืุอ

ผัสสะ การละกรรมดีและกรรมชั่วเพื่อไปสู่การสิ้นกรรมต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘ และพัฒนาตนเองด้วยหลัก

ไตรสกิขา จงึจะสามารถพฒันากรรมของตน หลดุพ้นจากกิเลส เปน็เหตใุห้ส้ินกรรมหรือดบักรรม การกระทำาท่ีไม่มี

กิเลส ไม่จัดเป็นกรรมเป็นเพียงกิริยาเท่านั้น จึงไม่มีวิบากให้รับผล ทำาให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หรือ

หลุดพ้นจากวัฎฎะ ๓ คือ กิเลส กรรม วิบากเพื่อบรรลุพระนิพพาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา

  ๒๓๖ องฺ.ติก. (บาลี) ๒๐/๙๑/๒๒๙, องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๙๑/๓๑๘.
  ๒๓๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺ โต), จะพัฒนาคนกันอย่างไร?, พิมพ์คร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๓), หน้า ๑๐๐.
  ๒๓๘ องฺ. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๓๓๔/๓๔๒.
  ๒๓๙ สุคติ หมายถึง สถานท่ีท่ีดีท่ีสัตว์โลกซ่ึงทำากรรมดีตายแล้วไปเกิด ได้แก่ มนุษย์และเทพ, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรม

พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๓๔๔.
  ๒๔๐ อบายภูมิ หมายถึง ภูมิกำาเนิดท่ีปราศจากความเจริญ มี ๔ อย่าง คือ ๑. นิรยะ นรก ๒. ติรัจฉานโยนิ กำาเนิดดิรัจฉาน ๓. ปิตติวิสัย ภูมิแห่ง

เปรต ๔. อสุรกาย พวกอสุรกาย. พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๓๗๗.

๑๘๒
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 ๒.๖ ทุกข์อันมาจากการทะเลาะเบาะแว้งกัน
 ทุกข์เพราะการทะเลาะวิวาท เป็นทุกข์ทางสังคม หากไม่ได้ปรับความเห็นให้สอดคล้อง เข้ากันได้กับ

สังคม ก็จะเกิดปฏิกิริยาขัดแย้งกัน ทุกข์ประเภทนี้ ท่านสอนให้ยอมรับความจริงว่า คนทุกคนไม่เหมือนกัน และ

สอนให้ทำาดีต่อกัน มีปัญหาก็ให้อดทนอดกลั้น รู้จักให้โอกาสและให้อภัย ทุกข์อันมาจากการทะเลาะเบาะแว้งกัน

เกีย่วเนือ่งอยา่งชดัเจนกบัการพดู เพราะถอ้ยคำาท่ีไม่นา่ฟังนัน่เองเปน็ท่ีมาแหง่การทะเลาะเบาะแวง้จนนำาไปสู่การ

ประหัตประหารกัน หลักพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหลักการพูดไว้ ๕ ประการ คือ พูดถูกกาล พูดคำาจริง พูดคำาอ่อน

หวาน พดูคำาประกอบด้วยประโยชน์ และพดูด้วยจติเมตตา ซึง่จากการศึกษาถึงคำาอธบิายเปน็การขยายความของ

ข้อประกอบที่มีคุณลักษณะ เป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นวาจาทุพภาษิต เป็นวาจาไม่มีโทษ และท่านผู้รู้ไม่ติเตียน ๒๔๑ 

เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ การกระทบกระทั่งกันทางวาจา ก็จะไม่ลุกลามไปสู่สงครามดังเรื่องการทะเลาะวิวาทของพระ

ญาติของพระพุทธเจ้าเองดังปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท

 ๒.๗ ทุกข์ที่เกิดร่วมกันคู่กันไป
 ทุกข์ที่เกิดร่วมกันคู่กันไป ทุกข์กำากับกัน ได้แก่ทุกข์มีเนื่องมาจากการมีดังที่กล่าวไว้ในโลกธรรมสูตร

ว่า การมีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทั้ง ๔ อย่างนี้ก็เป็นทุกข์ซึ่งเรียกว่า วิปริณามทุกข์ คือทุกข์เนื่องด้วยความผันแปร 

หรือทุกข์ที่แฝงอยู่ในความผันแปรของสุข คือความสุขที่กลายเป็นทุกข์ หรือทำาให้เกิดทุกข์ เป็นความทุกข์ที่ซ่อน

เร้นอยู่ในความสุขที่ถูกสุขปิดบังไว้เพียงชั่วขณะหนึ่ง ๒๔๒ เป็นทุกข์เมื่อแปรเป็นอื่นไป แม้ขณะที่ยังไม่เปลี่ยนแปร

ไปนี้ ก็ทำาให้เป็นทุกข์ได้ เป็นต้นว่ามีลาภคือมีทรัพย์สมบัติก็ต้องคอยระวัง ไม่เป็นอันหลับอันนอน และถึงเสียชีวิต

ในการป้องกันทรัพย์ก็มี มียศคือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นใหญ่กว่าคนสามัญทั่วไปต้องใช้จ่ายมากกว่าคนทั่วไป 

จึงจำาเป็นต้องมีทรัพย์มาก ซึ่งมักจะไม่พอใช้ต้องมีภาระมาก พลอยสุขพลอยทุกข์ไปกับเขาด้วย ส่วนการสรรเสริญ

กเ็หมอืนกบัได้ด่ืมนำา้หวาน ชวนใหเ้พลิดเพลนิไปว่าตวัเรานีเ้ปน็คนด ีเปน็คนเกง่ ตอ้งมีสตริะวงัไม่ใหลื้มตน สำาหรบั

เรื่องความสุข เมื่อมีสุขก็เป็นทางให้ปรารถนามากยิ่งขึ้นไม่รู้จักพอ ซึ่งเป็นทุกข์รำ่าไป ในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทที่

ปรากฏชดัเจนคอื พระเจา้อลัลกปัปะ กบัพระเจา้เวฎฐทีปกะท่ีเคยเสวยสุขอันเกดิจากราชสมบตั ิแตเ่วลาผ่านไปกลับ

กลายเป็นความทุกข์ที่ต้องบริหารบ้านเมือง บริหารผู้คนมากมาย อีกทั้งวัยที่มากขึ้นเห็นสัจธรรมบางอย่างในชีวิต

 

คุณค่าของทุกข์ที่มีต่อพัฒนาการของโลก
 ความทกุขก์อ่ใหเ้กดิพฒันาการตา่ง ๆ  ของโลกอย่างมากมายดงัท่ีชาร์ล ดาร์วนิ บอกวา่ววิฒันาการของ

สิง่มชีวีติพฒันาตามสิง่แวดลอ้มเพือ่การอยูร่อด ดงัจะเหน็ไดจ้ากในยคุดกึดำาบรรพ์ มนษุยม์นษุยไ์มม่ถีิน่ทีอ่ยูอ่าศัย

ถาวร จะเดินทางเร่ร่อนไปตามที่ต่าง ๆ ที่มีนำ้าและอาหารอุดมสมบูรณ์และหวังเพียงให้ชีวิตปลอดภัยจากศัตรูภัย

อันตรายเมื่อเกิดความทุกข์คือความกลัวทั้งกลัวการอดอยากทำาให้มนุษย์เกิดการรวมตัวเป็นชุมชนหรือกลุ่มเมือง 

อยากรำา่รวยก็ทำาใหก้ารเดนิทางเพือ่การคา้ขายและการแลกเปล่ียนสินค้า ด้วยเหตท่ีุมนษุย์มีสัญชาตญาณของความ

อยากรู้อยากเห็น ต้องการหาประสบการณ์ สิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ มนุษย์จึงมีการเดินทางเพราะอยากรู้อยากเห็น 

ความแปลกใหม่ของสถานที่ ความลี้ลับของธรรมชาติ การเดินทางตามความเชื่อถือและศรัทธา การเดินทางของ

มนุษย์จึงค่อยๆ พัฒนาจากการเดินทางเพื่อการเรียนรู้จนนำาไปสู่วัตถุประสงค์ที่หลากหลายตามสมัยนิยม ดังจะ

  ๒๔๑  อง.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๘/๓๓๘.
  ๒๔๒  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๐, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๘๗.

๑๘๓
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เห็นได้จากในยุคหินเก่าประชากรยังไม่ทำาการเพาะปลูกพืช - เลี้ยงสัตว์ ยังดำารงชีวิตด้วยการหาของป่า - ล่าสัตว์ 

พึง่พาตวัเองและปรบัตวัเองใหเ้ขา้กบัธรรมชาตแิวดลอ้มเปน็อยา่งมาก แตต่อ่มาเกดิการตัง้ชมุชนกระจายตามพืน้ที่

ลุม่ เพราะมคีวามทุกขท์ีเ่กดิจากปากท้องจงึพยายามสรา้งเครือ่งมอืแบบใหมเ่นือ่งจากมคีวามทกุขจ์ากการใชเ้ครือ่ง

มือคือไม่ทนทานจึงมีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้มาจนถึงปัจจุบัน

คุณค่าของทุกข์ก่อให้เกิดศาสนา
 พระพุทธศาสนาเกิดจากเจ้าชายสิทธัตถะได้เกิดทุกข์จากการเห็นเทวทูตธรรม คือ คนแก่ คนเจ็บ คน

ตาย และสมณเพศ ทำาใหเ้กดิการแสวงหาทางพน้ทกุข ์โดยการศึกษาจากอาจารย ์๒ ทา่นคืออุทกดาบส และอาฬา

รดาบส จนหมดภูมิอาจารย์ จึงออกจากอาจารย์และศึกษาหาวิธีการพ้นจากทุกข์ด้วยพระองค์เอง ๒๔๓ (พระมหา

ธีระศักดิ์ พลปญฺโญ (พลปัญญา), ๒๕๕๗) 

 คริสต์ศาสนาเกิดจากการเคารพยำาเกรงในพระเจ้า เพราะต้องการความอยู่รอด ดังจะเห็นได้ว่า

ประวตัศิาสตร์ของศาสนาคริสตม์คีวามสมัพนัธ์กบัศาสนายวิอย่างใกล้ชดิ จนเปน็ท่ียอมรับกนัวา่ท้ังสองศาสนานีมี้

ลักษณะเป็นศาสนาแห่งประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เป็นผู้กำาหนด 

แตเ่ปน็ประวตัศิาสตร์ทีพ่ระเจา้ไดเ้ข้ามาเกีย่วขอ้งและกำาหนดมรรคาแหง่ชีวติทีท่กุคนจะตอ้งดำาเนนิไปอย่างถกูตอ้ง 

บคุคลในประวตัศิาสตรข์องทัง้สองศาสนานี ้อาทิเชน่ อบัราฮมั (Abraham) โยเซฟ (Joseph) โมเสส (Moses) และ

กษัตริย์โซโลมอน (Solomon) ฯลฯ ล้วนเป็นบุคคลที่พระเจ้าได้ทรงกำาหนดให้เป็นไปตามแผนที่พระองค์ได้วางไว้

เพือ่ชว่ยชวีติมนษุยใ์หถ้งึความรอด (Salvation) คมัภรีไ์บเบลิทัง้สองภาค พันธสญัญาจงึเปน็คัมภรีท์ีม่คีวามสำาคัญ

ยิ่ง โดยเฉพาะในด้านประวัติศาสตร์ของทั้งสองศาสนา

 ศาสนาซิกซ์กำาเนิดขึ้นในประเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ. ๒๐๑๒ โดยคิดตามปีที่เกิดของคุรุนานักผู้เป็นปฐม

ศาสดานี้ คำาว่าซิกข์ เป็นภาษาปัญจาบี ตรงกับภาษาบาลีว่า สิกขะ และตรงกับภาษาสันสกฤตว่า ศิษยะ แปลว่า 

ศิษย์ หรือผู้ศึกษาเล่าเรียน ดังนั้นชาวซิกข์ก็คือผู้เป็นศิษย์ของคุรุหรือศาสดาของศาสนาซิกข์ทุกองค์ ศาสนาซิกข์

เกดิในชว่งทีศ่าสนกิของศาสนาพราหมณ-์ฮนิดกัูบศาสนกิของศาสนาอิสลามเผชิญหนา้กนั มีปญัหากระทบกระท่ัง

จนเกิดการประหตัประหารกนัอยูเ่สมอ ทำาให้นานกัผูม้จีติใจสูงทนไม่ได ้เฝ้าครุน่คิดหาทางท่ีจะนำาความสงบสุขคืน

มาให้จงได้ จนเป็นเหตุให้เกิดศาสนาซิกข์ขึ้นมา

 จากที่กล่าวมาเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าเพราะความทุกข์ทำาให้เกิดศาสนาและแต่ละศาสนาก็มีแนวทางใน

การทำาให้พ้นทุกข์ตามวิธีการของศาสนานั้น ๆ 

คุณค่าของทุกข์ก่อให้เกิดสังคมและเศรษฐกิจ
  ในสังคมเศรษฐกิจส่วนประกอบของ “ความต้องการ” และ “การสนองตอบ” โดยที่มีกลไกในการ

ทำาให้บรรลุเป้าหมายได้แก่ “ราคาและการแลกเปลี่ยน” ซึ่งมีเงื่อนไขในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่

สำาคัญก็คือ “เงิน” อาศัยในเหตุปัจจัยที่ไล่เรียงดังกล่าว ทำาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจดำาเนินเนื่องไปตลอดทั้งสาย

ไม่ขาดตอน ปรากฏการณ์เศรษฐกิจท่ีพันผูกวิถีชีวิตของมนุษย์เอาไว้ในสังคมล้วนเป็นการสั่งสมปัญหานำาพามาสู่

กระบวนการ “เกิดทุกข์”

  ๒๔๓  พระมหาธีระศักดิ์ พลปญฺโญ (พลปัญญา), การศึกษาทุกข์และการดับทุกข์ในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, (บัณฑิตวทิยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย).
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  เศรษฐกิจโดยพื้นฐานที่มีความสำาคัญกับมวลมนุษยชาติ สามารถพิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่เป็น

ปรากฏการณ์อันผกูพนักบัวถิขีองการดำาเนนิชวีติของมนษุยนั์น้สาระสำาคัญเปน็เรือ่งทีเ่กีย่วเนือ่งกับ “ความตอ้งการ

และการสนองตอบ” โดยเบ้ืองแรกมนษุยน์ัน้มีความตอ้งการขัน้พืน้ฐานในการดำารงชวีติเปน็สำาคญัอนัไดแ้ก ่อาหาร 

เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค หรือที่เรียกว่า “จตุปัจจัย” ครั้นเมื่อสังคมมีวิวัฒนาการอันนำาไปสู่ความ

จำาเรญิมากขึน้ ความตอ้งการพืน้ฐานดังกลา่วได้กา้วกระโดดเขา้ไปสูม่าตรฐานของการดำาเนนิชีวติทีส่งูขึน้เพ่ือแปร

เปลี่ยนหรือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะพึงสังเกตได้จากความหลากหลายของเทคโนโลยีและสินค้าที่มี

อย่างมากมายเพื่อสนองตอบต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

 ในสังคมเศรษฐกิจปัจจุบันนั้น ความโลภ (โลภะ) ถือได้ว่าเป็นปฐมฐานที่บังคับ บีบคั้นให้ผลิต “ความ

ต้องการ” อยากได้นั่น อยากได้นี่ไม่มีที่สิ้นสุด รวมทั้งเป็นรากฐานแห่งโทสะ (โกรธ,โมโห) เมื่อไม่ได้สมใจปรารถนา

ทำาใหเ้กดิการขดัเคอืงใจไมส่บอารมณ ์นำาพามาซึง่ความรนุแรงในรปูแบบตา่ง ๆ  สว่นโมหะ (ความหลง) ถอืไดว้า่เปน็

แรงเสริมส่งสนับสนุนโลภะ (ความโลภ) อย่างเด่นชัดเจนที่สุด เมื่อมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ความหลงที่มีอวิชชา 

(ความไม่รู้ในสภาวธรรมตามจริง) เป็นหัวจักรก็จะลากจูงความคิดให้ไปเสพติดในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และ

ธรรมารมณ์ ทำาให้เกิดความลุ่มหลงในวัตถุที่เสพบำารุงบำาเรอว่า สภาวะเหล่านั้นคือความสุข ปลูกฝังหยั่งรากลึกลง

ไปในความรู้สกึทีแ่นบแนน่ ทำาใหพ้ลงัอำานาจแหง่โมหะแขง็แกร่งเสริมสร้างเป็นแรงขบัเคล่ือนโลภะตอ่ไปอย่างไม่มี

ที่สิ้นสุด 

สรุป
 มนุษย์มีสัญชาตญาณของความอยากรู้อยากเห็น ต้องการหาประสบการณ์ ส่ิงแปลกใหม่อยู่เสมอ 

มนุษย์จึงมีการเดินทางเพราะอยากรู้อยากเห็น ความแปลกใหม่ของสถานที่ ความลี้ลับของธรรมชาติ การเดิน

ทางตามความเชือ่ถอืและศรทัธา การเดนิทางของมนษุย์จงึค่อยๆ พัฒนาจากการเดนิทางเพ่ือการเรยีนรูจ้นนำาไปสู่

วัตถุประสงค์ที่หลากหลายตามสมัยนิยม ดังจะเห็นได้จากในยุคหินเก่าประชากรยังไม่ทำาการเพาะปลูกพืช - เลี้ยง

สัตว์ ยังดำารงชีวิตด้วยการหาของป่า - ล่าสัตว์ พึ่งพาตัวเองและปรับตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติแวดล้อมเป็นอย่าง

มาก แต่ต่อมาเกิดการตั้งชุมชนกระจายตามพื้นที่ลุ่ม เพราะมีความทุกข์ที่เกิดจากปากท้องจึงพยายามสร้างเครื่อง

มือแบบใหม่ เนื่องจากมีความทุกข์จากการใช้เครื่องมือ คือ ไม่ทนทาน จึงมีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้มาจนถึง

ปัจจุบัน

 การกำาเนดิของศาสนาตา่ง ๆ  ทัง้พุทธ คริสต ์อิสลาม ฮนิดู ซกิข ์ล้วนแล้วแตมี่เปา้หมายเพ่ือใหม้นษุยชาติ

พ้นทุกข์ ทุกข์ หรือ ทุกขัง เป็นหลักธรรมสำาคัญในพระพุทธศาสนา แปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก โดยทั่วไป

หมายถึง สังขารทั้งปวง อันได้แก่ ขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทุกข์ ความทุกข์นั้นก่อให้เกิดพัฒนาการต่าง ๆ ของ

โลกอย่างมากมาย ดังจะเห็นได้จากในยุคดึกดำาบรรพ์ มนุษย์ไม่มีถ่ินท่ีอยู่อาศัยถาวร จะเดินทางเร่ร่อนไปตามท่ีต่าง ๆ

ทีม่นีำา้และอาหารอดุมสมบูรณแ์ละหวงัเพยีงใหช้วิีตปลอดภยัจากศัตรภูยัอันตรายเมือ่เกดิความทกุขคื์อความกลวั

ทั้งกลัวการอดอยากทำาให้มนุษย์เกิดการรวมตัวเป็นชุมชนหรือกลุ่มเมือง อยากรำ่ารวยก็ทำาให้การเดินทางเพื่อการ

ค้าขายและการแลกเปลี่ยนสินค้า

๑๘๕
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บทคัดย่อ

 การสังคมสงเคราะห์ในพระไตรปิฎกให้ความสำาคัญแก่หลักสังคหวัตถุ ๔ กล่าวคือ ทาน ปิยวาจา อัตถ

จริยาและสมานัตตตา ทาน คือ การแบ่งปันสิ่งที่ควรให้ เช่น อาหาร เป็นต้น การให้ความรู้เป็นธรรมทาน และการ

ให้อภัยแก่สัตว์และคนอื่นเป็นอภัยทาน ปิยวาจา เป็นการใช้คำาพูดจริง พูดถูกกาลเทศะ พูดเป็นประโยชน์ พูดคำา

สภุาพและพดูด้วยเมตตาจิตต่อผูฟ้งั อตัถจริยา เป็นการประพฤตสิิง่ทีเ่ปน็ประโยชนเ์นน้ประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่

ของตนเอง สมานัตตตา เป็นการประพฤติตนอย่างเหมาะสมแก่ฐานะท่ีตนดำารงอยู่เป็นอยู่แล้วปฏิบัติหน้าที่สมำ่า

เสมอเป็นธรรม ยุติธรรม เสมอต้นเสมอปลาย มีลักษณะสมดุลกับบุคคลที่ตนเกี่ยวข้องด้วยหลัก สังคหวัตถุธรรม 

๔ ประการ คือ ทาน การให้มีทั้งการให้วัตถุสิ่งของเป็นทานและให้ธรรมะเป็นทาน ปิยวาจา เป็นการใช้คำาพูดเพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนอื่น เป็นคำาพูดที่ประสานมิตรไมตรีไม่ทำาลายนำ้าใจโดยตั้งอยู่ในหลักของการพูดจริง พูด

ถูกกาลเทศะ พูดคำาเป็นประโยชน์ พูดคำาสุภาพนุ่มนวล เว้นคำาเท็จ ส่อเสียด ใส่ร้ายป้ายสีกัน อัตถจริยา ทำาตนให้

เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชนและประเทศ เช่น ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติด ให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับ

ทางราชการ และสมานัตตตา ทำาตนให้เสมอต้นเสมอปลาย เป็นที่รักใคร่ของบุคคลอื่น ไม่หน้าไหว้หลังหลอก เคย

ประพฤติเช่นใดก็ควรทำาเช่นนั้น เคยร่วมงานทำาบุญให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ก็คงปฏิบัติอยู่เช่นเดิม เป็นต้น

คำาสำาคัญ: วัฒนธรรมการสังคมสงเคราะห์ พระไตรปิฎก

Abstract 

 The social work culture in Tipitaka stressed on Sangahavatthu: Dāna, Piyavācā, 

Atthacariyā and Samanattatā. Dāna was to give proper things such as food, knowledge, and 

forgiveness in other animals and people. Piyavācā was to produce true speech, proper in time, 

useful, polite and full of loving kindness. Atthacariyā was to grow benefits stressing on the 

public benefits rather than personal benefits. Samanattatā was to behave properly in the given 

position and to do the duty with morality, justice, and proper continuity towards the associated 

people. Sangahavatthu : (1) Dāna to give things and Dhamma, (2) Piyavācā to produce speech 

  *นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

๑๘๗
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useful for other people, harmonious among people without looking down, true in the content 

and times, useful, polite, bland, without lying, integrating and slandering, (3) Atthacariyā to 

bring benefits to a family, a village, a community, and the nation with making the cooperation 

with the government, and (4) Samānattatā to keep good action continuously and to get faith 

from the other people without swindling, and to launch continuously the good action of giving, 

morality, meditation. 

Keywords: Social Work Culture, Tipitaka

๑. บทนำา

 พุทธธรรมเป็นหลักพื้นฐานของชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไทยเป็นหลักเพื่อการดำาเนินการชีวิต

อย่างมีสัมมาทิฏฐิเพ่ือศานติสุขของคนในสังคม จึงเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมอย่างย่ิงในการประยุกต์ใช้ในสถาน

ศกึษา เพราะสถานศึกษาเปน็แหลง่สำาคญัในการหลอ่หลอมความเปน็มนษุยใ์หแ้กน่กัเรยีนทกุคน และหากผูบ้รหิาร

ประเทศ นกัธรุกจิและนกัการเมืองมีและใชค้ณุธรรมและจรยิธรรมยอ่มจะนำาใหบ้า้นเมอืงรุง่เรอืงและประชาชนสขุ

สันติ์ หลักพุทธธรรมของพระพุทธองค์มีไว้เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เลือกสรรมาใช้ตามความเหมาะสมในทุก

เรื่องไม่ว่าในเร่ืองการครองตน การครองคน การครองงาน หมวดธรรมที่ประยุกต์ใช้เป็นรากฐานคุณธรรมของผู้

บริหารสถานศึกษาได้แก่คณุธรรมในการครองตน คณุธรรมในการคน และคุณธรรมในการครองงานมีความสำาคัญ

ตอ่การบริหารงานในสถานศกึษาอยา่งยิง่ เพราะการบรหิารงานใด กต็ามใหป้ระสบผลสำาเรจ็นัน้จะตอ้งใช้ความรูคู่้

คณุธรรม แต่ในสภาพความเปน็นัน้ปรากฏวา่ผูบ้รหิารโรงเรยีนมักจะมีพฤตกิรรมด้านคุณธรรมไม่เปน็ไปตามความ

คาดหวังของสังคม เพราะผู้บริหารใช้อำานาจไม่เป็นธรรม ผู้บริหารขาดความเที่ยงธรรม ๒๔๔ 

  หลักคำาสอนในพุทธศาสนามีทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นหลักการพื้นฐานของจริยธรรมสากลคุณธรรมสากล

และศีลธรรมสากลจริยธรรมสากลเป็นการรักษาหน้าที่ตามบทบาทท่ีสมมุติของสังคมคุณธรรมสากลเป็นความดี

ของจติใจตามทีส่งัคมคาดหวงัยดึถือศลีธรรมสากลคอืการไมท่ำารา้ยกนัความประพฤตถิกูต้องตามทีว่ฒันธรรมนัน้ๆ

ยอมรับได้อีกทั้งยังมีปรมัตถธรรมสากลคือหลักปรัชญาหลักวิทยาศาสตร์หรือหลักวิชาการคำาสอนทางพระพุทธ

ศาสนาซึ่งเป็นสถาบันที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยในทุกด้านตลอดจนการเสริมสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรมคำาสอนหรือบทบัญญัติในทางพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมหรือความจริงอันสูงสุดที่องค์พระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติแจกแจงไว้เพื่อกำากับความประพฤติทางกายวาจาและทางใจให้อยู่ในขอบข่ายของ

ความดงีามเพือ่ยงัประโยชนส์ขุใหเ้กิดแก่ตนเองและสงัคมโดยส่วนรวมคือความสุขอันเปน็ผลจากการกระทำาความ

ดลีะเวน้การกระทำาความชัว่โดยใชจ้รยิธรรมเป็นหลกัสำาหรบัการประพฤตปิฏบิตัทิีด่งีามเพ่ือบรรลถุงึความสงบสขุ

ของชีวิตและสังคมแนวการปฏิบัติท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นจริยธรรมก็คือศีลธรรมทางศาสนาพระพุทธเจ้าทรง

สอนหลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ไว้เรียกว่าสังคหวัตถุ หมายถึงวิธีผูกใจคน พระองค์ตรัสว่า “ทาน เปยยวัชชะอัต

  ๒๔๔  ชรินทร์ หงส์ทอง , “รูปแบบพฤติกรรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามตัวบ่งช้ีมาตรฐานท่ี ๑๙ ในทัศนะของผู้มีส่วน

เก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก”, วิทยานิพนธ์ ค.ม., (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๔๖), บทคัดย่อ.

๑๘๘
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ถจรยิา ในโลกนี ้และสมานตัตตาในธรรมนัน้ ๆ  ตามสมควร สงัคหธรรมเหลา่นีแ้ลช่วยอุ้มชูโลกเหมอืนลิม่สลกัทีย่ดึ

คุมรถ ซึ่งแล่นไปไว้ได้ถ้าไม่พึงมีธรรมเหล่านี้ มารดาหรือบิดาก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาเพราะบุตรเป็นเหตุ 

แต่เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความสำาคัญของสังคหวัตถุ ๔ เหล่านี้ ฉะนั้น บัณฑิตเหล่านั้นจึงถึงความเป็นใหญ่และเป็น

ผู้น่าสรรเสริญ” ๒๔๕ 

 หลกัการสงเคราะหใ์นพระไตรปฎิกทีพ่ระพทุธองคไ์ด้วางรากฐานใหพ้ทุธศาสนกิชนนำาไปปฏบัิตเิพือ่ให้

เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อกันในระหว่างบุคคล ครอบครัวและประเทศชาติส่วนรวม โดยเรียกว่า หลักสังคหวัตถุ ๔

ซึ่งหมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนำ้าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความสามัคคีกันประกอบด้วย

 ๑.๑ ทานให้ปันคือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่ทุนหรือ

ทรัพย์สินสิ่งของตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจและศิลปวิทยา

 ๑.๒ ปิยวาจาพูดอย่างรักกันคือกล่าวคำาสุภาพไพเราะน่าฟังชี้แจงแนะนำาสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเหตุผล

เป็นหลกัฐานชกัจงูในทางทีด่งีามหรอืแสดงความเหน็อกเหน็ใจใหก้ำาลังใจรู้จกัพูดใหเ้กดิความเขา้ใจดสีมานสามัคคี

เกิดไมตรีทำาให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

 ๑.๓ อัตถจริยาทำาประโยชน์แก่กันคือช่วยเหลือด้วยแรงกายและขวนขวายช่วยเหลือกิจการต่างๆ

บำาเพ็ญประโยชน์รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม

 ๑.๔ สมานตัตตาเอาตวัเขา้สมานคอืทำาตวัใหเ้ขา้กบัเขาไดว้างตนเสมอตน้เสมอปลายใหค้วามเสมอภาค

ปฏิบัติสมำ่าเสมอกันต่อคนทั้งหลายไม่เอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข์คือร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมรับรู้ร่วมแก้ไขปัญหา

เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน ๒๔๖ 

 จะเห็นได้ว่าหลักสังคหวัตถุ “สังคหวัตถุ” เป็น วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์ผูกใจคน พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้

ว่า “รถม้าแล่นได้เพราะมีลิ่มสลักคอยตรึงส่วนประกอบต่างๆ ของรถเข้าไว้ด้วยกันฉันใด คนในสังคมย่อมต้องมี

กาวใจหรอืความสมัพนัธอ์นัด ีทำาหนา้ทีเ่ชือ่มประสาน…คนท้ังหลายเขา้ดว้ยกนัฉนันัน้” หากอยากใหเ้พ่ือนร่วมงาน

และคนในองค์กรร่วมแรงเทใจทำางานให้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ควรนำา หลักสังคหวัตถุ ๔ มาเป็น

แนวทางในการ “ผูกใจเพื่อนร่วมงาน” ๒๔๗ เพราะการสร้างความสัมพันธ์หรือผูกใจเป็นการสังคมสงเคราะห์อย่าง

หนึ่งนั่นเอง

๒. วัฒนธรรมการสังคมสงเคราะห์ในพระไตรปิฎก
 ๒.๑ ความหมายของสังคมสงเคราะห์
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงมีพระราชดำารัสในพิธีเปิดการประชุมการ

สังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๐๕ ความว่า การสังคมสงเคราะห์นั้นมีความหมายก

ว้างขวางมาก กินความถึงการดำาเนินชีวิตทุกอย่างที่จะเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ หรือกลุ่มชนที่ร่วมกันเป็นสังคม เป็นน

ชาติ และไม่สามารถสามารถช่วยตัวเองได้ ให้มีความสุขทั้งกายและจิตใจ ให้ได้มีปัจจัยอันจำาเป็นแก่การครองชีพ 

คือ อาชีพ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการบำาบัดโรคภัยไข้เจ็บ ได้รับการศึกษาอบรมตามควร ตลอดจนมีความรู้

  ๒๔๕ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๑.
  ๒๔๖  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์คร้ังท่ี๘๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ์สวยจำากัด, ๒๕๕๐.), หน้า๒๕. 
  ๒๔๗ สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, การส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างย่ังยืน, 

(กรุงเทพฯ: วารสารศึกษาศาสตร์เล่มท่ี ๑๖,๒๕๔๗), หน้า๑๕ – ๒๖.

๑๘๙
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ที่จะนำามาเลี้ยงชีพโดยสุจริตเพื่อความเรียบร้อยและความปึกแผ่นของสังคม ๒๔๘ 

 คณะกรรมการสง่เสรมิสวัสดกิารสงัคมแห่งชาตไิดอ้ธบิายความหมายของการสังคมสงเคราะหไ์วใ้นแผน

พัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติฉบับที่ ๔ กล่าวว่า สังคมสงเคราะห์ หมายถึง ศาสตร์และ

ศิลป์ทางวิชาชีพในการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาบุคคล กลุ่ม ชุมชน ทั้งที่ประสบและไม่ประสบความเดือด

ร้อนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ทางสังคมเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและชุมชนตลอดจนสามารถปรับตนเองให้

เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ดีในสังคมต่อไป ๒๔๙

 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) อธิบายความหมายของสังคมสงเคราะห์ไว้ว่า สังคมสงเคราะห์ถ้า

จะแปลให้ลึกกว่านั้น ก็มีความหมายทางธรรม สงเคราะห์ คำาภาษาบาลีคือ สังคะหะ (สังคห) แปลว่า ประมวล 

รวบรวม จับมา รวมเข้าด้วยกัน ยึดเหนี่ยวจิตใจให้รวมกันเป็นหนึ่ง ผูกใจกันไว้ สังคห ที่แปลว่ายึดเข้าด้วยกันนั้น 

หมายถึงยึดในแง่นามธรรมและยึดในแง่รูปธรรม ทางนามธรรม คือยึดเหนี่ยวผูกจิตใจให้รวมกันเป็นหนึ่ง ทางรูป

ธรรมคอืให้คนมารวมกนั ประสานเขา้ดว้ยกนั ดงันัน้ ความมุ่งหมายของสังคมสงเคราะห ์จงึไม่ใช่เปน็เพียงเอาอะไร

ไปให้เขา ไม่ใช่เอาบริการไปให้ เอาทรัพย์สินเงินทองไปให้ แต่หมายถึงทำาให้สังคมรวมใจกัน ผนึกยึดเหนี่ยวกันไว้

ให้ได้ถ้ามองในแง่นี้ หน้าที่ของเราจึงไม่ใช่เพียงเป็นเอาอะไรไปหยิบยื่นให้ ๒๕๐

 สรปุไดว่้าการสงัคมสงเคราะหค์รอบคลมุการกระทำาหรอืงานทีต่อ้งการช่วยเหลอืเกือ้กูลผูท้ีไ่มส่ามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ทั้งทางวัตถุ สิ่งของ การบริการ และอื่นๆ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถดำารงชีวิตอยู่และ

สามารถช่วยเหลือตนเองต่อไปได้โดยไม่ต้องพาผู้อื่น การสังคมสงเคราะห์จึงยึดเหนี่ยวใจใจในสังคมไว้และทำาให้

สังคมมีความสงบสุข

 ๒.๒ ความสำาคัญของสังคมสงเคราะห์
 จากความหมายของการสังคมสงเคราะห์แสดงให้เห็นว่าการสังคมสงเคราะห์เป็นการทำางานอย่าง

ครอบคลุมกว้างขวาง มีลักษณะเชิงบูรณาการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์จึงมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ

เป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่สามารถช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนเท่านั้น แต่ยังทำาให้ประชาชนในชุมชน/

สังคมประสานสัมพันธ์ต่อกันผ่านกิจกรรมหรือโครงการด้านสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ การสังคมสงเคราะห์จึงมีส่วน

ชว่ยในการแกไ้ขปัญหาความแตกแยกในสังคม และพฒันาคนในสังคมใหส้ามารถชว่ยเหลือตนเอง ครอบครวั และ

ช่วยสังคมได้ในขณะเดียวกัน 

 ๒.๓ วัฒนธรรมการสังคมสงเคราะห์ในพระไตรปิฎก
 การสังคมสงเคราะหใ์นพระพทุธศาสนาคอืสงัคหวตัถ ุ๔ ซ่ึงสงัคหวตัถเุปน็หลกัธรรมในศาสนาพทุธโดย

เป็นภาษาบาลีแยกออกเป็น ๒ ศัพท์คือสังคห ๑ วัตถุ ๑ สังคห แปลเป็นภาษาไทยว่า สงเคราะห์มีความหมายว่า

ชว่ยเหลืออุดหนนุวัตถใุนทีน่ีห้มายความวา่เรือ่งรวมทัง้๒ศพัท์มีความหมายวา่เรือ่งความช่วยเหลือจะช่วยเหลือกนั

ด้วยวิธีอย่างไรบ้างท่านได้วางไว้เป็น ๔ อย่างช่วยเหลือกันด้วยวิธีนอกเหนือจาก ๔ อย่างนี้ไม่เรียกว่าสังคหวัตถุคือ

  ๒๔๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช, อ้างใน ประทุม อังกูรโรหิต, สถาบันทางพระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห์”, 

รายงานวิจัย, (ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๙.
  ๒๔๙ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๐.
  ๒๕๐ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).‚ คืนสู่ความหมายแท้ของสังคมสงเคราะห์, นิตยสารการประชาสงเคราะห์. ปีท่ี ๓๒ ฉบับท่ี ๒ 

(มี.ค. - เม.ย.) ๒๕๓๒), หน้า ๖๙-๗๓.

๑๙๐
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เรือ่งความชว่ยเหลอืทีท่ำาใหร้กัใครน่บัถอืกลมเกลยีวกนัหรอืหมายถงึหลกัธรรมทีเ่ปน็เครือ่งยดึเหนีย่วนำา้ใจของผูอ้ืน่

ผกูไมตรเีอือ้เฟือ้เกือ้กลูหรอืเปน็หลกัการสงเคราะหซ์ึง่กนัและกนัพระพุทธเจา้ทรงสอนหลกัการสรา้งมนษุยสมัพันธ์

ไว้เรยีกวา่สงัคหวตัถ ุ๒๕๑ หมายถงึวธิผีกูใจคนพระองคต์รสัว่ารถมา้แลน่ไปไดเ้พราะมลีิม่สลกัคอยตรงึสว่นประกอบ

ต่างๆ ของรถม้าเข้าด้วยกันฉันใดคนในสังคมก็ฉันนั้นคือทำาหน้าที่เป็นกาวใจเชื่อมประสานคนทั้งหลายเข้าด้วยกัน

ลิ่มสลักดังกล่าวนั้น คือสังคหวัตถุนักบริหารจะสามารถผูกใจเพื่อนร่วมงานไม่คิดกลั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสีถ้าทำาได้

อย่างนี้ก็ย่อมจะเป็นที่รักที่พอใจของทุกคนรอบข้าง ๒๕๒

 สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารีมหาเถร) ได้แสดงหลักสังคหวัตถุไว้ในหนังสือ วาทะสมเด็จธีร 

ดังความว่า มหานิยมในทางพระพุทธศาสนา คือ ทาน ทานแปลว่า ให้ปันสิ่งของๆตนแก่คนที่ควรให้ปัน คือ เป็น

คนใจกว้างขวางไม่เห็นแก่ตัว คนเช่นนี้ต้องมีผู้นิยมเหมือนต้นไม้ที่ให้ผลมากๆ นกมาหาเสมอ อนึ่ง พระพุทธเจ้าก็

ทรงอาศัยทาน แม้พระพุทธเจ้าถ้าไม่ทรงจำาแนกแจกจ่ายให้ธรรมเป็นทานแล้ว ก็จะไม่เป็นยอดมหานิยมดังเช่นที่

เป็นอยู่นี้ จะเป็นแต่เพียงปัจเจกพุทธเจ้าท่ีพวกเราไม่รู้จักดังที่เราโดยมากไม่รู้จักพระปัจเจกพุทธเจ้า ฉะนั้นถ้าจะ

ให้เป็นมหานิยม อย่าเป็นคนใจคับแคบ ต้องเป็นคนใจกว้างขวางตามสมควรแก่ฐานะของตนเองปิยวาจานั้น แปล

ว่าเจรจาอ่อนหวาน ถือเอาความว่า รู้จักพูดให้คนรัก คือ อย่าพูดให้เขาเกลียด ลักษณะ   

 ของอัตถจริยา ก็คือ เป็นคนไม่นิ่งดูดาย ชอบช่วยเหลือคนอื่น ดังที่โบราณกล่าวไว้ว่า อยู่บ้านท่านอย่า

ดดูาย ปัน้ววัปัน้ควายใหล้กูทา่นเลน่ ดงัพระพทุธองค์ทรงบำาเพ็ญอัตถจริยา ๓ อย่าง คือ โลกตัถจริยา ทรงประพฤติ

ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลก คือทำาตัวให้สมกับที่เกิดมาในโลก เป็นชาวโลกที่ดี ญาตัตถจริยา ทรงประพฤติให้เป็น

ประโยชน์แก่พระญาติ คือ ทำาตัวให้สมกับเป็นญาติที่ดีของเขา และพุทธัตถจริยา คือ ประพฤติให้เป็นประโยชน์ใน

ฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้า คือ ทำาตัวให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับ ส่วนสมานัตตตา คือ วางตนเสมอต้นเสมอปลาย 

เป็นกนัเองไมถื่อตวั แต่กอ่นเคยรกันบัถอือยา่งไร เดีย๋วนีก้อ็ย่างนัน้ ไม่เปล่ียนแปลง อีกท้ังลักษณะของสมานตัตตา 

มีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ หน้าไม่บูดบึ้งคนมีสมานัตตา เป็นคนไม่ลืมตัว แม้จะได้ดีอย่างไรก็รู้สึกตัวอยู่เสมอว่า

ใครเป็นญาติ เป็นมิตรของเราบ้าง ไม่ลืมท่านผู้มีคุณ ๒๕๓ 

 พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวถึงหลักการบริหารคนในหนังสือ บริหารธุรกิจแบบพุทธ ว่าการบริหารคนนี้

ยังมีสิ่งลึกลับอีกอย่างหน่ึงคือเครื่องยึดเหนี่ยวนำ้าใจเราไว้ใจเขาเรารักเขาเราหวังดีต่อเขาอย่างนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่

ยวนำ้าใจคงได้ยินได้ฟังมาแล้วจากหนังสือธรรมะทั่วๆไปเรื่องสังหควัตถุได้แก่ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การพูดจาไพเราะ

การบำาเพ็ญประโยชน์และการทำาตัวให้เป็นเกลอหรือเป็นเพ่ือนมากกว่าท่ีจะเป็นนายหรือเรียกว่าความงดงามใน

ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอันเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวให้เกิดความร่วมมือกันได้ ๒๕๔

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ ธรรมนูญชีวิต ว่าสังคหวัตถุ ๔ หมายถึง 

หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนำ้าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความสามัคคีกันประกอบด้วย

 ๑. ทาน ให้ปนัคอืความเอือ้เฟือ้เผือ่แผเ่สยีสละแบง่ปนัชว่ยเหลอืสงเคราะหด์ว้ยปจัจัยสีท่นุหรอืทรพัยส์นิ

สิ่งของตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจและศิลปวิทยา

  ๒๕๑  องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๒๔/๒๖๗. 
  ๒๕๒  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๓), หน้า ๑๖๗ - ๑๖๘.

  ๒๕๓ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารีมหาเถร), วาทสมเด็จธีร, (กรุงเทพฯ: สหมิตรออฟเซท, ๒๕๓๑), หน้า ๓๑๑ - ๓๑๕. 
  ๒๕๔  พุทธทาสภิกขุ, บริหารธุรกิจแบบพุทธ, (กรุงเทพฯ: อตัมมโย, มปป.), หน้า๑๕

๑๙๑
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 ๒. ปิยวาจา พดูอยา่งรกักนัคอืกลา่วคำาสภุาพไพเราะนา่ฟงัช้ีแจงแนะนำาสิง่ทีเ่ป็นประโยชนม์เีหตผุลเปน็

หลักฐานชกัจงูในทางทีด่งีามหรือแสดงความเหน็อกเหน็ใจใหก้ำาลังใจรูจ้กัพูดใหเ้กดิความเขา้ใจดสีมานสามัคคีเกดิ

ไมตรีทำาให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

 ๓. อัตถจรยิา ทำาประโยชนแ์กก่นัคอืชว่ยเหลอืดว้ยแรงกายและขวนขวายช่วยเหลอืกจิการตา่งๆ บำาเพญ็

ประโยชน์รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม

 ๔. สมานัตตตา เอาตัวเขา้สมานคอืทำาตัวใหเ้ขา้กบัเขาไดว้างตนเสมอตน้เสมอปลายใหค้วามเสมอภาค

ปฏิบัติสมำ่าเสมอกันต่อคนทั้งหลายไม่เอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข์คือร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมรับรู้ร่วมแก้ไขปัญหา

เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน ๒๕๕ 

 พระมหาบุญเพียร ปุญฺญวิริโย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวคิดและวิธีการขัดเกลาทางสังคมในสถาบัน

ครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบว่าสังคหวัตถุ ๔ คือ ข้อปฏิบัติสำาหรับการสงเคราะห์ซึ่งกัน

และกันได้แก่

 ๑. ทานการ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันมีนำ้าใจต่อกันและกันได้แก่การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การแบ่งปันความ

สขุให้แกก่นัและกันทัง้ทีเ่ปน็วัตถสุิง่ของและแบง่ปนันำา้ใจบุคคลในครอบครวัไม่ตระหนีถ่ีเ่หนยีวใชส้อยหรอืบรโิภค

สิ่งของแต่เพียงผู้เดียว

 ๒. ปิยวาจา การพูดจากันด้วยถ้อยคำาสุภาพอ่อนโยนพูดด้วยจิตที่ปรารถนารู้จักกาลเวลาในการพูด

อย่างเหมาะสมและรู้จักการใช้คำาพูดไม่ใช้วาจาหักล้างเชือดเฉือนจิตใจของผู้อื่นหรือวาจาที่เป็นคำาหยาบคาย

กระด้างกระเดื่องดุด่าเสียดสีอันจะก่อให้เกิดการขัดใจกันในครอบครัวได้

 ๓. อัตถจริยา การช่วยเหลือบำาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นได้แก่การสงเคราะห์เกื้อกูลกันของบุคคลใน

ครอบครัวเช่นการช่วยเหลือการงานแบ่งเบาภาระของกันและกัน

 ๔. สมานตัตตา การปฏิบตัตินใหเ้หมาะสมกบัสถานภาพบทบาทหนา้ท่ีของตนโดยวางตนเสมอตน้เสมอ

ปลายสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ ๒๕๖

 คูณ โทขันธ์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ พุทธศาสนากับชีวิตประจาวัน คำาว่า สังคหวัตถุ ๔ นั้น จัดเป็นหลัก

ผูกใจคนเป็นเหมือนมนต์รักมนต์เสน่ห์หาเมตตามหานิยม ๒๕๗

 ชฤูทธิ ์เตง็ไตรสรณ์ ได้กลา่วในหนงัสอื สขุภาวะองคร์วมสขุภาพแบบพอเพียงนวตักรรมใหม่ของสขุภาพ

อย่างไทยไว้ว่าหลักสังคหวัตถุ ๔ เป็นการช่วยเหลือเก้ือกูลท่ัวทุกคนร่วมสร้างสรรค์ประสานสังคมให้ดีงามมีเอกภาพ ๒๕๘

 บุญสิริ ชวลิตธำารง ได้กล่าวในหนังสือ ธรรมโอสถไว้ว่าสังคหวัตถุ ๔ ไว้ว่าเป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่ง

ความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันอันเป็นไปเพื่อการสงเคราะห์กัน ๒๕๙

  ๒๕๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์คร้ังท่ี ๘๒, (กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพ์สวยจำากัด, ๒๕๕๐.), หน้า ๒๕.
  ๒๕๖  พระมหาบุญเพียรปุญฺญวิริโย (แก้ววงศ์น้อย), “แนวคิดและวิธีการขัดเกลาทางสังคมในสถาบันครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา”, 

วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔). 
  ๒๕๗  คูณโทขันธ์, พุทธศาสนากับชีวิตประจาวัน, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๗), หน้า ๒๕-๒๘. 
  ๒๕๘  ชูฤทธ์ิเต็งไตรสรณ์, สุขภาวะองค์รวมสุขภาพแบบพอเพียงนวัตกรรมใหม่ของสุขภาพอย่างไทย, (นนทบุรี: องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก, ๒๕๕๒), มปท.
  ๒๕๙  บุญสิริชวลิตธำารง, ธรรมโอสถ, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๙), หน้า ๒๓- ๓๑. 

๑๙๒
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 สริวิฒัน ์ศรเีครอืดง ไดก้ลา่วในหนงัสอื “การสร้างมนษุยสัมพันธ์ตามแนวพระพุทธศาสนา: หลักธรรม

สำาหรับสั่งสอนสังคม” ไว้ว่า สังคหวัตถุ หมายถึง วัตถุสงเคราะห์ซึ่งกันและกันดังคำากล่าวที่ว่ายิ้มแย้มแจ่มใสตั้งใน

สนทนาเจรจาไพเราะสงเคราะห์เกื้อกูล เพื่อให้มีมนุษย์สัมพันธ์และเกิดความสุข ดังนี้

 ๑. ทาน การให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นถือเป็นหลักสำาคัญเบื้องต้นเพราะการผูกใจกันนั้นต้องอาศัย

หรือใช้การให้เป็นเบ้ืองต้นการให้เป็นการแสดงออกของไมตรีจิตของผู้ให้ผู้รับย่อมพอใจการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กัน

นั้นเป็นความอบอุ่นของชีวิต

 ๒. ปิยวาจา การเจรจาด้วยถ้อยคำาไพเราะอ่อนหวานเป็นหลักปฏิบัติที่มีความสำาคัญ

รองลงมาเพราะการใหอ้ย่างเดยีวยงัไมพ่อตอ่การยดึเหนีย่วนำา้ใจจงึตอ้งใช้คำาพดูทีไ่พเราะช่วยยดึเหนีย่วอกีด้วยอยา่

พูดหยาบผรุสวาทให้ใช้คำาพูดที่ไพเราะต่อกัน

 ๓. อตัถจรยิา ประพฤติปฏิบัติตนใหเ้ปน็ประโยชนต์อ่ผูอ่ื้นและสงัคมสว่นรวมจะทำาใหเ้ปน็คนนา่รกันา่

นบัถือหมายความวา่เมือ่มงีานกจิใดทีเ่ปน็ประโยชนข์องสว่นรวมตอ้งชว่ยกนัทำาเอือ้เฟือ้ชว่ยทำาธรุการงานของผูอ้ืน่ 

เมื่อได้รับการร้องขอหรือต้องการความช่วยเหลือ

 ๔. สมานัตตตา ความมีตนเสมอคือทำาตัวให้เข้ากันได้เสมอต้นเสมอปลายไม่ถือตัวร่วมสุขร่วมทุกข์กัน ๒๖๐

 สังคหวัตถุนี้มีองค์ประกอบอยู่ ๔ ประการด้วยกัน ที่เจ้าอาวาสนำามาใช้ในการปฏิบัติต่อพระภิกษุ

สามเณรภายในวัดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้และเพื่อเป็นการโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

ให้ปฏิบัติงานโดยมีความรู้สึกใกล้ชิดเป็นกันเองร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานอย่างราบรื่นเพ่ือให้สังคมในหมู่คณะเกิด

ความสงบสุขมีผู้กล่าวไว้ดังต่อไปนี้

 ในพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายจตุกกนิบาตแบ่งสังคหวัตถุออกเป็น ๔ องค์ประกอบ ดังนี้

 ๑. ทานให้ปัน คือ ความเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่เสียสละช่วยด้วยทุนการแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้อื่นที่ควรให้ตลอด

จนให้ความรู้ความเข้าใจและศิลปวิทยารวมไปถึงการให้อภัยแก่ผู้อื่นทาให้สังคมอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 ๒. ปิยวาจา คือ การพูดจาน่ารักปราศรัยด้วยถ้อยคาสุภาพอ่อนหวานไพเราะเป็นที่รักพูดด้วยคาที่น่า

ฟังชี้แจงในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กาลังใจทาให้เกิดความพอใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟังก่อให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

 ๓. อตัถจรยิา คอื การบำาเพญ็ใหเ้ปน็ประโยชนแ์ก่ผูเ้กีย่วขอ้งหรอืผู้อืน่เปน็การปฏบิตัสิิง่ทีเ่ปน็ประโยชน์

ซึง่กนัและกนัมีนำา้ใจชว่ยเหลอืผูอ้ืน่โดยไม่หวงัผลตอบแทนดว้ยกำาลงัความคิดกำาลงักายและกำาลงัทรพัยก์ารทำาตน

ใหเ้ป็นประโยชนเ์ทา่ทีจ่ะไดท้ำาไดเ้ชน่สง่เสรมิจรยิธรรมสง่เสรมิใหผู้อ่ื้นไดร้บัในสิง่ทีด่กีารชว่ยเหลอืผูอ้ืน่จะทำาใหห้มู่

คณะและสังคมและประเทศชาติมีความก้าวหน้าได้รับความสำาเร็จในสิ่งต่างๆ เป็นอย่างดี

 ๔. สมานตัตตา คอื การปฏบัิติตนเสมอตน้เสมอปลายทาตวัใหเ้ขา้กนัไดเ้ปน็เพ่ือรว่มทกุขร์ว่มสขุกนัไม่

เอาเปรียบรว่มเผชญิและแกปั้ญหาเพือ่ประโยชนส์ขุรว่มกนัไมถ่อืเราถอืเขารูจ้กัผกูมติรกบัผูอ่ื้นเช่นในยามทีต่นตก

ทุกข์ได้ยากก็ไม่ทอดทิ้งยังช่วยเหลือย่อมเกิดความสุขและความสามัคคี ในหมู่คณะ ๒๖๑ 

  ๒๖๐ สิริวัฒน์ศรีเครือดง, “การสร้างมนุษยสัมพันธ์ตามแนวพระพุทธศาสนา: หลักธรรมสาหรับสั่งสอนสังคม” ๒๐ ปีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (มิถุนายน, ๒๕๕๑), หน้า ๗๐. 
  ๒๖๑ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐.

๑๙๓
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 ๒.๔ การสังคมสงเคราะห์ในสมัยพุทธกาล
 ทานการใหเ้ป็นการสงเคราะหแ์กบ่คุคลอืน่ตามทีผู่ใ้หเ้หน็ควรวา่จะสงเคราะหผ์ูร้บัดว้ยวตัถสุิง่ของ เชน่ 

ปัจจัย ๔ ที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตขั้นพื้นฐานของคนเรา คือ สงเคราะห์ด้วยอาหารการบริโภค ผ้าไตรจีวรหรือ

เสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่มห่ม ที่อยู่ที่อาศัย กุฎี วิหาร สถานปฏิบัติธรรม หอฉัน ศาลาการเปรียญ อุโบสถ เป็นต้น

ถือว่าเป็นการทำาบุญสร้างถาวรวัตถุแก่สาธารณะประโยชน์ และยารักษาโรค ยาสามัญประจำาบ้าน นอกจากนั้น 

การให้ทรัพย์เป็นการกุศลอื่นๆ เช่น สร้างโรงพยาบาล สร้างศูนย์เด็กเล็กและเด็กยากจนในวัด สร้างโรงเรียน ซื้อ

เครื่องมือแพทย์ บริจาคโลหิตแก่ผู้ป่วย เป็นต้น การให้อย่างที่ ๒ หมายถึง การให้ความรู้ ให้ธรรมะเป็นทาน ให้

ความเขา้ใจในการดำาเนนิชวีติวา่สิง่ใดควรปฏบิตั ิเช่น ทาน ศีล ภาวนา และส่ิงใดควรละเวน้ไม่พึงกระทำา เชน่ ความ

ตระหนี่ไม่ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ใครๆ การเสพอบายมุขมีสุรา เที่ยวกลางคืน เป็นต้น การให้อย่างที่ ๓ 

 คือ รูจ้กัให้อภยัแกค่นอืน่ ไมถ่อืโทษโกรธคนอืน่โดยไมม่เีหตอุนัควร อานสิงสห์รอืผลดขีองการใหด้งักล่าว

มานี ้ยอ่มทำาใหผู้ใ้หม้คีวามสขุใจทัง้ในชาตินีแ้ละในชาติหนา้ เพราะรูจ้กัการแบง่ปนัความสขุทีเ่กดิจากทรพัยข์องตน

ไปยังผู้อื่น รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นทรัพย์ภายในสามารถติดตามตนไปได้ในภพหน้าแม้ตายไปก็จะได้มนุษย์สมบัติ 

เทวสมบัติ หากเจริญภาวนาด้วยเม่ือสิ้นกิเลสอาสวะก็จะถึงนิพพานสมบัติในที่สุดดังพระพุทธองค์ทรงบำาเพ็ญมา 

และเหล่าพระสาวกสาวิกาทั้งหลายที่ปฏิบัติสืบกันมาก็ล้วนมีความเชื่อในทานคือการให้เป็นพื้นฐานแก่มนุษย์เป็น

อันดับแรก เช่น เรื่องอาคันตุกเศรษฐีที่เป็นคนตระหนี่ไม่ยอมสงเคราะห์ใครๆ กระทั่งได้สดับพระธรรมเทศนาจาก

พระพทุธองค์จึงคลายความตระหนีล่งไดแ้ละรูจ้กัใหท้าน เรือ่งอนาถบณิฑิกคหบด ีรูจ้กัใหท้านและเจรญิภาวนาให้

จติมัน่คงจนคลายความทกุขโทมนสัในใจลงได้ เรือ่งพระมหากจัจายนเถระแสดงธรรมโปรดพระราชาจนไดค้วามรู้

ความเข้าใจหลักสัจธรรม เรือ่งจิตตคหบด ีเรือ่งนางวสิาขามหาอุบาสิกา นางอุตตรา ผู้มีจติใจยินดใีนการสงเคราะห์

คนอื่นด้วยอามิสทานและธรรมทาน 

 ปิยวาจาการพดูให้คนรกัใครป่รองดองและเปน็คำาพูดท่ีเปน็ประโยชนต์อ่ผู้ฟัง ตวัอย่างเชน่เรือ่งท้าวสัก

กเทวราชที่ตรัสถามธรรมกับพระพุทธองค์และพระพุทธองค์ทรงตอบกลับถวายท้าวเธอว่า การให้ธรรมะชนะการ

ให้ทั้งปวง รสแห่งธรรมะว่าชนะรสทั้งปวง ความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหา

ยอ่มชนะทกุขท์ัง้ปวง เรือ่งโคนันทวิสิาล สอนให้คนเรารูจั้กการใชถ้อ้ยคำาสภุาพในการขอความชว่ยเหลอืจากคนอ่ืน 

เรื่องพระสารีบุตรเถระที่สอนพระราธะเถระให้เจริญกรรมฐานและได้บรรลุมรรคผล เรื่องพระรัฐบาลเถระที่แสดง

ธรรมุทเทส ๔ เช่นภาษิตที่ว่า โลกพร่องอยู่เป็นนิตย์ไม่รู้จักอิ่มเป็นทาสของตัณหา แก่พระเจ้าโกรัพยะจนเกิดเห็น

ธรรม เร่ืองพระภัททากุณฑลเกสาเถรีที่ใช้ปิยวาจาทำาตนให้พ้นภัยจากโจรร้ายได้ เรื่องพระปุณณาเถรีท่ีไตร่ตรอง

ตามพระธรรมเทศนาจนบรรลุธรรม เรื่องมารดาของพระกัสสปเถระที่ใช้ปิยวาจาต่อบุตรชายที่เป็นพระภิกษุให้

ตระหนักถึงหน้าที่ของพระ เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐีรู้จักใช้คำาหวานทำาให้บุตรชายไปเรียนธรรมะจากสำานักของ

พระพุทธเจ้า 

 อตัถจรยิา การประพฤติตนใหเ้กิดประโยชนต์นและตอ่คนอืน่เชน่เรือ่งคณกโมคคลัลานพราหมณท์ีท่รง

โปรดธรรมะจนเขาขอถงึความเป็นอบุาสกในพระพทุธศาสนา ในฐานะโลกตัถจริยาเรือ่งโปรดพุทธมารดาในสวรรค์

ดว้ยพระอภธิรรม ในฐานะญาตตัถจรยิาและพระพทุธองคไ์ดต้รัสแสดงธรรมจกักปัปวัตตนสูตรแกป่ญัจวคัคีย์ท้ัง ๕ 

อันส่งผลดีให้โกญฑัญญพราหมณ์ บรรลุพระโสดาบันบุคคล ในฐานะพุทธัตถจริยา

 สมานตัตตา การประพฤตตินเสมอตน้เสมอปลายเท่ียงธรรม ยุตธิรรม ใหค้วามเสมอภาค ไม่ลิดรอนสิทธิ

บุคคลอื่น ไม่ก้าวก่ายหน้าที่การงานคนอื่น เมื่อตนไม่ได้รับมอบหมายหรือไม่มีอำานาจสั่งการ เช่น ทรงบำาเพ็ญพุทธ
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จริยาหรือพทุธกจิ ๕ อยา่งเชน่ทรงแสดงธรรมโปรดคฤหสัถแ์ละพระภกิษอุย่างสมำา่เสมอจนถงึ ๔๕ พรรษา เปน็ตน้ 

เรือ่งพระเจา้พมิพสิารทีท่รงเคยรบัปากวา่หากบรรลธุรรมกจ็ะกลบัมาทรงแสดงโปรดกไ็ดร้กัษาปฏญิญาทีพ่ระพทุธ

องค์ทรงใหไ้วแ้กกั่น เรือ่งนางปฏาจารเีถรเีปน็การแสดงธรรมและใหโ้อกาสแกห่ญงิท่ีเสียสตสืิบเนือ่งจากเสียคนรกั

ในระยะเวลาใกลเ้คยีงกนัจนหมดครอบครวั แต่พระพทุธองคไ์มท่รงเลอืกชัน้วรรณะในการอบรมส่ังสอนเวไนยสตัว ์

จงึทำาใหน้างปฏาจารเีถรขีณะกอ่นบวชไดค้นืสตแิละขอบวชในเวลาตอ่มา กระทัง่ไดบ้รรลมุรรคผลนพิพาน กเ็พราะ

พระพุทธองค์ทรงประพฤติตนสมำ่าเสมอในสัตว์ทั้งปวงที่จะได้ตรัสรู้ธรรมนั้นเอง

๓. ผลการวิจัย
 ผลการวจิยัการสงเคราะหใ์นพระไตรปฎิก ในหลักธรรมสังคหวตัถนุีเ้ปน็หลักสงเคราะหห์ากผู้ใดยึดถอื

ปฏบิตัเิชือ่แนว่่าจะเป็นทีร่กัใครเ่คารพนบัถอืของเพือ่นรว่มงานและบุคคลทัว่ไปคนไทยเรานัน้มกัชอบจดจาถอ้ยคำา

ทีค่ลอ้งจองกนัจงึใครข่อเสนอคำาทีจ่ะทำาใหจ้ำาไดง่้ายและเปน็คาถาสำาหรบัทำาใหต้นเองเป็นท่ีรกัใครข่องบคุคลทัว่ไป

คอืโอบออ้มอาร ี(ทาน) วจีไพเราะ (ปิยวาจา) สงเคราะห์ประชาชน (อตัถจรยิา) วางตนเหมาะสม (สมานตัตตา) ดว้ย

เหตุนี้ สังคหวัตถุ ๔ จึงเป็นหลักธรรมอันเป็นเครื่องจรรโลงสังคมเป็นหลักธรรมที่สร้างความสงบสุขสมานสามัคคี

สร้างความเกื้อกูลกันสร้างความผูกมิตรรักใคร่กลมเกลียวและเชื่อมสัมพันธ์กันของคนในสังคมซึ่งประกอบด้วย

ทานคือการให้การแบ่งปันปิยวาจาคือการสื่อสารกันด้วยถ้อยคำาที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนอัตถจริยาคือการ

สร้างสรรค์สิ่งที่ดีมีคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันการร่วมกันทางานตามหน้าที่ที่ตนรับผิด

ชอบให้ดีที่สุดรวมถึงการสงเคราะห์การดูแลเอาใจใส่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันการส่งเสริมกันให้เกิดผลสำาเร็จของ

งานและสมานัตตตาคือการประพฤติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลายการไม่เลือกปฏิบัติการรู้จักวางตนให้เหมาะสม

ตามเวลาสถานทีแ่ละตำาแหนง่หนา้ทีข่องตนเองการรว่มทุกขร์ว่มสุขระหวา่งเพ่ือนรว่มงานผู้บงัคับบญัชาและองค์กร

  การสงเคราะหท์างวตัถแุต่คฤหสัถก์ส็ามารถสงเคราะหด์า้นธรรมทานได ้ถา้มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกั

ธรรมมากพอ เพราะในทีส่ดุแลว้ แม้พระพทุธศาสนาจะสอนจดุหมายของชีวิตสำาหรบัผูค้รองเรอืนในทางโลกแตก่ย็งั

สอนใหบุ้คคลพจิารณาถงึเปน็ประโยชนส์งูสดุซึง่เป็นจดุหมายทีส่งูกวา่จดุหมายทางโลกสว่นการสงเคราะหด้์านธรรม

ทานจะเปน็คำาสอนสำาหรบัพระสงฆม์ากกวา่แต่มิไดห้มายความวา่พระสงฆ์จะไมส่ามารถทำางานสงัคมสงเคราะหใ์น

สว่นทีเ่ปน็การชว่ยเหลอืดา้นวตัถสุิง่ของได ้ถา้หากไดใ้ช้วจิารณญาณเลือกดำาเนนิการสงเคราะหสั์งคมใหเ้หมาะสม

กับหน้าที่และสถานภาพของวัด/สถาบันทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจโดยมี   

 ความเข้าใจให้ถูกต้องระหว่างคุณธรรมที่เป็นพ้ืนฐานอยู่ในจิตใจหรือในระดับความคิดกับคุณธรรมท่ี

แสดงออกภายนอกหรือจริยธรรมในขั้นปฏิบัติ 

 การสงัคมสงเคราะหด์้วยปิยวาจา คือ การพูดให้เกิดประโยชนต์่อผู้ฟังโดยจะต้องคำานงึถงึเรื่องที่นำามา

แสดงต้องเป็นเรื่องจริง พูดถูกกาลเทศะ พูดสุภาพไม่กระทบตนและผู้อื่น อีกทั้งพูดด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตา 

จึงจะทำาให้การพูดครั้งนั้นๆ มีประสิทธิผลคือให้ผลเกินที่ตั้งเป้าไว้

 การสงัคมสงเคราะห์ดว้ยอตัถจรยิา ควรเปน็ไปโดยบรสุิทธิใ์จกต่็อเม่ือมีเมตตากรณุาเปน็พ้ืนฐานอยู่ใน

ใจ หลกัการสำาคัญ คอื การสงัเคราะห์ประชาชนหมู่ใหญด่ว้ยยึดพุทธพจนท่ี์ตรัสใหเ้หล่าภิกษจุาริกไปเพ่ือประโยชน์

แก่มหาชนเป็นอันมาก คือ สงเคราะห์ทุกกลุ่มคน ไม่เลือกชั้นวรรณะในการให้การช่วยเหลือแก่พวกเขา

 การสงัคมสงเคราะหด์ว้ยสมานัตตตา เปน็การรกัษาสิทธิข์องตนและไม่กา้วล่วงสิทธิส่์วนบคุคลจนเกนิ

พอดโีดยหนา้ทีก่ารงานทีต่นรบัผดิชอบเพือ่ใหเ้กดิภาวะท่ีสมดลุทางสังคม ไม่ปฏบัิตต่ิอกันอย่างไรม้นษุยธรรมหรอื
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ไร้ขอบเขต ควรให้ความเป็นธรรมความยุติธรรม ความเสมอภาคแก่ทุกคนทุกฝ่าย ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง คือไม่เอน

เอียงในการปฏิบัติงานด้วยอคติ ๔ มีเอนเอียงเพราะว่าเป็นฝ่ายเรา รังเกียจเพราะว่าเป็นฝ่ายเขา การสงเคราะห์

ในข้อนี้ดูเหมือนง่าย แต่ปฏิบัติได้ยากยิ่งเช่นกัน เพราะแม้เราจะสงเคราะห์บุคคลอ่ืนด้วยวัตถุส่ิงของได้ง่าย แต่

หากขาด สมานัตตตา แล้ว การสงเคราะห์นั้น ย่อมเอนเอียงไปแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แม้ในการพูดปิยวาจาก็เช่นกัน 

หากขาดสมานตัตตาแลว้กจ็ะพดูผดิเอนเอยีงไปเข้าฝา่ยใดฝา่ยหนึง่ทำาให้อกีฝา่ยไมพ่อใจและเสยีผลประโยชน์ทีเ่ขา

ควรได้รับขณะที่การประพฤติหลักอัตถจริยา หากบุคคลขาด สมานัตตตา ประโยชน์ที่ควรได้รับทั้งตนและคนอื่น

ก็จะไม่ทัดเทียมกัน ฉะนั้น คุณธรรม ๔ อย่างนี้ จึงต้องอาศัยกันและกันจึงจะยึดเหนี่ยวนำ้าใจเพื่อนร่วมกันสมาชิก

ในครอบครัวบุคลากรในองค์กรไว้ได้อย่างมั่นคง

 มิติการสังคมสงเคราะห์ในปัจจุบัน พระสงฆ์เป็นอีกองค์กรหนึ่งซึ่งเข้ามามีบทบาทการพัฒนา

สังคมสงเคราะห์ในสังคมไทยด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในปัจจุบันพระสงฆ์มีบทบาทที่ชัดเจน

ไดแ้ก ่๑) ดา้นสงัคมสงเคราะหไ์ดแ้ก ่การสงเคราะหใ์นดา้นจติใจเช่นการแสดงพระธรรมเทศนาให้แกป่ระชาชนท่ัวไป

ได้เรียนรู้และเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ของชีวิตและไม่เดือดร้อนมากนักเมื่อเผชิญกับอุปสรรคของชีวิตนอกจาก

นี้พระสงฆ์อาจให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตโดยใช้หลักพุทธธรรมเป็นแนวทางในบางกรณีเช่น การสงเคราะห์

ประชาชนทางดา้นวัตถดุ้วยได้แกก่ารใหที้พ่กัอาศัยแกน่กัเรยีนตา่งถิน่และผูม้าปฏิบตัธิรรมรกัษาศีลในวัดและการ

ใหป้ระชาชนทีย่ากจนได้เช่าทีดิ่นของวดัในราคาถกูเพือ่ปลกูบา้นพกัอาศยั ๒) ด้านการสงเคราะหพ์ฒันาชมุชนพระ

สงฆ์มีฐานะเป็นผู้นำาชุมชนได้ให้วัดเป็นศูนย์กลางบริการสังคมสงเคราะห์ด้วยเช่นเป็นโรงเรียนสำาหรับเด็กวัดเป็น

บ้านพักฉุกเฉินสำาหรับผู้ขัดสนไร้ที่พึ่งเป็นหออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสถานพยาบาลทางเลือกแพทย์แผนไทย ศูนย์

ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

๔. สรุป
 การสังคมสงเคราะห์ตามหลักสังคมสงเคราะห์ในพระไตรปิฏกได้ให้ความสำาคัญแก่หลักสังคหวัตถุ ๔ 

กล่าวคือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยาและสมานัตตตา การนำาไปปฏิบัติสำาหรับชีวิตประจำาวัน แม้ว่าพระพุทธองค์ได้

ตรัสไว้ว่าธรรมหมวดนี้ เป็นคิหิปฏิบัติเหมาะแก่ความเป็นคฤหัสถ์หรือประชาชนทั่วไปก็ตาม แต่หากพิจารณาดูให้

ดีแล้ว แม้ฝ่ายบรรพชิตเองได้นำาไปใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นั้นคือ (ทานการให้) 

เป็นสิ่งที่คนอยู่ร่วมกันในสังคมพึงปฏิบัติต่อกันด้วยการสงเคราะห์ บริจาคสิ่งของวัตถุต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการดำารง

ชีพ เช่น ปัจจัย ๔ มีอาหาร เสื้อผ้า เป็นต้น ตลอดจนการสงเคราะห์การให้จนกลายเป็นประเพณีนิยมในสังคมไทย 

เช่น ทำาบุญตักบาตรเทโวโรหนะวันออกพรรษา การถวายผ้าอาบนำ้าฝน การถวายผ้ากฐิน การทำาบุญผ้าป่า การ

ทำาบุญอุทิศแก่ผู้เสียชีวิต เป็นต้น ประเพณีเหล่านี้จะเกิดไม่ได้เลย หากชาวพุทธละเลยการให้ทาน เพราะว่าทาน

เป็นสิ่งที่พอจะทำาได้และให้ความสุขใจแก่ผู้ให้ขณะเดียวกันผู้รับก็มีความพอใจในการรับสิ่งของนั้น   

 ส่วนอีกมิติต่อมาก็คือการให้ธรรมะเป็นทานหรือธรรมทาน เป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจของบุคคลให้

สามารถเอาชนะกิเลสต่างๆ ภายในใจของตนเองได้คือให้ชนะตนเอง รู้จักควบคุมสติให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง

ตามสภาวธรรมและรู้จักนำาหลักธรรมของพระพุทธองค์ไปแก้ปัญหาชีวิตประจำาวันได้ ปิยวาจาเป็นการพูดหรือนำา

เสนอเรือ่งราวตา่งๆ ไปสูผู่อ้ืน่อยา่งฉลาดดว้ยคำาพดูทีเ่ป็นจรงิ เหมาะสมแกบ่คุคล เกดิประโยชนป์ราศจากโทษ พูด

แล้วคนรักใคร่กัน ไม่แตกแยกกัน ไม่ทำาลายกัน อัตถจริยา รู้จักปฏิบัติต่อบุคคลอื่นอย่างญาติมิตรรู้จักแบ่งปันผล

ประโยชน์ ไม่โลภ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ทำาลายตน ครอบครัว ประเทศชาติเพราะความอยากเป็นเหตุ และสมานัตตตา 

๑๙๖
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รู้จักทำาตนให้เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายทำาความดีไม่ย่อหย่อน หลีกเว้นอบายมุข นำาชีวิตให้ดำาเนินไปตามหลัก

สุจริตทางกายและ ทางวาจา

๔. ข้อเสนอแนะ 
 หลักสังคมสงเคราะห์ในพระไตรปิฏกได้ให้ความสำาคัญแก่หลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ทาน ปิยวาจา อัตถ

จริยา และสมานัตตตา สำาหรับนำามาปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน ซึ่งหลักสังคหวัตถุน้ี มีประเด็นที่ควรนำามาวิจัยอีก

หลายประเด็น ดังนี้  

 ๔.๑ ศึกษาวิธีการนำาเอาหลักสังคหวัตถุ ๔ มาประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมไทย 

 ๔.๒ ศึกษาหลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมไทย 

 ๔.๓ ศึกษาแนวคิดและวิธีการขัดเกลาความสำานึกที่ดีตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อพัฒนาสังคมไทย 

๑๙๗
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ศึกษาการเจริญวิปัสสนาภาวนาในนิพเพธิกสูตร

A STUDY OF VIPASSANA DEVELOPMENT PRACTICE IN NIBBEDHIKA SUTTA

  พระสมวน วีรสุทฺโธ (เกิดสบาย)*

 ดร. วิโรจน์ คุ้มครอง**

 

บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาเนื้อหาและสาระสำาคัญในนิพเพธิ

สตูร เพือ่ศกึษาการเจรญิวปัิสสนาภาวนาในนพิเพธสูิตร และเพือ่ศกึษาอริยมรรคทีเ่ปน็ปจัจยัตอ่การเจรญิวปิสัสนา

ภาวนาในนิพเพธิกสูตร 

 นิพเพธิกสูตร เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการเจาะ การทำาลายกองกิเลส ซึ่งพระพุทธเจ้าได้จำาแนกกอง

กิเลสเหล่านี้ออกเป็น ๖ ประการคือ กาม เวทนา สัญญา อาสวะ กรรม และทุกข์ โดยแสดงรายละเอียดในแต่ละ

หมวด ทำาให้เห็นถึงเหตุเกิด ความแตกต่าง วิบาก ความดับ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ เพราะมีกิเลสอยู่ในใจ

จึงส่งผลให้สัตว์ทั้งหลายไม่รู้แจ้งอริยสัจ ต้องตกอยู่ในวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิด ต้องทนทุกข์ทรมานไม่รู้จบส้ิน 

พระพุทธเจ้าทรงตรัสบอกแนวทางของการดับกิเลส เพื่อให้หลุดพ้นจากความเกิด ความแก่ ความเจ็บและความ

ตาย ในสังสารวัฏคือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ซ่ึงเป็นหนทางอันประเสริฐที่จะนำาพาสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามวัฏสงสารได้ 

แต่ต้องอาศัยการเจริญวิปัสสนาภาวนาซึ่งเป็นกระบวนการอบรมตามหลักการของอริยมรรคเพื่อให้เกิดศีล สมาธิ 

และปัญญา เพื่อให้รู้เห็นความเป็นจริงของสภาวธรรมโดยความเป็นรูปนามและความเป็นจริงของรูปนามนั้นตก

อยู่ในอำานาจของไตรลักษณ์คือความไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เม่ือผู้เจริญวิปัสสนาภาวนาจนเกิดปัญญารู้

แจ้งความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งหลายแล้ว องค์อริยมรรคทั้ง ๘ ประการก็จะเกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดมรรคญาณ

ในการประหารกิเลสและผลญาณคือการดับกิเลส ส่งผลให้ผู้เจริญวิปัสสนารู้ชัดในกาม ในเวทนา ในสัญญา ในอา

สวะ ในกรรมและรู้ชัดในทุกข์ บรรลุธรรมอันสูงสุดตามหลักคำาสอนของพระพุทธเจ้าในที่สุด  

คำาสำาคัญ: การเจริญวิปัสสนาภาวนา นิพเพธิกสูตร       

          

Abstract

 Nibbedhikasutta was a discourse concerning with the drilling or destroying the heap of 

all defilements. In this discourse, Buddha had classified the heap of all defilements into 6 types; 

sensual pleasure, feeling, perception, mental defilements, actions and suffering with details in 

each group. He distinguished their causes, distinctions, results, extinction and path leading to 

  * นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ** อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส
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extinction. Due to all beings without noble truth realization submerge in these defilements, 

so they fall into endless cycle of birth and death, living in pains. Buddha had presented the 

noble path leading to extinction of all defilements, liberating from endless birth and death. 

Only the noble eightfold path can lead to end of cycle of birth and death depends on insight 

developing which special method of mind training according to principle of noble path composed 

of morality, concentration and wisdom in order to realize the true nature of all formations as 

name and forms and its true nature. Naturally these name and forms fall into nature of com-

mon characteristics; impermanence, suffering and non-self. When one has accomplished insight 

development practice, he will experience and see the truth of all formations, then the noble 

eightfold path will occur, resulting the rise of path knowledge to uproot defilements and fruit 

knowledge to end up all defilements. In final result, this insight knowledge leads the meditators 

to realize feeling, perception, mental defilements, actions and suffering and entering to supreme 

enlightenment according to the teaching of Buddha.

Keywords: Vipassana Development Practice, Nibbedhikasutta

๑. บทนำา

 พระพทุธศาสนาเป็นหลักธรรมคำาสอนทีเ่ปน็ไปเพือ่ความหลดุพน้จากกองแหง่ทกุข ์ดบักเิลสทีเ่ปน็เครือ่ง

เศรา้หมองดว้ยปญัญาญาณ โดยมสีมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เปน็พระศาสดา พระองค์ทรงหลุดพ้นจากบว่งกเิลส

ทัง้ปวงโดยสิน้เชงิ ดว้ยวธิกีารอบรมจิตและพฒันาปัญญาทีพ่ระพุทธองค์ทรงค้นพบดว้ยพระองค์เอง คือ ศีล สมาธ ิ

และปัญญา ๑ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมให้สะอาดด้วยศีล พัฒนาสภาวะจิตให้มั่นคงด้วยสมาธิ พัฒนาทัศนคติให้ถูก

ต้องด้วยปัญญา อันถือเป็นหลักการของพระพุทธศาสนา และด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระพุทธองค์จึงทรงนำามา

แสดงแกพ่ทุธบรษิทัทัง้หลายภายใตศ้กัยภาพของแตล่ะบคุคล เพ่ือนำาพาตนไปสู่หนทางแหง่ความหลุดพ้นจากบว่ง

ของกิเลสและเห็นแจ้งพระนิพพานในที่สุด

 กเิลสเป็นสภาพธรรมทีท่ำาใหใ้จเศรา้หมอง ซ่ึงมีอยู่เปน็จำานวนมาก แตใ่นนิพเพธกิสูตรท่ีปรากฏในพระ

สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องธรรมท่ีเป็นไปในส่วนแห่งการชำาแรก

กิเลส มีประเด็นโดยหลัก ๖ ประการ คือ (๑) กาม (๒) เวทนา (๓) สัญญา (๔) อาสวะ (๕) กรรม (๖) ทุกข์ ๒๖๒ 

ธรรมต่างๆ เหล่านี้ เป็นสภาพธรรมที่เกิดประกอบกับจิตตามเหตุปัจจัยและเป็นสิ่งที่บังคับไม่ให้เกิดปัญญารู้เห็น

ตามความเป็นจริง จึงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบสิ้น เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัส

สอนกระบวนการเข้าไปรู้สภาวธรรมของกิเลสเหล่านั้น ให้เห็นว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา โดยการ

เจริญตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเป็นทางอันประเสริฐ เป็นหนทางในการชำาแรกกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ ซึ่ง

กระบวนการที่เป็นปัจจัยให้มรรคญาณเกิดขึ้นเพื่อไปทำาลายกองแห่งกิเลสนั้น ก็ด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนา

  ๒๖๒ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๑.
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 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำาส่ังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเจริญวิปัสสนาภาวนาในนิพเพธิกสูตร ซึ่งมีเนื้อหา และสาระสำาคัญเกี่ยวกับ

ธรรมที่เป็นไปในส่วนแห่งการชำาแรกกิเลส ซึ่งเป็นเครื่องตรึงจิตดุจตะปู และกิเลสเครื่องผูกใจที่เป็นเหตุให้บุคคล

ตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิในสังสารวัฏ และหลกัการเจรญิวปัิสสนาภาวนาอนัเปน็แนวทางแหง่การบรรลมุรรค ผล และ

กระทำาใหแ้จง้ซึง่พระนพิพาน เพ่ือเปน็การเสริมสรา้งองคค์วามรูท่ี้สามารถน้อมนำามาเปน็บาทฐานและเปน็แนวทาง

ในการเจรญิวปิสัสนาภาวนา และสามารถตอบคำาถามของผู้ปฏิบัตธิรรมเกีย่วกบัการเจริญวปิสัสนาภาวนาไดอ้ย่าง

ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาเนื้อหาและสาระสำาคัญในนิพเพธิกสูตร

 ๒.๒ เพื่อศึกษาการเจริญวิปัสสนาภาวนาในนิพเพธิกสูตร     

 ๒.๓ ศึกษาอริยมรรคที่เป็นปัจจัยต่อการเจริญวิปัสสนาภาวนาในนิพเพธิกสูตร 

 

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากหลักฐานชั้นปฐมภูมิ คือ 

คัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อรรถกถาภาษาไทยฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ชุด ๙๑ เล่ม และทุติยภูมิ คือ ปกรณวิเสสวิสุทธิมรรคภาษาไทย ฉบับแปลโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ

มหาเถร) ชั้นทุติยภูมิ คือ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาและสาระสำาคัญใน

นิพเพธิสูตร ที่เกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนาภาวนา โดยการเรียบเรียง และบรรยายผลการวิจัยเชิงพรรณนา

๔. ผลการวิจัย
 ๔.๑ ศึกษาเนื้อหาและสาระสำาคัญในนิพเพธิกสูตร

 นพิเพธิกสตูร วา่ด้วยสาระทีเ่กีย่วกบัการชำาแรกกเิลส ซึง่มีเนือ้หาเกีย่วกบักระบวนการเขา้ไปรูธ้รรม ๖ 

ประการ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่ภิกษุให้มีความรู้และความเข้าใจในธรรมเหล่านั้น คือ

 กาม เป็นกิเลสที่ท่วมใจสัตว์ ให้จมอยู่ในสังสารวัฏ ด้วยความรักใคร่ ติดใจในกามคุณ ๕ คือ รูป รส 

กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ ๒๖๓ องค์ธรรม ได้แก่ โลภเจตสิก หมายถึง ความใคร่, ความอยากความปรารถนา, สิ่งที่น่า

ปรารถนา, น่าใคร่ ๒๖๔ เป็นชื่อของกิเลสชนิดหนึ่ง ซึ่งโดยปกติแล้ว คำาว่า กาม มักใช้ประกอบคำาอื่น เพื่อแสดงว่า 

คำานั้นเกี่ยวข้องกับกิเลส เช่น กามคุณ หมายถึง สิ่งที่น่าปรารถนา, กามฉันทะ หมายถึง ความยินดีพอใจในกาม, 

กามภพ หมายถึง ภพของสัตว์ผู้เสพกาม, กามตัณหา หมายถึง ความอยากในกามคุณ ความอยากในภพ, กามวิตก 

หมายถึง ความตรึกในกาม และกามราคะ หมายถึง ความกำาหนัดยินดีพอใจในกาม คำาว่า กาม ในนิพเพธิกสูตร 

หมายถึง กาม ๒ อย่าง คือ วัตถุกามและกิเลสกาม

  ๒๖๓ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๒.
  ๒๖๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, (ชำาระ-เพิ่มเติมช่วงที่ ๑ /ยุติ), พิมพ์ครั้งที่ ๑๙,  

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๖), หน้า ๑๕.

๒๐๑
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 วัตถุกาม หมายถึง พัสดุอันน่าใคร่ ที่เรียกว่า กามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ อันน่า

ใคร ่นา่ปรารถนา นา่ชอบใจ ๒๖๕ ทรพัยท์ัง้สว่นทีเ่รยีกวา่สวญิญาณกทรพัย ์(ทรพัยท์ีม่ชีีวติ) และอวญิญาณกทรพัย ์

(ทรัพย์ที่ไม่มีชีวิต) กิเลสกาม หมายถึง กิเลสเป็นเหตุใคร่ กิเลสที่ทำาให้อยาก เจตสิกอันเศร้าหมอง ชักให้ใคร่ ให้รัก 

ให้อยากได้ ได้แก่ราคะ โลภะ อิจฉา เป็นต้น ๒๖๖ วัตถุกามและกิเลสกามให้ความเอร็ดอร่อยสนุกสนานเพลิดเพลิน

แก่ผู้ปรารถนาได้เพียงชั่วครู่ชั่วยามที่เสพเท่านั้น แต่ให้ความเจ็บปวดชอกชำ้าแก่ผู้เสพอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

 เวทนา เปน็สภาวะของการเสวยอารมณ ์มอียู ่๓ ประการ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขสุขเวทนา 

เวทนา ๒๖๗ มาจากภาษาบาลี คำาว่า วิทฺ แปลว่า รู้ ประกอบด้วย ยุ ปัจจัย อา การันต์ สำาเร็จรูป เป็น “เวทนา” 

คำาวา่ เวทนา มคีวามหมายครอบคลมุเทา่กนักบัคำาวา่ เวทนาขนัธ ์๒๖๘ ซึง่หมายถงึสว่นของการประกอบชวีติทีเ่ปน็

นามธรรมซ่ึงเป็นการเสวยอารมณ์ กล่าวคือมีความรู้สึกได้ต่อสิ่งที่ถูกรับรู้ซึ่งเกิดขึ้นทุกครั้งท่ีมีการรับรู้ เป็นความ

รู้สึกที่มีความสุข สบาย ถูกใจ หรือทุกข์ บีบคั้น เจ็บปวด หรือเฉย ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ๒๖๙ ความรู้สึกดังกล่าวนี้ 

มีประจำาอยู่ในมนุษย์เป็นปกติ จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบขึ้นเป็นชีวิตอีกประการหนึ่ง

 สญัญา เปน็ธรรมชาตขิองการจำาไดห้มายรูใ้นสภาวะหรอือารมณต์า่งๆ ทีม่ากระทบมอียู ่๖ ประการ คอื 

รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา และธัมมสัญญา ๒๗๐ สัญญา หมายถึง การกำาหนด

หมาย, ความจำาได้หมายรู้ คือ หมายรู้ไว้ ซึ่ง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และอารมณ์ที่เกิดกับใจว่า เขียว ขาว 

ดำา แดง ดัง เบา เสียงคน เสียงแมว เสียงระฆัง กลิ่นทุเรียน รสมะปราง เป็นต้น และจำาได้ คือ รู้จักอารมณ์นั้นว่า

เป็นอย่างนั้นๆ ๒๗๑ 

 อาสวะ เปน็กเิลสทีน่อนเนือ่งอยูใ่นขนัธสนัดาน มีสภาวะทำาใหจ้ติเศร้าหมองไหลลงสู่ท่ีตำา่มี ๓ ประการ 

คือ กามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ ๒๗๒ อาสวะ หมายถึง กิเลสที่หมักหมมหรือดองอยู่ในสันดาน ไหลซึมซ่าน

ไปย้อมจิตเมื่อประสบอารมณ์ต่างๆ เป็นสภาวะอันทำาให้เศร้าหมอง ให้เกิดในภพใหม่ ให้เกิดความกระวนกระวาย

มีวิบากเป็นทุกข์ ให้มีชาติ ชรา และมรณะ ๒๗๓ 

 กรรม เปน็กริยิาอาการของการกระทำา ทีแ่สดงออกทาง กาย วาจา และใจ แต่ตอ้งประกอบดว้ยเจตนา

จงึจะจดัวา่เปน็กรรมทีส่มบูรณ์ ไม่วา่จะเป็นฝา่ยกศุลหรอือกศุล ดงัพุทธพจนว์า่ เรากล่าววา่เจตนาเปน็กรรม บคุคล

เพื่อคิดแล้ว จึงกระทำากรรมด้วยกาย วาจา ใจ ๒๗๔ กรรม หมายถึง การกระทำาที่ประกอบด้วยเจตนา คือทำาด้วย

ความจงใจทำา ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เช่น ขุดหลุมพรางดักคนหือสัตว์ให้ตกลงไปตาย เป็นกรรม แต่ขุดบ่อนำ้าไว้กินใช้ 

สัตว์ตกลงไปตายเอง ไม่เป็นกรรม (แต่ถ้ารู้อยู่ว่า บ่อนำ้าที่ตนขุดไว้อยู่ในที่ซึ่งคนจะพลัดตกได้ง่าย แล้วปล่อยปละ

ละเลยมีคนตกลงไปตาย ก็ไม่พ้นเป็นกรรม) ว่าโดยสาระ กรรมก็คือเจตนา หรือเจตนานั่นเองเป็นกรรม, การกระ

ทำาดี เรียกว่า กรรมดี การกระทำาชั่ว เรียกว่า กรรมชั่ว ๒๗๕

  ๒๖๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๓๖๐.
  ๒๖๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๒๓.
  ๒๖๗ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๔.
  ๒๖๘ อภิ.ย. (ไทย) ๓๘/๒๖/๓๔.
  ๒๖๙ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑๙.
  ๒๗๐ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๓/ ๕๗๕.
  ๒๗๑  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๔๒๓.
  ๒๗๒ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๓/ ๕๗๖.
  ๒๗๓ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๘๘/๔๑๙.
  ๒๗๔ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๗.
  ๒๗๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๓-๔.

๒๐๒
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ทกุข ์เปน็สภาพธรรมทีเ่กดิขึ้นกบัสตัวท์ัง้หลาย ทีย่ังเวยีนวา่ยตายเกดิอยูใ่นสังสารวฏั มสีภาวะคอืการ

เกดิขึน้ ตัง้อยู ่และดบัไป ตามเหตตุามปจัจยั ในสภาวะนัน้ๆ โดยมิอาจหลีกเล่ียงได ้คือ การเกดิกเ็ป็นทุกข ์ความแก่

ก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ ความโศกเศร้าก็เป็นทุกข์ ๒๗๖ ซึ่งทุกข์ หมายถึง ๑. สภาพที่ทนอยู่ได้ยาก, สภาพ

ที่คงทนอยู่ไม่ได้ เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดขึ้นและความดับสลาย เนื่องจากต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ไม่ขึ้น

ต่อตัวมันเอง (ข้อ ๒ ทุกข์ใน ไตรลักษณ์) ๒. อาการแห่งทุกข์ที่ปรากฏขึ้นหรืออาจปรากฏขึ้นได้แก่คน (ได้ในคำา

ว่า ทุกขสัจจะ หรือ ทุกขอริยสัจจ์ ซึ่งเป็นข้อที่ ๑ ในอริยสัจจ์ ๔) ๓. สภาพที่ทนได้ยาก,ความรู้สึกไม่สบาย ได้แก่ 

ทุกขเวทนา, ถ้าทาคู่กันกับโทมนัส (ในเวทนา ๕) ทุกข์หมายถึงความไม่สบายกายคือทุกข์กาย (โทมนัสคือความไม่

สบายใจ) แต่ถ้ามาลำาพัง (ในเวทนา ๓) ทุกข์หมายถึง ความไม่สบายกายไม่สบายใจ คือทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจ๒๗๗

 ธรรมทั้ง ๖ ประการเหล่านี้มีเหตุปัจจัยทำาให้เกิดขึ้น คือการกระทบของอายตนะภายในและอายตนะ

ภายนอกโดยขาดสติสัมปชัญญะ จึงทำาให้เกิดภาวะแห่งความหลง คือ อวิชชา ความไม่รู้ในอริยสัจจ์ เมื่ออายตนะ

มากระทบแล้วเกิดผัสสะความกำาหนัดยินดี ในอารมณ์ที่มากระทบนั้นเกิดการยึดติด ความปรารถนา ไม่มีปัญญา

เข้าไปรู้ความเป็นจริงของสภาวธรรมเหล่านั้น ว่ามีความแปรเปลี่ยนไปเกิดดับทุกขณะ มีความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 

และเปน็อนตัตา ไม่สามารถบังคบัใหเ้ป็นไปตามทีเ่ราปรารถนา เมือ่ขาดปญัญาญาณทีจ่ะเข้าไปรูก้ระบวนการของ

ธรรมแลว้ กจ็ะสง่ผลให้สตัวท้ั์งหลายตกอยูใ่นอำานาจของ กเิลสวฏัฏะ กรรมวฏัฏะ และวบิากวฏัฏะ คือ ทุกขน์ัน่เอง

 ๔.๒ การเจริญวิปัสสนาภาวนาในนิพเพธิกสูตร
 การเจรญิวปิสัสนาภาวนาถอืวา่เปน็กระบวนการเพ่ือเขา้ไปรูค้วามเปน็จรงิของรปูนาม ท่ีบคุคลท้ังหลาย

พากันยึดถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดี น่าปรารถนา น่าหลงใหล เห็นว่าเป็นอัตตาตัวตน เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น

ในรูปนามนั้น ทำาให้ไม่มีปัญญารู้แจ้งความเป็นจริงว่า ธรรมทั้งหลายมีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป หาความเป็น

แก่นสารไม่ได้ ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ ทนทุกข์ทรมานไม่รู้จบสิ้น เพราะความหลงยึดติดในกองแห่ง

รูปและนามวา่เปน็สิง่ท่ีนา่หลงใหล นา่ปรารถนา น่าเชยชม การเจรญิวปิสัสนาภาวนาจงึเปน็กระบวนการอบรมจติ

ให้เกิดปัญญา เพื่อความรู้แจ้งในกระบวนการของธรรมทั้งหลายที่ก่อให้เกิดทุกข์

 อายตนะถือว่าเป็นแดนในการเชื่อมต่อระหว่างอารมณ์ภายในและอารมณ์ภายนอก เมื่อกระทบกัน

แล้วก็จะทำาให้เกิดความรู้สึก เกิดการปรุงแต่งไปต่างๆ นานา ด้วยความรู้ไม่เท่าทันในอารมณ์นั้นๆ ทำาให้เกิดความ

ปรารถนา ความอยากได้ ความอยากเป็นในอารมณ์ท่ีมากระทบนั้น ซึ่งอารมณ์เหล่านี้จะบั่นทอนปัญญาไม่ให้รู้

แจ้ง ส่งผลให้เกิดความเศร้าหมองแก่จิตใจ จนกลายเป็นอาสวะฝังอยู่ในขันธสันดาน ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน

สังสารวัฏด้วยอำานาจความหลงคือ อวิชชา เพราะฉะนั้นในการกำาจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ ต้องอาศัยหลัก

ของการกำาหนดรู้ เพือ่ใหม้สีตสิมัปชญัญะรู้เทา่ทนัอารมณท่ี์มากระทบทางอายนะ ซ่ึงเปน็บาทฐานเขา้สู่กระบวนการ

ของวิปัสสนาญาณในการรู้แจ้ง

 การกำาหนดรู้อายตนะนั้นเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก ในการเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งในอารมณ์

ที่มากระทบ เมื่อรู้เท่าทันอารมณ์จิตก็จะเห็นด้วยปัญญาว่า ธรรมทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ๒๗๘ 

  ๒๗๖ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๘.
  ๒๗๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๓๕.
  ๒๗๘ สำ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑/๑-๒.

๒๐๓
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ก็จะเกิดความเบื่อหน่าย คลายความกำาหนัด คลายความยึดมั่นถือมั่นความเป็นเรา ความเป็นเขา ความเป็นตัวตน 

อาสวะทัง้หลายทีเ่คยนอนเนือ่งอยูใ่นขนัธสนัดาน เปรยีบเหมอืนกบัเปน็ยางเหนยีวทีก่อ่ทกุขก์อ่โทษในสงัสารวฏัก็

ค่อยๆ เหือดแห้งด้วยญาณปัญญาจนในที่สุดถูกละได้โดยเด็ดขาดด้วยมรรคญาณ

 ลักษณะการกำาหนดรู้มี ๓ ประการ คือ

 ๑. ญาตปริญญา หมายถึง การกำาหนดรู้ในสิ่งนั้นๆ ตามลักษณะที่เป็นสภาวะของมันเอง พอให้แยก

ออกจากสิ่งอื่นๆ ได้ เช่น รู้ว่า นี้คือเวทนา เวทนามีลักษณะเสวยอารมณ์ สัญญามีลักษณะกำาหนดได้หมายรู้ ดังนี้ 

เป็นต้น ๒๗๙

 ภูมิแห่งญาตปริญญา เริ่มตั้งแต่กำาหนดสังขาร จนถึงกำาหนดปัจจัย ปริญญานี้ก็คือ การกำาหนดอย่าง

จดจ่อต่อเนื่อง จนแจ้งลักษณะเฉพาะของอารมณ์ที่กำาหนดนั่นเอง ๒๘๐

 ๒. ตีรณปริญญา หมายถึง กำาหนดรู้ขั้นพิจารณา คือ กำาหนดรู้สังขารด้วยการพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ 

ว่าสิ่งนั้นๆ มีลักษณะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ๒๘๑ เช่น เวทนาและสัญญานั้นไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็น

ธรรมดาไม่ใช่ตัวตน

 ภมูแิหง่ตีรณปรญิญา เริม่ต้ังแต่การพจิารณากองสงัขารเหน็อาการเกดิดบั ปรญิญานี ้กคื็อการกำาหนด

อย่างจดจ่อต่อเนื่องจนแจ้งสามัญลักษณะของอารมณ์ที่กำาหนด ๒๘๒

 ๓. ปหานปริญญา หมายถึง กำาหนดรู้ถึงขั้นละได้ คือ กำาหนดรู้สังขารว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

จนถึงขั้นละนิจจสัญญา เป็นต้น ๒๘๓

 ภูมิแห่งปหานปริญญา การพิจารณาเห็นความดับ โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละนิจจสัญญาลงได้ 

พจิารณาเหน็ความเปน็ทกุข ์ยอ่มละสขุสญัญา (ความสำาคญัวา่เปน็สุข) ได ้พิจารณาเหน็ความไม่เปน็ตวัตน ละอัตต

สัญญา (สำาคัญว่าเป็นตัวตน) ได้ พิจารณาเกิดความเบื่อหน่ายในกองสังขาร สำารอกราคะ ดับตัณหา สละคืนความ

ยึดถือเสียได้ ๒๘๔

 การกำาหนดรู้อายตนะ ๑๒ ถือว่าเป็นกระบวนการให้เกิดวิปัสสนาญาณ ส่งผลให้ปัญญาญาณเกิดขึ้น 

เข้าไปรู้แจ้งความเป็นจริงของอายตนะโดยความเป็นรูปเป็นนาม ให้เห็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ให้จิต

คลายจากความยึดมั่นถือมั่น คลายจากความกำาหนัดยินดีในอายตนะที่ก่อให้เกิดกามคุณทั้งหลาย อายตนะถือว่า

เป็นที่สืบต่อระหว่างรูปธรรมกับรูปธรรมหรือระหว่างรูปธรรมและนามธรรม คือ อายตนะภายใน ๖ และอายตนะ

ภายนอก ๖ เมือ่อายตนะ ๑๒ มากระทบกนัหรอืตอ่กนักจ็ะทำาให้การรับรู้ปรากฏขึน้ การกำาหนดรู้ถอืวา่เปน็บาทฐาน

ที่สำาคัญอย่างยิ่งในการเจริญวิปัสสนาภาวนา จิตจะรู้แจ้งอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบนั้น ก็เนื่องด้วยการกำาหนด

รู้นั่นเอง ส่งผลให้จิตคลายจากความยึดม่ัน คลายจากความกำาหนัดยินดี ความปรารถนา เพราะเกิดปัญญาเห็น

แจ้งในขณะที่ ตากระทบรูป หูกระทบเสียง จมูกกระทบกลิ่น ลิ้นกระทบรส กายกระทบการสัมผัส และใจกระทบ

ธรรมารมณ์ เม่ือเกิดปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ในลักษณะน้ี กระบวนการดับก็จะเกิดข้ึนคือ เพราะผัสสะดับ กามจึงดับ

  ๒๗๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๙๒.
  ๒๘๐ พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (พระมหาประเสริฐ มนฺตเสวี), สัมมนาวิปัสสนาภาวนา, (นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส, ๒๕๕๕), หน้า ๑๑๑.
  ๒๘๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๐๕.
  ๒๘๒ พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (พระมหาประเสริฐ มนฺตเสวี), สัมมนาวิปัสสนาภาวนา, หน้า ๑๑๑. 
  ๒๘๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๒๒๖ - ๒๒๗.
  ๒๘๔ พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (พระมหาประเสริฐ มนฺตเสวี), สัมมนาวิปัสสนาภาวนา, หน้า ๑๑๑.

๒๐๔
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะผัสสะดับ สัญญาจึงดับ เพราะอวิชชาดับ อาสวะจึงดับ เพราะผัสสะดับ กรรม

จึงดับ เพราะตัณหาดับ ทุกข์จึงดับ ๒๘๕ 

 กเิลสทัง้หลายดบัลงไป เพราะจติไมไ่ปเกาะไปยึดในอารมณด์ว้ยอำานาจความหลง แตจ่ติมปีญัญาเข้าไป

กำาหนดรู้ กำาหนดละ ตามเหตุตามปัจจัยของสภาพธรรมที่มีลักษณะ เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปตามธรรมชาติ แต่ที่

สัตวโ์ลกทัง้หลายยงัขอ้งอยูใ่นสงัสารวฏั เพราะไมมี่ปญัญาเข้าไปรูส้ภาพธรรมตามความเปน็จรงิ ทำาใหเ้กิดการยึดถอื

วา่เปน็สตัว ์บคุคล ตวัตน เรา เขา แตเ่มือ่ผูท้ีเ่จรญิวิปสัสนาภานาตามหลักของ อริยมรรค กจ็ะส่งผลใหญ้าณปญัญา

เกดิข้ึนสามารถรูเ้ทา่ทนัอารมณท์ีก่อ่ใหเ้กดิความหลง เหน็เปน็เพยีงอาการเกดิดบัอยูต่ลอดเวลา ทำาใหเ้กดิการรูแ้จง้

ในสภาพธรรมนั้นๆ จิตก็จะคลายความกำาหนัดยินดี ความสำาคัญมั่นหมาย พอใจ ไม่พอใจ ความเพลิดเพลินด้วย

อำานาจของปัญญาที่รู้แจ้งสัจธรรมความเป็นจริง กิเลสเมื่อตั้งอยู่ไม่ได้ก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยทำาให้เกิดการรู้ชัด

กาม รู้ชัดเวทนา รู้ชัดสัญญา รู้ชัดอาสวะ รู้ชัดกรรม และรู้ชัดทุกข์ บรรลุธรรมอันสูงสุดคือพระนิพพาน  

๕. บทสรุป          

 ธรรมที่เป็นเหตุในการชำาแรก การเจาะ การทำาลายในกองแห่งกิเลสทั้งหลายในพระสูตรนี้มีอยู่ ๖ 

ประการคือ กาม คือ ความใคร่, ความอยาก, ความปรารถนา, สิ่งที่น่าปรารถนา, เวทนา คือ ความเสวยอารมณ์ 

ความรู้สึกสุขทุกข์ และเฉยๆ, สัญญา คือ การกำาหนดหมาย,ความจำาได้หมายรู้, อาสวะ คือ กิเลสที่หมักหมมหรือ

ดองอยู่ในสันดาน ไหลซึมซา่นไปย้อมจิตเมือ่ประสบอารมณ์ต่างๆเป็นสภาวะอันทำาให้เศรา้หมอง, กรรม คือ การก

ระทำาทีป่ระกอบดว้ยเจตนา คอืทำาดว้ยความจงใจทำาดกีต็าม ชัว่กต็าม,และทกุข ์คอื สภาพทีค่งทนอยูไ่ด้ยาก, สภาพ

ทีค่งทนอยูไ่มไ่ด ้เพราะถกูบบีคัน้ดว้ยความเกดิขึน้และความดบัสลาย ซึง่ธรรมท้ังหลายเหล่านีมี้ลักษณะอาศัยและ

เกื้อกูลกัน เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ในการเกิดขึ้นและดับไปของธรรมเหล่านี้ 

 กามคุณที่เกิดจาก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งสิ้นนี้ เป็นโลกามิสอันแรงกล้า

ชาวโลกพากันหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์เหล่านี้ เมื่อจิตเสพคุ้นอยู่ในลักษณะนี้ด้วยอำานาจของความหลง ทำาให้เกิด

ความสุขบ้าง ความทุกข์บ้าง หรือบางครั้งมีอาการเฉยๆ นี้เรียกว่า เวทนา คือการเสวยอารมณ์ที่มากระทบทาง

อายตนะ จิตก็จะเสพในสภาวะนั้นๆ เกิดความหลงหมกมุ่นในอารมณ์ภายหลังคิดอยากเสพอีก เป็นลักษณะ

ของการจำาได้หมายรู้ เรียกว่า สัญญา มีหน้าที่ในการจดจำาในอารมณ์นั้นๆ เมื่อนานเข้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่

ในสังสารวัฏ โดยขาดการอบรมบ่มเพาะจิตใจให้บริสุทธิ์ ก็จะกลายเป็นสิ่งสกปรกหมักหมมอยู่ในขันธสันดาน 

เรียกว่า อาสวะ ด้วยอำานาจของอาสวะนี้ ทำาให้สัตว์ทั้งหลายนั้นประกอบทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว คละเคล้ากัน

ไปจึงไม่อาจมีปัญญารู้แจ้งธรรม เพราะถูกอวิชชาครอบงำา ทำาให้ลุ่มหลงไม่รู้ความเป็นจริง จึงส่งผลให้สัตว์ทั้ง

หลายตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า ทุกข์ ความรำ่าให้ ครำ่าครวญ โศกเศร้าอาลัย ความคับแค้นใจ ทำาให้จิตใจมัว

หมอง ไม่อาจข้ามพ้นจากห้วงแห่งวัฏฏะทุกข์ได้

 การเจริญวิปัสสนาภาวนาจึงเป็นกระบวนการให้เกิดปัญญาเพื่อให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบจาก

อายตนะภายในและอายตนะภายนอก โดยอาศัยการกำาหนดรู้ในแต่ละหมวด ในแต่ละคู่เมื่อมีการกระทบกันเกิด

ขึน้ของอายตนะทัง้ ๑๒ โดยอาศยัหลกัของ ปริญญา หมายถึง การกำาหนดรู ้๓ ระดบั คอื ๑) ญาตปรญิญา เปน็การ

กำาหนดรู้ตามลักษณะที่เป็นสภาวะของธรรมทั้งหลายว่าเป็นรูปและเป็นนาม ๒) ตีรณปริญญา การกำาหนดรู้ระดับ

  ๒๘๕ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๓-๕๗๘.
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กลางเปน็การอาศยัการพจิารณาเหน็อาการของธรรมทัง้หลายนัน้ ไมเ่ทีย่ง เปน็ทกุข ์เป็นอนตัตา ๓) ปหานปรญิญา 

การกำาหนดรูร้ะดบัสงูสดุคอืการกำาหนดรูข้ัน้ละได้ไม่ยดึติดในรปูนาม เมือ่การเจริญวปิสัสนาภาวนาดำาเนนิตามองค์

แห่งมรรค เมื่ออินทรีย์ในการเจริญวิปัสสนาภาวนาแก่กล้าขึ้น มรรคทั้ง ๘ ประการก็จะเกิดความพร้อมเพรียงกัน 

เรียกว่า มรรคสมังคี คือ ความพรั่งพร้อมขององค์มรรคส่งผลให้เกิดมรรคญาณและผลญาณในการรู้แจ้งธรรมทั้ง

หลายตามความเป็นจริงและปหานกิเลสในขณะนั้น ทำาให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสอันเป็นบ่วงแห่งทุกข์ในสังสารวัฏ 

       

๖. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
 ๖.๑ ศึกษาอวิชชาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการเจริญวิปัสสนาภาวนาในนิพเพธิกสูตร

 ๖.๒ ศึกษาอริยมรรคที่เป็นปัจจัยต่อการเจริญวิปัสสนาภาวนาในนิพเพธิกสูตร

 ๖.๓ ศึกษาการกำาหนดรู้เวทนาที่เป็นปัจจัยต่อการเจริญวิปัสสนาภาวนาภาวนาใน นิพเพธิกสูตร
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การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำาบลดีหลวง 

อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

The Participation of People in Community Development 

in Deluang Sub-district Administrative Organization, 

Satingphra District, Songkhla Province

 พระปลัดอธิวัฒน์ อธิวฑฺฒโน (หมื่นจร)* 

พระครูวิรัตธรรมโชติ, ดร., รศ.ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว** 

  

บทคัดย่อ

  การศกึษาวจัิยครัง้นีมี้วตัถปุระสงคค์อื ๑. เพ่ือศึกษาการมสีว่นรว่มในการพัฒนาชุมชนของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำาบลดีหลวง อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ๒. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน และ ๓. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยว

กบัปญัหา และแนวทางแก้ไขปญัหาการมสีว่นรว่มในการพฒันาชมุชนขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดหีลวง อำาเภอ

สทงิพระ จังหวดัสงขลาการวจัิยครัง้นีเ้ปน็การวจัิยเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ซึง่เปน็การวจิยัเชิงสำารวจ 

(Survey Research) กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตำาบล

ดหีลวง อำาเภอสทงิพระ จังหวดัสงขลา จำานวน ๓๔๖ คนเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเปน็แบบสอบถาม

ปลายปิดและปลายเปิด โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๔๒ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำาเร็จรูป

ทางสังคมศาสตร ์สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื หาคา่ความถี ่(Frequency) คา่รอ้ยละ (Percentage) (Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ t-test การทดสอบ F-test การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่

โดยวิธีผลต่างนัยสำาคัญที่น้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD)    

 ผลการวิจัยพบว่า

 ๑) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำาบลดีหลวง อำาเภอสทิงพระ 

จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตัดสินใจและด้านการรับผล

ประโยชน์อยู่ในระดับมากส่วนด้านการดำาเนินกิจกรรมและด้านการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง  

 ๒) ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนขององค์การ

บริหารส่วนตำาบลดีหลวง อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑ 

สว่นประชาชนทีมี่เพศต่างกนัมีสว่นรว่มในการพฒันาชมุชนขององค์การบรหิารสว่นตำาบลดหีลวง อำาเภอสทงิพระ 

  * นิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ (สาขาการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  ** อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ (สาขาการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

๒๐๗



208 209รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกัน

 ๓) ข้อเสนอแนะเกีย่วกับปญัหาและแนวทางแกไ้ขการมสีว่นรว่มในการพฒันาชมุชนขององคก์ารบรหิาร

ส่วนตำาบลดีหลวง อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ดังนี้ปัญหาพบว่า ด้านการประเมินผล มีความถี่สูงสุด ข้อที่ว่า

โอกาสในการเข้าไปตรวจสอบการใชง้บประมาณ การใชท้รพัย์สิน หรือทรพัยากรของท้องถ่ินในการพัฒนาท้องถิน่

ขององค์การบริหารส่วนตำาบลยังมีน้อย

 แนวทางแกไ้ขปัญหาพบวา่ ดา้นการประเมนิผล มีความถีสู่งสุด ขอ้ท่ีวา่ ควรเปดิโอกาสใหป้ระชาชนได้

เข้าไปตรวจสอบการใช้งบประมาณ การใช้ทรัพย์สิน หรือทรัพยากรของท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนตำาบลให้มากขึ้น

คำาสำาคัญ: การมีส่วนร่วม, การพัฒนาชุมชน

ABSTRACT

 The objectives of this research were as follows 1) To study the participation of people 

in community development in Deluang sub-district administrative organization, Satingphra district, 

Songkhla province. 2) To compare on the participation of people in community development 

in Deluang sub-district administrative organization, Satingphra district, Songkhla province in 

terms of sexes, ages, degrees of education, and occupations as differently and 3) To study the 

suggestions on the participation of people in community development in Deluang sub-district 

administrative organization, Satingphra district, Songkhla province. This is the quantitative 

research. The samples were people who live in Deluang sub-district administrative organization, 

Satingphra district, Songkhla province for 346 persons, the instrument for data collection was 

questionnaire both closed and open ended questions at the reliability of 0.942, data analysis 

by package computer program, the statistics were applied as follows; frequency, percentage, 

arithmetic mean, standard deviation, t-test, F-test and to test the difference mean in each pair 

by LSD method.

  The findings were as follows

 1) The participation of people in community development in Deluang sub-district 

administrative organization, Satingphra district, Songkhla province by overview was at more 

level for all aspects when considered in each aspect found that the aspect of decision making 

and steak holder were at more level, and the aspect of procedure and the assessment were 

at moderate level.

 2) The people who are different in terms of ages, degrees of education, and occupations

found that there were different as statistically significance at .001. and in terms of sexes, found 

that there were not different.

๒๐๘



208 209
การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 3) The suggestions on The participation of people in community development in 

Deluang sub-district administrative organization, Satingphra district, Songkhla province. The 

problem found that the aspect of assessment was the highest i.e. the opportunity in assess the 

budget, payment, or local resources in local development were less. The resolution found that 

the aspect of assessment was the highest i.e. there shouldhave morethe opportunity in assess 

the budget, payment, or local resources in local development.

Keywords: The Participation of People in Community Development

๑. บทนำา
 การบริหารนั้น (โกวิทย์ พวงงาม: ๒๕๔๔: ๑๘๘) ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเป็นอย่างมาก โดยให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนการพัฒนาเริ่มตั้งแต่

การมีส่วนร่วมในการค้นปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการดำาเนินการ การมีส่วนร่วมใน

การตรวจสอบและติดตามผล การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์เป็นต้น ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนกำาลัง

เปน็กระแสท่ีไดรั้บความสนใจจากหนว่ยงานองคก์รตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ทีผ่า่นมาพบวา่อปุสรรคและปัญหา

ของการปกครองสว่นท้องถิน่ตามหลกัการกระจายอำานาจทีส่ำาคัญประการหนึง่ คือประชาชนขาดความสนใจหรอื

ขาดการมสีว่นรว่มทางการเมือง รฐับาลจึงมีแนวนโยบายทีจ่ะปรบัปรงุรปูแบบการปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหม้คีวาม

เป็นประชาธิปไตย มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาวการณ์ในปัจจุบัน (เจตน์มงคล: ๒๕๔๗: ๒๓) การมีส่วนร่วม

ของประชาชนจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนรู้จักแก้ปัญหาของตนเอง ถึงแม้หลายฝ่ายจะให้ความสำาคัญกับ

กระบวนการมีส่วนร่วม แต่ความสำาเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนมีความสำานึกในการทำาประโยชน์แก่ส่วน

รวม และฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องสร้างกลไกให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง 

 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำาบลดีหลวง อำาเภอสทิงพระ 

จังหวัดสงขลา เป็นองค์กรหนึ่งที่เน้นส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของประชาชน การปกครองสว่นทอ้งถิน่เปน็รปูแบบ ของการเมืองการปกครอง และเปน็ระบบการเมืองท่ี

ประชาชนในทอ้งถิน่จะต้องเขา้มามีสว่นรว่มด้วย ดังนัน้ “การมสีว่นรว่มทางการเมอืงของประชาชนจึงเปน็กจิกรรม

สำาคัญสำาหรับการปกครองท้องถิ่น” ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการปกครองท้องถิ่นเป็นผลมาจากการกระจายอำานาจ

ของรัฐบาลมาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีสิทธิมีเสียงและดำาเนินการปกครองกันเองตามวิถีของการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย ถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดตั้ง ไม่ได้รับความสนใจในการเข้ามามีส่วน

ร่วมอย่างแท้จริงแล้วการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ ไม่อาจที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง และไม่เป็น

ประโยชนต์อ่การพัฒนาประเทศชาติได้ สิง่หนึง่ทีน่า่จะพิจารณาคือความสนใจของประชาชนตอ่การมสีว่นรว่มตอ่

การปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีมากน้อยเพียงใด

 จากสภาพปัญหารวมถงึความสำาคญัทีก่ลา่วมาขา้งต้น ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษา การมสีว่นรว่ม

ในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำาบลดีหลวง อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อกำาหนด

สถานะภาพความตอ้งการและแนวทางในการดำาเนนิการเพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายตามวสัิยทัศนใ์นการพัฒนาท้องถิน่

๒๐๙
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ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดหีลงวง เพือ่ให้การดำาเนนิการตามขอ้กำาหนดตา่ง ๆ  บรรลุตามเปา้หมาย โดยสามารถ

แกไ้ขปญัหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชมุชนครอบคลมุทกุด้าน การบรหิารงานท่ีมปีระสทิธภิาพและ

ทราบถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สามารถนำาผลที่ได้

จากการศึกษาใช้เป็นข้อมูลและแนวทางเพื่อนำาไปปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนาตำาบลดีหลวง และส่งเสริมขีดความ

สามารถและยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง สมานฉันท์ของประชาชนและชุมชน

ท้องถิ่น

๒. กรอบแนวคิด
 การวจิยัในครัง้นี ้มุง่ศกึษาเรือ่ง “การมสีว่นรว่มในการพัฒนาชมุชนของประชาชนองค์การบริหารส่วน

ตำาบลดีหลวง อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยกำาหนด

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent Variables) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้

 ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

อาชีพ

 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การ

บริหารส่วนตำาบลดีหลวง อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการตัดสินใจ ๒) ด้านการดำาเนิน

กิจกรรม ๓) ด้านการรับผลประโยชน์ และ ๔) ด้านการประเมินผล ดังแผนภูมิ ต่อไปนี้ 

 

๓. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำาบลดีหลวง อำาเภอ

สทิงพระ จังหวัดสงขลา

  เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

อาชีพแตกต่างกัน

 เพือ่ศกึษาขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัปัญหา และแนวทางแก้ไขปญัหาการมสีว่นรว่มในการพัฒนาชมุชนของ

องค์การบริหารส่วนตำาบลดีหลวง อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ตัวแปรต้น

(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables)

ข้อมูลท่ัวไป

๑. เพศ

๒. อายุ

๓. ระดับการศึกษา

๔. อาชีพ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ

ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำาบลดีหลวง 

อำาเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา ๔ ด้าน

ได้แก่

 ๑. ด้านการตัดสินใจ

 ๒. ด้านการดำาเนินกิจกรรม

 ๓. ด้านการรับผลประโยชน์

 ๔. ด้านการประเมินผล

๒๑๐
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๔. ระเบียบวิธีวิจัย
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำาบลดีหลวง 

อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (สำานักงานทะเบียนอำาเภอสทิงพระ : ๒๕๕๙) จำานวน ๓,๔๓๓ คน  

 กลุ่มตัวอย่างที่วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทำาการสุ่มตัวอย่างโดยมีขั้นตอนดังนี้

 ขัน้ตอนที ่๑ กำาหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง โดยการเปดิตารางขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซีแ่ละมอร์

แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน ๓๔๖ คน

 ขัน้ตอนที ่๒ แบ่งกลุม่ตัวอยา่งทีใ่ช ้ในการศึกษาครัง้นีต้ามจำานวนตวัอยา่งในแตล่ะหมูบ่า้นและทำาการ

หาจำานวนตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ตามสูตร จากนั้น

จึงทำาการสุ่มโดยการจับฉลาก จากการประชุมประจำาเดือนของหมู่บ้าน 

  

จำานวนตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้าน =  จำานวนตัวอย่างทั้งหมด x จำานวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน

จำานวนประชาชากรทั้งหมด

ซึ่งสามารถแสดงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ ดังนี้

ตารางที่ ๑ แสดงจำานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำาแนกตามหมู่บ้าน

ลำาดับที่ ชื่อหมู่บ้าน จำานวนประชากร (คน) จำานวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)

๑ บ้านต้นเลียบ ๕๑๙ ๕๒

๒ บ้านดีหลวง ๖๘๗ ๖๙

๓ บ้านชะลอน ๓๐๔ ๓๑

๔ บ้านชายทะเล ๒๕๗ ๒๖

๕ บ้านพังไทร ๒๖๙ ๒๗

๖ บ้านชะแม ๕๓๑ ๕๔

๗ บ้านบ่อใหม่ ๔๐๑ ๔๐

๘ บ้านพังไม้ไผ่ ๔๖๕ ๔๗

รวม ๓,๔๓๓ ๓๔๖

๕. เครื่องมือที่ใช้การวิจัย
 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยดำาเนินการดังนี้

แบบสอบถามมีลักษณะปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้

 ตอนที ่๑ เปน็แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก ่เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และ

อาชีพ มีลักษณะเป็นคำาถามแบบปลายปิดให้เลือกตอบแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จำานวน ๔ ข้อ 

 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลดีหลวง อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยแบบคำาถามระดับการจัดการออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๒๑๑
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  ๑. ด้านการตัดสินใจ 

  ๒. ด้านการดำาเนินกิจกรรม 

  ๓. ด้านการรับผลประโยชน์ 

  ๔. ด้านการประเมินผล 

 โดยลกัษณะเปน็แบบมาตราสว่นประเมินคา่ (Rating Scale)(ชตุริะ ระบอบและคณะ: ๒๕๕๒ : ๑๐๙) 

มี ๕ ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้นำ้าหนักของคะแนนดังนี้

  ๕ หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดับ  มากที่สุด  

  ๔ หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดับ มาก  

  ๓ หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดับ ปานกลาง  

  ๒ หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดับ น้อย  

  ๑ หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดับ น้อยที่สุด  

 โดยเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ย (ประกอบ กรรณสูตร: ๒๕๔๒ : ๑๐๘) โดยกำาหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์

ตามแนวคิดของ เบสท์ (Best) ดังนี้ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐ แปลว่า มากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ แปลว่า มาก

 ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ แปลว่า ปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ แปลว่า น้อย

 ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ แปลว่า น้อยที่สุด

 ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการมีส่วน

รว่มในการพฒันาชมุชนของประชาชนองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดีหลวง อำาเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงมลีกัษณะ

เป็นคำาถามปลายเปิด (Open ended Questionnaire) ให้ตอบโดยเสรี 

    

 ๖. การเก็บรวบรวมข้อมูล        

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการ ดังนี้    

 ๑. ทำาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลดีหลวง เพื่อขออนุญาต

เก็บข้อมูล 

 ๒. ผู้วิจัยได้ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๘ หมู่บ้าน เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลและผู้วิจัยได้

ทำาการลงพ้ืนทีเ่กบ็ขอ้มูลด้วยตัวเอง ในวันประชมุประชาคมหมูบ่า้นของแตล่ะหมูบ่า้น โดยอธิบายใหก้ลุม่ตวัอยา่ง

เข้าใจในการตอบแบบสอบถามก่อน และให้ลงมือตอบแบบสอบถาม ตามจำานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละหมู่บ้าน 

จนครบ ๓๔๖ ชุด

 ๓. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากกลุ่มตัวอย่าง นำามาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง เพื่อนำา

ไปวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

๗. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standrd Deviation) และใช้สถิติทดสอบสมมติฐานโดยใช้ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ 
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(F-test) ทดสอบความแตกต่าง และค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

๘. ผลการวิจัย
 ๑) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำาบลดีหลวง อำาเภอสทิงพระ 

จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตัดสินใจและด้านการรับผล

ประโยชน์อยู่ในระดับมากส่วนด้านการดำาเนินกิจกรรมและด้านการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง

 ๒) ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนขององค์การ

บริหารส่วนตำาบลดีหลวง อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑ส่วน

ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำาบลดีหลวง อำาเภอสทิงพระ 

จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกัน

 ๓) ขอ้เสนอแนะเกีย่วกับปญัหาและแนวทางแกไ้ขการมสีว่นรว่มในการพฒันาชมุชนขององคก์ารบรหิาร

ส่วนตำาบลดีหลวง อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ดังนี้ปัญหาพบว่า ด้านการประเมินผล มีความถี่สูงสุด ข้อที่ว่า

โอกาสในการเขา้ไปตรวจสอบการใชง้บประมาณ การใชท้รพัย์สิน หรือทรพัยากรของท้องถ่ินในการพัฒนาท้องถิน่

ขององค์การบริหารส่วนตำาบลยังมีน้อย

 แนวทางแกไ้ขปัญหาพบวา่ ดา้นการประเมินผล มีความถีสู่งสุด ขอ้ท่ีวา่ ควรเปดิโอกาสใหป้ระชาชนได้

เข้าไปตรวจสอบการใช้งบประมาณ การใช้ทรัพย์สิน หรือทรัพยากรของท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนตำาบลให้มากขึ้น

๙. สรุปและอภิปรายผล
 จากการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำาบลดีหลวง 

อำาเภอสทงิพระ จังหวดัสงขลา โดยรวมอยูใ่นระดับมากท่ีเปน็เช่นนีอ้ภิปรายไดว้า่ประชาชนส่วนใหญม่คีวามตอ้งการ

ที่จะเห็นท้องถิ่นของตนได้พัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้า และประชาชนในท้องถ่ินอยู่กันอย่างมีความสุข การมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นโอกาสที่ดีในการช่วยส่งเสริมในด้านต่าง ๆ  ทั้งอาชีพ รายได้ สาธารณสุข การ

ศึกษา การจัดการเรื่องสินค้าทางการเกษตร การได้รับการสนับสนุนตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือกลุ่มอาชีพเสริมต่างๆ 

จะได้ทำาให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น และที่สำาคัญต้องการเข้าไปมีส่วนในการบริหารงานร่วมกับทางองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลทั้งในการร่วมกำาหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น จึงคิดเห็นว่าการที่จะได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการนั้น 

ทุกคนในชุมชนต้องมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำากิจกรรม และร่วมประเมินผลการดำาเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตำาบลดีหลวงจึงอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราวัลย์ วรวงค์ ได้ศึกษาวิจัย

เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำาบลเมืองสรวง อำาเภอเมืองสรวง จังหวัด

รอ้ยเอด็” ผลการศกึษาวจัิยพบวา่ ประชาชนมีสว่นรว่มในพัฒนาทอ้งถิน่ โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบั

มาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สงวนศักดิ์บุญเรืองศรี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพฒันาทอ้งถ่ินของเทศบาลตำาบลหนองก่ี อำาเภอหนองกีจ่งัหวดับรุรีมัย์” ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ ประชาชนใน

เขตเทศบาลตำาบลหนองกี่ อำาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 ๑. ดา้นการตัดสนิใจ จากผลการวจิยัพบวา่ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชมุชนขององค์การบริหาร

ส่วนตำาบลดหีลวง อำาเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเชน่นีอ้ภปิรายไดว้า่ประชาชนสว่น
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ใหญเ่หน็วา่ การมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจกำาหนดความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ การเขา้รว่มประชุมเพือ่ลง

มตเิหน็ชอบในการจดัระดบัความสำาคญัของยทุธศาสตร์การพฒันาชุมชน โดยมกีารลำาดบัความสำาคญัของปญัหาใน

ชมุชน ผา่นการแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชมุเลอืกแนวทางแก้ไขปญัหา กำาหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงคใ์นแผน

พฒันาทอ้งถ่ิน วเิคราะหป์ญัหา ความตอ้งการของชมุชนเพือ่เปน็ขอ้มลูในการจดัทำาแผนทอ้งถ่ิน ดว้ยเพือ่สนองความ

ตอ้งการทีแ่ท้จรงิของประชาชน จงึทำาใหป้ระชาชนตดัสนิใจเขา้ร่วมอย่างเตม็ท่ีซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมพร 

เกือ้สงค ์ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง “การมีสว่นร่วมของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิน่ขององค์การบรหิารสว่นตำาบลคูขดุ 

อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา”ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร

สว่นตำาบลคขูดุ โดยรวมอยูใ่นระดับมากเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการมสีว่นรว่มคิดดา้นการมสีว่นร่วม

ตัดสินใจด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับมาก และ

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราวัลย์ วรวงค์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้อง

ถิ่นของเทศบาลตำาบลเมืองสรวง อำาเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม

ในพฒันาทอ้งถ่ิน โดยรวมและรายดา้นทกุดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการมีส่วนรว่มในการลงทุนและปฏบิติังาน 

ด้านการมีส่วนร่วมในการคิดปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนดำาเนินการ และด้าน

การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับมาก

 ๒. ดา้นการดำาเนนิกจิกรรม จากผลการวจิยัพบว่า ประชาชนมีส่วนรว่มในการพัฒนาชุมชนขององค์การ

บริหารส่วนตำาบลดีหลวง อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า

ประชาชนสว่นใหญไ่ม่คอ่ยใหค้วามสำาคญัในการเขา้มีสว่นรว่มในการดำาเนนิการตามนโยบายและแผนงาน รวมถงึ

โครงการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำาบลจัดให้มีขึ้นในชุมชน การดำาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำาบลโดย

ส่วนใหญ่แล้วคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลจะเป็นผู้ที่ดำาเนินการในการจัดวางแผนพัฒนาตำาบล อาจ

เนื่องด้วยประชาชนในท้องถิ่นยังมีความรู้ในแต่ละด้านไม่มากพอ หรือการเปิดโอกาสขององค์การบริหารส่วน

ตำาบลในการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนยังมีน้อย จึงทำาให้ประชาชนยังมีบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นไม่

มากพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบรรเจิด สอพิมาย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาท้องถ่ิน: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำาบลในเมือง อำาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา” ผลการศึกษา

วิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำาบลในเมือง โดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านในการค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการ

วางแผนดำาเนนิการ ดา้นการลงทนุและปฏบิตังิาน และดา้นการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดบัปานกลางและ

ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ วรายทุธ พรหมศรได้ศกึษาวจิยัเรือ่ง “การมสีว่นรว่มของประชาชนในการพฒันาท้อง

ถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำาบลวัดขนุน อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา”ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำาบลวัดขนุน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมคิดด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจด้านการมีส่วนร่วมดำาเนินกิจกรรมด้านการมีส่วน

ร่วมติดตามและประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน

 ๓. ด้านการรับผลประโยชน์ จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ

องค์การบริหารส่วนตำาบลดีหลวง อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำาบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความใกล้ชิดกับ

ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นมากที่สุด เป็นหน่วยงานที่สามารถรับรู้ได้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนได้
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เปน็อยา่งด ีเพราะผูน้ำาขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลก็คอืประชาชนทีอ่าศัยอยูใ่นทอ้งถิน่ดว้ยกนั ซึง่การทีผู่บ้รหิาร

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิงานในการพฒันาทอ้งถิน่สามารถดำาเนนิงานไดอ้ยา่งเตม็ที ่ผลประโยชนท่ี์ไดร้บัก็จะ

ตกกับประชาชนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน ซึ่งจากการดำาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำาบลที่ผ่านมา ประชาชน

ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการดำาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำาบล การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ ทำาให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ระบบไฟฟ้า ประปา ถนน สะพาน และ

ที่พักริมทางมีสภาพที่ใช้การได้ดี ประชาชนยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากโครงการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วน

ตำาบล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมพร เกื้อสงค์ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ทอ้งถ่ินขององค์การบรหิารสว่นตำาบลคขูดุ อำาเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา”ผลการวจัิยพบวา่ ประชาชนมีส่วนรว่ม

ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำาบลคูขุด โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ดา้นการมสีว่นรว่มคดิดา้นการมสีว่นร่วมตดัสนิใจด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน ์และด้านการมีส่วนร่วมตดิตาม

และประเมินผล อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ น้อยนคร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำาบลในจังหวัดอุตรดิตถ์” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วน

ร่วมของประชาชนในกรพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำาบลในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้าน

การคิดพัฒนา และด้านการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก

 ๔. ดา้นการประเมนิผล ประชาชนมสีว่นร่วมในการพัฒนาชมุชนขององค์การบริหารส่วนตำาบลดหีลวง 

อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็น

ความสำาคญัของการติดตามและประเมินผลโครงการ แผนงานการพฒันาท้องถิน่ และการมสีว่นรว่มในการติดตาม

ประเมินผลการบริหารงานเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหาร

ส่วนตำาบล ด้วยการเป็นหูเป็นตาแก่ทางภาครัฐในการตรวจการทำางานของผู้รับเหมา ท่ีมักจะปฏิบัติงานไม่ค่อย

ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ให้ชุมชนแต่การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจ

สอบติดตามผลการดำาเนินงาน การตรวจสอบการใช้งบประมาณในการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม การใช้ทรัพย์สิน 

หรือทรัพยากรของท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำาบลยังมีน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของสาธุ ศรีไตรรัตน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลท่าข้าม อำาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในพัฒนาท้องถิ่น 

โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน ด้านการมี

ส่วนร่วมในการคิดปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนดำาเนินการ และด้านการมีส่วน

ร่วมในการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองใบ หนูไพล ได้ศึกษาวิจัย

เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตำาบลหัวทะเล อำาเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมของในการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบาลตำาบลหัวทะเล อำาเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมคิด ด้านการ

มสีว่นรว่มตดัสนิใจ ด้านการมีสว่นร่วมดำาเนนิกจิกรรม ดา้นการมสีว่นรว่มรบัผลประโยชน ์และดา้นการมสีว่นรว่ม

ติดตามและประเมินผล อยู่ระดับปานกลางทุกด้านและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรายุทธ พรหมศรได้ศึกษา

วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำาบลวัดขนุน อำาเภอสิงห

นคร จังหวัดสงขลา”ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำาบล

วัดขนุน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมคิดด้านการมีส่วนร่วม

๒๑๕
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ตัดสินใจด้านการมีส่วนร่วมดำาเนินกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วมรับ

ผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน

๑๐. ข้อเสนอแนะ
 ผลการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำาบลดีหลวง 

อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

 ๑๐.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  ๑) ดา้นการตัดสนิใจนายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล รวมถงึคณะผู้บรหิารและผู้เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย ควร

มกีารสง่เสริมใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่เหน็ความสำาคญัในการเขา้มสีว่นรว่มในการตัดสนิใจในโครงการ/กจิกรรมทีจ่ะ

พฒันาทอ้งถิน่ เพราะการดำาเนนิการในการพฒันาทอ้งถิน่เปน็การพัฒนาใหป้ระชาชนในท้องถิน่มีความเปน็อยู่ท่ีดี

ขึน้ ถ้าขาดการสนบัสนนุจากประชาชนอาจจะเกดิปญัหาการตอ่ตา้น ควรเปดิโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มีส่วนรว่มใน

กำาหนดความตอ้งการและเสนอปัญหาของชมุชนให้มากขึน้ ควรเชญิตวัแทนกลุม่องค์กรเขา้รว่มในการตดัสนิใจดำา

เนนิโครงการตา่ง ๆ  ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบล และควรมกีารใหต้วัแทนแจง้กระบวนการหรอืผลของการดำาเนนิ

งานโครงการตา่ง ๆ  เพ่ือทีจ่ะทำาใหป้ระชาชนเขา้ใจในกระบวนการทำางานขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลมากขึน้ ซึง่

จะทำาให้การะพัฒนาท้องถิ่นไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงาน

 ๒)  ด้านการดำาเนินกิจกรรมนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล รวมถึงคณะผู้บริหารและผู้เก่ียวข้อง

ทุกฝ่าย ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและบริหารงานกับองค์การ

บริหารส่วนตำาบลดีหลวงมากขึ้น โดยควรทำาการจัดประชุมก่อนทำากิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำาบล

ในวันหยุด และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนล่วงหน้า เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเสนอ

แนะหรอืวธิกีารตา่งๆ ทีจ่ะตอ้งใช้ในการประชมุ และควรทีจ่ะเชญิตวัแทนของประชาชนเขา้ร่วมทำาหนา้ทีก่รรมการ

ตรวจสอบการดำาเนนิการโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ  เป็นระยะขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลใหม้ากขึน้เพือ่จะได้

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น

  ๓) ดา้นการรบัผลประโยชนน์ายกองคก์ารบริหารส่วนตำาบล รวมถงึคณะผู้บรหิารและผู้เกีย่วขอ้งทุก

ฝ่าย ควรส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำาคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนตำาบลดีหลวงให้มากขึ้น เพื่อให้การพัฒนาเกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ควร

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานให้ได้ผลตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ เชน่ การปรบัปรงุถนนทีเ่ปน็หลมุเปน็บอ่ให้มสีภาพใชง้าน

ได้ดี สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน เพิ่มถังขยะให้ทั่วถึงทุกบ้านและเก็บขยะทุกวันเพื่อ

ทำาใหพ้ืน้ทีท่ีต่อ้งใชป้ระโยชนร่์วมกันมสีภาพแวดลอ้มทีด่ ีและประชาชนก็มีชีวติและสุขภาพท่ีดตีามไปดว้ย เพ่ือให้

ประชาชนในทอ้งถิน่ได้รบัประโยชนจ์ากการดำาเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิน่ขององค์การบริหารส่วนตำาบล เพ่ือ

ให้รู้สึกมีความรักผูกพันกับบ้านเกิด

  ๔) ดา้นการประเมนิผล นายกองคก์ารบรหิารส่วนตำาบล รวมถงึคณะผู้บริหารและผู้เกีย่วขอ้งทุกฝา่ย 

ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำาคัญในการเข้ามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้อง

ถิ่นและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำาบลในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำาบลดีหลวงในแต่ละปีงบประมาณ 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมควบคุมงานจ้างเหมาตาม

๒๑๖
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โครงการต่าง ๆ  ให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบคุณภาพของผลงานที่มีการจ้างเหมาในแต่ละโครงการ

ได้อย่างถูกต้อง

 ๑๐.๒ ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการดำาเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้

 ๑) ควรศึกษาเรื่อง “ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานขององค์การบริหารส่วนตำาบลดีหลวง อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา”

 ๒) ควรศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร

ส่วนตำาบลในเขตอำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อนำาข้อมูลที่ได้ไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติและจะได้ทราบ

ปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำาบลต่าง ๆ อันจำานะไปสู่การแก้ไขปัญหา

ขององค์การบริหารส่วนตำาบลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

 ๓) ควรศกึษาเรือ่ง “ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความสำาเร็จในการพัฒนาท้องถิน่ขององค์การบริหารส่วนตำาบล

ดีหลวง อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา”
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Buriram Province 
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำาในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เขตอำาเภอประโคนชัย

จงัหวดับรุรีมัย ์(๒) เพือ่ศกึษากลยทุธใ์นการบรหิารกจิการคณะสงฆ ์เขตอำาเภอประโคนชยั จงัหวดับรุรีมัย ์ผูศ้กึษา

ได้ทำาการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาภาวะผู้นำาและกลยุทธ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เขตอำาเภอประโคนชัย 

จงัหวดับรุรีมัย ์ตามแนวคดิทฤษฎผีูน้ำาแบบวถิทีางเปา้หมาย คือ คำานงึถงึสถานการณข์องผู้นำาในการปทูางไปสู่เปา้

หมายที่ต้องการ และรูปแบบพฤติกรรมผู้นำาตามตัวแบบของเฮาส์และมิทเชล ซึ่งมี ๔ แบบ คือ ผู้นำาแบบสนับสนุน 

ผู้นำาแบบสั่งการ ชี้แนะ ผู้นำาแบบมุ่งความสำาเร็จ (Achievement oriented leadership) และผู้นำาแบบมีส่วน

รว่ม (Participative leadership) ทำาการเกบ็ขอ้มลูโดยใช้แบบสมัภาษณ ์ในการสมัภาษณเ์ชิงลกึกบัผูใ้หข้อ้มลูคน

สำาคัญ จำานวน ๔ คน และ ใช้การสัมภาษณ์เป็นกลุ่มทางคณะสงฆ์ ๓๙ คน แล้วนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา 

นำาเสนอเชิงบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำาและกลยุทธ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เขตอำาประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ละท่านใช้นั้น มีการใช้ภาวะผู้นำาแตกต่างกันแล้วแต่สถานการณ์ นั้น คือ สถานการณ์ที่ต่างกัน

ย่อมตอ้งการผูน้ำาทีแ่ตกตา่งกนัและการเปน็ผูน้ำาทีม่ปีระสทิธผิลนัน้ จะตอ้งปรบัแบบภาวะผูน้ำาของตนใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณต่์างๆ นอกจากนัน้ผูน้ำายงัสามารถสรา้งแรงจงูใจ ดว้ยการทำาใหว้ธิทีางทีจ่ะไปสูเ่ปา้หมายชัดเจนและ

ง่ายพอที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถทำาสำาเร็จ ซึ่งผู้นำาแสดงพฤติกรรมด้วยการช่วยเหลือแนะนำา สอนงานและนำาทางหรือ

เป็นพี่เล้ียงคอยดูแล ในส่วนของกลยุทธ์ในการบริหารภาวะผู้นำาและกลยุทธ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เขต

อำาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ละรูปมีกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารนั้น ต่างก็มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร และ

พัฒนาคุณภาพทางการพัฒนาและเผยแผ่ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคง โดยมี

การสนบัสนนุใหเ้จ้าคณะตำาบล หรอืบุคลากรทางคณะสงฆ์ได้รบัการพัฒนาทางดา้นวชิาการ การเพิม่ประสทิธภิาพ

และประสิทธิผล ทางการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาด้านการเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา

คำาสำาคัญ: ภาวะผู้นำา กลยุทธ์ คณะสงฆ์ในการบริหาร 

  *อาจารย์ประจำาคณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
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Abstract

 To make the executive of the order many places must check role both oneself and 

Nowadays there is changing of social economic politic organization dealing with the order has 

developing role of organization to related situation n and adapt the organization can be feedback 

demand as efficiency and affect otherwise the executive of the order ship must be focusing 

administration in order to success the objectives are corporation unity faith of co-worker under 

state of changing people into related less or more by checking the need the checking of 

environment external organized in present and adapt the organization can be respond the need 

according as thus has duty of the executive must be planning developing and the best for using 

the environment thus the executive of the order to have ready maturity knowledge and ability 

of arts and sciences in managed including the leadership is necessary the learner has studied 

quality in order to study the leader and strategies in administration of Sangha in Prakhonchai 

District in Buriram Province. According to Path-goal Theory is recognized the situation of the

leader in opening the road into the goal and form of behavior leader of house & Mitchell which 

have 4 forms are Supportive leadership, Directive leadership, Achievement oriented leadership 

and Participative leadership collecting data by interviewing in deep interview key informant 4 

persons and group interviewing 39 people and the take the data for analyzing content present 

explanation the result found that the leader and strategies in administration of the order Prakhonchai

District, Buriram Province each of one has using leader different of situation that is different of 

situation must want the different leader and being the leader as effect leader must be change 

the state of leader of oneself to melodious with situation but the leader can be inspiration by 

making the way to the goal clearly and easy for practitioner can be achieved which the leader 

show the behavior by helping guidance teach work and lead the way or brother for take care 

in the part of strategies in administrating of the leader and strategies on administration of the 

order Prakonchia District in Buriram Province. Each of person has strategy in using administration 

which is emphasized developing staffs and develop the quality of developing and spreading to 

up level the effect in spreading of Buddhism in permanent By supporting Sub- dean or staffs of 

the order has developing academic to increase and effect of education coupled with developing 

side spreading in Buddhism

Keywords ; Leadership, strategies, administration, sangha
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บทนำา

 เนือ่งจากในปัจจุบันได้มีการเปลีย่นแปลงทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถาบนัคณะสงฆ ์ไดเ้ปลีย่นแปลงบทบาทของหนว่ยงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละปรบัหนว่ยงานใหส้ามารถ

ตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมีประสิทธผิล นอกจากผู้บริหารทางคณะสงฆ ์เขตอำาประโคน

ชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จะมีความรู้ ความเข้าใจ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รู้เท่าทันเหตุการณ์แล้ว ผู้บริหารทางคณะสงฆ์ 

เขตอำาประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องมีภาวะผู้นำาโดยให้ความสำาคัญกับการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

อาศัยความร่วมมือ ความสามัคคี และความศรัทธาของผู้ร่วมงาน ดังที่ พะยอม วงศ์สารศรี ได้ให้ความหมายไว้ว่า 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ดำาเนินกิจการตามขั้นตอนต่าง ๆ โดย

อาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความต้องการและ

ความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กรควบคู่ไปด้วย องค์กรจึงมีประสิทธิผล

ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ภายใต้สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทำาให้ผู้บริหารทางคณะสงฆ์ เขตอำาประโคนชัย จังหวัด

บุรีรัมย์ จะมีความรู้ และศึกษาหลายแห่งต้องตรวจสอบบทบาททั้งของตนเองและวัดต่างๆ ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับ

สังคมชาวบ้านมากนอ้ยเพียงใด โดยการตรวจสอบความตอ้งการการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์กร

ในปัจจบุนั และปรบัองคก์รใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการดงักลา่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสทิธิผลใน

การตอบสนองเช่นว่านั้น จึงเป็นภาระจำาเป็นอันยิ่งใหญ่ของผู้บริหารทางคณะสงฆ์ เขตอำาเภอประโคนชัย จังหวัด

บุรีรัมย์ จะมีความรู้ ต้องดำาเนินการวางแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การศาสนศึกษา หมายถึง การ

ศึกษาพระปริยัติธรรมและการศึกษาอื่นๆ อันสมควรแก่สมณะการศึกษาของสงฆ์ แต่เดิมนั้นเริ่มต้นมาแต่สมัย

พทุธกาล และบุคคลทีเ่ขา้มาสูส่งัฆมณฑลในครัง้พทุธกาล ตามประวัตคิวามเปน็มาสว่นมาก มกัจะไดร้บัการศึกษา

ทั้งทางโลกและทางธรรมมาเป็นอย่างดี ตามลัทธิ ศาสนา ในสมัยนั้น เช่น เรียนจบไตรเพทมาก่อน การศึกษาของ

สงฆ์ในสมัยพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่มี ๒ ประการ คือ (๑) คันถะธุระ คือ ธุระฝ่ายคัมภีร์กิจด้านการเรียน (๒) 

วิปัสสนาธุระ คือ ธุระฝ่ายเจริญ วิปัสสนา กิจด้านการบำาเพ็ญภาวนาหรือเจริญพระกรรมฐาน ซึ่งรวมทั้งสมถะด้วย

เรียกรวมเข้าในวิปัสสนาโดยฐานเป็นส่วนคลุมยอด (สุธรรม สุบรรณาจ, ๒๕๔๖, หน้า 1) กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนมี

ลักษณะการเป็นผู้นำาด้วยกันทั้งนั้น แต่มีส่วนแตกต่างกัน คือ แบบผู้นำาแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนยึดแบบผู้นำา

แบบหนึ่งแบบใดโดยตลอด ส่วนบางคนเปลี่ยนแบบผู้นำาไปตามเวลา สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และตำาแหน่งหน้าที่

การงานทีรั่บผดิชอบ ผลของการเปลีย่นแปลงแบบผู้นำานี ้ทำาใหป้ระสิทธผิลในการทำางานของบคุคลแตกตา่งกนัไป

ด้วย กล่าวได้ว่าแบบผู้นำาของผู้บริหารมีอิทธิพลสำาคัญต่อประสิทธิผลของหน่วยงาน 

 เนื่องจากการบริหารและการจัดการขั้นพื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้างใหม่ คือ มีอำานาจ

หน้าที่ในการบริหารและการจัดการคณะสงฆ์ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และคณะสงฆ์ทั่วไปมากขึ้น 

ทำาใหผู้บ้ริหารวดัวาอารามตามทีต่่างๆ ตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถเปน็อยา่งดใีนเรือ่งทศิทางการบรหิารจดัการพระ

สงฆ์ไทย ซึ่งต้องมีสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของยุคสังคมสารสนเทศ และการปฏิรูปการบริหารจัดการให้

สอดคลอ้งกบัความเปน็ไทย ดำารงเอกลกัษณ์วฒันธรรมไวส้ว่นหนึง่ การเปลีย่นแปลงดังกลา่วเปน็ไปตามเปา้หมาย

หรือไม่นั้น ผู้บริหารเจ้าคณะตำาบล เจ้าอาวาส เจ้าคณะอำาเภอ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการบริหาร เป็น

อย่างดีกับสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ใช้เทคนิควิธีแสวงหาความรู้ มีทักษะกระบวนการในการบริหารและการจัดการ

๒๒๑
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บรหิารหรอืดา้นการปกครอง สามารถปรบัปรงุ พฒันาโรงเรยีนใหม้คีณุภาพและทนัสมยัอยูเ่สมอ เพราะการบรหิาร

ที่มีประสิทธิภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากรภายในและภายนอกคือบุคคลที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา ฆารวาส จึง

เหน็ไดว้า่การจดัการบรหิารกจิการคณะสงฆ ์ขึน้อยูก่บัภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารคณะสงฆ์และกลยทุธท์ีผู่บ้รหิารทาง

คณะสงฆ์ได้นำามาใช้เช่นกัน          

 จากท่ีกล่าวมาแล้ว เห็นได้ว่าผู้บริหารทางคณะสงฆ์ จะต้องศึกษาเพราะมีความสำาคัญอย่างมากใน

การจัดการบริหารปกครอง ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์โดยรวม และประสิทธิผลของคณะสงฆ์ ที่ผ่าน

มาภาวะผู้นำาและกลยุทธ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เขตอำาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การบริหาร

กจิการคณะสงฆ ์เขตอำาเภอประโคนชยั จังหวดับุรรีมัย ์ของแตล่ะรปูไดม้ผีลงานเปน็ทีป่ระจกัษ์ ซึง่ผลงานดงักลา่ว 

เป็นผลจากภาวะผู้นำาและกลยุทธ์ของผู้บริหาร ดังนั้น ผู้วิจัยได้เห็นความสำาคัญภาวะผู้นำาของผู้บริหาร จึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นำาและกลยุทธ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เขตอำาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซ่ึง

รูปแบบของผู้นำาแต่ละคนมีความหลากหลาย ตามแนวคิดทฤษฎีผู้นำาแบบวิถีทางเป้าหมาย (Path-goal Theory) 

ของเฮ้าส์และ มิทเชล (House & Mitchell) เพื่อนำาผลของการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา ในเขตอำาเภอประโคนชัย 

จงัหวดับรุรีมัย ์และผลการวจิยัจะเปน็ประโยชนต์อ่ผูบ้รหิารของคณะสงฆแ์ละระดบัพระสังฆาธกิาร สำาหรับใชเ้ปน็

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงาน และเป็นข้อมูลในการส่งเสริมพัฒนาบทบาทของสภาพภาวะผู้นำา

ของผู้บริหารทางคณะสงฆ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กรและเป็นแนวทางในการใช้ภาวะผู้นำา

ในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์การศึกษา
 ๑. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำาในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และกลยุทธ์ในการบริหาร เขตอำาเภอประโคนชัย

จังหวัดบุรีรัมย์  

 ๒. เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เขตอำาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

วิธีดำาเนินการวิจัย
 เนือ่งจากการวจิยัเชงิคณุภาพ คอื วธิศีกึษาปรากฏการณท่ี์เปน็จริง เพ่ือใหเ้กดิความรู้ความเข้าใจปรากฏ

การณ์นั้นๆ วิธีการรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการ

วเิคราะหเ์นือ้หาของเอกสาร เปน็ตน้ การศกึษาครัง้นี ้ผูศ้กึษาใช้วธิกีารศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารสัมภาษณแ์บบ

เจาะลึก (In-depth interview/ Depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ/ผู้ให้ข้อมูลหลัก/ผู้รู้ (Key Informant) 

ใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focusgroupsinterviews) ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation/Participatory/

Participant observation) ผู้ศึกษาร่วมทำากิจกรรม สังเกต ซักถามข้อมูลที่ยังสงสัย จดบันทึก พร้อมกับเปิดเผย

ตนเองว่าเป็นผู้ศึกษา และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participation/Non-participatory/Non-Partici-

pant observation) ผูศ้กึษาสงัเกตกจิกรรมในชมุชนอยูว่งนอกไมเ่ขา้รว่มกจิกรรมกบัชมุชน แลว้นำาขอ้มลูทีไ่ดม้าตี

ความ จำาแนกชนิดข้อมูล จัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบหาความเชื่อมโยง และวิเคราะห์เนื้อหา ต่อมาผู้ศึกษาได้สร้าง

ข้อสรุปแบบอุปนัย โดยเขียนเป็นประโยคตามกรอบแนวคิดทฤษฎีเพื่อตอบปัญหาของการศึกษา และนำาข้อมูลที่

ได้เขียนเสนอเชิงบรรยาย เพื่อให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาดำาเนินการ ดังนี้

 ๑. ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำาราบทความวิชาการ 

แนวคิด ทฤษฎี รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการค้นคว้าจากวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีผู้นำาแบบวิถีทาง

๒๒๒
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เป้าหมาย (Path-goal Theory) คือ คำานึงถึงสถานการณ์ของผู้นำาในการปูทางไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ และรูป

แบบพฤติกรรมผู้นำาตามตัวแบบของเฮาส์และมิทเชล (House & Mitchell, 1974, p. 25) มี ๔ แบบ คือ ผู้นำา

แบบสนับสนุน (Supportive leadership) ผู้นำาแบบสั่งการ/ชี้แนะ (Directive leadership) ผู้นำาแบบมุ่งความ

สำาเร็จ (Achievement oriented leadership) และผู้นำาแบบมีส่วนร่วม (Participative leadership) แล้วสร้าง

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ๒. ศกึษาและเกบ็ขอ้มูลภาคสนาม ใชแ้บบสมัภาษณก์ึง่โครงสรา้งเปน็ลกัษณะคำาถามปลายเปดิทีม่กีาร

กำาหนดหัวข้อศึกษาไว้อย่างกว้างๆ โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) และการ

สัมภาษณ์กลุ่ม (Focus groups interviews) ในการเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลสำาคัญในพื้นที่ในการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์ เขตอำาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

แนวคิดและทฤษฎีทีเกี่ยวข้อง
 หลงัจากทีผู่ศ้กึษาไดท้บทวนเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแล้ว จงึไดก้ำาหนด

กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำาและกลยุทธ์ในการบริหารของพระ สังฆาธิการ เขตอำาเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ศึกษาได้ใช้ทฤษฎีผู้นำาแบบวิถีทางเป้าหมาย (Path-goal Theory) ของเฮ้าส์และ

มิทเชล (House & Mitchell, 1974, p. 25) ที่คำานึงถึงสถานการณ์ของผู้นำาในการปูทางไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

และรูปแบบพฤติกรรมผู้นำาตามตัวแบบของเฮาส์และมิทเชล มี ๔ แบบ คือ ผู้นำาแบบสนับสนุน (Supportive 

leadership) ผูน้ำาแบบสัง่การ/ชีแ้นะ (Directive leadership) ผูน้ำาแบบมุง่ความสำาเรจ็ (Achievement oriented 

leadership) และผู้นำาแบบมีส่วนร่วม (Participative leadership) เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 

ตารางแผนภาพ

 

ตารางภาพ: กรอบแนวคิดการศึกษาเร่ือง ภาวะผู้นำาและกลยุทธ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

เขตอำาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒๒๓
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การอภิปรายผลการศึกษา
 การศึกษาเรื่องภาวะผู้นำาและกลยุทธ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เขตอำาเภอประโคนชัย จังหวัด

บุรีรัมย์ มีประเด็นที่น่าสนใจนำามาอภิปรายได้ ดังนี้

 ๑. ภาวะผู้นำาและกลยุทธ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เขตอำาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 เมือ่พจิารณาผลการสมัภาษณ์ พบวา่ผูน้ำาแต่ละทา่นใช้ภาวะผูน้ำาแตกตา่งกนั แลว้แตส่ถานการณ ์บาง

สถานการณ ์การใชภ้าวะผูน้ำาแบบสนบัสนนุจะมีความเหมาะสมกบัสภาพงานมากกวา่ เชน่ ใหก้ารสนบัสนนุใหล้กู

น้องได้มีส่วนร่วมในการกำาหนดเป้าหมาย มีการสนับสนุนให้มีโอกาสในการทำางาน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความพึง

พอใจสอดคล้องกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Dubrin อ้างใน สุเทพ พงศ์ศรีวิวัฒน์, ๒๕๔๔, หน้า ๑๖๗) 

ที่กล่าวถึงผู้นำาแบบทำางานเป็นทีม หรือแบบ ๙,๙ (Team management) มุ่งเน้นความสำาคัญทั้งด้านงานและ

ด้านคน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำางาน และสร้างวิธีทำางานแบบทีม

ในองค์กร พยายามให้ความใส่ใจดูแลทุกข์สุขตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรักผูกพัน

ต่องาน วลีที่บ่งชี้ลักษณะผู้นำาแบบ ๙,๙ ได้แก่ กระตุ้นการมีส่วนร่วมปฏิบัติการอย่างมุ่งมั่น จัดลำาดับความสำาคัญ

ชดัเจน เปิดใจกว้าง มีความเปิดเผย มองทะลปุรโุปร่ง และสนกุกบังาน ผูน้ำาแบบ ๙,๙ ถอืวา่เปน็ผูน้ำาทีม่ปีระสทิธภิาพ

สูงสุด บางที่เรียกผู้นำาแบบนี้ว่า “High-high leader” ดังเช่น เฮาส์และมิทเชลล์ (House & Mitchell, ๑๙๗๔) ได้

กล่าวว่า ภาวะผู้นำาแบบสนับสนุน (Supportive leadership) เป็นภาวะผู้นำาที่คล้ายกับพฤติกรรมมุ่งมิตรสัมพันธ์ 

(Consideration behavior) ของผูน้ำาจากการศกึษาของมหาวทิยาลยัโอไฮโอสเตท กลา่วคือผูน้ำาใหก้ารสนบัสนนุ

และมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรที่ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นผู้นำาท่ีใส่ใจในสวัสดิการความเป็นอยู่และ

ความต้องการในฐานะความเป็นมนุษย์ของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้นำาจะแสดงพฤติกรรมให้การสนับสนุนในการสร้าง

บรรยากาศทีด่ใีนการทำางานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทัง้ใหก้ารปฏิบตัอิย่างเสมอภาคและใหก้ารนบัถอืตอ่ศักดิศ์รี

ของผู้ใต้บังคับบัญชา

 จากผลการศึกษา พบว่า ผู้นำาไม่ใช้วิธีสั่งการแต่ใช้การให้ความสนใจและใส่ใจมากกว่า แต่ในบาง

สถานการณ์ พบว่า การใช้ภาวะผู้นำาแบบสั่งการก็อาจทำาให้งานบรรจุเป้าหมายได้ดีกว่า เช่น มีการกำาหนดเป้า

หมายหรือความคาดหวังให้ทราบ เม่ือ มีการออกคำาสั่งและมีการควบคุมดูแลวิธีการทำางานด้วยดังเช่นเฮาส์และ

มิทเชลล์ (House & Mitchell, 1974) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นำาแบบสั่งการ (Directive leadership) เป็นภาวะผู้นำา

ที่คล้ายกับพฤติกรรมผู้นำาแบบมุ่งกิจสัมพันธ์ (Initiating leadership) ของการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท

เปน็พฤตกิรรมของผูน้ำาทีป่ฏบิตัติอ่ผูใ้ตบ้งัคับบญัชา ดว้ยการใช้คำาส่ังเกีย่วกบัการทำางาน รวมท้ังแจง้ความคาดหวงั

ใหท้ราบ บอกถงึวธิทีำางานตลอดจนกำาหนดเวลาทำางานสำาเร็จใหผู้้ใตบ้งัคับบญัชาทราบ ผู้นำาแบบส่ังการจะกำาหนด

มาตรฐานของการทำางานพร้อมกับกฎระเบียบต่างๆ ที่ชัดเจนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ส่วนการใช้ภาวะผู้นำาแบบมุ่งผลสำาเร็จเพื่อให้พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส มีการปรับปรุงวิธีการ

ทำางานใหด้ทีีสุ่ด ไดม้กีารพฒันาให้มคีวามเปน็มอือาชพี มพีรอ้มทัง้ความรูแ้ละทักษะท่ีพรอ้มจะนำามาถ่ายทอดใหก้บั

ประชาชนชาวพทุธ อนัเป็นการพฒันาคณุภาพใหไ้ด้ตามมาตรฐาน ดังเช่นเฮาส์และมทิเชลล ์(House & Mitchell, 

1974) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้ำาแบบมุ่งความสำาเร็จของงาน (Achievement–oriented Leadership) เปน็พฤตกิรรม

ที่ผู้นำากำาหนดเป้าหมายที่ท้าทาย สร้างความมีมาตรฐานด้านความเป็นเลิศสูง (High standard of excellence) 

แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและแสวงหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการตั้งความคาดหวังต่อผู้ใต้

บังคับบัญชาด้วยการแสดงความมั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสูงได้สำาเร็จ
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 นอกจากนี้ การใช้ภาวะผู้นำาแบบมีส่วนร่วม คือ เข้าไปมีส่วนร่วมกับพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส 

คอยกระตุน้ใหพ้ระสงัฆาธกิารระดบัเจ้าอาวาส ไดแ้สดงความคิดเหน็ตา่งๆ จากนัน้กน็ำาข้อคิดเหน็เหลา่นัน้มาใช้ใน

การปฏิบัติงาน หรือกำาหนดแผนงาน และนำาไปให้ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติ ดังเช่น เฮาส์และมิทเชลล์ (House & 

Mitchell, 1974) ไดก้ลา่ววา่ ภาวะผูน้ำาแบบให้มสีว่นร่วม (Participative leadership) เปน็ผู้นำาท่ีแสดงพฤตกิรรม

ตอ่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาด้วยการขอคำาปรกึษาก่อนทีจ่ะตัดสินใจ รวมถึงพฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบัการขอความคิดเหน็กระตุน้ 

ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและมีการประชุมกับผู้ใต้บังคับบัญชาในท่ีทำางานบ่อยๆ ผู้นำาแบบให้มีส่วนร่วมจะ

กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายของกลุ่มและเขียนข้อเสนอแนะต่างๆ ขึ้นในที่ทำางาน

 ทั้งนี้ ในการจะใช้ภาวะผู้นำาแบบใด ก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์ บางเหตุการณ์จำาเป็นต้องใช้ผู้นำาแบบ

ส่ังการ แต่ในบางเหตุการณ์ก็อาจจะต้องใช้ภาวะผู้นำาแบบสนับสนุน ผู้นำาแต่ละท่านใช้ภาวะผู้นำาแตกต่างกัน ซ่ึง

แล้วแต่สถานการณ์สอดคล้องตามทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย (Path–Goal Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีเชิงสถานการณ์

ที่พัฒนาโดยเฮาส์และมิทเชลล์ (House & Mitchell, 1974) กล่าวว่า ผู้นำาอาจใช้แบบผู้นำาแบบใดแบบหนึ่งหรือ

หลายแบบกับผู้ใต้บังคับบัญชา และในสถานการณ์ต่าง ๆ  ก็ได้ ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย จึงมิใช่ทฤษฎีแนวคิดแบบ

คุณลักษณะ (Trait approach) ที่เชื่อว่าผู้นำามีแบบภาวะผู้นำาที่แน่นอนตายตัวเพียงแบบเดียวเท่านั้น แต่ผู้นำาจะ

ต้องปรับแบบภาวะผู้นำาของตนให้เข้ากับสถานการณ์และความต้องการด้านแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชา กล่าว

คอื ถา้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการภาวะผู้นำาแบบใหมี้ส่วนร่วมในชว่งหนึง่ของการทำางาน แตอี่กชว่งหนึง่อาจตอ้งการ

ภาวะผู้นำาแบบสั่งการแทน ผู้นำาต้องสามารถเปลี่ยนแบบภาวะผู้นำาของตนได้ตามต้องการ โดยสรุป สถานการณ์ที่

แตกต่างกนัย่อมตอ้งการพฤตกิรรมแบบผูน้ำาทีต่า่งกนั นอกจากนีใ้นบางเหตกุารณผ์ูน้ำาอาจตอ้งใช้การผสมของแบบ

ภาวะผู้นำาต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมมากกว่าการเลือกใช้แต่แบบภาวะผู้นำาเดิมอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับ

ทฤษฎีผู้นำาตามสถานการณ์ของเฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด (Hersey and Blanchard’s Situational Leadership 

Theory) เป็นทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นโดย เฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด จากแนวคิดของทฤษฎีสามมิติของเรดดิน และได้

รบัการปรบัปรงุต่อมาอกีหลายครัง้ ทฤษฎีนีมี้แนวคดิพืน้ฐานทีส่ำาคัญคือสถานการณท์ีต่า่งกนัยอ่มตอ้งการแบบของ

ผู้นำาที่ต่างกัน โดยมุมมองดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า การเป็นผู้นำาที่มีประสิทธิผลได้นั้น จำาเป็นต้องปรับแบบภาวะผู้นำา

ของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ เฮาส์และมิทเชลล์ ยังมีความเชื่อว่า ผู้นำาสามารถสร้างแรง

จูงใจในการทำางานแก่ผู้ตามได้ โดยเพิ่มจำานวนและชนิดของรางวัลผลตอบแทนที่ได้รับจากการทำางานนั้น ผู้นำายัง

สามารถสร้างแรงจูงใจด้วยการทำาให้วิถีทาง (Path) ที่จะไปสู่เป้าหมายชัดเจนขึ้นและง่ายพอที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถ

ทำาสำาเรจ็ ผูน้ำาชว่ยเหลอืแนะนำา สอนงานและนำาทางหรือเปน็พ่ีเล้ียงคอยดแูล นอกจากนีผู้้นำายังช่วยสร้างแรงจงูใจ

ได้ด้วยการช่วยแก้ไขอุปสรรคขวางกั้นหนทางไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งสามารถช่วยในการทำาให้ตัวงานเองมีความน่า

สนใจและทำาให้ผู้ตามเกิดความพึงพอใจต่องานที่ทำาผลการศึกษากลุ่ม

 จากการพระสงัฆาธกิารระดบัเจา้อาวาส เกีย่วกบัภาวะผู้นำาและกลยุทธใ์นการบริหารกจิการคณะสงฆ ์

เขตอำาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า มีความพึงพอใจผู้นำาที่จะนำาพาองค์กรสู่ความสำาเร็จในการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ ดังนี้ (๑) วิธีการแก้ปัญหาที่ ภาวะผู้นำาในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ใช้ หากมีปัญหาในกลุ่มงาน 

เจ้าคณะอำาเภอเรียกเข้าไปพูดคุยและให้ชี้แจง โดยไม่โทษว่าใครผิดใครถูก แต่จะให้โอกาสได้พูด อธิบายก่อน ค่อย

หาแนวทางแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ และหากเปน็เรือ่งทีไ่มส่ามารถหาขอ้สรปุกนัเองได ้เจา้คณะอำาเภอและกองงานเลขา 

จะจัดประชุมคณะสงฆ์เพื่อหาข้อสรุปของปัญหานั้นร่วมกัน ไม่มีการใช้การตักเตือน หรือ ต่อว่าต่อหน้าคนอื่น แต่

จะเรียกเข้าไปคุยสอบถามหาสาเหตุและให้บอกวิธีแก้ไข (๒) เทคนิคของเจ้าคณะอำาเภอ ในการแก้ไขปัญหาหาก
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เกิดข้อขัดแย้งของพระ สังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส เมื่อมีการวิเคราะห์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น จะเรียกผู้ที่มีความ

ขดัแยง้เขา้มาพดูคุยถึงสาเหตุกอ่นทลีะคน จากนัน้ คอ่ยเรยีกคุยพรอ้มกนัและสรปุขอ้ขดัแยง้ เปน็คนช่วยคลีค่ลาย 

การเรียกเข้าไปคุยและสร้างบรรยากาศให้รู้สึกเป็นกันเอง ทำาให้ความรุนแรงลดลง และหาทางประนีประนอมกัน

ในที่สุด (๓) การแลกเปลี่ยนหรือการสื่อสารระหว่างเจ้าคณะตำาบล และเจ้าคณะอำาเภอกับพระสังฆาธิการระดับ

เจ้าอาวาส จัดประชุมชี้แจงเรื่องราวต่างๆ เช่น เมื่อมีคำาสั่งมาจากเขต จะเรียกประชุมเพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน มี

การพูดประชาสัมพันธ์หน้าแถว ถ้าหากมีกิจกรรม หรือ มีงานเร่งด่วนก็จะจัดประชุมร่วมกับพระสังฆาธิการระดับ

เจ้าอาวาส

 ทัง้นี ้หากมขีอ้สงสยั หรอื ตดิขดัมปีญัหาในการทำางาน กเ็ขา้ไปพดูคยุกบัเจา้คณะตำาบล เจ้าคณะอำาเภอ

ได้ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าคณะตำาบลและเจ้าคณะอำาเภอ เดินสอบถามตามกลุ่มงานเป็นประจำา (๔) การแสดงภาวะผู้นำา

ของเจ้าคณะตำาบล และเจ้าคณะอำาเภอ เป็นคนสุขุม รอบคอบ ประสานงานดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นที่รักของพระ

สงัฆาธิการระดบัเจา้อาวาส มีมนษุยสั์มพนัธดี์กบัชมุชน เนน้การพัฒนาและการจดัการพ้ืนทีว่ดัวาอาราม ใหส้วยงาม 

มีการสร้างขวัญกำาลังใจให้พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสเป็นอย่างดี มีหลักการบริหารที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

พร้อมรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการเน้นวิชาการ เน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ (๕) แนวทางในการปฏิบัติ

งาน เพื่อมุ่งสู่ความสำาเร็จของภาวะผู้นำาและกลยุทธ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เน้นเรื่องงานวิชาการ ส่งเสริม

กิจกรรมที่เกี่ยวกับวิชาการกำาหนดเป้าหมาย เพื่อให้ทำางานได้ง่าย มีการสร้างความมั่นใจให้พระสังฆาธิการระดับ

เจ้าอาวาส ได้มีความมั่นใจและปรับปรุงวิธีการทำางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เจ้าคณะอำาเภอก็

ใหค้วามเปน็กนัเองกบักบัพระสงัฆาธกิารระดับเจ้าอาวาส สรา้งบรรยากาศการทำางานทีด่ ีทำาใหพ้ระนกับรหิารทกุ

รูปปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ไม่เคร่งเครียด (๖) แนวทางในการพัฒนาของเจ้าคณะตำาบลและเจ้าคณะอำาเภอใน

อดตีและปัจจบัุน แมม้แีนวทางการบรหิารแตกตา่งกนั แตก่เ็ปน็แนวทางทีมุ่ง่สูเ่ปา้หมายของการพฒันาชมุชนวดัวา

อารามเหมอืนกนั แตมั่กเนน้ผลการสรา้งความศรทัธาใหค้วบคูกั่บการพฒันา ให้เกดิศรัทธาในพระพทุธศาสนาเปน็

สำาคัญ กำาหนดเป้าหมายให้แต่ละกลุ่มวัดแต่ล่ะวัด ให้ความสำาคัญกับการเผยแผ่และพัฒนาวัดให้มาก เพื่อให้ชาว

บ้านได้พึ่งพาอาศัยในด้านจิตใจ มีผล ออกมาดีที่สุด (๗) ในการสร้างขวัญและกำาลังใจของเจ้าคณะอำาเภอ และเจ้า

คณะตำาบลในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ มีการบำารุงขวัญกำาลังใจ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส และนำาผลการประเมินไปพิจารณาเลื่อนขั้นสมณศักดิ์ในแต่ละปี มีความยุติธรรม

ไม่ลำาเอียงกับพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรูปใดรูปหนึ่ง ทำาให้มีกำาลังใจเป็นอย่างดี จึงทำาให้พระที่เก่งๆ มีกำาลัง

ใจในการเผยแผ่และทำางาน ทั้งนี้ลักษณะเจ้าคณะอำาเภอ และเจ้าคณะตำาบลในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ที่จะ

นำาพาชุมชนสู่ความสำาเร็จ คือ ผู้นำาเป็นคนมองการณ์ไกล รู้ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไป ต้องนำาพาผู้ใต้บังคับบัญชาสู่เป้า

หมายให้ได้ ผู้นำาที่เป็นมิตรเอาใจใส่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ทั่วไป และมีการสร้างขวัญกำาลัง

ใจ ผู้นำาดูแลการปฏิบัติงาน ไม่ใช่แค่สั่งการอย่างเดียว ผู้นำาที่กำาหนดเป้าหมาย สร้างมาตรฐานให้แต่ละกลุ่มงาน 

และเขา้ใจงานทกุๆ ผูน้ำาทีใ่หก้ารสนบัสนนุการทำางานของคณะพระสังฆาธกิาร ระดบัเจา้อาวาสและพระสงฆท่ั์วไป 

สร้างโอกาสและไม่กดดัน

 ๒. กลยุทธ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เขตอำาเภอเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 จากผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์ที่แต่ละท่านใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เขตอำาเภอประโคนชัย 

จงัหวดับุรรัีมย์นัน้ตา่งกม็ุง่เนน้การพฒันาบคุลากร และพฒันาคุณภาพทางพระศาสนา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิท์า

งการปฎบิตั ิโดยสนบัสนนุใหพ้ระ หรอื บคุลากรพระสงัฆาธกิารระดบัเจา้อาวาสและพระสงฆท์ัว่ไปไดร้บัการพัฒนา
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ทางดา้นวชิาการ การเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลทางกจิทีพ่ระสงฆพึ์งกระทำา สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์าร

พฒันาสถาบนัพระสงัฆาธิการ วิสยัทศันใ์หมข่องการพัฒนาสถาบนัพระสังฆาธกิาร เพือ่การสนองงานคณะสงฆด์า้น

การปกครอง

  สถาบันพระสังฆาธิการ เป็นองค์กรในสังกัดของสำานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำานักงานพระพุทธ

ศาสนาแห่งชาติ ที่มีความสำาคัญอย่างสูงต่อการสนองงานคณะสงฆ์ด้านการปกครองในมิติของการส่งเสริมและ

พัฒนาพระสังฆาธิการ ให้มีความรู้ความสามารถอยู่ในพระธรรมวินัย อันมีจุดหมายปลายทาง เพื่อประชาชนที่มี

คุณธรรมจริยธรรมและประเทศชาติที่ร่มเย็นเป็นสุข 

 ผลการศึกษากลุ่มพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ทั่วไป พบว่าบุคลากรพระสังฆาธิการ

ระดบัเจา้อาวาสและพระสงฆท์ัว่ไป มคีวามเหน็ตอ่กลยุทธท่ี์เจา้คณะอำาเภอ และเจา้คณะตำาบลในการบรหิารกจิการ

คณะสงฆ์ ในช่วงที่แต่ละท่านดำารงตำาแหน่งในทางที่ดี ส่วนมากให้ความเห็นว่า กลยุทธ์ที่เจ้าคณะอำาเภอ และเจ้า

คณะตำาบลในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใช้นั้น ตา่งก็มุง่เน้นให้คณะสงฆ์ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายทีไ่ด้ตั้ง

ไว ้ไมว่า่จะเปน็ผลสมัฤทธ์ิทางการพฒันาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ความมีประสิทธภิาพและความมปีระสิทธผิล

ทางพระพุทธศาสนา 

 ด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า มีการสนับสนุนของเจ้าคณะอำาเภอ และเจ้าคณะตำาบลในการบริหาร

กจิการคณะสงฆ ์และพระสงัฆาธกิารระดับเจ้าอาวาสและพระสงฆท์ัว่ไป ไดม้กีารพัฒนาตนเอง มกีารสนบัสนนุให้

พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ทั่วไป ได้รับการอบรมให้ด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ หรือ เสริมทักษะ 

เช่น ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ การจัดทำาแผนการสอน เป็นต้น มีการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส

และพระสงฆท์ัว่ไป ไดเ้รยีนเพิม่ในระดบัทีส่งูขึน้ เพือ่นำาความรูท้ีไ่ดม้าพฒันากมีการสนบัสนนุ พระสงัฆาธิการระดบั

เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ทั่วไป ได้ทำาผลงาน เพื่อเพิ่มวิทยฐานะ

 ด้านการพัฒนาคุณภาพ พบว่าเจ้าคณะอำาเภอ และเจ้าคณะตำาบลในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ มี

ส่วนผลักดันให้ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ทั่วไป ประสบความสำาเร็จในด้านต่างๆ มีการเน้น

การพัฒนาด้านวิชาการมาก ทำาให้พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ทั่วไป ทุกคนมีความกระตือรือร้น 

ด้านงานวิชาการการเผยแผ่พุทธศาสนาตามไปด้วย เพราะถ้าเจ้าคณะอำาเภอและเจ้าคณะตำาบลไม่เห็นด้วยกับกิจ

กรรมใดๆ ย่อมดำาเนินการเป็นไปได้ยาก

 นอกจากเจ้าคณะอำาเภอและเจ้าคณะตำาบล จะเป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีทำาให้พระสังฆาธิการระดับเจ้า

อาวาสและพระสงฆ์ทั่วไป ประสบความสำาเร็จได้รับรางวัล หรือ ผ่านการประเมินในแต่ละครั้งแล้ว ความร่วมมือ

ของคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ทั่วไป ยังเป็นปัจจัยสำาคัญเช่นกัน ที่ทำาให้ชุมชนหมู่บ้าน

ประสบความสำาเร็จ ดังนั้น กลยุทธ์ต่างๆ ของเจ้าคณะอำาเภอ และเจ้าคณะตำาบล ที่นำามาใช้ในการทำางาน ในการ

ทีจ่ะใหค้ณะพระสงัฆาธกิารระดบัเจ้าอาวาสและพระสงฆท่ั์วไป ทำางานใหป้ระสบความสำาเรจ็ถือวา่เปน็ส่วนสำาคัญ

ในการผลักดันทุกๆ ด้าน

ข้อเสนอแนะ 
  ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย        

   ๑) นโยบายพัฒนาผู้บริหาร การบริหารท่ีเน้นการร่วมประสานสัมพันธ์ในลักษณะการประชุม

อบรมสัมมนา เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารให้บริหารงานได้สอดคล้องกับความต้องการของพระสังฆาธิการระดับ

๒๒๗
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เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ทั่วไป ในพฤติกรรมที่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ทั่วไปต้องการ ทำาให้

การประสานความคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ทั่วไป เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน

  ๒) นโยบายสนับสนุนส่งเสริมสร้างขวัญและกำาลังใจ แก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและพระสงฆ์

ทัว่ไป ทีป่ระสบความสำาเรจ็ในการทำางาน รวมทัง้ใหก้ารสนับสนนุส่งเสริมความกา้วหนา้ในตำาแหนง่หนา้ท่ีการงาน

ของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ทั่วไป ในวัดวาอารามและชุมชนอย่างจริงจัง

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
 ๑) ควรศึกษาเปรียบเทียบความต้องการของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ทั่วไป เกี่ยว

กับพฤติกรรมผู้นำาในตบลและสังกัดอื่นๆ เพื่อนำาไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารคณะสงฆ์ เขตอำาประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ๒) ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เขตอำาประโคนชัย จังหวัด

บุรีรัมย์ 

 ๓) ควรศึกษาพฤติกรรมผู้นำาในการบริหารกิจการคณะสงฆ์กับประสิทธิผลของวัดในแต่ละชุม
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ศึกษาการเจริญวิปัสสนาภาวนาในสุภสูตร

A Study Of Insight Meditation Practice In Subha Sutta

พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก*

ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง**

บทคัดย่อ

 สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาเนื้อหาและสาระสำาคัญในสุภสูตร (๒) 

เพือ่ศึกษาการเจรญิวปิสัสนาภาวนาในสภุสตูร ผูว้จิยัไดท้ำาการวจิยัเชิงคุณภาพ (เอกสาร) โดยศึกษาขอ้มูลจากคัมภรี์

พระพุทธศาสนาเถรวาทและเอกสารท่ีเก่ียวข้องนำามารวบรวมเรียบเรียงเชิงพรรณาซ่ึงตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

แล้วนำามาศึกษาและอธิบายเพื่อให้ได้เนื้อหาสอดคล้องตามลำาดับของงานวิจัย     

 ผลการวิจัยพบว่า

 สุภสูตร เป็นพระสูตรที่พุทธเจ้าตรัสสอนให้ประชาชนสมาทานและให้ตั้งอยู่ในสีลขันธ์ หรือ อริยสีล

ขันธ์ซึ่งเป็นศีลในองค์มรรคเพื่อการเจริญวิปัสสนาภาวนา คือ (๑) สัมมาวาจา ได้แก่ การพูดจาชอบ ประกอบด้วย 

ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำาหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อ (๒) สัมมากัมมันตะ การทำางานชอบ คือ ไม่ฆ่าสัตว์ 

ไม่ลักขโมยสิ่งของคนอื่น และไม่ประพฤติผิดในกาม (๓) สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตชอบ หมายถึง การเว้นจาก

มิจฉาอาชีวะ การเลี้ยงชีพที่ผิด และปฏิบัติตามธรรมวินัย มีความเพียร มีศีลมีธรรมและมั่นคงในในสามองค์มรรค 

คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะ ซึ่งเป็นการสืบต่อมีสติสัมปชัญญะ ถ้าศีลสมบูรณ์แล้วอริยมรรค

ก็เกิดร่วมกับสมาธิขันธ์ หรือ อริยสมาธิขันธ์ คือ การเจริญภาวนาในจิตของตน ชำาระจิตใจให้บริสุทธิ์จากอภิชฌา 

หรือ การเพ่งเล็งด้วยความโลภอยากได้ของคนอื่น ให้มีสติสัมปชัญญะกำากับ ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็น

ชอบ เป็นประธานซึ่งจะเป็นบาทฐานในมรรค ๘ เมื่อมีสัมมาญาณะจึงมีสัมมาวิมุตติ ผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเอง

และน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตนใน ปัญญาขันธ์หรืออริยปัญญา ขั้นต่อไป    

 ผลของสภุสตูร คอื การไดโ้ลกยิสขุจนถงึโลกตุรธรรม ๙ ซึง่ประกอบดว้ยมรรค ๔ ผล ๔ นพิพาน ๑ และ

ในการเจริญวิปัสสนาภาวนาขั้นของปัญญา พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญให้สมาทานตั้งอยู่ ในสุภสูตรนี้ พระอานนท์

ไดแ้สดงแกส่ภุมาณพ เม่ือแสดงธรรมจบสภุมาณพได้แสดงตนเปน็อบุาสกเขา้ถงึพระรตันตรยั และในอรยิบุคคลขัน้

โสดาบัน คือ ตั้งแต่ฌานขั้นที่ ๑-๘ ซึ่งเป็นโลกิยะและสามารถเปลี่ยนกำาหนดยกจิตเพื่อเจริญวิปัสสนา โดยการดู

อาการปรากฏขึ้นและดับไป 

คำาสำาคัญ: วิปัสสนาภาวนา, สุภสูตร, มรรคมีองค์ ๘ 

  *นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิปัสสนาภาวนา, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
  **อาจารย์ที่ปรึกษา.

๒๓๐



230 231
การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

Abstract

 This thematic paper had two objectives; 1) to study contents and essential teaching 

found in Subhasutta, 2) to study insight meditation development in Subhasutta. The study was 

qualitative research by taking primary source from Theravada Buddhist texts and concerned 

documents. The collected data was analyzed, approved by advisor then re-corrected and 

composed in descriptive style to comply with objects of research.

 Research results were found that ‘Subhasutta’ was a discourse delivered by Buddha 

to people in order to persuade them in observing morality (Sīlakhandha) which was one path 

for insight meditation practice composed of; 1) Sammāvācā or right speech, no lying ,no gibe, 

no harsh words, no prate,  2) Sammākammanta or right actions; no killing animals, stealing, 

no misconducts on sexuality, 3) Sammā-ājīvo or the right livelihood by avoiding wrong living, 

following teaching of Buddha, encouraging effort, setting in three main path which is maintaining 

of mindfulness and awareness. The perfect morality will occur with concentration aggregate or 

noble concentration aggregate which refers to mind development of oneself, purifying mind 

from greed or lust. Practitioners must apply mindfulness, with right views as president which 

later will become the base of noble eightfold path. They can gain the right knowledge, right 

liberation which one can see and experience by himself, bending into the innate mind and 

belonging to the wise who individually realizes the great wisdom or noble wisdom. For insight 

meditation practice, Buddha taught people to live with morality, not concern with other activ-

ity. After Ven. Ananda finished delivering dhamma, Subha, a young man announced himself as 

Buddhist laity. When one lives in morality, gaining happiness which come from entering worldly 

first absorption up to eight absorption then uplifts his mind to develop insight by observing 

true manners of appearing and extinction of name and forms until entering into great wisdom 

or insight knowledge. The profit of Subbhasutta is the gains of worldly happiness and entering 

the nine transcendent spheres composing of 4 path, 4 fruit and 1 Nibbana.     

Keywords: Vipassanapavana, Supa Sutta, Noble Eightfold Path     

  

๑. บทนำา 

 ในสมัยพุทธกาลปรากฏในพระสูตร พระอานนท์ได้แสดงธรรมแก่สุภมานพ โตเทยยบุตร ซึ่งสุภมานพ

ทราบวา่พระอานนทม์าพักทีว่ดัพระเชตวนัมหาวหิาร และไดน้มินตม์าทีบ่า้นเม่ือมโีอกาสจงึถามวา่พระผูม้พีระภาค

เจ้าทรงสรรเสริญธรรมอะไร และทรงชักชวนให้ประชาชนอยู่ในธรรมอะไร เรื่องความสุขในพระพุทธศาสนา ๒๘๖

  ๒๘๖ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถระ ป.ธ.๙), อริยวังสปฏิปทา, กรุงเทพฯ: หจก.ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์), ๒๕๕๔

๒๓๑



232 233รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

มทีัง้ความสุขทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรม ความสขุทีเ่ปน็รปูธรรม คือการมีสุขภาพด ีการมีอาชีพการงานเปน็หลัก

ฐาน การเป็นที่ยอมรับในสังคม การมีมิตรสหาย และการมีชีวิตครอบครัวที่ดี ความสุขในนามธรรม คือ ความสุขที่

เกีย่วกับคณุธรรมความดงีาม ความสขุทีเ่กดิจากความมัน่ใจในคุณค่าของชีวิต ความมีศรัทธาในส่ิงดงีามท่ีเปน็หลัก

จิตใจ การมีปัญญาที่ทำาให้รู้จักปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้อง และความสุขขั้นสูงสุด คือ โลกุตตร ซึ่งเป็นความสุข

ของพระอเสขะ คือ พระอรหนัตขณีาสพทีอ่ยูเ่หนอืกระแสไหลเวยีนของโลกธรรม คือ ความเปน็ผู้มีจติใจอิสระดว้ย

ความรู้เท่าทันต่อสิ่งทั้งหลาย รู้โลกและชีวิตตามความเป็นจริง ความสุขมีความสำาคัญมากในการปฏิบัติธรรม ทาง

พระพุทธศาสนาเริ่มตั้งต้นในการทำาความดี หรือ กรรมดีทั่วๆ ไป ที่เรียกว่าบุญ ดังพระพุทธพจน์ว่าบุญเป็นชื่อของ

ความสุข พระพุทธศาสนาถือว่าความสุขเป็นเรื่องสำาคัญ การที่ อริยสาวกละกามนั้นไม่ใช่เพราะกามไม่มีความสุข 

เพราะพระพุทธศาสนาให้ละเว้นความสุข พระพุทธศาสนายอมรับความสุขตามที่เป็นจริงสอนให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุ

ความสุข และยอมรับว่ากามมีความสุข แต่อริยสาวกละกามเพราะเห็นว่ากามมีความสุขก็จริงแต่ยังปะปนด้วย

ทกุขม์าก สดุทา้ยกอ็ยูใ่นหมวดเวทนา ๒๘๗ และขอ้สำาคญัยังมีความสุขอย่างอ่ืนท่ีสุขกวา่ ลึกซึง้ประณตีกวา่สุขท่ีเกดิ

จากกาม หรือความสุขที่เกิดจากการเสพเสวยรสอร่อยของโลกอย่างสามัญชนนั่น คือ นิพพาน ๒๘๘ สุขอันเกิดจาก

การหลุดพ้น ๒๘๙ พระพุทธศาสนายอมรับหลักการของสุขนิยมว่ามีความสำาคัญต่อชีวิตมนุษย์ปุถุชน เพราะว่าแรง

กระตุน้ทีส่ำาคญัทีท่ำาใหม้นษุยพ์ยายามกระทำาการต่างๆ นัน้ มาจากความอยากมคีวามสขุ เกลียดความทกุขน์ัน่เอง 

ตามสภาวะเหตุเกิดจากทุกข์   

 พระอานนท์เป็นผู้แสดงกับสุภมานพ โตเทยบุตร ผู้ที่ปรากฏในพระสูตรนี้ก็เคยได้ฟังธรรมจากพระผู้มี

พระภาคเจ้า และสุภมานพได้ประกาศตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาแล้ว จึงเคารพนับถือพระอานนท์ในฐาน

เป็นพุทธอุปัฏฐาก ฉะนั้น เมื่อทราบว่าพระอานนท์มา จึงนิมนต์ ไปสนทนาธรรม ปัญหาที่ถามนั้นแสดงให้เห็นว่ามี

ความเคารพนบัถือพระผูม้พีระภาคเจ้ามาก แม้พระองคเ์สด็จดบัขนัธน์พิพาน แต่กป็ฏบิตัติามธรรมทีส่รา้งสรรเสรญิ 

และได้ทรงชักชวนให้คนส่วนมากตั้งมั่น ก็ถือว่าได้บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกัน    

 ความสขุที่อสิระเชน่ ความสขุในสต ิสมาธ ิปญัญา ที่มคีณุคา่และความดใีนตน ความสขุระดบันีไ้มต่อ้ง

อิงอาศัยปัจจัยภายนอกจึงมีความแน่นอน ทำาให้จิตใจตั้งมั่น มีความเชื่อมั่นในตนมาก อานุภาพสูง ความสุขระดับ

นี้เป็นความสุขชั้นดีเพราะทำาให้ชีวิตเป็นอิสระมากขึ้น จิตใจเป็นใหญ่ มากขึ้นสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตนเอง 

คือ (๑) ความสุขจากความเชื่อมั่นในตัวตน (๒) ความสุขจากความดี (๓) ความสุขจากเมตตา (๔) ความสุขจาก

สมาธิจิตใจที่สงบ (๕) ความสุขจากปัญญาเห็นความเป็นจริงเข้าใจสิ่งต่างๆ ด้วยความไม่สงสัย   

 การบรรลุธรรมนั้น บรรพชิตและฆราวาสย่อมไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วฆราวาส

ผู้มีจิตหลุดพ้นกับภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นต่างก็มีความหลุดพ้นเหมือนกัน ในครั้งพุทธกาลฆราวาสจำานวนมาก บรรลุ

ธรรม เช่น พระเจ้าพิมพิสาร อนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขามหาอุบาสิกา เป็นต้น ซึ่งการจะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์

ในพทุธศาสนานัน้ บคุคลจะตอ้งฝกึฝนอบรมจติ ในการอบรมจตินัน้ตอ้งอยูใ่นฐานระดบัต่างๆ ถา้เปน็ปถุชุนสามญัก็

ปฏบิตัธิรรมใหอ้ยู่ในวสิยัทีส่ามารถจะปฏิบัติได้หากมีศรทัธาปฏบิตัธิรรมใหส้งูขึน้ได ้ผูท้ำาวจิยัจึงได้เห็นความสำาคญั

ในสุภสูตร เป็นเหมือนสูตรสำาเร็จ ซึ่งมีองค์ประกอบครบแห่งการความเป็นพ้ืนฐานแห่งความสำาเร็จในการเจริญ

วิปัสสนาภาวนาได้เป็นอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาได้ให้อิสระในการเลือกวิธีการปฏิบัติ จนกระทั่งสำาเร็จเป็นพระ

  ๒๘๗ พระคันธสาราภิวงศ์, โพธิปักขิยธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพฯ: บริษัท บุญศิริการพิมพ์ จำากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๓๒.
  ๒๘๘ พระพุทธทาส อินทปญฺโญหน้า, ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพฯ: บริษัท ตถาตา พับลิเคชั่น จำากัด), หน้า ๑๖๙.
  ๒๘๙ พระภาวนาพิศาลเมธี วิ (ประเสริฐ มนฺตเสวี ป.ธ.๘), วิปัสสนาภาวนา, (กรุงเทพฯ: หจก.ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์), ๒๕๕๘, หน้า ๓๒๖.
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อรหันต์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด และผู้ที่จะบรรลุธรรมได้นั้นต้องโพธิปักขิยธรรม ๓๗ องค์แห่งการตรัสรู้ เกื้อหนุน

แก่อริยมรรค มี ๓๗ ประการคือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรค

มีองค์ ๘ ประการ เป็นพื้นฐานเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจ โดยอาศัยการฝึกหัดกาย วาจา และใจให้เจริญยิ่งๆ ขึ้น ซึ่งหลัก

ธรรมที่เกี่ยวข้องกับความสุขนี้ ผู้วิจัยจะได้ศึกษาค้นคว้า ในงานวิจัยต่อไป ๒๙๐      

 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย        

  ๒.๑ เพื่อศึกษาเนื้อหาและสาระสำาคัญในสุภสูตร      

  ๒.๒ เพื่อศึกษาการเจริญวิปัสสนาภาวนาในสุภสูตร

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้ มุ่งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎก พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกายสีลขันธวรรค 

พระสูตรที่ ๑๐ เล่มที่ ๙ ข้อที่ ๔๔๔-๔๘๐ หน้าที่ ๑๙๗ - ๒๑๒ และวรรณกรรม พระพุทธศาสนาจากอดีตจนถึง

ยุคปัจจุบัน เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยจะดำาเนินการตามวิธีการและขั้นตอนการวิจัยตามลำาดับดังต่อไปนี้

 ๕.๑ ศกึษาเรือ่งความสขุของฆราวาสในคมัภรีพ์ระพทุธศาสนา ประกอบดว้ยพระไตรปฎิก ปกรณวิ์เสส

ต่างๆ และวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ๕.๒ ศกึษาหลกัธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสุขในคมัภรีพ์ระพทุธศาสนาเถรวาทประกอบดว้ยพระไตรปฎิก 

และปกรณ์วิเสสต่างๆ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 ๕.๓ ศึกษาวเิคราะหท์ศันะของพระพทุธศาสนาตอ่ความสุขของฆราวาสในคัมภรีพ์ระพุทธศาสนาสรปุ

ผลทีไ่ดจ้ากการวจัิย พรอ้มขอ้เสนอแนะ และประเดน็ท่ีจะเปน็ประโยชน ์ตอ่การศึกษาตอ่ไป การศึกษาค้นควา้วจิยั

เอกสารแบบพรรณนา เรื่อง ศึกษาการเจริญวิปัสสนาในสุภสูตรครั้งนี้ เป็นการศึกษาเอกสารด้านคัมภีร์พระพุทธ

ศาสนาเถรวาท ศึกษาเฉพาะเนื้อหาหลักธรรม และศึกษาการเจริญวิปัสสนาภาวนาในสุภสูตรเท่านั้นที่ปรากฏใน

พระสูตรอื่น เป็นต้น ผลการวิจัยในสุภสูตร อริยสีลขันธ์ อริยสมาธิขันธ์ และอริยปัญญาขันธ์ ๒๙๑ สำาหรับผู้ปฏิบัติ

เท่านั้นที่จะเห็นผลและเข้าใจได้ ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญหิติ หมายความว่า พึงรู้ได้เฉพาะตน เหมือนรับประทาน

อาหาร ผู้ที่รับประทานเท่านั้น ถึงจะรู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไร เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม การเข้าถึงธรรมหรือการบรรลุ

ธรรม ข้ันมรรคและผล เรียกว่า พระโสดาบัน เริ่มเป็นพระอริยเจ้าต้ังแต่เริ่มเป็นพระโสดาบัน ผู้ที่เข้าสู่กระแสนิ

พาน และจะไม่ตกตำ่าอีกแล้ว หรือเกิดอย่างน้อยก็จะเกิดอีกไม่เกิน ๗ ชาติ ตนก็ย่อมรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้น มรรค 

ผล ๒ เรียกว่าพระสกทาคามี มรรค ผล ๓ เรียกว่า พระอานาคามี และเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือ พระ

อรหันต์ พระนิพพานเรียกว่าพระอเสชะ ผู้ที่ยังไม่ต้องศึกษาในสิกขาบทอีกต่อไป ทั้งหมดเรียกรวมว่าไตรสิกขาบท 

เริ่มตั้งแต่อริยสีลขันธ์ในองค์มรรค เป็นผลของการปฏิบัติในวิริยะ คือ ความเพียร องค์ประกอบมรรค ๘ ได้องค์

มรรค ๓ องค์ประกอบเป็นฐานแรกเป็นฐานของสีลขันธ์ การมีปัญญามองเห็นแล้วละสิ่งที่ไม่ดีออกไปเรียกว่า 

ละชั่ว ไม่ทำาชั่ว ละบาปทุจริตออกไปได้ นี้เป็นสีล รักษาสีลเพื่อเป็นบาทฐานการเจริญสมาธิต่อไปในองค์มรรค

ในสีลได้องค์มรรค ๓ คือ ๑. สัมมาวาจาการพูดจาชอบ ไม่พูดเท็จไม่พูดเสียดสีไม่พูดคำาหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ 

๒. สมัมากัมมนัโต การทำาการงานชอบ ไมฆ่า่สตัว ์ไมเ่อาสิง่ของทีเ่จ้าของไมไ่ดใ้ห ้ไมป่ระพฤตใินกาม ๓. สมัมาอาชโีว 

  ๒๙๐ พระคันธสาราภิวงศ์, โพธิปักขียธรรม, หน้า ๑๑-๑๗๖.
  ๒๙๑ ที.สี. (ไทย). ๙/๔๔๔/๑๙๗.
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การเล้ียงชวีติชอบ เขา้สูธ่รรมวนิยัของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทีท่รงออกแบบแผนใหก้ารปฏบิตัโิดยเปน็ขัน้ตอนเรยีบ

งา่ยไปหายยาก ในวริยิะ คอื ความเพยีร เป็นการสบืเนือ่งตอ่สตสิมัปชญัญะ ๒๙๒ กนัไป ถา้สลีไมส่มบรูณ ์อริยมรรค 

องค์อื่นๆ จะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าไม่มีความบริบูรณ์สีลเป็นบาทฐานเป็นแบบแผน      

 ในการเจริญวิปัสสนาภาวนาในสุภสูตร ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ ย่อมไม่ประสบภัยอันตรายจาก

การสำารวม อริยสมาธิขันธ์ คือ การเจริญสมาธิภาวนาในจิตใจของคน ชำาระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌาละความ

มุ่งร้ายคือพยาบาท มีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ ชำาระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือ

พยาบาทละถีนมิทธะ (ความหดหู่และเซื่องซึม) ปราศจาก ถีนมิทธะ กำาหนดแสงสว่าง มีสติสัมปชัญญะอยู่ ชำาระ

จิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะละอุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่านและรำาคาญใจ) เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบอยู่ภายใน 

ชำาระจิตให้บริสุทธิ์ ภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยสีลขันธ์ อริยอินทรียสังวร ๒๙๓ อริยสติ สัมปชัญญะ และอริยสันโดษ 

อย่างนี้แล้ว พักอยู่ ณ เสนาสนะเงียบสงัด คือ ป่าโคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถำ้า ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง เธอกลับ

จากบิณฑบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้ว นั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำารงสติเฉพาะหน้า เธอละอภิชฌา (ความเพ่ง

เล็งอยากไดข้องเขา) ในโลกมใีจปราศจากอภิชฌาอยู ่ชำาระจติใหบ้รสุิทธิจ์ากอภชิฌา ละความมุ่งรา้ย คือ พยาบาท 

มจีติไมพ่ยาบาทมุง่ประโยชนเ์กือ้กลูต่อสรรพสตัวอ์ยูช่ำาระจติใหบ้รสิทุธิ ์จากความมุง่ร้าย คอื พยาบาทละถนีมทิธะ 

(ความหดหู่และเซ่ืองซึม) ปราศจากถีนมิทธะ กำาหนดแสงสว่าง มีสติสัมปชัญญะอยู่ ชำาระจิตให้บริสุทธิ์จากถีน

มิทธะละอุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่านและรำาคาญใจ) เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบอยู่ภายใน ชำาระจิตให้บริสุทธิ์

จาก อุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ข้ามวิจิกิจฉา คือ ความสงสัยได้แล้ว ไม่มีวิจิกิจฉาในกุศล

ธรรมอยู่ ชำาระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา อุปมานิวรณ์ ๕ เปรียบเหมือนคนกู้หนี้มาลงทุนจนประสบผลสำาเร็จ ใช้

หนี้เก่าที่เป็นต้นทุนจนหมดเก็บกำาไรที่เหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยา เขาคิดว่า เมื่อก่อนมีเหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดู

บตุรภรรยา เพราะความไมม่หีนีส้นิเปน็เหต ุเขาจงึไดร้บัความเบกิบานใจและความสุขใจ เปรยีบเหมือนคนมีทรพัย์

สมบัติ เดินทางไกลกันดาร หาอาหารได้ยาก มีภัยเฉพาะหน้า ต่อมาข้ามพ้นทางกันดารถึงหมู่บ้านอันสงบร่มเย็น

ปลอดภัยโดยสวสัดิภาพ เขาคดิวา่เมือ่กอ่นเรามทีรพัยส์มบตั ิเดนิทางไกลกนัดารหาอาหารไดย้าก มีภยัเฉพาะหนา้

เวลานี้ข้ามพ้นทางกันดารถึงหมู่บ้านอันสงบร่มเย็นปลอดภัยโดยสวัสดิภาพ เพราะการพบภูมิสถานอันร่มเย็นเป็น

เหตุ เขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจ พิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ที่ตนยังละไม่ได้เหมือนหนี้ พิจารณาเห็น

นิวรณ์ ๕ ที่ตนละได้ เหมือนความไม่มีหนี้ ความไม่มีโรค การพ้นโทษจากเรือนจำา ความเป็นไทแก่ตัวเอง และภูมิ

สถานอันสงบร่มเย็น เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ที่ตนละได้แล้วย่อมเกิดความเบิกบานใจ เมื่อเบิกบานใจก็

ย่อมเกิดปิติ เมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบ เธอมีกายสงบย่อมได้รับความสุข เมื่อมีความสุข จิตย่อมตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่น

ก็เจริญภาวนาในฐานปัญญาขันธ์ได้ต่อไป ก็จะก้าวสู้ฐานปัญญาขันธ์ คือ อะไร อริยปัญญาขันธ์ อันเป็นอริยนี้พระ

ผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญ ให้สมาทาน ให้ตั้งอยู่ให้ดำาอยู่และในพระธรรมวินัยนี้ มิได้กิจอื่นที่ยิ่งขึ้นไปอีกกว่านี้ ใน

การเจริญปัญญา ตามฐานตอนตั้งแต่เริ่มด้วย สีล สมาธิและปัญญาในสุภสูตรก็จะเห็นได้ว่า ผ่านกระบวนการเป็น

ขั้นตอนเป็นแบบแผนที่พระพุทธเจ้าทรงวางแบบแผนเอาไว้ให้ปฏิบัติตาม เป็นฐานการปฏิบัติการเจริญวิปัสสนา

ภาวนา ๒๙๔ 

  ๒๙๒ พระมหาทองม่ัน สุทธจิตฺโต, คู่มือการเจริญสติปัฏฐาน ๔, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๓, (กรุงเทพฯ: บริษัท บุญศิริการพิมพ์ จำากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๓๙.
  ๒๙๓ พุทธทาส, ตามรอยพระอรหันต์, (สุราษฎร์ธานี: ธรรมทาน), หน้า
  ๒๙๔ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, แนวปฏิบัติในสติปัฏฐาน, พิมพ์ครั้งที่ ๙ (นครปฐม: โรงพิมพ์

มหามงกุฎราชวิทยาลัย), หน้า ๗๔.

๒๓๔
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 เมื่อได้ปฏิบัติตามจนถึงท้ายที่สุดก็บรรลุธรรมตั้งแต่ฌานเป็น โลกียะ จึงสามารถกำาหนดถอยออกจาก

ฌาน คือการกำาหนดในอาการเกิด - ดับ ก็เข้าญานปัญญา แต่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเหมือนที่เขียนมานี้ หรือการ

เจริญวิปัสสนาญาณ ในฐานโลกุตตระได้แต่ในทางปฏิบัติได้สองทาง คือ ๑. โดยการเจริญฌานสำาเร็จมาก่อนอย่าง

นอ้ย ฌานที ่๑ เรยีกวา่ปฐมฌาน แล้วการเจริญวปิสัสนาภาวนา ในสมาธ ิผา่นฌานตัง้แตป่ฐมฌานขึน้ไป แลว้กถ็อย

จากฌาน มากำาหนดอาการเกิด-ดับ แล้วก็บรรลุมรรค ผล ๒. โดยการเจริญวิปัสสนาภาวนาใช้ชนิกสมาธิ เป็นการ

กำาหนดสติแบบต่อเนื่องเรียกว่า อินทรีย์ ๕ เป็นต้น โดยไม่ต้องใช้ฌานสมาบัติ ในการปฏิบัติการเจริญวิปัสสนา

ภาวนา หรอืการเจริญสมาถภาวนามากอ่น (เป็นทางทีอ้่อมแตม่ฤีทธิ)์ แตก่ารเจรญิสมาธภิาวนา หรอืเรยีกอีกอยา่ง

ว่าสมาถภาวนาต้องสำาเร็จได้ฌานสมาบัติถึงขั้นปฐมฌานก่อน ถึงจะเจริญวิปัสสนาภาวนาได้ โดยดูอาการเกิด-ดับ 

ในสุภสูตรมีครบองค์ประกอบ เป็นแบบแผนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมี พระปัญญา ธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และ

พระมหากรุณาธคิณุ ได้สร้างกฎระเบียบแบบแผนองคป์ระกอบในการปฏิบตั ิถา้ดำาเนนิการไปตามการวางระเบยีบ

ขึ้นไว้ การปฏิบัติเพื่อทางหลุดพ้นที่แท้จริงได้ ในอริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรจน์ มรรค ย่อมเห็นผลมาก มีปกติทำา

สมาธิให้พอประมาณ มีปกติให้ทำาปัญญาพอประมาณ ภิกษุนั้นล่วงละเมิดสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ออกจากอาบัติ

บ้างเพราะในการต้องอาบัติและการออกจากเราแต่สิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย เพราะ

สังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป เธอจึงเป็นพระโสดาบัน ๑ โสดาบัน ๑ ท่องเที่ยวไปในหมู่เทวดาและมนุษย์อย่างมาก

ที่สุดก็เพียงแค่ ๗ ครั้ง แล้วทำาที่สุดแห่งทุกข์เบื้องต้น ปัญญาขันธ์ อริยปัญญาขันธ์เมื่อพระอานนท์แสดงธรรมเสร็จ 

ได้แก่ อริยสีลขันธ์ อริยสมาธิขันธ์ และอริยปัญญาขันธ์ ในพระสูตรไม่แสดงไว้ว่าสุภมานพโตเทยยบุตรนั้นได้บรรลุ

ธรรมขั้นใดแต่ได้แสดงตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิต 

๔. สรุปผลการวิจัย
 ในการศกึษาคน้ควา้วจัิยเอกสารแบบพรรณนา เรือ่ง ศกึษาการเจรญิวปิสัสนาในสภุสตูร คร้ังนีเ้ปน็การ

ศึกษาเอกสารด้านคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ศึกษาเฉพาะเนื้อหาหลักธรรม และศึกษาการเจริญวิปัสสนา

ภาวนาในสภุสตูรเทา่นัน้ ซึง่เป็นการปฏบัิติแบบสมถนำาหนา้วปิสัสนา ดงันัน้ ผูท้ีจ่ะนำาผลการวิจัยไปใชใ้นการศกึษา

ค้นควา้ ควรจะศกึษาเนือ้หาเพิม่เตมิในประเดน็อืน่ๆ ดว้ยใหค้รอบคุม เช่น ในการปฏบิตัวิปิสัสนานำาหนา้สมถ หรอื 

การปฏิบัติวิปัสสนาและสมถควบคู่กัน การปฏิบัติวิปัสสนาล้วนๆ หรือการปฏิบัติตามหลักธรรม วิเคราะห์ทัศนะ

ของพระพุทธศาสนา มีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีตและปัจจุบันอย่างไรบ้าง สุภสูตร ไตรสิกขาบท 

สิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นจึงเป็นโสดาบัน ๑ ท่องเที่ยว

ไปในเทวดาและมนุษย์อย่างมาก ๗ ครั้ง ผู้วิจัยจะได้นำาเสนอวิเคราะห์และ ผู้ปฏิบัติเจริญวิปัสสนาภาวนา ปัจจัต

ตัง เวทิตัพโพ วิญญหิติ หมายความว่า ปัจจัตตัง ก็รู้เฉพาะตน อันวิญญูชน หมายถึงผู้รู้ พึงรู้ได้เฉพาะตน มีมรรค 

ผล ๑ เรียกว่า พระโสดาบัน เริ่มเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่เป็นพระโสดาบัน ผู้ที่เข้าสู่กระแสนิพานและจะไม่ตกตำ่าอีก

แล้ว หรือเกิดอย่างน้อยก็จะเกิดอีกไม่เกิน ๗ ชาติ และเป้าหมายสูงสุดพระพุทธศาสนา คือ พระอรหันต์ เข้าพระ

นิพพาน ไม่เฉพาะในสุภสูตร เรียกว่าทุกๆ พระสูตร สามารถยังทำากุศล ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้ได้มาก

เลยทีเ่ดยีว ไม่มีศาสนาอืน่ใดเหมือนศาสนาพทุธอกีแล้วทีส่ดุยอดขนาดนี ้ตามหลกัคำาสอนของสมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจ้าเรียกว่า พระธรรมมี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ถึงขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือ โลกุตตระ ๙ มี มรรค ๔ 

ผล ๔ และนิพพาน ๑ 

๒๓๕
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๕. ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการทำาสารนิพนธ์ครั้งต่อไป หากมีการศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้ครั้งต่อไป ผู้ศึกษาควร

จะศึกษาในรายละเอียดของหลักธรรมที่ปรากฏในสุภสูตรในประเด็นดังต่อไปนี้  

 ๕.๑ การศึกษาวิเคราะห์องค์ธรรมในนิวรณ์ ๕ มีผลต่อการบรรลุธรรม    

 ๕.๒ การศึกษาวิเคราะห์ปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติในการเจริญวิปัสสนาภาวนา  

 ๕.๓ การวิเคราะห์การเจริญวิปัสสนาภาวนาตามหลักไตรสิขาบท

 ๕.๔ การวิเคราะห์องค์ฌานในการบรรลุธรรม       

 ๕.๕ การศึกษาปัญญาวิมุตติในการเจริญวิปัสสนาภาวนา
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การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑

The Potential Development of Students in the 21st Century.

พระครูปริยัติคุณรังษี, ดร.*

บทคัดย่อ

 บทความนี้เป็นความพยายามในการท่ีจะใช้แนวคิดทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะคุณธรรมและ

จรยิธรรมมาเปน็หลกัพืน้ฐานทีส่ำาคญัในการนำามาพัฒนาศักยภาพของนกัเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ังนี ้เพ่ือเปน็การ

เตรียมนักเรียนออกไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทุกๆ ด้าน โดยต้องมีการเปลี่ยนตัวเองเป็นอย่างมากที่จะอยู่ร่วมใน

ในสังคมอย่างราบร่ืนและมีความสุขที่แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นคนที่ทำางานใช้ความรู้ และเป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ นักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยเป็นผู้มี

ความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้และสามารถนำา

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำางานแม้จะประกอบอาชีพในสาขาใดๆ ก็ตามได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้ ต้องประกอบ

ด้วยวิชา และจรณะ ดังนั้น ทักษะที่สำาคัญของนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเป็นทักษะแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้ง

ต้องมีการเรียนรู้ 3R x 7C และการศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

นักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป 

 

Abstract

 This article is an attempt to apply the concept of Buddhist particularly Moral and 

Ethical. Master the basics is important in the development potential of students in the 21st 

century. This is to prepare students to be the person who has quality aspects. By need to 

transform themselves very much to live in the society smoothly and true happiness. Especially, 

the ones who work with knowledge is a person of learning whether any careers the students 

in the 21st century must be a person of learning with an enthusiasm always interested quest 

knowledge. Commitment to improve learning and can used knowledge to be good to work 

even a career in any field appropriately.Must include of science andprocedure to be followed 

is achieved transcendence (Charanachitta). So the critical skills of students in the 21st century 

require a skill of learning. They need to learn 3R x 7C and throughout life learning. This will 

guide the students to understand, accessanddevelops students to maximize the benefits for 

themselves, their society and country.

Keywords: Potential, Students, the 21st Century.

  
  *ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการวิทยาลัยสงฆ์เลย และอาจารย์ประจำาหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

๒๓๗
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๑. บทนำา

 สังคมปัจจบุนัเปน็ยคุทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมาก มคีวามจำาเปน็ตอ้งมปีจัจยัตา่งๆ ทีจ่ะเขา้มาชว่ยให้

มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงปรารถนาเป็นที่ยอมรับกันว่า การศึกษามีบทบาทสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลง

มาทุกยุคทุกสมัย ในด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียน การสอน การจัดการหลักสูตร ปัจจัยท่ีเข้ามา

เกี่ยวข้องก็คือ ผู้เรียน ผู้เรียนจะบรรลุถึงความรู้ ความสามารถ และการพัฒนาการทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย

ได้ก็ต้องอาศัยครูผู้สอน

 การศึกษาในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการขวนขวายหาความรู้ มันจึงทำาให้เราเป็นกลไกยิ่ง ๆ ขึ้น จิตของ

เราปฏิบัติการอยู่ในร่องรางแคบ ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ธุรกิจ หรือเทคนิควิทยา

ที่เรากำาลังสั่งสมขึ้น วิถีชีวิตของเราทั้งในบ้าน นอกบ้าน และทั้งความเชี่ยวชาญงานอาชีพเฉพาะด้านของเรา ล้วน

กระทำาให้จิตคับแคบและไม่สมบูรณ์ ทั้งหมดนี้นำามาซึ่งวิถีชีวิตอันเป็นเสมือนเครื่องจักรกล เป็นสภาพจิตที่ถูกวาง

ให้เข้ามาตรฐานเดียวกัน การเข้าใจความหมายที่อยู่เหนือถ้อยคำาและพูดถึงเหตุผลที่เกิดความงอกกงามแห่งจิต 

ความเจริญงอกงามนี้เป็นพัฒนาการและความเบ่งบานของจิตใจเรา รวมทั้งสวัสดิภาพทางกายด้วยนั่นคือความ

ดำารงอยู่ในความกลมกลืนทั่วพร้อม ซึ่งในความกลมกลืนเช่นนั้นปราศจากความขัดแย้งหรือความไม่ สถานการณ์

โลกมีความแตกต่างสู่ศตวรรษที่ ๒๑ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อก้าวทันปัจจุบัน ระบบการ

ศึกษา ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง     

 เดก็ในศตวรรษนีเ้ปน็เด็กยคุ IT ยคุสารสนเทศ จำานวนความรูม้หาศาลเพิม่มากขึน้ทกุวนั เราไมต่อ้งการ

เด็กท่องเก่ง เด็กเกรียนเก่ง เพียงอย่างเดียว เราอยากได้นักเรียน บัณฑิต ที่ใฝ่รู้ อยากเรียนรู้ของใหม่เรื่อยๆ และรู้

วิธีที่จะเรียนรู้ด้วยการมีทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) พร้อมกันนั้นก็อยากให้เด็กมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดีด้วย 

(Life Skills) ซึ่งในศตวรรษที่ ๒๑ เด็กควรจะได้รับการสอน ความรู้ในสาระวิชาหลัก คือภาษาแม่และภาษาสำาคัญ

ของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐและความเป็นพลเมืองที่ดี  

 เด็กควรรู้แนวคิดสำาคัญในศตวรรษที่ ๒๑ของสาระวิชาหลักซึ่งประกอบไปด้วย

  - ความรู้เกี่ยวกับโลก

  - ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ

  - ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี

  - ความรู้ด้านสุขภาพ

  - ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้เด็กควรได้รับการฝึกทักษะ ๓เรื่อง คือ

  ๑. ทักษะชีวิตและการทำางานประกอบด้วย ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์ และ

เป็นตัวของตัวเอง ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผลิต และความรับผิดชอบ เชื่อ

ถือได้ ภาวะผู้นำาและความรับผิดชอบ

  ๒. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมคือ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมี

วิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและความร่วมมือ

  ๓.  ทกัษะด้านสารสนเทศ สือ่ เทคโนโลยคีอื การใชแ้ละประเมนิผลสารสนเทศไดอ้ยา่งเทา่กนั วเิคราะห์

และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๓๘
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๒. การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
 ยุคของศตวรรษที่ ๒๑ สังคมโลกต้องต่อสู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในหลายๆ ด้านทั้งเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ในมุมมองทางด้านการศึกษานั้น ถือได้ว่าเป็นยุคของโลกใหม่แห่งการเรียนรู้ 

เนือ่งจากโลกแหง่การศกึษาได้มีการเปลีย่นแปลงไปคอ่นขา้งมาก จะเหน็ไดว้า่ การศกึษาในอดีต (กอ่นชว่งศตวรรษที ่

๒๑) การเรยีนรู้ของผูเ้รยีนนัน้จะขึน้อยูกั่บผู้สอนเปน็สำาคญั ถา้ผูส้อนหรือครไูมส่อนผูเ้รยีนกจ็ะไมรู่ ้เน่ืองจากความรู้

เปน็สิง่ทีห่ายาก แต่ในยคุของศตวรรษที ่๒๑ นี ้ความรูห้าไดง้า่ย แหลง่ของความรูม้อียูห่ลากหลาย ผูเ้รยีนสามารถ

ค้นคว้าและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความท้าทายที่นักการศึกษาและผู้สอนต้องตระหนักรู้และเตรียม

ความพร้อมในการสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (21st. century skill) ให้ได้อย่างเท่า

ทนัเพือ่ทีผู่เ้รยีนจะสามารถนำาทกัษะความรูไ้ปปรับใชใ้นสงัคม เพ่ือใหช้วีติดำารงอยูไ่ดอ้ยา่งมคุีณภาพ สำาหรบัโจทย์

สำาคัญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับคือ จะเตรียมความพร้อมของผู้เรียนอย่างไรให้สามารถ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

  ดังนั้น องค์ประกอบที่สำาคัญและจำาเป็นเพื่อในการเรียนรู้ของนักเรียนทักษะในศตวรรษที่ ๒๑คือ 

มาตรฐานศตวรรษที ่๒๑ การประเมนิผลหลกัสตูรการเรยีนการสอนการพัฒนาอาชีพและสภาพแวดล้อมการเรยีน

รู้จะต้องสอดคล้องกับระบบสนับสนุนการผลิตที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในศตวรรษที่ ๒๑สำาหรับนักเรียนในปัจจุบัน มี

ดังนี้ 

  ๑. ความสามารถในการสือ่สาร คอืความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลขา่วสารและ

ประสบการณ์อนั จะเป็นประโยชนต่์อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทัง้การเจรจาตอ่รอง เพือ่ขจัดและลดปญัหา

ความขัดแย้งต่าง ๆ  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร ด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้

วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ ICT Literacy

  ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด

อย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยว

กับตนเองและสังคม ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ Learning Thinking Skills 

 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

และมกีารตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพโดยคำานงึถงึผลกระทบท่ีเกดิขึน้ตอ่ตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม สอดคล้องกบั 

Life skill 

 ๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ เปน็ความสามารถในการนำากระบวนการตา่ง ๆ ไปใชใ้นการดำาเนนิ

ชวีติประจำาวนั การเรียนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง การทำางาน และการอยูร่ว่มกันในสังคมดว้ยการสรา้ง

เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้

ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระ

ทบต่อตนเองและผู้อื่น สอดคล้องกับ Life skill 

 ๕. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีเปน็ความสามารถในการเลอืกและใช ้เทคโนโลยดีา้นตา่ง ๆ  และ

มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำางาน 

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม สอดคล้องกับ ICT Literacy

๒๓๙
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 มาตรฐานศตวรรษที่ ๒๑

  -  มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาและความเชี่ยวชาญ

  -  สร้างความเข้าใจระหว่างวิชาหลัก เช่นเดียวกับรูปแบบสหวิทยาการศตวรรษที่ ๒๑

  -  เน้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากกว่าความรู้แบบผิวเผิน

  -  การของมสีว่นร่วมของนกัเรยีนกบั ขอ้มลูและ เครือ่งมือในโลกแหง่ความเปน็จรงิและพวกเขาจะพบ

ผู้เชียวชาญในวิทยาลัยหรือในที่ทำางานและ ชีวิตนักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อทำางานอย่างแข็งขัน การแก้ปัญหา

ที่มีความหมาย

  -  การมีมาตรการหลายๆรูปแบบของการเรียนรู้

 หลักสูตร และการสอนในศตวรรษที่ ๒๑

 -  สอนทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งแยกกัน ในบริบทของวิชาหลักและ รูปแบบสหวิทยาการ

ในศตวรรษที่ ๒๑

 -  มุ่งเน้นไปที่การให้โอกาสสำาหรับการใช้ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ในเนื้อหาและวิธีการตามความ

สามารถในการเรียนรู้

 -  ชว่ยใหว้ธิกีารเรยีนรูน้วัตกรรมทีบ่รูณาการการใชเ้ทคโนโลยสีนบัสนนุแนวทางเพิม่เตมิในการใชป้ญัหา

เป็นฐาน และทักษะการคิดขั้นสูง

 -  สนับสนุนให้รวมทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

 การประเมินด้านทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

 -  รองรับความสมดุลของการประเมินรวมทั้งมีคุณภาพสูง การทดสอบมาตรฐานที่มีคุณภาพสูงพร้อม

กับการประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ

 -  เน้นข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของนักเรียนท่ีถูกฝังลงในการเรียนรู้ในชีวิตประจำาวัน

 -  การประเมินการใช้เทคโนโลยีให้มีความสมดุล ความชำานาญนักเรียนซ่ึงเป็นการวัดทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑

 -  ช่วยให้การพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาที่แสดงให้เห็นการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

เพื่อการศึกษาและการทำางานในอนาคต

 - ช่วยให้มาตรการการประเมินประสิทธิภาพระบบการศึกษาในระดับที่สูงประเมินถึงสมรรถนะของ

นักเรียนด้านทักษะในศตวรรษที่ ๒๑        

 

 นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงทักษะที่สำาคัญในศตวรรษที่ ๒๑ ดังต่อไปนี้  

 Bernie Trilling and Charles Fade ๒๙๕ ได้กล่าวว่าทักษะสำาคัญในศตวรรษที่ ๒๑ คือ 3R x 7Cs 3R 

หมายถึง ทักษะการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย การอ่าน (Reading) การเขียน (Riting) และการคำานวณ (Rithmetic) 

คือการนำาทักษะเหล่านี้มาเพิ่มความสำาเร็จให้แก่นักเรียน 7R ประกอบด้วย (1) Critical thinking & problem 

solving (ทกัษะด้านการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และทกัษะในการแกป้ญัหา) (2) Creativity & innovation (ทกัษะ

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) (3) Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม 

ต่างกระบวนทัศน์ (4) Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำางานเป็นทีม 

  ๒๙๕ Bernie Trilling and Charles Fadel.21st Century Skills: Learning for Life in OurTimes. (U.S.A.: Jossey-Bass A Wiley 

Imprint, 2009), pp. 157-177

๒๔๐
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และภาวะผู้นำา) (5) Communications, information & media literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ 

และรู้เท่าทันสื่อ) (6) Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร) (7) Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)    

 ไพฑูรย ์สนิลารตัน ์๒๙๖ กลา่วถงึแนวคิดทักษะของผูเ้รยีนแหง่ศตวรรษนีค้วรเปน็ผูท้ีม่ทีกัษะทีป่ระกอบ

ด้วย (๑) ทักษะด้านเทคโนโลยี (๒) ความสนใจใคร่รู้ (๓) มีจินตนาการการคิดเชิงธุรกิจ (๔) การคิดอย่างมี

วจิารณญาณและการแกปั้ญหา (๕) ความคดิสรา้งสรรค์และพัฒนานวตักรรม (๖) ทกัษะการเรยีนรูข้า้มวฒันธรรม

และสนใจต่อโลก (๗) ทักษะในการสื่อสารและความร่วมมือ 

 วิจารณ์ พานิช ๒๙๗ ได้กล่าวว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ สามารถแจกแจงออกได้เป็น 3RS + 8 + CS 

+ 2Ls 

 ๑. 3RS ประกอบด้วย 

  Reading, ‘Riting, ‘Rithmetics + 21st Century Themes

 ๒. 8CS ประกอบด้วย

  (๑) Critical Thinking & Problem Solving (ทกัษะดา้นความคิดอยา่งมวีจิารณญาณและทกัษะ

การแก้ปัญหา 

  (๒) Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม)

  (๓) Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำางานเป็นทีม 

และภาวะผู้นำา

  (๔) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์

  (๕) Communication, Information & Media Literacy (ทักษะด้านการส่ือสารและรู้ เท่าทันส่ือ

  (๖) Computing & Media Literacy (ทักษะด้านความพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  (๗) Career & Learning Self-reliance (ทักษะด้านอาชีพและการเรียนรู้)

  (๘) Change (ทักษะด้านการเปลี่ยนแปลง)

 ๓. 2 Ls ประกอบด้วย

  (๑) Leaning Skills (ทักษะการเรียนรู้)

  (๒) Leadership (ภาวะผู้นำา)

 พมิพนัธ ์เตชะคปุต ์และคณะ ๒๙๘ กลา่ววา่ ทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เดก็ไทยตอ้งประกอบดว้ย E(4R+7C) 

  E = Ethical Person (ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม)

  4R = Read, Write, Arithmatics, Reasoning

 7C ประกอบด้วย

  C1 : curriculum development (การพัฒนาหลักสูตร)

  C2 : child – centered approach (การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง)

  C3 : classroom innovation implementation (การนำานวัตกรรมไปใช้)

  ๒๙๖ ไพทูรย์ สินลารัตน์, เติบโตเต็มตามศักยภาพสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ของการศึกษาไทย, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณราชวิทยัย, 

๒๕๕๗), หน้า  ๔-๖
  ๒๙๗ วิจารณ์ พานิช, การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑, (นครปฐม: บริษัท ส เจริญ การพิมพ์ จำากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๑๖
  ๒๙๘ พิมพันธ์ เตชะคุปต์ และคุณะ, ทักษะ 5C เพ่ือการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑-๓

๒๔๑
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  C4 : classroom authentic assessment (การประเมินตามสภาพจริง)

  C5 : classroom action research (การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน)

  C6 : classroom management (การจัดการชั้นเรียน)

  C7 : character enhancement (การเสริมสร้างลักษณะ)

 กลุ่ม 4 R เมื่อมีการจัดกลุ่มย่อยจะแบ่งเป็น ๓ ทักษะ ที่ควรเน้น ประกอบด้วย   

  (๑) Literacy (การรู้หนังสือ)       

  (2) Numeracy (การรู้เรื่องจำานวน)

  (3) Reasoning (การใช้เหตุผล)

 ดงันัน้ สำาหรบัในศตวรรษที ่๒๑ ต้องเปลีย่นแปลงทศันะ (perspectives) จากกระบวนทศันแ์บบดัง้เดมิ 

(tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) ที่ให้โลกของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็น

ศนูยก์ลางของกระบวนการเรยีนรู ้เปน็การเรยีนรูท้ีไ่ปไกลกวา่การไดร้บัความรูแ้บบงา่ยๆ ไปสูก่ารเนน้พฒันาทกัษะ

และทศันคติ — ทกัษะการคดิ ทกัษะการแกป้ญัหา ทกัษะองค์การ ทัศนคตเิชิงบวก ความเคารพตนเอง นวตักรรม 

ความสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจ

ตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดล้อม และเหนืออื่นใด คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (the 

ability to handle knowledge effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทักษะที่สำาคัญจำาเป็น

สำาหรับการเป็นนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายในการที่จะพัฒนาเรียนเพื่ออนาคต ให้นักเรียนมี

ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก (optimism) ที่มีทั้ง

ความสำาเร็จและมีความสุข

๓. คุณธรรมกับการพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
 คำาว่า "คุณธรรม" คือ สภาพคุณงามความดี และอีกหลายๆ ศาสนากล่าวถึงเรื่อง "คุณธรรม" ไว้เช่น

กันว่าเป็นสภาพแห่งความดีงาม ความสุขุม และสันติสุข หรือ "เราจะบรรลุคุณธรรมได้ก็ต่อเมื่อเราบริจาคสิ่งที่เรา

รัก" และคุณธรรมนั้นยังมีความหมายที่เป็นเครื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตใจท้ังโดยตรงและอ้อม ซึ่งนักปราชญ์

หลายๆ ทา่นไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ๒๙๙ คณุธรรม หมายถงึ คุณสมบตัทิีเ่ปน็คนด ีความถกูตอ้ง ซึง่มอียูภ่ายในจติใจ

ของบุคคล ซึ่งพร้อมที่จะกระทำาพฤติกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่น หรือทั้งตนเอง และผู้อื่น ๓๐๐ 

คุณธรรม หมายถึง หลักธรรม จริยธรรมที่สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในทางศีลธรรม มีคุณคุณภาพ ความภายใน

ความด ีคอื ความชืน่ชม ยกยอ่งในขณะทีก่ารกระทำาชัว่ยอ่มนำาความเจบ็ปวดมาให้การเปน็ผูม้คุีณธรรมเป็นเกณฑ์

สากลที่ตรงกัน เช่น การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียน ไม่ลักขโมย ไม่ประพฤติผิดในกาม เป็นต้น เป็นสภาพการณ์ของ

การกระทำาความด ีคอื ความเหมาะตามควรตอ่เหตกุารณท่ี์เกดิข้ึน สามารถตดัสินใจแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างเหมาะสม

ด้วย หลักจริยธรรมที่สามารถจำาแนกได้ สามารถสั่งสอนอบรมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของพฤติกรรมที่ถูกต้อง 

มีสติสัมปชัญญะ รับผิดชอบช่ัวดี ตามทำานองคลองธรรม มีจิตใจลักษณะนิสัยและความต้ังใจหรือเจตนาท่ีดีงาม ๓๐๑ 

  ๒๙๙  ยนต์  ชุ่มจิต, ความเป็นครู. (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๐), หน้า ๒๐๗
  ๓๐๐  ประภาศรี  สีหอำาไพซ, พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริธรรม, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๒๘
  ๓๐๑  วิทยา  ทองดี, พื้นฐานการศึกษา, (ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ๒๕๔๔), หน้า ๒๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕

๒๔๒
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 คณุธรรม หมายถงึ คณุธรรมทีบ่คุคลไดก้ระทำาตามความคดิและมาตรฐานของสงัคม ซึง่เกีย่วขอ้งความ

ประพฤตแิละศลีธรรม ลกัษณะของนัน้คณุธรรมเปน็สิง่ละเอยีดออ่นอยูใ่นจติใจของแตล่ะคนไมอ่าจวดัหรอืควบคมุ

ได้ด้วยกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดๆ แต่ควบคุมด้วยจิตสำานึกของตนเองผู้ที่มีจิตสำานึกในคุณธรรมสามารถห้าม

ความคดิไมถู่กต้องของตนองได้และสามารถยบัยัง้การกระทำาทีไ่มส่มควรและอาจสามารถควบคมุตนเองใหป้ระพฤติ

ปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีได้จึงจะได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นคนดีอย่างแท้จริง เพราะว่า คนที่มีคุณธรรมจะต้องมี

องค์ประกอบตามหลักดังต่อไปนี้  

 ๑. เป็นคนจริง  

  ๒. รู้จักควบคุมบังคับตนเอง 

  ๓. มีความอดกลั้น และอดทน 

  ๔. รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีเมตตา 

  ๕. มีวินัย รักษาหลักการ กฎ กติกา 

  ๖. มีความสงสารมีความอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ชื่นชมเมื่อผู้อื่นได้ดี 

 ๗. รู้จักวางเฉย         

 สิ่งที่จะเป็นพื้นฐานของนักเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา อันจะนำาไปสู่การพัฒนาการศึกษาย่ังยืนและ

มีความมั่นคง คือ คุณธรรม เพราะว่าคุณธรรมมีลักษณะที่สำาคัญทางด้านจิตใจมากที่สุด และ ๓๐๒ คุณธรรมยังมี

ความหมายสำาคัญต่อบุคคล สังคม และชาติบ้านเมือง สังคมใดมีสมาชิกของสังคมที่ไร้คุณธรรม จำานวนมาก การ

ทำางานในที่นี้ หมายถึงสังคมนั้นจะมีแต่ความวุ้นวายและยากแก่การพัฒนาในสังคม โดยเฉพาะตามความหมาย

และประเภทของคุณธรรม จึงหมายถึง ความเคยชินในการประพฤติอย่างใดอย่างหนึ่งตรงข้ามกับกิเลส ซึ่งได้แก่ 

ความเคยชนิในการประพฤติผดิอยา่งใดอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้คณุธรรมและกเิลสไมมี่ขอบเขตทีแ่นน่อนสำาหรบัแบง่

ประเภทยอ่ยลงไป จึงไมน่า่แปลกใจทีมี่แบ่งได้หลายวธิ ีแมจ้ะแบง่ไดห้ลายวธิหีรอืดสีกัเพียงใด กอ็ดทีจ่ะเหลือ่มลำา้

กนัไม่ไดอ้ยู่นัน้เอง ซึง่ความประพฤตแิตล่ะครัง้สบืเนือ่งมาจากคณุธรรมหลายอยา่ง และเมือ่ฝกึคณุธรรมใดคณุหนึง่ 

คุณธรรมอื่นๆ มักจะพลอยได้ไปด้วย และทำานองเดียวกัน การปล่อยตัวให้กิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งมาเกาะกุมจะ

พลอยให้มีกิเลสอีกหลายๆ อย่างติดตัวไปโดยอัตโนมัติ  

 โดยธรรมชาติของคนไทยโดยทั่วๆ ไปว่าเป็นคนเช่นไรคนไทยคนมีนำ้าใจ อ่อนไหวในความรู้สึก ช่วย

เหลือกันดี อบอุ่น คนไทยชอบคนอ่อนน้อมถ่อมตน และติดดิน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประเทศไทยมีธรรมชาติที่เอื้อ 

ทำาให้อยู่สบายคนไทยจึงชอบความสบาย ชอบใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีสิ่งสำาเร็จรูป ไม่สู้สิ่งยากคนไทยมักจะไม่

กล้าแสดงความคดิเห็นทีแ่ตกตา่งกบัคนอืน่ หรอืไม่กล้าออกความเหน็รวมท้ังระวงัท่ีจะไม่ท้าทายความคิดเห็นของ

คนอื่นคนไทยไม่ชอบให้ใครตะคอกและขึ้นเสียงหรือไม่ชอบคนที่ทำาตัวเก่งกล้าสามารถหรือคิดว่าตัวแน่ บางครัง้คน

ไทยนั้น ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากเกินไปจนมองข้ามกฎเกณฑ์ หลักการความชอบธรรม มีพรรคมีพวก

และปกป้อง ส่วนคนต่างชาติ ส่วนใหญ่จะมีวินัยถือกฎเกณฑ์เป็นใหญ่ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกับคนอื่น 

กล้าออกความเห็นแสดงถึงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในงานของตน มุ่งมั่นที่จะทำางานนั้นให้สำาเร็จคนต่างชาติมี

ชีวิตแบบตัวใครตัวมัน มีความเครียดสูง ว้าเหว่ มีความกดดันสูงแต่ถ้าเราลองกลับไปทบทวนดูตามหลักคุณธรรม

  ๓๐๒  เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๒๕

๒๔๓
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ที่กล่าวไว้ซึ่งจะเป็นการผสมผสานระหว่างสิ่งดีๆ ของคนไทยและชาวต่างชาติและถ้าทุกฝ่ายซึ่งได้แก่ คณะครู 

ผูป้กครอง ฝา่ยกฎหมายบา้นเมอืงใหค้วามรว่มมอืกนัฝกึและนำาปรับมาใชก้บันกัเรียนดว้ยปญัญาท่ีเปีย่มดว้ยความ

เมตตาเมื่อเยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม เป็นคนดีอย่างแท้จริง   

 การท่ีเยาวชนของไทยจะเตบิโตขึน้มาเปน็ผูใ้หญท่ี่สมบรูณไ์ดน้ัน้ จะตอ้งมีพ้ืนฐานของความเปน็คนดมีี

คุณธรรม ซึ่งคุณธรรมที่เหมาะสมจะพัฒนาทางด้านจิตใจของเยาวชนให้มาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้นั้น คือ คุณธรรมต้อง

มีหลักของคุณธรรมที่ถูกต้องของมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังต่อไปนี้

 ๑. คุณธรรมที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์มี ๕ ประการ คือ

  ๑.๑ มีจิตใจเคารพในชีวิตและร่างกายของผู้อื่น ไม่มุ่งทำาร้ายผู้อื่น

  ๑.๒ มีจิตใจเคารพในทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ทุจริตฉ้อโกง

  ๑.๓ มีจิตใจเคารพและยินดีในคู่ครองของตน ไม่ประพฤติผิดในกาม

  ๑.๔ มีจิตใจเคารพในความจริง ไม่หลอกลวงกล่าวเท็จ

  ๑.๕ มีจิตใจเคารพในศักดิ์ศรีของตน ไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติดให้โทษ

 ๒. คุณธรรมอันพึงประสงค์ของมนุษย์มี ๕ ประการ คือ

  ๒.๑ รู้จักเสียสละ ซื่อสัตย์ กตัญญู

  ๒.๒ รู้จักข่มใจ ฝึกใจตนเอง

  ๒.๓ รู้จักอดทน อดกลั้น อดออม

  ๒.๔ รู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต

  ๒.๕ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 ๓. สิ่งที่เป็นพื้นฐานทางจิตใจของมนุษย์ที่ควรงดเว้น มีดังนี้

  ๓.๑ การเว้นสิ่งที่ควรเว้น มีดังนี้

    ๓.๑.๑ อคติ ความลำาเอียง มี ๔ อย่าง คือ

   ๑) ฉันทาคติ คือ ลำาเอียงเพราะมีความรักใคร่สนิทสนมกัน หรือ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน

ในฐานะต่างๆ

   ๒) โทสาคติ คือ ลำาเอียงเพราะมีความไม่ชอบพอกัน, ไม่ถูกใจกัน, มีเรื่องกระทบกระทั่งกัน, 

มีความบาดหมางกัน หรือมีความโกรธแค้นกัน

   ๓) โมหาคติ คอื ลำาเอยีงเพราะมีความหลงผดิเปน็ชอบ, หลงงมงาย ไมรู่แ้จง้เหน็จรงิในภารกจิ

หรืองานท่ีมอบหมาย หรือความลำาเอียงเพราะความลุ่มหลงในอิฎฐารมณ์ และอารมณ์ท่ีน่าปรารถนา กล่าวคือ ลาภ ยศ

สรรเสริญ สุข

   ๔) ภยาคติ คือ ลำาเอียงเพราะมีความกลัว, มีความเกรงใจ, มีความหวาดระแวง, มีความหว่ันไหว,

เกรงกลัวอิทธิพล และเกรงกลัวอำานาจ

 ถ้าอคติมีความลำาเอียงข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้ง ๔ มีอยู่แก่ผู้ใด ผู้นั้น จะไม่มีความอาจหาญ หรือแกล้ว

หล้าที่จะตัดสินใจกระทำาในสิ่งที่ถูกต้องได้ อันเป็นเหตุให้ “เสียความยุติธรรม”

๒๔๔
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  ๓.๑.๒ ทุจริต คือ ความประพฤติผิด ๓ ประการ

   ๑) กายทุจริต คือ ประพฤติผิดทางกาย เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม

   ๒) วจีทุจริต คือประพฤติผิดทางวาจา คือคำาพูด เช่น พูดเท็จ พูดคำาหยาบ พูดส่อเสียด และ

พูดคำาเพ้อเจ้อ

  ๓) มโนทุจริต คือ ประพฤติผิดทางใจ เช่น โลภคือ อยากได้ของผู้อื่น, พยาบาทปองร้ายผู้อื่นและ

มิจฉาทิฎฐิ – เห็นผิดจากทำานองคลองธรรม

 ๓.๒ การประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติ มีดังนี้

  ๓.๒.๑. พรหมวิหารธรรม คือ หลักธรรม เพื่อการดำารงชีวิตอย่างประเสริฐ ๔ ประการ

   ๑) เมตตา คือความรักใคร่, ความเป็นผู้มีเมตตาจิตต่อผู้อื่น, ความหวังดี, ความปรารถนาดี, 

ความมุ่งดี – มุ่งเจริญต่อผู้อื่น

   ๒) กรุณา คือความสงสาร, มีจิตคิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่น, ความเป็นผู้มีนำ้าใจ

   ๓) มุทิตา คือความยินดี, ความเป็นผู้มีจิตคิดที่จะสนับสนุนส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้แก่

ผู้อื่น, การแสดงความยินดีต่อความสำาเร็จของผู้อื่น

   ๔) อุเบกขา คือความวางเฉย, ความเป็นกลาง, ความยุติธรรม, ความเป็นธรรมในทุก

สถานการณ์

  ๓.๒.๒ สังคหวัตถุ คือ หลักการสังคมสงเคราะห์/หลักมนุษยสัมพันธ์ ๔ ประการ

   ๑) ทาน คือการให้ ให้รู้จักให้แก่ผู้ที่ควรให้ ด้วยสิ่งของที่ควรให้ ทั้งอามิสทาน – ให้ด้วยวัตถุ

สิ่งของ และธรรมทาน – ให้ด้วยธรรมะ – ข้อคิด คติธรรม แนวทางดำาเนินชีวิต

   ๒) ปิยวาจา คือ เจรจาไพเราะ, พูดคำาอ่อนหวานประสานสัมพันธ์, พูดคำาเป็นมิตรไมตรีที่ดี

ต่อกัน, พูดคำาสัตย์คำาจริงที่เป็นประโยชน์

   ๓) อตัถจรยิา คอื ประพฤตปิระโยชนบ์ำาเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชนต์อ่หนา้ที ่และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง, 

สิ่งใดเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสงบสุขแก่สังคม หรือหน่วยงาน ให้ประพฤติสิ่งนั้นและปฏิบัติสิ่งนั้น 

ด้วยความสุขุมรอบคอบ

   ๔) สมานตัตา คอื วางตนเหมาะสม ใหป้ระพฤต ิ– ปฏิบตั ิ– ดำารงตน และวางตนอย่างเหมาะ

สมในทุกสถานการณ์ ให้มีกิริยามารยาทที่พึงประสงค์ในการทำางานตามหน้าที่

 ถา้เยาวชนในยคุปฏริปูการศึกษานี ้มพีืน้ฐานของความเปน็มนษุยท์ีส่มบรูณก์จ็ะไมท่ำาใหเ้กดิวกิฤตการณ์

ทางสงัคมทีเ่กดิขึน้อยูใ่นปัจจุบัน โดยเฉพาะเกดิวกิฤตการณท์างสงัคมพ้ืนฐาน คือ สถาบนัครอบในสงัคมไทย เพราะ

ไมม่คีณุธรรมเป็นตัวต้ัง แต่ไปยดึเอาเศรษฐกจิแบบทนุนยิมเปน็ตวัตัง้ จงึทำาใหจ้ติใจของเยาวชนไมเ่กดิเจรญิไปตาม

ความทันสมัยในด้านต่างๆ แต่ถ้าว่า เยาวชนไทยนั้น โดยเฉพาะนักเรียนที่ถือว่าเป็นผู้ที่จะพัฒนาประเทศชาติให้

ดำารงอยู่ได้ และสามารถดำารงตนเองอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้นั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ต้องยึดเอาคุณธรรมเป็น

ตัวตั้ง ดังรูปที่ปรากฏ

๒๔๕
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 การทีน่กัเรยีนจะอยูไ่ดอ้ยา่งมคีวามสขุนัน้ตอ้งมคีณุธรรมเปน็ตวัตัง้ของการพฒันาทกุชนดิ วิกฤตการณ์

ทางความเสือ่มทางคณุธรรมทีข่าดหายไปจากจติใจของเยาวชนท่ีเปน็นกัเรียน ท่ีทำาใหเ้กดิผลกระทบหลายๆ อย่าง

ตามมา เพราะเยาวชนเหลา่นัน้เอาตวัตัง้ตวัอืน่เปน็ศนูย์กลาง จงึทำาใหว้ธิคีดิของเยาวชนเองไมเ่ปน็ไปตามวธีิคดิของ

คนในแบบยุคสมัยโบราณที่เขามีวิธีคิดเชิงคุณธรรม ซึ่งเป็นวิธีคิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงกล่าวได้ว่า ตลอด

เวลาในประวติัศาสตรข์องมวลมนษุยชาต ิมวีธิคีดิแบบเชงิคุณธรรม การจดัการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ นัน้ ตอ้ง

ทำาให้คนไทยได้รับการศึกษาทุกคน เพื่อความเจริญงอกงาม และเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และมีจิตสำานึกที่ถูกต้องดังรูปต่อไปนี้

ชุมชน

คุณธรรม

สังคม การเมืองการปกครอง

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ครอบครัว

วัฒนธรรมการศึกษา

มีความรู้คู่คุณธรรม

สติปัญญาดีเลิศ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

มีความสุขที่มั่นคง

จิตใจสมบูรณ์

มีวัฒนธรรมในการดำารงชีวิต

อย่างถูกต้อง

 ๓๐๓ ชีวิตที่สมบูรณ์แบบจะก้าวหน้า ถอยหลังขึ้นหรือลง สุขหรือทุกข์ เสื่อมหรือเจริญ ขาดทุนหรือ

กำาไร ใช่จะอยู่ทีส่มบัตภิายนอกคอืสงัขารรา่งกายก็หาไม ่ส่ิงสำาคัญท่ีสุด ไดแ้กส่มบตัภิายในคือจติใจท่ีประกอบดว้ย

คุณธรรม สมดังพุทธภาษิตที่ว่า 

  ๓๐๓  พระพิจิตรธรรมวาที (ชัยวัฒน์ธมฺมวฑฺฒโน), เทศนาวาไรตี้, (กรุงเทพฯ: เลี่ยงเชียง, ๒๕๓๙), หน้า ๒๐๗ - ๒๐๘

๒๔๖
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  กมฺมำวิชฺชา จ ธมฺโม จ  สีลำ ชีวิตมุตฺตมำ

  เอเตนมจฺฉาสุชฺฌนฺติ  น โคตฺเตนธเนน วา.

 กรรม (การงาน) ๑ วิชชา (ความรู้) ๑ ธรรม (สภาวะที่ทรงไว้มิให้ตกไปในทางชั่ว) ๑ ศีล (การรักกาย 

วาจา ใจ ดีงามด้วยสิ่งทั้ง ๕ นี้ หาใช่ด้วยตระกูลหรือทรัพย์ไม่ฯ

  เห็นได้ว่าองค์ประกอบที่สำาคัญที่บันดาลให้ทุกอย่างดีนั้น คือ ธรรมะหรือคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจ นัก

กวีท่านหนึ่งแต่งเสริมไว้น่าฟังว่า 

  อันคนดี มิใช่ดี  ด้วยที่ทรัพย์

  มิใช่นับ โคตรเหง้า เผ่าพงศา

  คนดีนี้ ดีด้วยการ งานนานา

  อีกวิชา ศีลธรรม นำาให้ดี

 ความดีความสุขที่ชีวิตได้รับ มีอะไรบ้าง ท่ีมิใช่เป็นผลของการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม ทำาให้

นึกถึงคำาที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า 

 ต้องการสุขกาย ให้ขวนขวายทำาดี 

ต้องการเป็นเศรษฐี ให้รู้จักประหยัด

ต้องการสมบัติ ให้กตัญญู

ต้องการความรู้ ให้คบบัณฑิต 

ต้องการมีมิตร ให้เสียสละ 

ต้องการพละ ให้บริหารร่างกาย 

ต้องการผู้อุปถัมภ์ ให้มีความขยัน 

ต้องการสมัครสมาน ให้มีความสามัคคี 

ต้องการเป็นคนดี ให้มีศีลธรรม 

ต้องการไม่มีคดีความ ให้รู้จักหยุดฯ     

 เด็กนักเรียนในยุคศตวรรษที่ ๒๑ นี้ สิ่งที่จะทำาให้เขาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และ

เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคมในอนาคตนั้น ต้องมีการฉีดวัคซีนทางจิต เพื่อที่จะให้นักเรียนไม่หลงทางโลก และ

หลงผิดไปตามยุคโลกาภิวัตน์ที่ไร้พรมแดน ถ้าผู้จะปฏิรูปการศึกษาให้เต็มรูปแบบให้ครบทุกกระบวนการต้องไม่

ให้นักเรียนเรียนขาดวัคซีนทางจิต ถ้ามิได้ฉีดเชื้อหรือภูมิต้านทานไว้ก่อน ดังคำาที่เขากล่าวไว้ว่า “ถ้าสติมาปัญญา

จะเกิด ถ้าสติเตลิดจะเกิดปัญหา” นักเรียนก็จะเห็นผิดเป็นชอบ ซึ่งโดยธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีดีมีเลว นักเรียน

ดุจผ้าขาวที่บริสุทธิ์สะอาด แต่ถ้าผ้าขาวต้องเศร้าหมอง ก็เพราะธุลีมาบดบัง นักเรียนก็จะถูกความชั่ว คือ ตัวกิเลส

มันจับใจ การที่จะทำาให้นักเรียนเป็นคนดีต้องทำาลายความชั่ว (กิเลส) ให้หมดไป สิ่งต่างๆ ที่เป็นความชั่วก็จะค่อย

ละลายหายไปในทีส่ดุ นกัเรยีนกเ็ตบิโตขึน้เปน็มนษุย์ท่ีสมบูรณ ์เพราะเขาเหล่านัน้ ไดฝึ้กฝน อบรม ท้ังทางรา่ยกาย

และจิตใจ ดังคำาพระที่กล่าวไว้ว่า “ทนฺโต เสฎฺโฐมนุสฺเสสุ” ผู้ที่ฝึกตนดีแล้ว ถือว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

๒๔๗
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๔. สรุปการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑     

  ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ตั้งอยู่บนฐานคิดที่เชื่อว่า รูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมในช่วงศตวรรษ

ที่ ๒๐ ซึ่งเน้นยำ้าแต่การเรียนและท่องจำาเนื้อหาในสาระวิชาหลัก อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วในการดำารงชีวิตและการทำางานในโลกศตวรรษใหม่ภายใต้ความท้าทายใหม่ 

สำาหรบัแนวคดิทกัษะแหง่ศตวรรษที ่๒๑ นัน้ ต้ังต้นจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูท้ีจ่ำาเปน็สำาหรบัศตวรรษท่ี ๒๑โดย

ให้ความสำาคัญกับการปลูกฝัง “ทักษะ” ที่จำาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะในการคิดขั้นสูง ทักษะในการเรียน

รู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทำางาน ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคู่กับ “เนื้อหา” ในสาระ

วชิาหลกัและความรูอ้ืน่ทีส่ำาคญัในศตวรรษที ่๒๑เชน่ ความรู้เร่ืองโลก ความรู้ดา้นการเงนิ เศรษฐกจิ ธรุกจิและการ

เปน็ผูป้ระกอบการ ความรูด้้านพลเมือง ความรูด้้านสขุภาพ และความรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม ผา่นหลกัสตูรทีม่ลีกัษณะ

กระชับ (lean curriculum) ช่างคิด (thinking curriculum) และบูรณาการ (interdisciplinary curriculum)

เพื่อสร้างนักเรียนที่มี “คุณลักษณะ” อันพึงปรารถนาของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ได้ นั่นคือ รู้จักคิด รักการเรียนรู้ มี

สำานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำางานร่วม

กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต  นอกจากนี ้การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่๒๑ ยงัตอ้งมกีารผสมผสานเทคโนโลยี

เขา้กบัเนือ้หาและวธิกีารสอน โดยใชเ้ทคโนโลยสีนบัสนนุทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบใหมใ่นการพฒันาเนือ้หาและทักษะ

แบบใหม่อีกด้วย เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การ

เชื่อมต่อและมีส่วนร่วม ใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหา

ที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา-แก้ไข-จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

และมีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง

บรรณานุกรม

ประภาศรี สีหอำาไพร. พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริธรรม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕.

พระพิจิตรธรรมวาที (ชัยวัฒน์ธมฺมวฑฺฒโน). เทศนาวาไรตี้. กรุงเทพฯ: เลี่ยงเชียง, ๒๕๓๙.

พิมพันธ์ เตชะคุปต์ และคุณะ, ทักษะ 5C เพื่อการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน

 แบบบูรณาการ, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.

ไพทูรย์ สินลารัตน์. เติบโตเต็มตามศักยภาพสู่ศตวรรษที่ ๒๑ของการศึกษาไทย, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

 จุฬาลงกรณราชวิทยัย, ๒๕๕๗.

ยนต์ ชุ่มจิต. ความเป็นครู. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๐

วิทยา ทองดี. พื้นฐานการศึกษา. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ๒๕๔๔

วิจารณ์ พานิช. การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑. นครปฐม: บริษัท ส เจริญ การพิมพ์ จำากัด, ๒๕๕๖.

Bernie Trilling and Charles Fadel. 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. U.S.A.:

 Jossey-Bass A Wiley Imprint, 2009.

๒๔๘



248 249
การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan
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SaenAaya: An annual ritual of Prasart Phosritard

at Ban Phosritard Samrongtap District Surin Province

ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ*

ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร**

บทคัดย่อ

 ฐานคตคิวามเชือ่ในอำานาจเหนือธรรมชาตอินัเปน็ทีม่าของประเพณแีซนอาหยะจยูทำาใหเ้กดิวฒันธรรม

พธิกีรรม บวงสรวงเซน่ไหว้ต่อสิง่วญิญาณทีเ่ชือ่วา่ศักดิส์ทิธิม์คีวามเช่ือวา่อาจสถติอยูใ่นปราสาท อันเปน็เทวสถาน 

แห่งลัทธไิศวนกิายบชูาพระศวิะมคีวามเช่ือในดวงวญิญาณท่ีมีมาตัง้แตส่มัยโบราณนบัพันป ีชมุชนบา้นโพธิศ์รธีาต ุ

อำาเภอสำาโรงทาบ จงัหวดัสรุนิทร ์มวีถีิชีวิตความเปน็อยูท่ีต่อ้งพึง่พงิอาศยัธรรมชาต ิฟา้ฝน ดว้ยเหตนุีเ้องจงึตอ้งการ

จัดเครื่องพิธีกรรมบูชาแซนอาหยะจูยประจำาปีก่อนการลงทำาการเพาะปลูกทุกปีน้ันคือ พิธีกรรมแซนอาหยะจูย

บูชาเพื่อความอุดมสมบูรณ์จาก อาหยะจูย ที่สถิต ณ ปราสาทวัดโพธ์ศรีธาตุ อันเป็นศาสนาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ประจำาชุมชนแห่งนี้มานานนับพันปี พิธีกรรมแซนอาหยะจูยก็เช่นเดียวกัน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ และความเป็น

สิริมงคลในการเพาะปลูก หรืออาจเป็นการบอกกล่าวที่มนุษย์มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความเคารพนับถือ และศรัทธา 

ด้วยเป็นต้น เป็นพิธีกรรมการแซนทุกปีกลุ่มชาวไทยกูย จัดประกอบขึ้น เพื่อบูชาประจำาปี ในข้างขึ้น ๕ คำ่า เดือน 

๓ ของทุกปีก่อนการลงทำาการเพาะปลูก และได้เป็นประเพณีเล็กๆ ที่ชาวชุมชนนี้ยังให้ความนับถือ และยังมีการ

สืบทอดอยู่ในปัจจุบัน

คำาสำาคัญ: แซนอาหยะ, ปราสาทบ้านโพธิ์ศรีธาตุ, จังหวัดสุรินทร์

Abstract

 This article aims to present the important of back ground of super natural belief which 

becomes an annual ritual of worshiping to the Holy Spirit in Prasart 

 Phosritard. In the community or Ban Phosritard Samrongtap District Surin province 

has a belief of spirit which inherited from ancestor for thousand years. The rural people have 

  * อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
  ** รองผู้อำานวยการสำานักงานสำานักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๒ จังหวัดสุรินทร์
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the way of life which depends on the natural resource, raining, it will be the case of holding 

an annual ritual of worshiping for the abundance of nature before to grow the plants, it is a 

festival in a year of the community to the belief which inherited to the present day.

Keywords: San Aayajuy, Ban Phosritard Castle, Surin province.

๑. คำานำา
  ความเปน็มาของการแซนอาหยะจยูนัน้ มมีาตัง้แต่สมยัโบราณถา้จะอธบิายวา่มนษุยไ์ดถื้อกำาเนดิขึน้มา

ทา่มกลางธรรมชาต ิมวีถิชีวีติความเปน็อยูท่ีต่อ้งพึง่พงิอาศยัและมคีวามเกีย่วขอ้งกบัธรรมชาตติลอดเวลาตัง้แตเ่กดิ

จนตาย การทีม่นษุยต์อ้งพึง่พงิอาศยัธรรมชาตอิยูต่ลอดเวลานีเ้อง ทำาใหต้อ้งเผชญิกบั เหตกุารณแ์ละปรากฏการณ์

ความแปรปรวนของธรรมชาติ เช่น นำ้าท่วม ฟ้าร้อง ฟ้าฝ่า ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์ไม่สามารถ

เขา้ใจหรอือธบิายได ้จึงก่อใหเ้กดิความรูส้กึทีว่า่ธรรมชาติมนีัน้พลงัอำานาจทีย่ิง่ใหญเ่หนอืมนษุย ์ปรากฏการณท์าง

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ก่อทั้งคุณและโทษทำาให้มนุษย์เกิดความยำาเกรงและหวาดกลัว สิ่งนี้เองจึงเป็นมาของอำานาจ

ทีเ่หนอืมนษุยท์ีเ่รยีกวา่ เทพเจ้า เทวา อารกัษ ์หรอืพลงัแห่งภตูผปีศีาจ ทีม่พีลงัอำานาจเหนอืธรรมชาตคิอยควบคุม

อยู ่๓๐๔ สามารถสรปุความเชือ่ของมนษุยท์ีมี่ตอ่พลงัอำานาจทีไ่มส่ามารถอธบิายได ้๓๐๕ ไดด้งันี ้ความเช่ือในอำานาจ

ธรรมชาต ิเชือ่วา่ธรรมชาตมิอีำานาจ สามารถดลบนัดาลใหเ้กดิทกุขส์ขุแกม่นษุยไ์ดม้นษุยจ์งึใหค้วามเคารพยำาเกรง

และพยายามเอาใจธรรมชาติเพ่ือให้ธรรมชาติให้สิ่งที่ตนปรารถนาเช่ือในอำานาจวิญญาณผีสางเทวดา เป็นความ

เชื่อที่วิวัฒนาการมาจากความเชื่อแบบดั้งเดิม คือเช่ือว่าในธรรมชาติมีจิตวิญญาณครอง วิญญาณเหล่านั้นสถิต

อยู่ในธรรมชาติ และเป็นผู้ควบคุม ให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ ทั้งในด้านที่เป็นคุณและเป็นโทษแก่มนุษย์เชื่อ

ในพลังอำานาจอันลึกลับว่าเป็นเทพเจ้า เทวดาที่รักษา ก้อนหิน ทางนำ้า ปราสาทเก่าแก่ ของโบราณรวมไปถึงสัตว์

ที่อาศัยในป่าเขาลำาเนาไพร เป็นความเชื่อที่พัฒนามาจาก ความเชื่อเรื่องวิญญาณอีกขั้นหนึ่ง คือเชื่อว่ามีวิญญาณ 

หรือ เทวดาประจำาอยู่ในธรรมชาติทุกประเภท เทพเจ้าเหล่านั้นมีอารมณ์ รัก ชอบ โกรธ หลง แต่มีอำานาจเหนือ

มนุษย์ ฉะนั้นผู้ที่กระทำาการประกอบพิธีกรรมในด้านนี้ จึงพยายามเพื่อเอาใจเทพเจ้า หรือวิญญาณเหล่านั้น ด้วย

การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ด้วยวิธี เซ่นไหว้ สังเวย เป็นต้น      

 นอกจากนั้นยังพยายามสร้างรูปเคารพขึ้นมาเพื่อเคารพบูชาอีกด้วย ด้วยเหตุดังกล่าว มนุษย์ในสมัย

โบราณจึงนับถือธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ใหญ่ ภูเขา แม่นำ้า จอมปลวก เป็นต้น เป็นที่พึ่งหรือสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 

ด้วยความเชือ่วา่สิง่เหลา่น้ีต้องมีอำานาจลกึลบัสิงสถติอยู ่และมกีารทำาพธิกีรรมการเซน่สรวง กราบไหวบ้ชูา เปน็ตน้ 

เพือ่เอาใจอำานาจลึกลบัเหลา่นัน้มใิหก้ระทำาอนัตราย และหวงัผลใหต้นไดใ้นส่ิงท่ีปรารถนาอีกประการหนึง่ดว้ย แซน

อาหยะจยูกบัความเชือ่เรือ่งฝนฟ้าเพือ่ความอดุมสมบูรณ์บา้นโพธิศ์รธีาต ุตำาบลเกาะแก้ว อำาเภอสำาโรงทาบ จังหวดั

สุรินทร์เป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากอดีต เป็นความเชื่อที่มีต่อปราสาทโบราณ ที่มีความเชื่อว่ามี

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักษา นั้นคือ วิญญาณอาหยะจูย (วิญญาณผัรักษาหมู่บ้าน) ที่เป็นอารักษ์ประจำา ปราสาท

บ้านโพธิ์ศรีธาตุ ที่มีอิทธิพลต่อชุมชน กลุ่มประชากรที่พูดภาษากูย โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านโพธิ์ศรีธาตุ เป็นกลุ่ม

  ๓๐๔ พระมหาวีระ สุขแสวง, “มะม็วด: พิธีกรรมและความเช่ือของกลุ่มคนพูดภาษาเขมรถ่ินอำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์”, การค้นคว้าอิสระ

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร. ๒๕๕๐.หน้า ๑.
  ๓๐๕ วิลาสินี ศรีนุเคราะห์,“ ปันโจล : กรณีศึกษาพิธีการไหว้ครูเพื่อสืบทอดพิธีกรรมอันเนื่องมาจากความเชื่อของชาวไทยเขมรสุรินทร์”. 

รายงานการวิจัย. คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์.๒๕๔๓.หน้า ๑.
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
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ชาวไทยกูยที่มีวิถีชีวิต ความเชื่อพิธีกรรม ประเพณี ของกลุ่มได้อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะบ้านโพธิ์ศรีธาตุยังคงมี

ประชากรที่ใช้ภาษากูยอยู่ประมาณร้อยละ 90 ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการอพยพโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างต่อ

เนื่องเป็นระยะเวลายาวนานทำาให้กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในอีสานตอนใต้ เกิดผสมผสาน

ทางวัฒนธรรมโดยต้องยึดถือปฏิบัติตามวัฒนธรรม วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง บ้านโพธิ์ศรีธาตุ ตำาบลเกาะแก้ว 

อำาเภอสำาโรงทาบ จงัหวดัสรุนิทร ์เปน็ชุมชนชาวไทยกูยทีน่บัถอืพระพทุธศาสนา ปจัจบัุนกลุม่ชาวไทยกยูทีบ่า้นโพธิ์

ธาตุ ยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกูยของตนอย่างเคร่งครัด ทั้งการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 

และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อดั้งเดิมของคนในพื้นถิ่น เช่น ประเพณีการแซนอาหยะจูย ประจำาปีเป็นพิธีกรรม

การแซนอาหยะจูยของชาวบ้านโพธิ์ศรีธาตุ เป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาเป็นมาแต่โบราณ ซึ่งเชื่อว่าเป็นพิธีกรรม

อันศักดิ์สิทธิ์ ที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ฝนฟ้าการเริ่มต้นในการประกอบพิธีกรรมจะมีการบอกกล่าวให้เป็นท่ี

ทราบโดยทั่วกันก่อนที่จะจัดพิธีกรรมขึ้นโดยจะให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเตรียมการ และจะให้ความสำาคัญ

ทุกครั้งที่ต้องกระทำาพิธีกรรมในหมู่บ้าน ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นระบบความเช่ือของกลุ่มชาวไทยกูยที่ควรศึกษาเพราะ

ถือว่าเป็นระบบความเชื่อที่มีบทบาทในการสร้างคนให้ผูกพันกับท้องถิ่น สร้างความสามัคคีให้ชุมชนมีความสงบ

สุข มีความใกล้ชิดและเคารพต่อธรรมชาติอันเกิดจากพิธีกรรมดังกล่าว ซึ่งจะนำาไปสู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น

ของกลุ่มชาวไทยกูยของหมู่บ้านโพธิ์ศรีธาตุ ตำาบลเกาะแก้ว อำาเภอสำาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ให้คงอยู่ต่อไปและ

เห็นคุณค่ามากขึ้น ให้ความสำาคัญมากขึ้น และอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกลูกหลานต่อไป

๒. นำ้าคือชี วิต
 นำ้าคือชีวิตเป็นสิ่งที่นำ้าพาความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และการเกษตรกรรม

ทำานาทำาไร่ ของผู้ที่ยังต้องทำาการเกษตร ทำาไร ทำานา เป็นต้น มีโบราณสถาน อันเป็นศาสนาสถาน ทางลัทธิไศว

นิกาย (บูชาพระศิวะ) ตามศาสนาพราหมณ์ที่มีการเผยแผ่และมีอิทธิพลเม่ือพันปีก่อน แห่งนี้จัดเป็นจุดที่สำาคัญ

มากในการสร้างเทวสถานขนาดใหญ่ เพื่อถวายแด่เทพเจ้า นั้นคือ พระศิวะนั้นเอง ตามคติทางศาสนาพราหมณ์

นั้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นจำาเป็นต้องสร้างปราสาทเพื่อประทับเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่สถิตของดวงพระ

วิญญาณแห่งเทพเจ้า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ตามฐานคติของศาสนาพราหมณ์นี้เองจึงสมมุติว่าภูเขาปราสาทนี้เป็น

ดั่งเขาไกรลาส อันเป็นที่สถิตแห่งเทพเจ้านั้นคือ พระศิวะ นั้นเอง

 ที่มาของภาพ: ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560.

 อธิบายภาพ ปราสาทโพธ์ิศรีธาตุ การจัดดอกไม้ เคร่ืองเซ่นไหว้โดยรอบเพ่ือทำาการบูชา วิญญาณศักด์ิสิทธ์ิ

เทพเจ้าตามที่ปรากฏว่าศาสนาสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ การนำาเครื่องเซ่นไหว้เพื่อนำามาบูชา

สถานนี้ แสดงให้เห็นถึงชาวไทยกูยที่มีการเคารพบูชาเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่มาแต่โบราณ 
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นำา้นัน้หมายถงึความอดุมสมบรูณ์ทีม่นษุยม์คีวามต้องการในการทำาการเกษตรกรรม ชาวไทยกยูเปน็ชาวไรช่าวนา

เสยีโดยมาก เมือ่ถึงเวลาทำาการบวงสรวงเซน่ไหวป้ระจำาป ีส่ิงท่ีปรารถนานัน้คือ นำา้ท่า เพ่ือความอุดมสมบรูณน์ัน้เอง 

ดังนั้นปราสาทโบราณของบ้านโพธิ์ศรีธาตุจึงเปรือบเหมือนที่พึ่ง และมีความเชื่อว่า บรรพบุรุษของตนเอง ที่รู้จัก

กันนั้นคือ อาหยะจูย (เทพบริบาล) จะประทานความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นได้ จึงมีความเชื่อว่า มีส่ิงศักดิ์สิทธิ์

ที่รักษา ปราสาท มีนามว่า อาหยะจูย เป็นเทพบริบาลและรักษาตลอดจนเป็นเทพผู้ดูแลบ้านเมืองนี้

 

๓. พัฒนาการประเพณีการบวงสรวงที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ ์ 
 ความเชื่อเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ท่ีได้มีการสืบทอดมาเป็นมรดกของชุมชน การสืบทอด

ความเชื่อของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ความเชื่อของมนุษย์ได้วิวัฒนาการ ซึ่ง

ความเชื่อของมนุษย์มีลักษณะการผสมผสานระหว่างความเช่ือดั้งเดิมกับความเชื่อทางศาสนาท่ีมีระบบมากขึ้น 

และมีเหตุผลมากข้ึนตามลำาดับ พัฒนาการของความเชื่อของมนุษย์ท่ีแสดงออกเป็นพิธีกรรมการบวงสรวง ของ

อารยธรรมอินเดยีโบราณ ในยคุก่อนพทุธกาลหมายเอาระบบความเชือ่ท่ีคนในอินเดยียึดเอามาเปน็ท้ังบญัญตัทิาง

ศาสนาและสังคม ซ่ึงนกัปราชญท์างภารตวทิยาได้กลา่วไวว้า่เริม่ตน้เม่ือ ประมาณ ๑,๐๐๐ ป ีกอ่นพุทธศักราช ๓๐๖ 

และมีพัฒนาการทางด้านความเชื่อมาจนถึงการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า ประมาณ ๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช 

มีการพัฒนาการมาจากความเชื่อเรื่องของพรหมลิขิตจึงหมายถึง อำานาจที่กำาหนดความเป็นไปของชีวิต ๓๐๗ เชื่อ

กันว่า พระพรหมจะเขียนไว้ที่หน้าผากของเด็กซึ่งเกิดมาได้ 6 วัน ๓๐๘ อธิบายความหมายของพระพรหมเอาไว้ว่า 

พระพรหม มีความหมายเป็นสองนัย ประการแรก คำาว่า พรหม หรือ พรหมัน เป็นคำากลางๆ หมายถึง วิญญาณ

อันสูงสุดของจักรวาล ดำารงได้ด้วยตนเองเป็นนิรันดร เป็นที่เกิดและที่รวมของสรรพสิ่ง ไม่มีรูปร่าง ไม่ใช่วัตถุ 

ไม่สามารถเห็นได้ ไม่เกิด ไม่มีใครสร้าง ไม่มีเบื้องตนและที่สุด ไม่มีขอบเขตจำากัด ไม่สามารถเข้าใจได้โดยประสาท

สมัผสั ปรากฏทกุหนทกุแหง่ ทัง้ในสิง่ทีมี่ชวีติและไม่มีชวีติ หมายถึง พระพรหมนัน้เปน็ตน้เหตุของสรรพสิง่ ประการ

ที่สอง พระพรหม หมายถึง เทพเจ้าผู้ชาย เกิดจากพรหมันซึ่งเป็นจิตวิญญาณสูงสุด หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็น

บุคคลาธิษฐานของพรหมนั่นเอง มีลักษณะพระวรกายสีแดง สี่เศียร มีหงส์เป็นพาหนะ ในศตะปถะพราหมณะ 

กล่าวว่าเมื่อพระองค์ได้เกิดจากวิญญาณสูงสุดแล้ว พระองค์ก็ได้สร้างเทพเจ้าขึ้น แล้วก็รับสั่งให้ไปประจำาสถาน

ที่ต่างๆ เช่น ให้พระอัคนิ ประจำาพื้นโลก พระวายุ ประจำาสวรรค์ และพระสุริยะ ประจำาท้องฟ้าในสมัยพราหมณ์ 

พระพรหม ถกูสรา้งขึน้มาในฐานะเทพเจ้าสงูสดุซึง่เป็นเทพเจา้ทีไ่มยุ่ง่เกีย่วกบักามารมณ ์เปน็เทพเจา้ผูส้รา้งสรรพ

สิง่และกำาหนดชะตาสรรพชวีติบนโลกมนษุย ์๓๐๙ เม่ือความเชือ่ของมนษุยถ์กูผกูตดิกบัความเช่ือวา่พระพรหมเปน็

ผู้สร้างสรรพสิ่ง เป็นผู้กำาหนดบทบาททั้งหมดของชีวิต และการบันดาลในสิ่งที่พึงปรารถนา การกระทำาทุกอย่าง

ของมนุษย์จึงต้องขึ้นต่อพระพรหม ต้องประกอบการกระทำา

 เพื่อให้พระพรหมพอใจความเชื่อในอมตภาพวิญญาณพัฒนาการเกี่ยวกับพิธีกรรมการบวงสรวง คือ 

ความเชื่อในเรื่องอมตภาพวิญญาณ คือ ความเชื่อในความไม่แตกดับของวิญญาณ ซึ่งในศาสนาพราหมณ์เรียกสิ่ง

เหล่านี้ว่า อาตมัน หรือ ชีวาตมัน ชีวาตมันนี้เป็นส่วนที่เป็นสาระของชีวิตและสิงสถิตอยู่ในร่างกายของมนุษย์และ

  ๓๐๖  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒. หน้า ๗๖๐.
  ๓๐๗ สุนทร ณ รังษี, ประวัติและลัทธิ, พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๕. หน้า ๓.
  ๓๐๘ ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๒. หน้า ๗๖๐.
  ๓๐๙  ดนัย ไชยโยธา, ลัทธิ ศาสนา และระบบความเชื่อกับประเพณีนิยมในท้องถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ ๑, กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์. ๒๕๓๘. 

หน้า ๖.
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

สตัวท์กุประเภท แม้เทวดาเองกมี็ชวีาตมันสงิอยู ่รา่งกายนีอ้าจแตกดบัสลายไดแ้ละชวีาตมนัจะยงัคงอยูต่อ่ไป ๓๑๐ 

ไดก้ลา่วกบัเรือ่งนีไ้ว้วา่ มนษุยแ์ตล่ะคนมชีวีาตมนัเปน็แกนกลางของชีวิต รา่งกายมนษุยมี์การเปล่ียนแปรและสลาย

ไปในทีสุ่ด ส่วนชวีาตมนันัน้จะคงอยูใ่นสภาพเดิมตลอดไปโดยไม่เปล่ียนแปรหรอืสลายตามไปดว้ย ท้ังนีก้โ็ดยท่ีชีวาต

มนัเปน็สว่นหนึง่แหง่อาตมัน ๆ  เป็นสว่นหนึง่แหง่กาลหรือปรมาตมนั ในเวลาทีค่นตายชีวาตมนัจะละทิง้รา่งเกา่ไป

อาศัยร่างใหม่ เหมือนคนเปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดเก่าไปชุดใหม่ ๓๑๑ ดังนั้นแนวความเชื่อเรื่องของความไม่แตกสลาย

ของวิญญาณหลังการตายของสิ่งมีชีวิต จึงมีส่วนในพัฒนาการของพิธีกรรมการบวงสรวง เพราะธรรมดาของสิ่งมี

ชวีติเมือ่เกดิขึน้มาแลว้กต็อ้งตายในทีส่ดุ แตเ่มือ่ตายแล้วกใ็ชว่า่ชีวติจะจบส้ินลงอยู่แค่นัน้ เม่ือตายรา่งกายสลายไป

แต่วิญญาณไม่ได้สลายไปด้วย แต่จะออกจากร่างเร่ร่อนไปตามกรรมสู่ภพชาติใหม่ หรือ อาจสิงอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ซึ่งวิญญาณเหล่านั้นอาจจะมากระทำาสิ่งที่ดี และสิ่งที่ไม่ดีแก่ตนได้ จึงมีการบูชาบวงสรวงเพื่อให้วิญญาณเหล่านั้น

พอใจ

๔. ความเชื่อที่มีต่อปราสาทบ้านโพธิ์ศรีธาตุ
 ความเชื่อดั้งเดิมประเพณีแซนอาหยะจูยของชาวชุมชนบ้านโพธิ์ศรีธาตุ เป็นประเพณีที่มีการสืบทอด

มาจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคน ที่มีความเชื่อพิธีกรรม ที่สอดแสรกอยู่ในประเพณีแซนอาหยะจูยนี้ด้วย การแซ

นอาหยะจยูนีส้ิง่ทีส่ำาคญัซึง่คดิวา่เป็นพิธกีรรมรว่มของกลุม่ชนทีท่ำาพรอ้มกนัทกุเรอืนในระยะเวลาทีก่ำาหนดไวต้รง

กนัคือประเพณเีซน่ไหวบ้รรพบรุษุทีเ่รยีกวา่ “แซนอาหยะจยู” ประเพณดีงักลา่วนีจ้ะเป็นพธิกีรรมท่ีเกดิขึน้หมนุเวียน

เปน็ประจำาทกุปี เป็นกจิกรรมในระบบครอบครวั ปูย่า่ ตายาย และคนในชุมชนทัง้หมดจะใหค้วามสำาคัญมาก ทีม่า

ทำาพิธีกรรมเซ่นไหว้ร่วมกันผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมในระดับน้ีจะประกอบด้วย สมาชิกของครอบครัวหลายๆ 

ครอบครัวที่นับถือ ปราสาทที่สถิตดวงวิญญาณของอาหยะจูย (วิญญาณศักดิ์สิทธิ์) โดยจะมีผู้นำาในการประกอบ

พิธีกรรม คือ เรียกว่า ข้าวจำา หรือ ผู้เฒ่าผู้แก่ประจำาหมู่ที่มีภูมิความรู้ในการทำาพิธีกรรมบูชา กล่าวเซ่นไหว้ ๓๑๒

 ตามฐานคติทางความเชื่อที่ปรากฏในปราสาทโบราณพันปีน้ี ชาวไทยกูย หรือชุมชนนี้มีความเชื่อมา

ตั้งแต่สมัยสร้างบ้านแปลงเมืองมาแล้ว มีความเชื่อว่าเป็นของเก่าของแก่ เป็นของโบราณที่มีความศักดิ์สิทธ์ิมาก 

เมื่อผู้ใดเกิดความเจ็บป่วย ไม่สบาย อยู่ไม่เย็นเป็นไม่สุขมีเรื่องเดือดร้อนก็จะมาบนบานของพร ปรากฏว่า หาย 

และไดร้บัส่ิงดีๆ  ทกุรายไป ชาวบา้นนีม้คีวามเชือ่มาก ถงึความศักดิสิ์ทธิ ์จงึมีการเซน่ไหวป้ระจำาทุกป ีและพิธีกรรม

แซนอาหยะจูยกับวิถีชีวิตชาวไทยกูยจะมีความผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการทำาการเกษตร นำ้า ฝน ตั้งแต่เกิดจนกระทั้ง

ตายไมว่า่จะประกอบกจิการใดๆ ก็ตามชาวไทยกยูจะตอ้งมกีารเซ่นไหวบ้อกกลา่วผบีรรพบรุษุเสมอ ในคตคิวามเช่ือ

ของชาวไทยกยูจะมีความเชือ่ในเรือ่งผบีรรพบุรษุ เทวดาอารกัษ ์ชาวบา้นเช่ือวา่ผ ีวญิญาณเหลา่นีเ้ปน็ผูม้อีำานาจที่

สามารถให้คุณหรือให้โทษได้แก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามประเพณีและพิธีกรรมแซนอาหยะจูย

กอ็าจเกดิความแหง้แลง้ หรือขา้วปลาอาหารอาจไม่สมบรูณไ์ด ้และนอกจากนีย้งัเช่ือวา่ผวิีญญาณ นัน้จะดลบันดาล 

ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรมด้วย ชาวไทยกูย ได้อาศัยความเชื่อในการ

นับถือผีบรรพบุรุษ เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน ทำาให้คนมีระเบียบวินัย มีศีลธรรม 

ก่อให้เกิดความรักสามัคคีเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกันที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยผ่านพิธีกรรมแซนอาหยะจูยทีช่าวไทยกูย

  ๓๑๐  สุนทร ณ รังษี, ประวัติและลัทธิ, พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๕. หน้า ๔๐.
  ๓๑๑  สุนทร ณ รังษี, ประวัติและลัทธิ, พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๕. หน้า ๔๐.
  ๓๑๒  สัมภาษณ์ นายวัน ทองดาษ (ผู้ประกอบพิธีกรรม/ท้าวจำ้า), ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
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ให้ความเชื่อนับถือ ที่เป็นแบบวัฒนธรรมแบบเดียวกันที่ได้นับถือกันเรื่อยมาจากอดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้

 ความเชื่อที่มีต่อ ปราสาทโพธิ์ศรีธาตุ ที่เป็นโบราณสถานท่ีถูกสร้างขึ้นตามท่ีปรากฏในแผนป้าย ได้

กล่าวว่า เป็นการสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๒ แห่งอาณาจักรขอมโบราณพันปี ที่มีการสร้าง ปราสาท 

เพื่ออุทิศถวายแด่เทพเจ้าสูงสุดในสมัยนั้น ปราสาทวัดโพธ์ิศรีธาตุนี้เป็นโบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นมานาน ความ

เชื่อที่มาต่อองค์ปราสาท ตามคติความเชื่อของชาวบ้าน ชุมชนนี้ มีความเชื่อว่า วิญญาณที่เรียกว่า อาหยะจูย ที่

ศักดิ์สิทธิ์ นั้นได้สิงสถิตประทับอยู่ที่ปราสาทนี้เมื่อถึงงานวาระ แซนอาหยะจูย ของชาวไทยกูยนั้นก็จะรวมกันมา

ทีน่ีเ้พือ่ทำาการ บชูา ทำาพธิกีรรมแซนอาหยะจยู เพือ่ความเปน็มงคลทีว่ฒันธรรมชาวไทยกยูจะมกีารบวงสรวง เซน่

ไหว้ ทุก ขึ้น ๕ คำ่า เดือน ๓ ของทุกปี และเป็นประจำาทุกปีจะทำาพิธีกรรมนี้เมื่อถึงวาระเซ่นไหว้ปราสาทนี้  

 
๕. ความเชื่อที่มีต่อการ แซนอาหยะจูย
 ความเชือ่และพธิกีรรมนีมี้ผลต่อวถิชีวิีตและการดำาเนนิชวีติของชาวไทยกยูทีม่ตีอ่ความเชือ่ในปราสาท

โบราณและวญิญาณท่ีสถติอยู่ในปราสาท นัน้คอื อาหยะจยู ทีส่ถติอยูใ่นปราสาทโบราณมีความเช่ือวา่มสีิง่ศักดิส์ทิธิ์

ประทบัอยู ่เปน็อารกัขท่ี์มคีวามวเิศษมาก ในอดีตเคยมผีูค้นประสบพบเจอสิง่เหนอืธรรมชาต ิและมีผูค้นมาบนบาน 

ศาลกล่าวในเร่ืองราวต่างๆ ก็เกิดผลสำาเร็จ เมื่อเกิดความแห้งแล้ง ชาวชุมชนบ้านโพธิ์ศรีธาตุจะรวมกลุ่มกัน แห่

ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องเซ่นไหว้ บายศรีต่างๆ ไปที่ปราสาทแสดงถึงความเชื่อที่มีความเชื่อว่า อาหยะจูย ที่สิงสถิต

อยู่ที่ปราสาท อธิฐานของฝน ขอนำ้า เพื่อการทำาไร่ไถ่นา ก็ปรากฏว่ามีฝนตกลงมาจึงเป็นที่มาของความศักดิ์สิทธิ์

ของปราสาท ๓๑๖ และความเชื่ออย่างมากในชุมชนแถบนี้ เมื่อมีการเซ่นไหว้จะทำาการประกอบพิธีกรรมวางเครื่อง

เซ่นไหว้นั้นไว้รอบปราสาท โดยจัดเครื่องเซ่นไหว้ตามความเชื่อท้องถิ่นนี้ เพราะเชื่อถือว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์ และ

สามารถสื่อถึงวิญญาณ อาหยะจูยได้ 

ที่มาของภาพ : ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.

 พัฒนาการแซนอาหยะจูย ของชาวไทยกูยบ้านโพธิ์ศรีธาตุตำาบลเกาะแก้ว อำาเภอสำาโรงทาบ จังหวัด

สรุนิทรม์พีฒันาการมาตามลำาดบัการแซนอาหยะจูยในปจัจบุนันีมี้การใหค้วามเหน็ของความเชือ่และพิธกีรรมการ

แซนอาหยะจูยมากมากขึ้นกระทั้งเห็นความสำาคัญจึงมีการปฏิบัติตามกันมาจนถึงปัจจุบัน มีการรวมกลุ่มชุมชน 

และมกีารเพิม่พธิกีรรมอืน่ๆ ทีเ่หน็วา่มคีวามสำาคญัต่อชมุชนทีบ่รรพบรุษุพาทำา ซึง่มคีวามเชือ่วา่ พิธกีรรมดัง่กลา่ว

  ๓๑๖ สัมภาษณ์ นายวัน ทองดาษ (ผู้ประกอบพิธีกรรม/ท้าวจำ้า), ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
  ๓๑๗ Dennysergeant, Global Ritualism, พิธีกรรมของโลก แปลโดยทิพยอาภา (นามแฝง), (กรุงเทพมหานคร: บริษัท จูนพับลิชชิ่ง 

จำากัด. ๒๕๔๒. หน้า ๒๔๓-๒๕๓.
  ๓๑๘ นภาจารี  นำาเบ็ญจพล, จิตวิทยาศาสนา และความเช่ือและความจริง. กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์กองทุน บี.ทราเวน. ๒๕๓๗. หน้า ๓๗.
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จะนำามาซ่ึงความสำาเร็จจุดมุ่งหมายของพิธีกรรมนั้น คือ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาจิตพิธีกรรมมีความสำาคัญ

มากในทางศาสนา หลวงวิจิตรวาทการกล่าวถึงเรื่องพิธีกรรมว่าเป็นเรื่องที่มีอำานาจสำาหรับมนุษย์ได้ใช้สร้างความ

ย่ิงใหญ่ พิธีกรรมจึงเป็นของทิ้งไม่ได้ในทางจิตวิทยาการประกอบพิธีกรรมเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจูงใจชุมชนได้ในขณะ

ประกอบพิธทีางศาสนาทกุคนจะเงยีบกรบิและทำาในส่ิงเหมือนกนัพร้อมเพรียงกนัซ่ึงดแูล้วนา่เล่ือมใสพอทำาบอ่ยๆ 

เขา้กจ็ะใหเ้กดิความศกัดิส์ทิธิท์างใจขึน้พธิกีรรมมกัเกดิจากประสบการณแ์ละความเช่ือของมนษุย์นำาไปสู่การสร้าง

สิง่เคารพบชูาจากนัน้กก็ลายเป็นสิง่ศกัด์ิสทิธิข์ึน้มาจงึกล่าวไดว้า่ความเช่ือทำาใหเ้กดิพิธีกรรมขึน้พระพุทธศาสนามี

พธิกีรรมตา่งๆ มากมายซึง่มผีลตอ่การสรา้งจติสำานกึทางศาสนามีผลกระทบตอ่ระบบร่างกายจติใจของมนุษย์ การ

บชูาดอกไมธู้ปเทยีน เม่ือมีจิตทีส่ำานกึทีดี่ในศาสนาจะเหน็ไดว้า่ศาสนาเป็นเคร่ืองยดึเหนีย่วจติใจเปน็ทีพ่ึ่งทางใจเปน็

หลักใช้ในการขจัดทุกข์เป็นสิ่งท่ีมนุษย์มุ่งทำาดี โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นสิ่งท่ีมนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

เป็นหลักในการดำาเนินชีวิตที่ไม่ทำาให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นการกระทำาในส่ิงท่ีคิดว่าจะเป็นผลดีแก่ส่วนรวมเป็นการ

สรา้งความรู้สกึทางดา้นดเีกีย่วกับศาสนาจงึควรสรา้งดว้ยการมีพิธกีรรม เชน่ สวดมนต ์ทำาบญุ เปน็ส่ิงท่ีจะขาดเสีย

มิได้ ให้เป็นหน่วยเดียวกันมีความรู้สึกร่วมกันทำาให้ศาสนามั่นคงและอยู่คู่มนุษย์ชาติต่อไป ๓๑๘ การประกอบ

พิธีการแซนอาหยะจูยของชาวไทยกูย ชุมชนนี้ความเชื่อของชาวชุมชนที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งบรรพบุรุษพาทำา 

ซึ่งมีความเชื่อในอำานาจเหนือธรรมชาติ เช่น วิญญาณ เทวดา อารักษ์ ที่ประจำาปราสาทโบราณ และตามต้นไม้

ยางใหญท่ีเ่กดิขึน้โดยรอบวัดโพธิ์ศรีธาตุ ที่มีความเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์สามารถบันดาลให้ฝนตกตามฤดูการได ้

เพื่อให้ชาวนามีนำ้าทำานาเพือ่การเกษตรนัน้เอง ความเชือ่นีย้งัมอียูใ่นปจัจบัุนนี ้และยงัมกีารประกอบพธิกีรรมแซน

อาหยะจยูอยูใ่นชมุชน บา้นโพธิศ์รธีาต ุแมน้ทางพระพทุธศาสนาในปจัจุบนัเปน็พระพทุธศาสนาทีถ่กูผสมผสานเขา้

กบัศาสนาความเชือ่ดัง้เดมิของทอ้งถิน่ทำาใหเ้นือ้หาของเร่ืองพิธกีรรม มีความสลบัซบัซอ้นแตกตา่งไปจากพทุธกาล

มาก แตถ่งึอยา่งนัน้ เราจะยงัสามารถเหน็ถงึอทิธพิลและรอ่งรอยของความเชือ่ของพระพทุธศาสนาท่ีมต่ีอพธิกีรรม

ดงักลา่วอยู ่โดยเฉพาะความเชือ่เรือ่งพธิกีรรมการแซนอาหยะจยูของชาวชุมชนบา้นโพธิศ์รธีาต ุ๓๑๙ ทีช่าวชุมชนได้

จัดให้มีการทำาบุญ และเจริญพระพุทธมนต์หลังจากการเซ่นไหว้ ปราสาทเสร็จชาวบ้านจะมีพิธีทำาบุญด้วย ผู้วิจัย

ไดสั้งเกตเหน็ถงึการผสมผสานความเชือ่ดัง้เดมิ กบัพระพุทธศาสนาและมีความสัมพันธก์นัไดอ้ย่างลงตวัมีระเบยีบ

แบบแผนที่ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องเพราะเป็นการกระทำาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องเคารพและยังสืบทอด

ปฏิบัตกินัในสงัคมทอ้งถิน่ โดยเฉพาะสงัคมชาวไทยกยู ทีม่นียัของวฒันธรรมจงึมคีวามเกีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืเครือ่ง

ใช้ที่ใช้ทั้งในพิธีกรรมทั้งที่เกี่ยวกับชีวิตและพิธีกรรมเป็นมงคลนั้นส่วนใหญ่จะมีรายละเอียดที่คล้ายกันแต่จะแตก

ตา่งบา้นในรายละเอยีด ๓๒๐ ทีบ่่งชีเ้จตนารมณ์ของความสำาคัญในพิธกีรรมนัน้ จงึตอ้งมกีารจดัสิง่ของเครือ่งใชเ้พือ่

เปน็การเตรยีมการสิง่ของทีต้่องเตรยีม และการเตรยีมการในบรบิทอ่ืนๆ ทีจ่ำาเปน็ในการประกอบพิธกีรรมแซนอาห

ยะจูยนั้นคือมีการจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้มีพิธีกรรมความเชื่อและ ขั้นตอนการประกอบพิธีแซนอาหยะจูยด้วย

  ๓๑๘  นภาจารี นำาเบ็ญจพล, จิตวิทยาศาสนา และความเช่ือและความจริง. กรุงเทพมหานคร: สำานักพิมพ์กองทุน บี.ทราเวน. ๒๕๓๗. หน้า ๓๗.
  ๓๑๙  สัมภาษณ์ ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร (ผู้รู้), ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
  ๓๒๐  ศิริพร  สุเมธารัตน์, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสุรินทร์. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 

โรงพิมพ์ ส.พันธ์เพ็ญ. ๒๕๓๕. หน้า ๓๖๗.
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๖. อาหยะ ตามความเชื่อของชาวไทยกูยบ้านโพธิ์ศรีธาตุ
 ความเชือ่ดัง้เดมิประเพณแีซนอาหยะของชาวชมุชนบา้นโพธิศ์รีธาต ุตำาบลเกาะแกว้ อำาเภอสำาโรงทาบ 

จังหวัดสุรินทร์ เป็นความเชื่อพิธีกรรมประเพณีที่มีการสืบทอดมาจากสมัยบรรพบุรุษ มีความเชื่อว่า อาหยะนี้คือ 

วิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็น ปู่ตา ผู้รักษา ชุมชน บ้านเมือง ลูกหลานของชาวไทยกูยในชุมชนนี้ มีวิวัฒนาการความ

เชื่อว่า เป็นวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ สามารถให้คุณ และโทษได้ เป็นใหญ่ในหมู่บ้านชุมชน ถือว่าเป็นผู้มีอำานาจสูงใน

การควบคมุดูแลรกัษา ใหเ้กิดความเปน็สริมิงคลในพืน้ทีด้่วย และอีกความเชือ่หนึง่ของชาวไทยกยูชุมชนนีคื้อ อาห

ยะจูย นี้ เป็นเทพ หรือ เทพารักษ์ ที่ให้ฝน ฟ้าตกต้องตามฤดูกาลด้วย และให้ข้าวนำ้า อุดมสมบูรณ์ด้วย การแซ

นอาหยะนีส้ิง่ทีส่ำาคญัซึง่คดิวา่เป็นพิธกีรรมรว่มของกลุม่ชมุชนทีท่ำาพร้อมกนัทกุเรอืนในระยะเวลาทีก่ำาหนดไวต้รง

กันคือประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่เรียกว่า “แซนอาหยะประจำาปี” ประเพณีดังกล่าวนี้จะเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้น

เป็นประจำาทกุปี เปน็กจิกรรมในชมุชน หมูบ้่านทีม่าทำาพธิกีรรมเซน่ไหวร้ว่มกนัผูเ้ขา้รว่มประกอบพธิกีรรมในระดบั

นี้จะประกอบด้วย สมาชิกของครอบครัวหลายๆ ครอบครัวที่นับถือ อาหยะจูย เหมือนกัน โดยจะมีผู้นำาในการ

ประกอบพิธีกรรม คือ อาจารย์ประจำาชุมชน หรือ ผู้เฒ่าผู้แก่ประจำาหมู่ และผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทั้งหมด 

สิ่งของที่ใช้ในการเซ่นไหว้ประกอบด้วยเครื่องบูชา เครื่องเซ่นไหว้ซึ่งหาได้ตามท้องถิ่น  นากจากนี้ยังมีก้องข้าว

ที่ใช้ใบขนุนรอง แล้วใส่ข้าวบนใบขนุนที่ใช้เป็นเครื่องเซ่นไหว้ในพิธีกรรม เพื่อจะใช้ไว้สำาหรับบูชาพระแม่โพสพ 

ข้าวของ ปลา ไก่ เป็ด และเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธี ๓๒๑

 

๗. อาหยะจูย วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของชาวไทยกูย
 กำาเนิดจากความเชื่อในอำานาจเทพเจ้าความเชื่อของมนุษย์ที่เริ่มสร้างจินตนาการต่อเบื้องหลังของ

ปรากฏการณต์า่งๆ ของธรรมชาติทีเ่กดิขึน้ โดยมนษุยเ์กดิจนิตนาการตอ่สิง่นัน้วา่ตอ้งมผีูบ้นัดาลใหเ้ปน็ไป อินเดยี

เป็นความคิดที่เกิดจากแนวคิดของศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพราหมณ์ในยุคแรกๆ คือยุคพระเวท ประมาณ 

๑,๕๐๐ – ๙๐๐ ปกีอ่นครสิตกาล เกดิจากสภาพธรรมชาต ิคือ มนษุยเ์หน็ปรากฏการณธ์รรมชาต ิเชน่ พระอาทติย ์

พระจนัทร ์กลางวนั กลางคนื ฟา้รอ้ง ฟ้าผา่ นำา้ ไฟ เป็นต้น จงึเกดิความอศัจรรยใ์จ เกดิจนิตนาการวา่เบือ้งหลงัของ

ธรรมชาติเหล่านั้นต้องมีผู้มีอำานาจ คือ มนุษย์ใส่ความรู้สึกให้แก่ธรรมชาติ ลักษณะของเทพเจ้าในพระเวทนี้ถือว่า

มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ แต่เนื่องจากการที่เทพเจ้าเหล่านั้นวิวัฒนาการขึ้นมาจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ จึงมี

การพรรณนารูปร่างของเทพเจ้าในแง่ของปรากฏการณ์นั้นๆ ว่าเป็นจากธรรมชาติที่มีตัวตน ๓๒๒ คนพื้นเมืองของ

อินเดียนับถือและบูชาโลกธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน นำ้า ไฟ ลม รวมทั้งต้นไม้ใหญ่ และภูเขา แนวความคิดและความเชื่อถือ

มลีักษณะเป็นวญิญาณนยิม (Animism) แบบคนในสมยัโบราณทัว่ไปนัน่กค็อื ถอืและเขา้ใจวา่มีวญิญาณศกัดิส์ทิธิ์

อยู่ในสิ่งที่ตนนับถือ วิญญาณเช่นกล่าวนี้สามารถที่จะให้คุณและโทษแก่มนุษย์ได้ จึงมีพิธีบูชาเซ่นสรวงเพื่อเอาอก

เอาใจไม่ให้บัลดาลส่ิงที่มีโทษเป็นภัยพิบัติเกิดขึ้นแก่มนุษย์ เมื่อเวลาผ่านไปวิญญาณเหล่านั้นได้ถูกยกย่องข้ึนเป็น

เทพเจา้๓๒๓ กำาเนดิจากความเชือ่ในอำานาจภูตผกีารเชือ่เรือ่งวญิญาณ ภตู ผ ีปศีาจนัน้มมีาตัง้แตม่นษุยเ์กดิมาในโลก 

และยงัไมม่ศีาสนาหรอืลทัธิ ความเชือ่เรือ่งอำานาจลกึลบัวา่มีอำานาจทำาใหเ้กดิเหตกุารณไ์ด ้สามารถถา่ยทอดกนัไป

จากส่ิงหนึง่ไปยังอีกสิง่หนึง่ได ้และถา่ยทอดจากธรรมชาตสิูม่นษุยไ์ด ้มนษุยจ์งึทำาการออ้นวอนบชูาเพือ่ใหว้ญิญาณ 

  ๓๒๑  สัมภาษณ์ นายประสงค์ แสงอุ่น (สอบต.บ้านโพธิ์ศรีธาตุ), ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
  ๓๒๒ พรพรหม ชลารัตน์,“อภิปรัชญาในความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ในนครศรีธรรมราช”. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์

มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ๒๕๔๔. หน้า ๑๔.
  ๓๒๓  สุนทร ณ รังษี,ประวัติและลัทธิ, พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๕. หน้า ๑๓.
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ภูต ผี ปีศาจ ซึ่งมีอำานาจลึกลับกลับพอใจจะได้ช่วยเหลือตนให้พ้นจากอันตราย หรือประสบความสุขสำาเร็จได้ ๓๒๔ 

ฐานคตใินความเชือ่ทีก่ลา่วมาทัง้หมดนี ้พยายามทีจ่ะอธบิายวา่ สิง่ทัง้หลายทีเ่ปน็อาณาบรเิวณทีป่รากฏอารยธรรม 

ประวัติศาสตร์ มีความเป็นมาที่จำาต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือธรรมชาตินั้นเสมอ อำานาจเหนือธรรมชาตินั้นคือ

จุดเหนือ หรือสิ่งที่เหนือสุดที่ไม่ควรจำาต้อง หรือ ทำาลาย แต่เป็นสถานะที่ควรยกย่องเชิดชู เป็นสิ่งสะอาด มีพลัง 

มีอำานาจวิเศษ ด้วย สิ่งเหล่านี้เองที่มนุษย์มีแนวคิดว่าสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งสูงส่ง และมีอำานาจในอาณาบริเวณนั้น

ด้วยเมื่อผู้ใดไปกระทำาสิ่งที่ดีงาม หรือกระทำาไม่ถูกยอมเกิดมีอันเป็นไปในรูปแบบต่างๆ ด้วยเป็นต้น

 

๘. พิธีการแซนอายะจูย
 การประกอบพิธีกรรมแซนอาหยะจูย นั้นมีการจัดการประกอบพิธีแบบท้องถิ่น และมีการกำาหนด กับ

การตอ้งจดัพธีิกรรมเซน่ไหวบ้วงสรวงของทกุปดีว้ย วนั เวลา เดอืน สถานท่ี ท่ีกำาหนด ในการประกอบพิธกีรรมการ

แซนอาหยะจูย นั้น ในชุมชนบ้านโพธิ์ศรีธาตุ ตำาบลเกาะแก้ว อำาเภอสำาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ในการกำาหนดการ

นั้นในการประกอบพิธีคือ การทำาพิธีในการแซนอาหยะจูยแบบที่เป็นทางการ ในลักษณะเช่นจะมีการกำาหนด วัน 

เวลา เดอืน สถานที ่อยา่งชดัเจน โดยในการประกอบพิธกีรรมแซนอาหยะจยูดงันี ้งานแซนอาหยะจยูประจำาปขีอง

ชาวชุมชนที่จะจัดพิธีกรรมแซนอาหยะจูยนั้นมี การใช้ คำ่า การประกอบพิธีกรรมคือ ขึ้น ๕ คำ่า เดือน ๓ ของทุกปี 

และเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันงานทำาพิธีแซนอาหยะจูยของชาวไทยกูยประจำาปี เวลาในช่วงเช้าจะเป็นการ

เตรียมเครื่องเซ่นไหว้ และการเริ่มการเซ่นไหว้จะเป็นในเวลา ๐๖.๓๐ ถึง ๐๗.๐๐ น.

 ที่มาของภาพ : ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ, ๑ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๐.

ในการที่จะอธิบาย ถึงการประกอบพิธีกรรมนั้นหมายถึง พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความเชื่อของบุคคลในสังคม 

ทีแ่สดงออกในรปูแบบลกัษณะทีแ่ตกตา่งกนัออกไปตามจดุประสงค ์โดยแบง่พธิกีรรมเกีย่วกบัชวีติ และ พิธกีรรม

ที่เป็นมงคล ซึ่งพิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตจะเป็นพิธีกรรมที่มุ่งความเจริญรุ่งเรืองต่อชีวิตโดยตรง มุ่งที่จะบวงสรวง

ส่ิงศักดิสิ์ทธิท์ีม่ฤีทธิเ์ดชบนัดาลใหค้วามคุม้ครองดแูลปกปอ้งรกัษาใหป้ราศจาก โรคภัยไขเ้จบ็ ไมม่สีิง่ชัว่รา้ยมารบก

วนใหเ้กดิภยัอนัตราย ไหมี้สขุภาพรา่งกายแขง็แรงสมบรูณ ์มอีายยุนื รวมท้ังใหเ้กดิความอดุมสมบรูณ ์๓๒๕ พธิกีรรม

ในอีกความหมายหนึ่งคือ เป็นส่วนประกอบของศาสนาซึ่งประชาชนให้ความสนใจมาก และพยายามปฏิบัติอย่าง

เครง่ครดั พธิกีรรมบางอยา่งอาจมลีกัษณะผสมผสานระหวา่งศาสนาและไสยศาสตร์หรือมีส่วนประกอบของหลาย

ศาสนาผสมกนัทัง้ในด้านความเชือ่และการปฏิบัต ิหรือการประสานความเชือ่ตา่งๆ เขา้ดว้ยกนัจนเกือบจะเป็นเนือ้

  ๓๒๔  พระมหาหมวด สุกกธมฺโม, “ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดเรืองความเคารพในพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.๒๕๔๗). หน้า ๑๕.
  ๓๒๕  ศิริพร สุเมธารัตน์,ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสุรินทร์. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

โรงพิมพ์ ส.พันธ์เพ็ญ. ๒๕๓๕. หน้า ๔๐๐

๒๕๗
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เดียวกัน ๓๒๖ พิธีกรรม เป็นการบูชาแบบอย่างหรือแบบแผนต่างๆ ที่ปฏิบัติในทางศาสนา ๓๒๗ เป็นคำาบัญญัติของ

การประกอบพิธีการต่างๆ และคำาว่า พิธีการ (Rite) พิธีตามประเพณีทางศาสนาหรือในโอกาสสำาคัญพิธีกรรมจะ

ก่ออำานาจพิเศษขึ้นมาเป็นการเพิ่มพลังและสีสันอำานาจให้แก่การดำาเนินชีวิต ๓๒๘ เป็นรูปแบบของพฤติกรรมหรือ

การทำาพิธี ๓๒๙

 สรปุไดว่้าพธิกีรรมแซนอาหยะจูยนัน้คือพฤติกรรมทีก่ระทำาขึน้เพือ่สนองโลกยีวสิยัหรอืเพือ่ความสงูสง่

ทางจิตวิญญาณซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายประเพณีการสั่งสมของวัฒนธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ของคนในชมุชน จะตอ้งเปน็การกระทำาทีป่ลกุเรา้หรอืเรยีกรอ้งใหเ้กดิปฏกิริยิาหรอื อารมณไ์ด ้๓๓๐ หรอือาจเปน็ที่

รวมอำานาจบางอย่างทีม่นษุยใ์หค้วามเชือ่ถอืโดยจติวิญญาณ จงึเปน็สิง่ซึง่รวมพล รวมอำานาจ รวมหมู ่รวมคณะเพือ่

การกระทำาพิธีกรรมบางอย่างเพื่อความสำาเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นต้นการประกอบพิธีกรรมแซนอาหยะจูยในอดีต

ผูว้จัิยได ้๓๓๑  ไดก้ล่าวถงึสภาพบรบิทในอดตีวา่ ในสมยัแตก่อ่นนัน้บนภเูขาพนมรุง้นีมี้ปา่เยอะมาก ไม่มีใครกล้าข้ึน

ไป ถา้จะขึน้กเ็พยีงทีต่ำา่ๆ เทา่นัน้เพราะมีป่าดงทบึหนาแนน่ แตอุ่ดมไปดว้ยธรรมชาต ิสตัว์เชน่เสอื ชา้ง ง ูและอ่ืนๆ

อีกมากมาย ตามพนมในจุดที่ประกอบพิธีกรรมก็เช่นกัน มีนำ้าไหลผ่านขนาดใหญ่มาก เหตุที่มาของการเซ่นไหว้นี้ 

นั้น เมื่อชาวบ้านเกิดไม่มีฝนทำานา หรือ ไม่มีนำ้าในการเพาะปลูก ลำาบากมาก เมื่อรวมกลุ่มไปทำาพิธีกรรมบวงสรวง 

ขอนำ้า ขอฝน เพื่อความอุดมสมบรูณ์แก่การเกษตรของชาวชุมชนด้วย เป็นต้น จงึเป็นที่มาของการบวงสรวงขอฝน

ต่อปราสาทโบราณวัดโพธิ์ศรีธาตุ ด้วยเชื่อว่ามีวิญญาณของ อาหยะจูยนี้ปกปักรักษาอยู่ และให้ฝนตามที่ชุมชนมี

ความต้องการ

๙. เครื่อง แซนอาหยะ ชาวไทยกูย
  ๑. การจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีกรรมแซนอาหยะจูยของชาวไทยกูย จะมีการจัดเตรียมสถานที่ 

คือ ลานวัดโพธิ์ศรีธาตุ ที่เป็นจุดบริเวณที่ตั้งปราสาทโบราณ ที่มีชื่อเรียกว่าปราสาทวัดโพธิ์ศรีธาตุ เป็นจุดที่จะทำา

การบวงสรวงเซ่นไหว้บูชาจะมีที่ลาดปูนโดยรอบ ปราสาทที่สามารถวางเครื่องเซ่นไหว้ได้ ในบริเวณปราสาทโพธิ์

ศรีธาตุนี้จะมีพระพุทธรูป ทั้ง ๗ ปาง วางอยู่โดยรอบ และมีพระพุทธรูปวางตั้งอยู่บนปราสาทด้วย แต่สิ่งที่ชาวไท

ยกูยให้ความเชื่อถือนั้น คือวิญญาณที่รักษาปราสาทแห่งนี้ ที่เรียกโดยร่วมตามวัฒนธรรมของชาวไทยกูยว่า อาห

ยะจูย นั้นเอง การเรียกนี้เป็นสัญญาลักษณ์แทนวิญญาณ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีการจัดเตรียมเครื่องสังเวยเทวดาและ

เจ้าที่ มีขันครูบูชาอาจารย์ที่จะประกอบพิธีกรรม

 ๒. เครื่องประกอบพิธีกรรมแซนอาหยะจูยของชาวไทยกูย บ้านโพธิ์ศรีธาตุนี้ ประกอบด้วยข้าวสวยที่

รองด้วยใบขนุน ดอกไม้ ๑ คู่ หมากพลู ๒ คำา บุหรี่ ๑ คู่ เทียนจุด ๒ เล่ม จุดธูป ๓ บ้าง ๕ บาง ๙ บาง อาหารคาว 

เช่น ปลาปิ้ง ไก่ต้ม หมูปิ้ง ของหวาน เช่น ขนมนางเล็ด เหล้าขาว ผลไม้ ขนมข้าวต้ม 

  ๓๒๖  สมพร เกษมสุขจรัสแสง, การผสมทางวัฒนธรรมของลาวโซ่งหรือ ไทยโช่ง. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ๒๕๒๖. หน้า ๔๗.
  ๓๒๗ ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น. ๒๕๔๖. หน้า ๗๘๘.
  ๓๒๘ Richard Lawrence,Unlock Your Psychic Powers ศาสตร์แห่งพลัง, แปลโดย สมชาย สัมฤทธิ์ทรัพย์, กรุงเทพมหานคร: มาสเตอร์ 

พริ้งติ้ง. ๒๕๔๒.หน้า ๒๐๖-๒๐๗.
  ๓๒๙  Dennysergeant, Global Ritualism, พิธีกรรมของโลก แปลโดยทิพยอาภา (นามแฝง), (กรุงเทพมหานคร: บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จำากัด. 

๒๕๔๒. หน้า ๒๙-๓๕
  ๓๓๐  พระเฑียรวิทย์อตฺตสนฺโต (โอชาวัฒน์ ),“การศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของร่างทรง: กรณีศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๘.หน้า ๒.
  ๓๓๑  สัมภาษณ์นางสมใจ บัวทอง, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.

๒๕๘
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 ที่มาของภาพ: ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

๑๐. สรุป
 ในความจำาเป็นของพธิกีรรมแซนอาหยะจูย หรือวญิญาณศักดิส์ทิธิท์ีส่ถติอยูใ่นปราสาทวดัโพธิศ์รธีาตุ

เป็นการบูชาเพื่อวัตถุประสงค์ ฝนฟ้าที่ตกต้องตามฤดูกาล ความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง คนใน

ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเป็นวัฒนธรรมความเชื่อชาวไทยกูยท่ีมีความต้องการอย่างหนึ่งของมนุษย์และส่ิงมีชีวิต 

มีความเชื่อในอำานาจเหนือธรรมชาติ และมีความเชื่อว่ามีเทพวิเศษ ที่มีอยู่จริงในโลกและปราสาทศักดิ์สิทธิ์นี้และ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ท่ียังมีความเช่ือกับส่ิงเหนือธรรมชาตินั้นยังพ่ึงพิงอำานาจ

ภายนอกจากสิ่งเหล่านี้อยู่ความเชื่อจึงเกิดจากมนุษย์ที่มีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นและมีปัญหาในการดำาเนินชีวิต

มนษุย์จงึคิดวา่นา่จะมพีธิกีรรมบางอยา่งทีส่ามารถเพ่ิมพูนดว้ยการเซ่นไหวบ้ชูาหรือประกอบพิธีกรรมฉะนัน้ความ

จำาเป็นในการประกอบพิธีกรรมบูชาปราสาโบราณ หรือ อาหยะจูย จะมีการประกอบพิธีกรรมหนึ่งก่อนลงทำาการ

เพาะปลกู เพือ่ความอดุมสมบรูณจ์งึมคีวามจำาเปน็มากท้ังในดา้นจิตใจเนือ่งดว้ยมนษุย์ตอ้งการกำาลังใจ และพิธกีรรม

บ้างอย่างให้ตนรู้สึกว่าได้รับสิ่งเป็นสิริมงคลบ้างอย่างเข้ามา เพื่อการสร้างพลังกับปราสาทเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ 

เพื่อการคุ้มครอง ซึ่งประโยชน์ของพิธีกรรมของพิธีการบูชาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ ได้เกิดความสบายใจ มีความ

สามคัคีในครอบครวัและชมุชนใหเ้วลากบัครอบครวั มกีารใหค้วามสำาคญักบัผูเ้ฒา่ในชมุชนเกดิประเพณวีฒันธรรม

ด้วยเป็น สิ่งลำ่าค่ามิใช้เป็นเพียงความเชื่อพิธีกรรมนี้เท่านั้น แต่ยังหมายถึง มนุษย์มีจิตใจที่งดงาม ตลอดถึงจิตใจ

ที่งดงามที่ผู้คนมีให้ต่อกัน สิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมที่โลกไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่ มนุษย์ผู้มีอริยธรรม และภูมิปัญญา

เท่านั้นที่สามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ ฉะนั้น สิ่งเหล่านี้มีค่าในสายตาของผู้วิจัย และ มีคุณค่าทางสังคม ซึ่งได้รับการ

ตอบรับที่ดี จากการเก็บข้อมูล และเข้าสังเกตการณ์ เป็นความทรงจำาที่มิอาจลืมเลือนได้

๒๕๙
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พระสงฆ์กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน

Buddhist Monks and the Change of Thai Society in the Present

      พระครูใบฎีกาทวีศักดิ์ ใต้ศรีโคตร*

บทคัดย่อ

 พระสงฆก์บัพทุธศาสนากำาลงัเผชญิกบัการทา้ทายสำาคัญจากกระแสโลกาภิวตัน ์แตใ่นเวลาเดยีวกนักระ

แสโลกาภวิตันก์น็ำาโอกาสใหม่ๆ  มาใหแ้กพ่ทุธศาสนาดว้ย เม่ือสังคมเปล่ียนไป สภาพแวดล้อมเปลีย่นไป ระบบการ

ศึกษาก็ต้องเปลี่ยนตาม และในส่วนของศาสนาคำาสอนบางส่วน ตลอดทั้งพฤติกรรมก็จำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนด้วย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และธรรมะหลายข้อในทางศาสนาพุทธก็บัญญัติขึ้นหลังจากมีเหตุการณ์ท่ีส่ง

ผลในทางลบ โดยการตั้งเป็นกฎและเป็นศีล ซึ่งเท่ากับเป็นการตั้งกฎเกณฑ์มาเพื่อแก้ไขปัญหา และเมื่อปัจจุบันมี

ปัญหาใหม่ๆ เกิดขึ้นความจำาเป็นในการปรับตัวของพระสงฆ์ ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทำาได้ ถ้าไม่ขัดเขินต่อคำาสอนอย่าง

เห็นเด่นชัด 

Abstract

 Buddhist monks are faced with the challenge of globalization. But at the same time, 

globalization is bringing new opportunities. Buddhism came to the These conditions have made 

people have less faith in the state institutions and the world. And tend to turn to Buddhism 

greater.As operating systems for calm and reduce stress. Or something to hold on to the mind 

When society changes Some values have changed.Environmental change The education system 

must change accordingly. And on the part of some religious teachings, as well as behavior mod-

ification is necessary. If not for the timid or violate the teachings sharply. To reflect the fact it is 

not unusual in any way. And many in the Buddhist religion was enacted after an incident that 

resulted in a negative way. By setting the rules and precepts. This is a set of rules to address the 

problem. When present new problems. Arises the need for adaptation of the clergy. It seems 

to be possible. If no action is contrary to the fundamental principles of the undue importance.

  *อาจารย์ประจำาหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย
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๑. บทนำา
 ประเทศไทยประกอบด้วยสามสถาบันหลัก คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหา

กษัตรยิ ์โดยเฉพาะสถาบนัศาสนาชาวไทยโดยสว่นมากไดน้บัถอืพระพุทธศาสนามาเปน็เวลาอันยาวนาน พระพุทธ

ศาสนาจงึไดเ้ขา้มามบีทบาททีส่ำาคญัในการดำารงชวีติของคนไทยมาทกุยคุ ทกุสมยั และไดม้กีารผสมผสานจากลทัธิ

อื่น หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น การดำารงอยู่ของพระพุทธศาสนาจำาเป็นต้องมีผู้ที่ทำาหน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมคำา

สอนของ พระพุทธศาสนาอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นคือพระสงฆ์ 

 พระสงฆ์เป็นผู้มีหน้าที่ในการส่งเสริมทำานุบำารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง สร้างศรัทธาแก่

พทุธศาสนกิชน สร้างความเขม้แขง็และความม่ันคงใหก้บัพระพทุธศาสนาและสังคม แมพ้ระพทุธเจ้าจะปรนิพิพาน

ไปนานแล้ว พระภิกษุสงฆ์ยังยืดถือคำาสั่งสอนของพระองค์เป็นหลัก และในการปฏิบัติด้านพระธรรมและวินัยซึ่ง

ทำาให้พระสงฆ์นั้นมีความใกล้ชิดและผูกพันกับสังคม

 ทา่มกลางการเปลีย่นแปลงของสงัคมในปจัจบัุน พระสงฆจ์ำาเปน็ตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นแปลงบรบิทของ

ตนให้ทนักบัความยคุสมยัทีเ่ปลีย่นแปลง ปรบัตวัเองใหเ้ขา้กบับริบทของสังคม พระสงฆน์อกจากจะเปน็นกับวชใน

พระพุทธศาสนาโดยหลักการบวชคือการทำานิพพานให้แจ้งโดยมีพระธรรมวินัยเป็นอุปกรณ์(นิธิ เอียวศรีวงศ์ และ

ประมวล เพ็งจันทร์, ม.ป.ป., หน้า ๓๕)แต่อีกบทบาทหนึ่งนั้นพระสงฆ์ถือว่าเป็นพลเมืองของประเทศชาติ และ

อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศเช่นเดียวกัน พระสงฆ์มีบทบาทในการช่วยรัฐพัฒนา "คนดี" ในมิติของศาสนา ให้

กลายเป็น "พลเมืองที่ดี" ของประเทศชาติและของโลก จำาเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องเริ่มต้นพัฒนาศักยภาพของพระ

สงฆใ์หเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจมิติด้านนีม้ากยิง่ขึน้ และเปดิพ้ืนทีใ่หพ้ระสงฆเ์ขา้ไปทำาหนา้ทีด่งักลา่ว อีกทัง้ช่วยสนบัสนนุ

โครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น งบประมาณและเครื่องมือต่างๆ

 ปัจจุบนัประเทศไทยเกดิการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมอืงรวมทัง้พทุธ

ศาสนา ซึง่พบวา่ตวัเองไดม้าอยูใ่นบรบิทแวดลอ้มอย่างใหม่ การทำาความเขา้ใจบริบทอย่างใหม่ในการเปล่ียนแปลง

เป็นภารกิจอย่างหนึ่งของพระสงฆ์ การมีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะช่วยให้พุทธศาสนา

และพระสงฆ์ซึ่งเป็นสถาบันหน่ึงของสังคมไทยในการพัฒนาโดยคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาซึ่งพระสงฆ์จะ

ต้องมีบทบาทสร้างสรรค์ต่อสังคม รวมทั้งช่วยให้เกิดการอยู่ร่วมกันด้วยดี อันจะนำาไปสู่การสร้างสันติภาพในโลก 

(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๓, หน้า ๒๒๒) หากพระสงฆ์ไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่

สามารถปรับตัวให้สมสมัยได้ ไม่โอนอ่อนผ่อนตามความเปลี่ยนแปลงจนสูญเสียสารัตถะทางศาสนาไป ก็จะเหลือ

เพียงรูปแบบหรือกลายเป็นสถาบันที่ไร้ความหมาย

๒. ผลการวิจัย
 จากการค้นคว้าเอกสารทางวิชาการและมุมมองการวิเคราะห์เชิงวิพากย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉาย

ภาพให้เห็นถึงกระบวนการปรับตัวของพระสงฆ์ไทยกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน เร่ิม

ต้นจากการปฏิรูปสถาบันสงฆ์ทั้งด้านพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์และด้านการบริหารกิจการภายในคณะสงฆ์ 

เพื่อสนองนโยบายของรัฐที่เน้นคนคือเป้าหมายในการพัฒนา เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรได้รับการ

ศึกษาด้านต่างๆ เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งในชุมชนในด้านต่างๆ และเพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์เป็นผู้นำาในทาง

จริยธรรมและสามารถนำาพาผู้คนให้เข้าถึงความสงบสุข ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้พระสงฆ์เป็นผู้นำาทางสติปัญญา

ให้แก่ชุมชนในการแก้ไขปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และสร้างความสามัคคีกลมเกลียว
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กันในสังคม บทบาทดังกล่าวเป็นสิ่งจำาเป็นในการนำาธรรมะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คน และช่วยฟื้นฟูพุทธ

ศาสนาให้กลับมามีความสำาคัญต่อสังคม ซึ่งมีสาระสำาคัญ ดังนี้

 ๒.๑ การปฏิรปูสถาบนัสงฆ ์ในอดีตจุดแขง็ทีส่ดุของคณะสงฆอ์ยูท่ีก่ารศกึษา พระสงฆใ์นอดตีเปน็ผูน้ำา

ชมุชนไดส่้วนหนึง่กเ็นือ่งจากเปน็ผูม้กีารศกึษาสงูกวา่ชาวบา้น วดัเปน็ศนูยก์ลางของชมุชนได้สว่นหนึง่กเ็พราะผูค้น

มาศึกษาหาความรู้กันที่วัด ไม่เฉพาะทางธรรม หากรวมถึงวิชาการทางโลก แต่ทุกวันนี้พระสงฆ์กลับมีความรู้ตาม

หลังฆราวาสมากขึ้น การปฏิรูปสถาบันสงฆ์มีหลายด้านที่สัญ ได้แก่

 ๒.๒ ด้านปริยัติศึกษา ความรู้และความเข้าใจในทางธรรมอันเกิดจากการทำาสมาธิภาวนา การศึกษา

ของคณะสงฆ ์ในปจัจุบันได้ละเลยเรือ่งนีม้าก ทำาใหส้มาธภิาวนาของของพระสงฆไ์ทยตกตำา่ลงอยา่งไมเ่คยปรากฏ

มาก่อน ชวีติพรหมจรรยน์ัน้จะเจรญิงอกงามได้ตอ้งอาศยัความสุขสงบทางดา้นจติใจเปน็เครือ่งหล่อเล้ียง เม่ือละเลย

สมาธิภาวนา ย่อมเป็นการยากที่จะดำารงตั้งมั่นได้ในชีวิตพรหมจรรย์ แม้จะครองเพศบรรพชิต แต่ก็อยู่อย่างไม่มี

ความสุข เต็มไปด้วยความเครียดและกดดัน ผลก็คือพระสงฆ์เป็นอันมากหันมาสะสมลาภสักการะ หมกมุ่นกับ

ความบันเทิงจากโทรทัศน์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนเข้าหาอบายมุข และแย่งชิงสมณศักดิ์กัน

 การปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจังเท่านั้นที่จะทำาให้พระสงฆ์สามารถดำารงความเป็นผู้นำาในสังคมไทย

ได้ อย่างน้อยก็ในทางจริยธรรมหรือในทางสะอาด สว่าง และสงบ ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้พุทธศาสนาสามารถ

เข้าไปมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนยุคใหม่ ซึ่งกำาลังต้องการทางออกจากความเครียดและความเร่าร้อนของสังคม

ยุคบริโภคนิยมได้

 ๒.๓ ด้านการฟื้นฟูหลักธรรม หลักธรรมคำาสอนเป็นปัจจัยสำาคัญในการกำาหนดโลกทัศน์และการ

ดำาเนนิชวีติ หลกัธรรมคำาสอนทีค่ลาดเคลือ่นไขวเ้ขวยอ่มนำาไปสูโ่ลกทัศนแ์ละวถีิชีวติทีผ่ดิทางหา่งไกลจากจุดหมาย

ของศาสนา และหากหลักธรรมคำาสอนล้าหลัง ย่อมไม่เอื้อให้ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้

อย่างเหมาะสมและเท่าทัน ผลก็คือศาสนานั้นขาดพลังในการปรับตัวและเผชิญหน้ากับยุคสมัยได้ รวมถึงการขาด

พลงัในการตอบสนองความต้องการทางจิตวญิญาณของผูค้น อันเปน็ปจัจยัสำาคัญทีผ่ลกัดนัใหผู้ค้นหนัไปสมาทาน

บริโภคนิยมกันมากมายใน เวลานี้

 ในการฟื้นฟูพุทธศาสนาให้มีพลังสร้างสรรค์ต่อชีวิตและสังคม โดยเฉพาะในทางจริยธรรม จำาเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องทำาให้หลักธรรมทางพุทธศาสนาหลุดพ้นจากภาวะดังกล่าว ทั้งนี้โดยอาศัยวิธีการต่อไปนี้คือ การ

รื้อฟื้นหลักธรรมสำาคัญที่ถูกละเลยหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน การขยายหลักธรรมให้มีความหมายกว้างขึ้น การหยิบ

ยืมแนวคิดอื่นมาเสริมหลักธรรมเดิม และการสังเคราะห์หลักธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือทำาความเข้าใจโลกสมัยใหม่

 ๒.๔ ด้านการรื้อฟ้ืนโลกุตตรธรรม พุทธศาสนาไทยได้มีการปรับเปล่ียนอย่างสำาคัญเพ่ือเผชิญหน้า

กับวิทยาศาสตร์และคริสต์ศาสนาจากตะวันตก ในครั้งน้ันพุทธศาสนาไทยได้ปรับตัวด้วยการทำาให้มีความเป็น 

“วิทยาศาสตร์” มากขึ้น โดยเน้นคำาสอนที่เป็นเหตุเป็นผลประจักษ์ผลได้ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันก็ตัดทอนคำา

สอนที่เกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย์ นรกสวรรค์ ในกระบวนการดังกล่าว คำาสอนเกี่ยวกับนิพพานและโลกุตตรธรรม ได้

ถูกลดทอนความสำาคัญไปด้วย เพราะถูกมองว่าเป็นเรื่องชาติหน้า

 การปรับตัวดังกล่าวแม้ทำาให้พุทธศาสนาเป็นท่ียอมรับของชนชั้นนำาที่ได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์

มากขึ้น แต่ก็ทำาให้พุทธศาสนาขาดความลุ่มลึกทางด้านจิตวิญญาณเป็นลำาดับ พุทธศาสนากลายเป็นแค่ระบบศีล

ธรรมซึ่งเน้นประโยชน์แบบโลกย์ ๆ เช่น ทรัพย์สิน เกียรติยศ การมีมิตรสหาย มีชีวิตไม่เดือดเนื้อร้อนใจ ในแง่นี้

พุทธศาสนาจึงไม่ต่างจากระบบศีลธรรมในทางโลกที่สอนให้คนทำาดีละชั่วเหมือนกัน
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 พระพุทธศาสนามีหลักคำาสอนสำาคัญเพื่อมุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ คือปัญญาอย่าง แท้จริงเกี่ยวกับ

ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับชีวิต สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้บุคคลเป็นคนดีของสังคม มีวินัยในตัวเอง 

เขา้ใจระเบยีบกฎเกณฑ์ในสงัคม และปรบัตัวอยูร่ว่มกบับคุคลอ่ืนไดอ้ยา่งมคีวามสงบสขุ และให้บคุคลมจีติใจหนกั

แนน่ในการทำาความด ีดว้ย ความขยนั และไมห่วัน่ไหวกบัอารมณต่์างๆ ท่ีมากระทบ โดยมีความมุง่ม่ันเพ่ือให้จติใจ

มีความสว่าง สงบ สะอาด ด้วยวิธีการถูกต้องในหลักการปฏิบัติ สรุปย่อลงเป็นการศึกษาพัฒนาตน ๓ ประการ 

เรียกว่าไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา (สมภาร พรมทา, ๒๕๕๒, หน้า ๑๘๔) เพื่อให้บรรลุถึงคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง แรงจูงใจในการพัฒนา หมายถึง ความรัก ความกระตือรือร้นในการ

สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและมีคุณประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคม รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ความรักในการสร้างสรรค์ที่ดี

งามจะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

 ส่วนด้านการรื้อฟื้นจริยธรรมทางสังคมนั้น พุทธศาสนิกชนจะต้องใส่ใจกับความเป็นไปของส่วนรวม 

ช่วยกันดูแลสมบัติของสาธารณะ ไม่นิ่งดูดายเมื่อสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม อาชญากรรมแพร่ระบาด หรือมีการฉ้อ

ราษฎร์บังหลวง ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันปรับปรุงสภาพสังคมให้เอื้อต่อชีวิตที่ดีงามด้วย การเอารัดเอาเปรียบ

ทางเศรษฐกิจ การกดขี่ขูดรีด ไม่ว่าโดยรัฐหรือโดยกลุ่มบุคคล ย่อมเป็นสิ่งที่ชาวพุทธไม่อาจยอมรับหรือทนนิ่งเฉย

ได ้เพราะเปน็การบัน่ทอนสงัคมโดยรวม อกีทัง้ขดัแย้งกบัหลักธรรม การร้ือฟ้ืนจริยธรรมทางสังคมตามนยัดงักล่าว

ย่อมนำาไปสู่การรวมกลุ่มเพื่อช่วยกันดูแลรับผิดชอบส่วนรวม และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำาให้สังคมไทย

เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งในทางจริยธรรม มิใช่สังคมที่อ่อนแอเพราะต่างคนต่างอยู่หรือนิ่งดูดายอย่างที่เป็นอยู่

ในปัจจุบัน

 ๒.๕ ด้านการปฏิรูปความสัมพันธ์กับรัฐและสังคม ไม่ว่าในยุคสมัยใดพุทธศาสนาดำารงอยู่ได้ด้วยดี

ก็ต่อเมื่อพระสงฆ์ ผู้ปกครอง และประชาชน มีความสัมพันธ์กันอย่างได้ดุลยภาพ มิติหนึ่งของดุลยภาพดังกล่าวก็

คือ พระสงฆ์ต้องไม่เหินห่างจากประชาชน และไม่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองหรือรัฐมากเกินไป เพราะพระสงฆ์มีหน้าที่

แนะนำาสั่งสอนประชาชน ขณะเดียวกันก็ต้องอาศัยการอุปถัมภ์บำารุงและการกำากับดูแลจากประชาชนด้วย

 การปฏริปูคณะสงฆใ์นรอบร้อยปทีีผ่า่นมาไดท้ำาใหค้ณะสงฆท้ั์งประเทศเขา้มาอยู่ภายใตอ้ำานาจของรฐั

มากขึ้น โดยที่บางสมัยพระมหากษัตริย์เป็นสังฆราชโดยพฤตินัยเลยทีเดียว แม้ว่าสถาบันสงฆ์มีความจำาเป็นต้อง

พึ่งอำานาจรัฐในการสร้างเอกภาพภายในคณะสงฆ์ โดยเฉพาะการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ให้เป็น

หนึ่งเดียวกัน แต่หลายทศวรรษที่ผ่านมาการพึ่งพิงอยู่กับความอุปถัมภ์ของรัฐ ได้ทำาให้คณะสงฆ์นอกจากจะสูญ

เสยีความเปน็ตัวของตัวเองแล้ว ผลกค็อืตกอยูภ่ายใตก้ารครอบงำาของรฐั (พระไพศาล วสิาโล, ๒๕๕๖, หนา้ ๒๖๔-

๒๖๕) ทำาให้ขาดแรงจูงใจท่ีจะปฏิรปูตนเอง เพราะรูด้วีา่ถึงอยา่งไรรัฐกย็งัจะใหค้วามอปุถมัภอ์ยูด่ ีผลกค็อืคณะสงฆ์

กลายเปน็สถาบันทีแ่นน่ิง่ขาดพฒันาการ ตรงึติดอยูก่บัแบบแผนและขนบธรรมเนยีมของศตวรรษที ่๑๙ ในขณะที่

สถาบันอื่นๆ ของประเทศได้พัฒนาตนเองเพื่อพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ รัฐและศาสนา ต่างมีผลประโยชน์ที่เกื้อ

หนุนพึ่งพากันและกัน ศาสนาพุทธในประเทศไทยรัฐได้ดึงเอาศาสนาและพระสงฆ์เข้ามาเป็นกลไกเพื่อหล่อหลอม

ความเปน็พลเมืองดีของรัฐ และความชอบธรรมทางการเมอืงของผูน้ำา การควบคมุดแูลพระสงฆจ์งึเปน็หนา้ทีร่ฐั ใน

สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระสงฆ์ถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือในระบอบศักดินามานาน (สุลักษณ์ ศิวรักษ์, ๒๕๒๕, 

หน้า ๒๑)

 รัฐสมัยใหม่นั้นเป็นประหนึ่งเครื่องจักรที่ดำารงอยู่เพื่อตัวมันเอง รัฐสมัยใหม่หาได้สนใจศาสนาไม่ การ

อุปถัมภ์คณะสงฆ์จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของรัฐเอง หาใช่เพื่อประโยชน์ของพระศาสนาไม่ ดังนั้นคณะสงฆ์จึงไม่

๒๖๕
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ควรหวงัวา่การพึง่พงิองิแอบรฐัจะเปน็ประโยชนต์อ่พระศาสนาโดยรวม ตรงกนัขา้มมแีตจ่ะทำาใหค้ณะสงฆแ์ละพระ

ศาสนาออ่นแอเรยีวลง ด้วยเหตุนีจึ้งจำาเป็นทีค่ณะสงฆจ์ะตอ้งวางระยะห่างจากรัฐมากขึน้ โดยพ่ึงพิงรฐันอ้ยลง การ

พึ่งพิงรัฐให้น้อยลง เป็นขั้นตอนสำาคัญที่จะทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์กับประชาชนมีความกระชับแน่น

มากข้ึน ข้ันตอนนีม้คีวามสำาคญัตอ่การปฏิรูปคณะสงฆ ์เพราะความเส่ือมของคณะสงฆแ์ละพุทธศาสนาในปจัจบุนั

สว่นหนึง่เป็นผลจากการพึง่พงิรัฐและหา่งเหนิจากภาคประชาชน จำาเปน็อย่างย่ิงท่ีคณะสงฆจ์ะตอ้งกลับมาใกล้ชิด

กับประชาชนให้มากขึ้น การปรับความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดขึ้นจาก ๒ ทิศทาง คือ คณะสงฆ์โน้ม

เข้าหาประชาชนมากขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนก็ต้องโน้มเข้าหาคณะสงฆ์ด้วย “การที่พระสงฆ์มีบทบาทอย่างไร

นั้นคงอยู่ที่หลักการ อันมีอยู่ในคำาสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว คือ ในฝ่ายตนเอง ก็มีหน้าที่ในการศึกษาปฏิบัติ คือ 

ศกึษาเพือ่ใหต้นปฏบิติัได้ถกูต้อง และพรอ้มทัง้สามารถแนะนำาแก่ผูอ้ืน่ไดด้ว้ย ในฝา่ยความสมัพันธก์บัสงัคมคฤหสัถ ์

กม็หีนา้ทีใ่นการศกึษา การเผยแผ ่และการสงเคราะหพ์รอ้มกบัการปฏิบตัหินา้ท่ีทางสมณเพศของตน รักษาเกยีรต ิ

และความบริสุทธิ์ของสถาบันสงฆ์ (พระราชวรมุนี, ๒๕๒๗, หน้า ๒๗๔)

 การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนนั้นเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญมั่นคง

ของพุทธศาสนา ทั้งนี้ก็เพราะประชาชนจะมีความเข้าใจในธรรมะมากน้อยเพียงใด นำามาปฏิบัติในชีวิตหรือไม่

ขึ้นอยู่กับการชี้แนะจากพระสงฆ์ ขณะเดียวกันพระสงฆ์จะสามารถบำาเพ็ญศาสนกิจได้มากน้อยเพียงใด ประพฤติ

ตามพระธรรมวนิยัหรือไม่ ก็ข้ึนอยูก่บัการอปุถมัภแ์ละกำากบัดแูลของประชาชน หากประชาชนไม่ใส่ใจในเรือ่งพระ

สงฆ ์หรือไมรู้่ระเบียบวนิยัของพระสงฆ ์กเ็ทา่กบัสง่เสรมิให้ประพฤตนิอกรตีกนัมากขึน้ กล่าวไดว้า่สาเหตสุ่วนหนึง่

ทีป่ระชาชนไมใ่ส่ใจในกจิการพระสงฆ ์กค็อืความเขา้ใจวา่ศาสนาเปน็เรือ่งของพระสงฆแ์ละกรมการศาสนาเท่านัน้ 

ดังนั้นจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรื้อฟื้นความเข้าใจว่าศาสนาและพระสงฆ์นั้นเป็นเรื่องของประชาชนด้วย

 พทุธศาสนากำาลงัเผชญิกบัการท้าทายสำาคญัจากกระแสการเปลีย่นแปลงในสงัคมไทยในปจัจบุนั แตใ่น

เวลาเดียวกันก็นำาโอกาสใหม่ๆ มาให้แก่พุทธศาสนาด้วย เช่น การทำาให้ผู้คนรู้สึกว่าตนเองเล็กลง ควบคุมอะไรได้

นอ้ยลง ประสบกบัความผนัผวนและไมแ่นน่อนมากขึน้ ภาวะเหลา่นีไ้ดท้ำาใหผู้ค้นมศีรทัธานอ้ยลงในรฐัและสถาบัน

ทางโลก และมีแนวโน้มหันมาหาพุทธศาสนามากขึ้น ทั้งในฐานะระบบปฏิบัติที่ให้ความสงบและลดความเครียด 

หรือให้สิ่งยึดเหนี่ยวแก่จิตใจ หรืออาจเข้าหาเพราะต้องการเครื่องปลอบประโลมใจสำาหรับคนยากคนจน ความ

ยากจนบบีคัน้ดงักล่าวเปดิชอ่งใหศ้าสนาเขา้ไปมีบทบาทในการสงเคราะหผ์ูค้นซึง่เปน็บทบาทท่ีเคยเปน็ของสถาบนั

ศาสนา ในอดีตหากแต่ถูกรัฐช่วงชิงเอาไปเป็นเวลาช้านาน ทั้งนี้ยังไม่ต้องพูดถึงความโดดเดี่ยวอ้างว้างของผู้คนใน

สังคมสมัยใหม่ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเปิดโอกาสให้ศาสนาเข้าไปมีบทบาทช่วยเหลือสังคมมากขึ้น

 ในปัจจุบันความจำาเป็นที่จะต้องพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ เพื่อสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมไทยในปัจจุบัน และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่เน้นคนคือเป้าหมายในการพัฒนา และเพื่อสนับสนุนให้

พระภิกษุสงฆ์สามเณรได้รับการศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆ ได้แก่ 

 ๑. การบรหิารจดัการวดั พระภกิษสุงฆจ์ะตอ้งบริหารจดัการวดั โดยใหก้อ่ประโยชนสู์งสุดแกสั่งคมตาม

อดุมการณท์างพระพทุธศาสนา โดยความรว่มมือกนัระหวา่งพระภิกษสุงฆก์บัชุมชน เปน็ตน้ โดยความตระหนกัใน

การเป็นผู้นำาในชุมชนทั้งผู้นำาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขึ้นในชุมชน การมืส่วน

ร่วมของชมชนในการบรหิารงานภายในวดัด้านต่างๆ สรา้งบรรยากาศทีเ่ปน็กนัเองและสะดวกสบายในการเข้าหา

พระสงฆ ์ประสานรวมตวัชาวบา้นในการพัฒนาและอาจใช้วดัเปน็สถานท่ีรวมกลุ่ม (พระราชวรมุน ี(ประยุทธ ์ปยุตฺ

โต), ๒๕๓๗) รวมทั้งความสามารถในการประสานและเชื่อมโยงกับองค์กรหรือชุมชนภายนอกการทำาความเข้าใจ

๒๖๖
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ในปัญหาของชุมชน การขอรับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก    

  ๒. การสร้างวัดให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ความสำาคัญสูงสุดของวัด คือ การเป็นส่วนหนึ่งของ

ชมุชนและชว่ยสง่เสรมิความเขม้แขง็ของชุมชนในการพฒันาโดยรว่มกนัคดิ รว่มกนัทำา รว่มกนัแก้ปญัหาของชมุชน 

เพราะพระสงฆ์ซึ่งชาวบ้านเคารพนับถือมากน่าจะมีบทบาทในการพัฒนาสังคมให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีมีศีลธรรม

(วิทยากร เชียงกูล, ๒๕๒๘, หน้า ๑๕๖) เพราะถ้าเป็นดังนี้ก็เท่ากับวัดเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างสังคมที่เข้มแข็ง 

ซ่ึงความสำาคัญที่สุดต่อการบังเกิดขึ้นของศีลธรรมในสังคมดังกล่าววัดควรปรับเปลี่ยนบทบาทให้ทันกับสังคมใน

เชิงรุก คือ โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน โดยดึงศาสนิกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดและพระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนา

สังคมและชุมชน โดยมีภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ พระภิกษุสงฆ์ยังจะต้องเป็นผู้นำาชุมชนด้วยการปรึกษาหารือ 

การสัง่สอนและทีส่ำาคญักค็อืสัง่สอนใหป้ระชาชนเรยีนรูจ้ากการวเิคราะห์ปญัหา วนิิจฉยัปญัหา วเิคราะหท์างเลอืก

และตดัสินใจเลอืกทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ ซึง่การส่งเสรมิใหชุ้มชนเขม้แขง็นัน้จะต้องอาศัยสมาชกิในชุมชน เชน่ พระ คร ู

ผู้นำาชาวบ้าน หมออนามัย เกษตรตำาบล พัฒนาการตำาบล เป็นต้น ร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งเมื่อ

ชุมชนเข้มแข็งก็ย่อมแก้ปัญหาเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเมืองพร้อมกันไป  

    

 ๓. วดักบัการจดัการศกึษา การศกึษาโดยทัว่ไปของไทยยงัไมเ่ปน็การศกึษาทีผ่ลติคนทีม่คีวามเขม้แขง็

ทางปัญญาและทางศีลธรรม โดยมีกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ความสุขกับผู้เรียน การศึกษากำาลังรอการปฏิรูปให้เกิด

การะบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาคนให้เต็มศักยภาพของความเป็นมนุษย์ พระสงฆ์ควรศึกษาหลักธรรมให้ถ่องแท้ทั้ง

ปริยัติและปฏิบัติ พัฒนาตนให้รอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม อันจะ

ส่งผลต่อศักยภาพในการอบรมพัฒนาจิต การเผยแผ่ศาสนธรรมแก่ศาสนิกชน เช่น ด้านการบริหาร ด้านกฎหมาย 

กฎระเบียบของสงฆ์ เป็นต้น ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ควรปรับประยุกต์ให้เหมาะกับยุคสมัย แต่คงไว้ซึ่งหลัก

ศาสนธรรมวัดที่มีความพร้อมโดยมีพระภิกษุสงฆ์ที่สนใจและมีความสามารถควรจะจัดให้มีโรงเรียน โดยพยายาม

คิดหลักสูตรที่ดีที่สุดควรเป็นอย่างไร แสวงหาคำาตอบต่อคำาถามนี้ ปรับปรุงให้ดีขึ้นๆ อย่างต่อเนื่อง วัดก็สามารถ

ทำาประโยชน์ที่สำาคัญต่อสังคมอย่างยิ่ง 

 ๔. พระสงฆกั์บการแกไ้ขความขดัแยง้ด้วยสันติวธิ ีในปจัจบุนันีค้วามรนุแรงกำาลังเปน็ปญัหาใหญท่ั่ว

โลก ในประเทศไทยเองพระสงฆ์ควรศึกษาให้เข้าใจถึงความหมายของความรุนแรง ขอบเขต ประเภท สาเหตุ วิธี

การป้องกนัและแก้ไข จะแก้ไขดว้ยวธีิใดท่ีไดผ้ลและจะพัฒนาวธีิปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาใหด้ขีึน้ไดอ้ย่างไร เปน็ตน้ 

ดังนั้นพระสงฆ์จะต้อง “การจัดการการแก้ความขัดแย้ง” ที่จะเป็นผู้เข้าไปช่วยไกล่เกลี่ยเข้าใจสถานการณ์ตามที่

เป็นจริง เข้าไปอยู่ในใจและเข้าใจความรู้สึกและความคิดของแต่ละฝ่าย สามารถชักจูงให้มีการเจรจากันได้ เหล่า

นี้ต้องการความรู้และต้องการการฝึกอบรมให้มีความชำานาญ จึงจะสามารถแก้ความขัดแย้งด้วนสันติวิธีได้ 

 ๕. พระสงฆก์บัการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม วกิฤติการณส์ิง่แวดลอ้มกำาลงัเปน็ปญัหาใหญท่ีส่ดุตอ่ความอยู่

รอดของมนุษยชาติ กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นกระแสใหญ่ของโลกและจะใหญ่มากขึ้น จนดึงปรัชญา ศาสนา 

วทิยาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์มนษุยศาสตร ์เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง และความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ

เข้ามาเชื่อมโยง จึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่ศาสนาจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ที่ดีที่สุดคือพระภิกษุสงฆ์พยายามศึกษาให้

เข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิธีแก้ไข และในด้านปฏิบัติที่ใกล้ตัวที่สุดคือภายในบริเวณวัดต้องมี

สิ่งแวดล้อมที่สงบ สะอาด ร่มเย็น เป็นต้น (พระมหาสุภา อุทโท, ๒๕๔๒, หน้า ๗๖) นอกจากนี้พระภิกษุสงฆ์และ
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วัดยังอาจหนุนช่วยขบวนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่กำาลังมีกิจกรรมต่างๆ ในทางที่เหมาะสมแก่สมณสารูป 

 ๖. การบริหารจัดการวัด พระภิกษุสงฆ์จะต้องบริหารจัดการวัด โดยให้ก่อประโยชน์สูงสุดแก่สังคม

ตามอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาโดยความร่วมมือกันระหว่างพระภิกษุสงฆ์กับชุมชน เป็นต้น  

 จากทีก่ลา่วขา้งต้นสรปุได้วา่ ในการจัดการศกึษาคณะสงฆจ์ำาเปน็ตอ้งปฏริปู ๒ ดา้น คอื (๑) ดา้นศาสน

ธรรม และ (๒) โครงสร้างการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ ทั้ง ๒ ส่วนนี้เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันและแยกกันไม่ได้ 

 ๑. ด้านศาสนธรรม การประกาศธรรมของพระพุทธเจ้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อดับทุกข์ (ปรีชา ช้างขวัญ

ยืน และสมภาร พรมทา. ๒๕๕๒, หน้า ๑๘๒-๑๘๓) พระภิกษุสงฆ์อาจขยายความหมายของคำาว่า “ทุกข์” นี้ ให้

ครอบคลมุความทกุข์ระดับสงัคม ความทกุขข์องปัจเจกบุคคลกร็วมอยูใ่นทกุข์ของสังคมทีว่า่นี ้พระภกิษสุงฆม์หีนา้

ทีป่ระกาศธรรม และธรรมทีป่ระกาศกจ็ะต้องสามารถตอบสนองตอ่ความทกุขย์ากของสงัคม การปฏริปูศาสนธรรม

จงึเป็นส่ิงทีห่ลีกเล่ียงไมไ่ดเ้มือ่พระภกิษสุงฆจ์ำาเปน็ตอ้งเชือ่มโยงตวัเองกบัสงัคมสมยัใหม ่พทุธธรรมจงึมสีถานะเปน็

เพียง “เครื่องมือ” ขณะเดียวกัน เมื่อมองในแง่ที่เป็นสิ่งจะต้อง “ค้นหา” พุทธธรรมหรือศาสนธรรม ก็มีสถานะ

เปน็เปา้หมายของการดำาเนนิชวีติของพระภิกษสุงฆผ์ูซ้ึง่จะทำาใหพุ้ทธธรรมเปน็สว่นหน่ึงของประสบการณท์ีบ่รรลุ

ได้ในโลกของความเป็นจริง พระภิกษุสงฆ์จึงมีหน้าที่อยู่สองประการ คือ “ค้นหาความจริง” และ “การนำาความ

จริงนั้นไปตอบสนองความต้องการของคนจำานวนมาก”

 ในแง่ที่ว่าพระภิกษุสงฆ์จำาต้องดำารงอยู่เพื่อการบรรลุความจริงทางศาสนา ก็จัดว่าพระภิกษุสงฆ์ดำารง

อยู่เพื่อตัวเอง มองในแง่ที่มีภารกิจเพื่อผู้ทุกข์ยากในสังสารวัฏ พระภิกษุสงฆ์ก็เป็น “มรรควิธี” เพื่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่

ตัวพระภิกษุสงฆ์เอง การที่พระภิกษุสงฆ์ต้องค้นหา “สัจธรรม” และนำา “ศาสนธรรม” ไปเผยแผ่แก่คนอื่นๆ นี่เอง 

การปฏิรูปพระพุทธศาสนาจึงเกี่ยวเนื่องกับ ๒ เรื่องคือ ๑) การสร้างระบบความรู้ที่สามารถนำาไปแก้ปัญหาได้จริง

ในสังคม และ ๒) การสร้างระบบที่เอื้อต่อการค้นคว้าหาความรู้ และการเผยแผ่ศาสนธรรม    

 การสร้างระบบความรู้เป็นสิ่งจำาเป็น เพราะความรู้ทางศาสนาของชาวพุทธที่เกิดขึ้นตามลำาดับกาล

เวลานั้นมีมาก นับแต่สมัยพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาระบบความรู้ก็แตกหน่อขยายออกไปเป็นจำานวนมาก เมื่อคณะ

สงฆ์ต้องเกี่ยวข้องกับสังคมหนึ่งๆ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจึงจำาเป็นต้องรู้ว่าความรู้ใดบ้าง เป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับสังคม

นั้นๆ ในขณะนั้นๆ การทำาความเข้าใจระบบความรู้เดิม การค้นคว้าแสวงหาในระดับประสบการณ์จริง หรือการ

ค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยวิธีการใดๆ การจัดระบบความรู้ที่มีอยู่ให้เหมาะแก่กาลสมัยจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำา พระพุทธเจ้า

เคยตรัสแก่ภิกษุว่า ความรู้ที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมีมากดุจใบไม้ในป่า ส่วนความรู้หรือสัจจธรรมที่พระองค์เผยแสดง

แกภิ่กษแุละคนทัว่ไปนัน้ดจุใบไม้ในกำามอื แมค้วามรูม้มีากมายแตม่บีางสว่นเทา่นัน้ทีจ่ำาเปน็สำาหรบัการดับทกุข ์ขอ้

นี้นอกจากสะท้อนท่าทีของพระพุทธศาสนาต่อความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วยังแสดง “จารีต” บางประการที่

น่าจะทำาให้ชาวพุทธปัจจุบันได้ตระหนักว่า ในการเผยแพร่ความรู้นั้นนอกจากต้องมีความรู้กว้างขวางแล้วยังต้อง

รู้อีกว่าอะไรคือความรู้ที่จำาเป็นหรือเหมาะสมสำาหรับยุคสมัย   

 การสรา้งระบบความรูน้ัน้นา่จะประกอบดว้ยสองส่วนหลักๆ คือ ความรูร้ะดบัสจัธรรมหรอือภปิรชัญา 

กับความรู้ระดับจริยธรรม หรือจริยศาสตร์ ความรู้สองส่วนนี้อิงอาศัยกันอย่างไม่สามารถจะแยกออกจากกัน

ได้ ความรู้ระดับสัจธรรมหรืออภิปรัชญาจะสูญเปล่าหากไม่สามารถชี้แสดงให้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์

อย่างไร ความรู้ทางจริยธรรมหรือจริยศาสตร์จะมีไม่มีนำ้าหนักหากไม่มีฐานทางอภิปรัชญาที่มั่นคง ชาวพุทธมัก

รังเกียจปรัชญาโดยเฉพาะอภิปรัชญา ด้วยเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงไม่สนพระทัยปัญหาอภิปรัชญา ในความคิด

ของผู้เขียน ทุกศาสนามีหลักอภิปรัชญารองรับหลักจริยศาสตร์ด้วยกันทั้งนั้น และพระพุทธศาสนาก็จำาเป็นต้องมี
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

อภิปรัชญาเพื่อว่าระบบศีลธรรมหรือจริยศาสตร์จะได้มีฐานมั่นคงชัดเจน

 การสร้างระบบความรู้ท่ีครอบคลุมกระบวนทัศน์หลักๆ จำาเป็นสำาหรับการดำารงอยู่ในโลกสมัยใหม่ 

ถ้ายังไม่สามารถหา “ระบบความรู้” หรือ “สร้างระบบความหมายที่เหมาะสม” กับยุคสมัยได้แล้ว การหลุดออก

ไปจากศาสนธรรมของชาวพุทธที่มีการศึกษาสูง ๆ จะมีมากขึ้น ความสำาคัญของสถาบันสงฆ์ก็นับวันจะด้อยความ

สำาคญั ดงันัน้ ภาระหนา้ทีข่องพทุธศาสนกิชนโดยเฉพาะคณะสงฆผ์ูซ้ึง่จะมีพลงัมากทีส่ดุในการขบัเคลือ่นขบวนการ

ปฏิรูปทุกๆ ด้าน คือการทบทวนระบบความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมด การตระหนักถึงความสำาคัญในการสร้างระบบความรู้

ที่เหมาะสมขึ้นมาใหม่ พร้อม กันนั้น พระภิกษุสงฆ์ต้องสร้างระบบที่จะทำาให้ความรู้โดยรวมมีเอกภาพ ไม่ขัดแย้ง

กันเองภายในระบบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อยุคสมัย     

 ในการสร้างระบบความรู้ด้านศาสนธรรมจำาเป็นจะต้องมีเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ชัดเจน หลังการ

ปฏิรูปของพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส มาจนถึงสมัยปัจจุบัน พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ดำาเนินไปอย่างตามมีตามเกิดไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเป็นของตนเอง ยกเว้นยุทธศาสตร์ที่กำาหนดโดยรัฐบาล เช่น

ในสมยัภัยคุกคามจากคอมมวินสิต ์เปน็ตน้ การขาดเปา้หมายและยทุธศาสตรท์ำาใหพ้ระพทุธศาสนาในประเทศไทย

ตา่งเป็นตา่งไป ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัเจนเชน่วัดตา่งๆ ในชนบทขาดแคลนพระภกิษทุีจ่ะตอบสนองความตอ้งการทาง

จติวญิญาณหรอืความตอ้งการดา้นศาสนธรรมของพุทธศาสนกิชน บางแหง่มีพระภิกษมีุพรรษานอ้ยก็ได้รับแตง่ตัง้

เป็นเจ้าอาวาสแล้วและอยู่ประจำาวัดนั้นเพียงเพราะไม่มีใครจะอยู่ วัดหลายแห่งกลายเป็นวัดร้างและจะมากขึ้น

เรื่อยๆ โดยเฉพาะช่วงออกพรรษา ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ที่อายุพรรษามาก มีความรู้ความสามารถที่จะตอบสนอง

ความต้องการด้านศาสนธรรมของชาวบ้านได้นั้นอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆ 

 พระพทุธศาสนาในประเทศไทยยงัต้องการความชัดเจนท้ังในแงเ่ปา้หมายและการกำาหนดยุทธศาสตร์

ของตนเอง การสร้างระบบความรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ เพราะด้วยความรู้เท่านั้นจึงจะสามารถฝ่าความ

มดืมนและกิเลสตณัหาทีด่าษดืน่อยูใ่นสงัคมนัน้ได ้ความรูท่ี้ประกอบกนัเปน็ศาสนธรรมในปจัจบุนัจึงตอ้งมีท้ังส่วน

ทีเ่ปน็แกน่และเปลอืกกระพ้ี สว่นหลงันีเ้องจะเปน็เคร่ืองมือใหส้ามารถนำาศาสนธรรมไปตอบสนองตอ่ปญัหาสังคม

ยคุใหมไ่ด ้กลา่วอยา่งหยาบๆ แกน่ของศาสนธรรมในทีน่ีไ้ดแ้ก ่คำาสอนทีบ่รรจอุยูใ่นพระไตรปฎิก แตแ่กน่ทีว่า่นีจ้ะ

ต้องได้รับการตีความ อธิบายความ ขยายความให้ครอบคลุมปัญหาของยุคสมัย มีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน ก่อน

จะเลือกสรรส่วนที่จำาเป็นนำาเสนอต่อสังคม ดังนั้น การค้นคว้าหาความรู้และการสร้างระบบความรู้ในที่นี้จึงเป็น

งานสำาคัญของนักวิชาการชาวพุทธ         

 ๒. ด้านโครงสร้างการบริหารกิจการภายในคณะสงฆ์ ถ้าเป้าหมายการดำารงอยู่ของพระภิกษุสงฆ์

คือ การแสวงหาสัจธรรม การปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น และการนำาศาสนธรรมไปเผยแผ่เพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น 

ระบบการบรหิารกิจการการปกครองภายในคณะสงฆก์ไ็ม่ได้มีอยู่เพ่ือท่ีจะดำารง “ความศักดิสิ์ทธิ”์ ของ “สถาบนั” 

หากดำารงอยู่เพื่อสิ่งอื่น กล่าวคือ เพื่อเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าศาสนธรรม เพื่อสร้างสมาชิกที่สามารถนำาศาสน

ธรรมไปประกาศแก่ชาวโลก หากเป็นเช่นนี้ ระบบการปกครองใด ๆ หรือระบบการบริหารกิจการใด ๆ ที่ไม่เอื้อ

ตอ่เปา้หมายดังกลา่วกจ็ะต้องได้รบัการจัดรปูใหมใ่หเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัเปา้หมายของการมอียู่ขององคก์รสงฆ์ 

เพราะรปูแบบการปกครอง การบรหิารกจิการภายในคณะสงฆท์ีเ่กดิขึน้ในแตล่ะยคุสมยั เปน็เพียง “สมมตสิจัจะ” 

ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อเห็นว่าไม่เอื้อต่อการค้นคว้า การปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่ศาสนธรรม อันเป็นพันธ

กิจหลักของศาสนา
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 ระบบบรหิารคณะสงฆป์จัจบุนัสอดคลอ้งตอ่เปา้หมายการดำารงอยู่ของของพระภิกษสุงฆใ์นฐานะพุทธ

สาวกหรือไม่ ผู้เขียนคิดว่า พระภิกษุสงฆ์สามารถจะค้นคิดเองได้ด้วยศักยภาพและเวลาที่มีอยู่ ส่วนการจะปรับ

กิจการบริหารภายในคณะสงฆ์อย่างไรนั้นน่าจะเป็นการค้นคว้าวิจัยของคณะสงฆ์นั้นเอง บุคคลภายนอกเช่นรัฐ

ไม่พึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบการบริหารภายในของคณะสงฆ์ (ปรีชา ช้างขวัญยืน และสมภาร พรมทา. 

๒๕๕๒. หนา้ ๒๖๕) คณะสงฆก์จ็ะต้องสร้างคนของตนเองทีมี่ความรูด้า้นการจัดการองคก์รสมยัใหมเ่พือ่นำามาปรบั

ใช้กับองค์กรสงฆ์ซึ่งวางอยู่บนฐานแห่งพระธรรมวินัย ภารกิจสำาคัญของคณะสงฆ์คือภารกิจต่อพระพุทธศาสนา 

หากไม่นับภารกิจเพื่อความสุขของมหาชนที่กล่าวไปแล้วเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อเรียงลำาดับความสำาคัญแล้ว ภารกิจ

ดา้นการจดัการศึกษาถอืวา่เปน็สิง่แรกทีค่ณะสงฆจ์ะตอ้งจดัการใหเ้หมาะสม ในฐานะท่ีการศึกษาส่วนหนึง่นัน้เปน็ 

“รปูแบบ” ทีจ่ะใชเ้พือ่ถา่ยทอดความรูจ้ากรุน่หนึง่ไปสูรุ่น่หนึ่ง ในเรือ่งนี ้สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริ

ญาณวโรรส เคยได้ทรงดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ (ปรีชา ช้างขวัญยืน และสมภาร พรมทา. ๒๕๕๒. หน้า 

๒๙๐-๒๙๑) วิธีการที่พระองค์ทรงใช้น่าจะได้รับการศึกษาค้นคว้าในฐานะกรณีศึกษาที่เคยประสบผลสำาเร็จมา

แล้วในอดตี แตก่ารเรยีนรูใ้นเรือ่งนีก้จ็ะตอ้งพจิารณาทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ เพือ่เปน็บทเรยีนสำาหรบัปจัจบุนัไมใ่ช่

เพื่อยึดมั่นถือมั่น เพราะว่าระบบการศึกษาที่พระองค์ทำาให้ประสบผลสำาเร็จไว้นั้น บัดนี้เป็นเพียง “อุดมคติ” ที่น่า

จดจำาเท่านั้น เนื่องจากการศึกษาดังกล่าวไม่ได้ทำาให้พระภิกษุสงฆ์ในภูมิภาคต่าง ๆ  สามารถสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ด้านศาสนธรรมได้เลย           

 ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ในชนบทสามารถสร้างสรรค์ถาวรวัตถุทางศาสนาได้อย่างใหญ่โตมโหฬารแทบ

ไม่น่าเชื่อ การครุ่นคิดไตร่ตรองศาสนธรรมกลับไม่งอกเงย (ผู้เขียนเข้าใจว่าอาจเป็นเพราะตัวชี้วัดที่ชุมชนต้องการ

คอืผลงานทีเ่ปน็รปูธรรม) การคน้ควา้ทางศาสนธรรมดา้นปริยัตติอ้งอาศัยหนงัสือท่ีเขยีนไวเ้มือ่หนึง่ร้อยปท่ีีผ่านมา 

สำานกัเรยีนของพระภกิษสุงฆม์อียูท่ัว่ประเทศ แตส่ำานกัเหลา่นัน้เพยีงแตถ่า่ยทอดเรือ่งราวเกา่ๆ แกค่นรุน่ใหม ่แตไ่ม่

ได้เปิดโอกาสให้ความคดิใหมไ่ดง้อกขยาย ระบบการศกึษาดงัแทนท่ีจะทำาใหผู้้ศึกษาสามารถสรา้งสรรค์ภมิูปญัญา

ได้เองในระดับหนึ่ง แต่กลับกลายเป็นระบบการศึกษาที่แช่แข็งภูมิปัญญาถือเป็นความล้มเหลวอย่างยิ่งของระบบ

การศึกษาดังกล่าวเมื่อสืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ที่ควรจะเป็นนั้นนอกจากเป็นการ

ศกึษาเพือ่การถ่ายทอดความรูท้ีเ่หมาะสมแลว้ กค็วรจะเปน็การศึกษาท่ีเปดิโอกาสใหบ้คุลากรสงฆ์ไดมี้การค้นควา้ 

มีการถกเถียง และการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนา  เองด้วย   

 ภารกิจอันดับต่อมาของคณะสงฆ์คือ ภารกิจด้านการจัดการปกครองคณะสงฆ์ การจัดการปกครอง

คณะสงฆ์ควรเป็นอย่างไรนั้นพระภิกษุสงฆ์น่าจะต้องคำานึงถึงประเด็นที่ว่า การปกครองคณะสงฆ์เป็นเพียงเครื่อง

มือที่จะให้บุคคลได้มีโอกาสเข้าถึงศาสนธรรม การปกครองจะต้องเอื้อให้เกิดการศึกษาพระธรรมวินัย การเผยแผ่

ศาสนธรรมต่อผู้ทุกข์ยากทางจิตวิญญาณ การนำาแสงสว่างแห่งศาสนธรรมไปเพ่ือปลดปล่อยผู้คนออกจากความ

ทุกข์ยากของชีวิต (ไม่ใช่เรื่องของการได้มาซึ่งสมณศักดิ์ ความรุ่งเรืองด้านวัตถุสถาน หรือตอบสนองกิเลสตัณหา) 

หมายความว่า ระบบการปกครองมีข้ึนก็เพื่อช่วยให้การถ่ายทอดความรู้ทางศาสนา การศึกษาศาสนธรรม และ

การเผยแผ่ศาสนาดำาเนินไปได้ด้วยดี อาจจะมองว่า การจัดการด้านการปกครองเป็น “การจัดสรรระบบอำานาจที่

เหมาะสมภายในหมูค่ณะ” และ “การจดัระบบความสมัพนัธร์ะหวา่งชมุชนพระภกิษสุงฆก์บัฆราวาส” (อาณาจกัร

กับศาสนจักร) แต่ทั้งนี้การปกครองก็ไม่น่าจะมีความหมายสำาคัญในตัวเอง ภารกิจหลักด้านพระศาสนาของพระ

ภิกษุสงฆ์จะต้องดำารงอยู่และได้รับการตระหนักอยู่เสมอ
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
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ถา้หากวา่ การจัดการปกครองมีจุดมุ่งหมายเพือ่ใหเ้อ้ือตอ่การศึกษาและปฏบิตัธิรรม การปกครองทีว่า่นีย้อ่มไมใ่ช่

เพื่อตอบสนองอำานาจรัฐ โดยนัยนี้ ในกรณีที่รัฐอาจดำาเนินการในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนธรรม เช่น กรณี

ที่ผู้ยากไร้ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมจากรัฐ เป็นต้น คณะสงฆ์ก็ต้องกล้าหาญที่จะตำาหนิ วิพากษ์ ชี้นำา การ

บริหารกิจการคณะสงฆ์จึงเป็นไปเพ่ือตอบสนองความสุขของมหาชน ถือเป็นภารกิจสำาคัญท่ีคณะสงฆ์จะต้องนำา

แสงสว่างแห่งธรรมไปสู่จิตวิญญาณของชาวบ้านเมื่อเขาทุกข์ยาก

 การจัดรูปแบบการปกครองที่จะเอื้อต่อการเผยแผ่ศาสนธรรมนั้นจำาเป็นจะต้องเรียนรู้จากศาสนาอื่น

ที่เขาได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างดีแล้ว การจัดการของชาวคริสต์โดยเฉพาะคาทอลิก คือ ตัวอย่างอัน

ดีที่สร้างวัฒนธรรมอำานาจในการปกครองที่ไม่ต้องอาศัยอำานาจรัฐในการจัดการ และไม่ต้องใช้กำาลังบังคับเหมือน

ในอดีต (ยุคกลาง) หากแต่ได้สร้างวัฒนธรรมแห่งอำานาจขึ้นมาบนฐานแห่ง “ความภักดี” และสำานึกในการอยู่ร่วม

กันอย่างเป็นปึกแผ่น ชาวพุทธอาจเรียนรู้ได้ว่า วัฒนธรรมแห่งอำานาจ ที่ไม่ต้องใช้กำาลังบังคับ แต่ใช้สำานึกแห่งการ

อยู่ร่วมกันนั้นมีตัวอย่างอยู่แล้วในอดีตของชาวพุทธเอง

 คณะสงฆ์อาจระลึกถึงได้ว่า ครั้งหนึ่งพระอานนท์ได้ยกเหตุผลอันชอบธรรมเพื่อขออนุญาตให้สตรีได้

บวชในพระพุทธศาสนา เมื่อทรงเห็นว่าพระอานนท์มีหลักการท่ีถูกต้อง พระพุทธองค์ก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ประการ

ใด กรณีดังกล่าวนี้อาจชี้ให้เห็นว่าอำานาจที่ชอบธรรมนั้นย่อมอ่อนไหวต่อความถูกต้องเสมอ ไม่ว่าความถูกต้องจะ

มาจากเบื้องล่างหรือเบื้องบน และอีกครั้งหนึ่ง เมื่อการสังคายนาครั้งที่ ๑ เสร็จสิ้นลง พระอานนท์ถูกคณะสงฆ์ใน

ทีป่ระชมุกลา่วโทษด้วยความผดิ ๕ ประการ หนึง่ในจำานวนนัน้คือ การขวนขวายใหส้ตรไีดบ้วชในพระพุทธศาสนา 

พระอานนท์มองไมเ่หน็วา่ทา่นมคีวามผดิใน ๕ กระทงนัน้ “แต่เพราะเช่ือฟังตอ่สงฆ์” พระอานนท์ยอมรบัการปรบั

อาบัติ นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นวัฒนธรรมแห่งอำานาจ พระอานนท์ซึ่งแม้จะเป็นพระอรหันต์ แต่ความเป็น

อรหันต์ไม่ได้ทำาให้ท่านสำาคัญตนเหนือคณะสงฆ์ เหมือนดังที่พระภิกษุสงฆ์บางรูปกระทำาอยู่ในสังคมไทย

 การปฏิรูปพระพุทธศาสนาที่ดำาเนินไปในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบันนั้น 

ถกเถียงกันมากในเรื่อง “สมมุติ” แต่เรื่องที่เป็น “แก่นสาร” ไม่ได้รับการวิพากษ์ถกเถียงแม้แต่น้อย การดำารงอยู่

ของพุทธศาสนาในสังคมไทยมีภารกิจใหญ่ยิ่งกว่าการถกเถียงกันเรื่องอำานาจและศาสนธรรม

๓. สรุป
 สถานการณ์ของสงัคมในปัจจุบันทีมี่ความเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็และตลอดเวลา เปน็การเปลีย่น

ไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้งของคน กลุ่ม องค์กรในชุมชน พระสงฆ์ฐานะผู้มีบทบาทในฐานะผู้นำาทางจิต

วิญญาณจะเป็นส่วนสำาคัญต่อการขับเคลื่อนและ เป็นกำาลังใจให้กับประชาชน หรือเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชน 

จะต้องเป็นผู้ที่มีคีลาจารวัตรที่งดงาม มีการปลูกฝังศรัทธาผ่านการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำาสอนของ

พระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่า "บุคคลพร่าสอนผู้อื่นอย่างไร ก็พึงทำาตนอย่างนั้น ผู้ฝึกตนดีแล้ว จึงควรฝึก (ผู้อื่น) เพราะ

การฝึกตนทำาได้แสนยาก" จากพระพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่า ในการประพฤติปฏิบัติตนให้มีคีลาจารวัตรกิริยาที่

งดงามเรยีบรอ้ย จะต้องรักษาคลี ปฏบัิติธรรม ตามหลกัการประพฤตปิฏบิตัโิดย ยดึถอึพระธรรมวนิยั เพือ่เปน็แบบ

อย่างทีด่งีามให้ชนรุน่หลงัไดก้ลา่วสรรเสรญิถงึความดีงามท่ีเคยไดป้ฏบิตัไิว ้สามารถเปน็แนวทางส่งเสรมิพระพุทธ

ศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป
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 ดังนั้น พระสงฆ์ไทยในการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน จะต้องเป็นผู้ที่สามารถปรับตัว เพ่ือการ

ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ แต่ไม่ละเลยการประพฤติปฏิบัติที่เป็นหลักการเดิมของหลักคำาสอน แต่ให้มีแนวทางในการ

ดำาเนินชีวิตได้อย่างสงบสุข จึงมีความจำาเป็นจะต้องมีการแสดงบทบาทให้เหมาะสม และเป็นแนวทางให้ชนรุ่น

หลังได้ยึดถือปฏิบัติตามจารีต วัฒนธรรม ประเพณีที่ปฏิบติสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ นอกจากนี้พระสงฆ์ผู้ทำา

หนา้ท่ีดงักลา่วจะตอ้งมีการทบทวนความรูอ้ยูต่ลอดเวลา และหมัน่ฝกึฝนตนเองเพือ่ให้ก้าวทนักับการเปลีย่นแปลง

ของสังคมได้อย่างมีความรู้ ความสามารถ และดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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การจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธของวัด ในจังหวัดพิษณุโลก

The Management for Community Welfare Fund in Active Saving Group

in Buddhist Concept of Temple in Phitsanulok

พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา, ดร. และคณะ*

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาพัฒนาการและการจัดการกองทุนสวัสดิการ

กลุม่สจัจะสะสมทรพัย ์๒) เพือ่ศกึษาการประยกุต์ใชห้ลกัพุทธธรรมในการจดัการกองทนุสวสัดกิารกลุม่สจัจะสะสม

ทรัพย ์๓) เพือ่วเิคราะหก์ารบรูณาการหลกัพทุธธรรมกบัการจัดการกองทนุสวสัดกิารกลุม่สัจจะสะสมทรัพยข์องวดั

ในจังหวัดพิษณุโลกงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ

 ผลการวิจัยพบว่า         

 การจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์สืบเนื่องจากสังคมไทยมีวัฒนธรรมการอยู่แบบ

ชว่ยเหลอืเกือ้กลู มีชมุชนเป็นศนูยก์ลางมีพระพทุธศาสนาและภมูปิญัญาทอ้งถิน่เปน็ท่ีพึงพาในการแก้ปัญหาในรูป

แบบของสวัสดิการแบบครบวงจร เป็นสวัสดิการแบบพึ่งตนเองที่ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างระบบ ร่วมบริหาร

จัดการและร่วมรับผลประโยชน์

 ผลวิเคราะห์การบูรณาการหลักฆราวาสธรรม ๔ ในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะ

สะสมทรัพย์ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง ๓ วัด ของผู้บริหารที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีจำานวน ๓๓ คน มีความพึง

พอใจต่อการบริหารงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๓๖) และสอบถามสมาชิก จำานวน ๒๒๕ 

คน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๕๓), วิเคราะห์การบูรณาการหลักสังคหวัตถุ ๔ สมาชิก

กองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในจังหวัดพิษณุโลก จำานวนกรรมการบริหารผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

๓๓ คน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่ ( = ๔.๒๐) และสมาชกิท้ังหมดจำานวน ๒๒๕ คน มคีวามพึงพอใจ

ต่อการบริหารงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๕๑), วิเคราะห์การบูรณาการหลักพรหม

วิหาร ๔ สมาชิกต่อการให้บริการคือผู้บริหารกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง ๓ 

วัด จำานวน ๓๓ คน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๓๐) และสมาชิกทั้งหมด ๒๒๕ คน โดยภาพ

รวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๕๐), วิเคราะห์การบูรณาการหลักสัปปุริสธรรม ๗ จำานวนสมาชิกผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด ๓๓ คน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย (  = 

๔.๑๙) และสมาชิกทั้งหมด ๒๒๕ คน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๕๕) และ วิเคราะห์กา

รบูรณาการหลักนาถกรณธรรม ๑๐ ผู้บริหารตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๓๓ คน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า

เฉลี่ย ( = ๔.๒๕) และสมาชิกทั้งหมด ๒๒๕ คน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๕๒) 

คำาสำาคัญ: การจัดการตามแนวพุทธ, กองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์, 
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Abstract

 This research is of three objects: (1) For study of the development of community 

welfare Fund in active Saving Group In concept of Buddhism (2) For a study of the integrating 

of the Buddhist morality for The management of community welfare Fund (3) For analysis of 

the integrating of community welfare Fund in active Saving Group In concept of Buddhism of 

Temples in Phitsanulok province. This is the Quantitative research.    

 By the analysis the fruit of research, It is found that The community welfare Fund 

in active Saving Group took place in Thai society. Due to It is developing from our culture of 

themselves in the way of helping each another. The Buddhism is established as a centre of 

mass The local knowledge is the Guide is a refuge of mass for solving of the Problems of a social 

welfare completely The mass co-hand together to conduct the benefit   

 By analysis of the integrating of four basses of social solidarity in The Management of 

community welfare Fund in active Saving Group in Phitsanulok province both of temple and the 

Manager sold the thirty men's Question nares They satisfied the their answers It can evaluate 

in high mark (X4 =4.36) and the ask 225 men It has highest it can evaluate (mark ( 4 =4.53)  

 By the analysis of four holly abidings the community of welfare Fund in active Saving 

Group of three temples, thirty three men It can evaluate scores in high mark (X4 =4.30) and all 

of 225 committee they satisfied of their Management finally they highest score (X4 =4.51)

 By the analysis of the integrating of seven virtues They satisfied the their answers It 

can evaluate in high mark (X4 =4.19) and the ask 225 men finally It has highest it can evaluate 

(mark (4 =4.50) 

 By the analysis the integrating of basses of the ten virtues which make for protection 

the Manager sold the thirty men's Question nares of the thirty men It can evaluate scores in 

high mark (X4 =4.25) and all of 225 committee. finally they have the highest score (X4 =4.55) 

 By the analysis the integrating of basses of the ten virtues which make for protection 

the Manager sold the thirty men's Question nares of the thirty men It can evaluate scores in 

high mark (X4 =4.25) and all of 225 committee.finally they have the highest score (X4 =4.52)

Keywords: Buddhist Management, Community Welfare Fund in Active Saving Group. 

๑. ความนำา
 ประเทศไทยปัจจุบันภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เน้นความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิ เกดิความไมส่มดลุระหวา่งการพฒันาอตุสาหกรรมและภาคเกษตร ทำาใหเ้กดิความตอ้งการดา้นทรัพยากร
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และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นจำานวนมาก แรงงานภาคเกษตรอพยพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ผลจากการ

พัฒนาประเทศที่ไม่สมดุลทำาให้เกิดช่องว่างและความเหลื่อมลำ้าทางสังคม ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาต ิเศรษฐกจิกา้วหนา้ สงัคมมีปญัหา ภาคเกษตรล้าหลัง การพัฒนาไม่สมดุล ท่ามกลางสังคมสมัยใหม่ ท่ีการ

พฒันาอตุสาหกรรมกาลงัรุดหนา้ไป มีการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแทบทกุประเภท ๓๓๒ ถือไดว้า่เปน็ภารกจิทีย่ิง่

ใหญ่ของแต่ละประเทศ ที่จะทำาให้ประเทศของตนมีความทันสมัยขึ้นมา มีความเจริญเกิดขึ้นมาอย่างมากมาย แต่

เป็นความเจริญทางด้านวัตถุขณะที่วัตถุมีความเจริญทันสมัยขึ้น แต่ทรัพยากรของโลกถูกทำาลายไปอย่างไม่มีทาง

ที่จะหามาใหม่ได้ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงถึงแม้ว่ารายได้ของชาติจะเพิ่มขึ้นทุกปี ไทยถูกบังคับให้รับอารยธรรม

ตะวันตกเข้ามาทำาให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปหลายประการ คือปัญหาด้านเศรษฐกิจ เช่นปัญหาความยากจน 

ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยสี่ ปัญหาสวัสดิการและสภาพการทำางาน เป็นต้นปัญหาด้านสังคม เช่น ปัญหาการ

ศึกษา ปัญหายาเสพติดปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรมทางด้านศีลธรรมและจิตใจ ปัญหาการพัฒนาโดยเลียนแบบ

สังคมตะวันตก เป็นต้นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหามลภาวะจากความแออัด ไม่เป็นระเบียบของชุมชน 

ปญัหาสขุภาพอนามยั เป็นต้นปัญหาทางด้านวฒันธรรม เช่นคนชนบทยงัปรบัตัวไมไ่ด้กบัค่านยิมของสงัคมเมอืงที่

หลั่งไหลเข้าไปทำาให้แบบแผนการดาเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป สถิติของการเป็นโรคประสาทเพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมา

จากการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของวัฒนธรรมส่งผลทำาลายสุขภาพจิต เป็นต้น   

 จากสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับชาติ มีผลกระทบต่อสังคมทุกระดับรวมถึงในระดับ ซึ่ง

เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ทำาให้สังคมเกิด

ความอ่อนแอไมส่ามารถพึง่พาซึง่กนัและกนัได ้การสนบัสนนุองค์กรของชมุชนให้มีการเตรยีมพรอ้มคนและชุมชน

ให้สามารถรองรับแก้ปัญหาและการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อมพร้อมๆ กันทุกด้าน โดยพัฒนาศักยภาพให้คนในชุมชนรวมกลุ่มกัน ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมรับผิดชอบและ

ร่วมรักษาผลประโยชน์ของชุมชนด้วยตนเอง ขณะที่อนุกรรมการส่งเสริมความเข้มแข็งว่าระบบและกระบวนการ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชนยั่งยืนหรือเรียกว่า แนวทางการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน หรือชุมชนยั่งยืน 

(Sustainable Community) ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าว การบริหารจัดการระดับชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก ได้

เกิดกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ขึ้นโดยมีวัดเป็นจุดศูนย์กลางเป็นที่ตั้งและเป็นศูนย์รวมความศรัทธาจากชุมชน บริหาร

จดัการกองทนุสวสัดิการโดยกลุม่สมาชกิในชุมชน กอ่ใหเ้กดิความเขม้แขง็ สามารถชว่ยเหลอืตนเองได ้เปน็ไปตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการเก็บสะสมเงินออมจาก

ประชาชนในชุมชนให้ทุกคนรู้จักการออมโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือในการออมเงิน 

และการให้สัจจะอธิษฐานต่อหน้าพระประธานว่าจะซื่อตรงต่อสัจจะของตนเอง เงินที่ได้มาออมนั้นคือเงินส่วน

เกินในชีวิตที่ประชาชนสามารถทำาได้โดยการงดเล่นการพนันและดื่มสุรา ยาเสพติดให้โทษ เป็นเงินที่ไม่มากแต่ก็

เป็นการปลูกจิตสานึกที่ดีในเรื่องของการอดออมให้เกิดขึ้นโดยอุบายทางพระพุทธศาสนาและนำาเงินออมท่ีได้นั้น

ไปขอมติจากลูกสมาชิกว่าจะนำาเงินไปช่วยเหลือเร่ืองใดที่เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขที่สำาคัญที่สุดโดยให้ลูก

สมาชิกเป็นผู้จัดลำาดับความสำาคัญของปัญหาที่ต้องแก้ไข ๓๓๓      

  ๓๓๒ พระสุบิน ปณีโต, กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์กองทุนสังคม, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, ๒๕๔๑), หน้า ๕-๙.
  ๓๓๓ สุวัฒน์ คงแป้น, วิถีแห่งทำากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิตตามแนวทางของพระสุบิน ปณีโต, 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิชุมชนไท, ๒๕๔๕), หน้า ๖๓-๖๔.

๒๗๕
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 การจดัการกองทนุสวสัดกิารลุม่สจัจะสะสมทรพัย์ตามแนวพุทธของวดัในจงัหวดัพิษณโุลก อาศัยระบบ

คุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมเป็นตัวตั้ง และมีสัจจะ

ความขยนัหมัน่เพยีร การประพฤตติวัเปน็ทีย่อมรบัของสงัคมเปน็ตวัคำา้ประกนัในการกูเ้งนิให้ลกูสมาชกิ โดยไมต่อ้ง

ใช้หลักฐานที่เป็นวัตถุมาเป็นเครื่องมือคำ้าประกัน อาศัยแค่สมาชิกมาคำ้าประกันซึ่งกันและกันโดยอาศัยพฤติกรรม

ที่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมด้วยกันเอง มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ตั้ง มีกฎข้อตกลงกันในกลุ่มเป็นตัวรอง ซึ่ง

ทำาให้สมาชิกกลุ่มกองทุนสวัสดิการสัจจะสะสมทรัพย์มีเงินทุนที่นำาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาที่จัดลำาดับ

ความสำาคัญเอาไว้ ใช้จ่ายเงินเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ที่ทุกคนต้องอยู่อย่างพอมี พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย และ

นำาเงินที่ได้นั้นไปจัดการบริหารแก้ไขปัญหาเพ่ือนำาดอกผลจัดสร้างเป็นทุนในการจัดหาสวัสดิการให้แก่ประชาชน 

ทำาให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและความยั่งยืนเกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน    

 ดงันัน้ คณะผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการจดัการกองทนุสวสัดกิารกลุม่สจัจะ สะสมทรพัยต์ามแนว

พทุธของวดัในจงัหวดัพษิณโุลก ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัประวัตแิละพัฒนาการแนวคิดการจดัสวสัดกิารแนวพุทธโดย

กลุ่มสัจจะสะสมทรพัยข์องวดัในจงัหวดัพษิณโุลก วเิคราะหห์ลกัพทุธธรรมทีน่ำามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการกองทนุ

สวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ และวิเคราะห์ผลท่ีได้รับจากการนำาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ

กองทุนสวัสดิการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อเป็นแบบอย่างแนวทางในการดำาเนินงานบริหารจัดการ และ

สามารถนำาไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับประเทศต่อไป 

   

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาการจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ทั่วไป    

 ๒.๒ เพื่อศึกษาการจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของวัดในจังหวัดพิษณุโลก 

 ๒.๓ เพื่อบูรณาการหลักพุทธธรรมในการจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของวัดใน

จังหวัดพิษณุโลก           

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย 
 งานวจิยันีเ้ปน็การวจิยัทัง้ในเชิงเอกสาร (Documentary Research)และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qual-

itative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mix 

Methodology Research) โดยมีวิธีดำาเนินการวิจัย ดังนี้ 

 ๓.๑ ทำาการศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ทำาการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จาก

เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

ปี ๒๕๓๕ หนังสือ รายงานวิจัย รายงานการประชุม เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ การ

จัดการ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม การบูรณาการหลักพุทธธรรม กับการจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะ

สะสมทรัพย์ตามแนวพุทธศาสนาดังนี้ ๑) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหนังสือรายงานการวิจัย รายงานการประชุม และเอกสารอื่นๆ โดยอาศัยแนวการพัฒนาการ การจัดการ การ

ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม การบูรณาการหลักพุทธธรรม เป็นกรอบในการศึกษา ๒) ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ

การพัฒนาการ การจัดการ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม การบูรณาการหลักพุทธธรรมของนักปราชญ์ทางพุทธ

ศาสนาในมิติต่างๆ ทั้งแนวคิดและวิธีการปฏิบัติ ๓) ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาการ การจัดการ การ

๒๗๖
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม การบูรณาการหลักพุทธธรรม กับการจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์

ตามแนวพุทธของวัดในจังหวัดพิษณุโลก ๔) สรุปผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นกระบวนการพัฒนาการ การจัดการ 

การประยุกตใ์ชห้ลกัพทุธธรรม การบูรณาการหลกัพุทธธรรมกบัการจดัการกองทุนสวสัดกิารกลุ่มสัจจะสะสมทรพัย์

ตามแนวพุทธศาสนา 

 ๓.๒ การศึกษาภาคสนาม (Field Study) เพื่อทราบถึงพัฒนาการ การจัดการ การประยุกต์ใช้หลัก

พุทธธรรม การบูรณาการหลักพุทธธรรม กับการจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธ

ของวัดในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีขั้นตอนดังนี้ ๑) ทำาการศึกษาคัดเลือกวัด พระสงฆ์ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ใน

จังหวัดพิษณุโลก โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามความสำาคัญของเรื่อง คือ เป็นกลุ่มสัจจะ

สะสมทรัพย์ในจังหวัดพิษณุโลกที่มีบทบาทและมีกระบวนการพัฒนาการ การจัดการ การประยุกต์ใช้หลักพุทธ

ธรรม การบูรณาการหลัก พุทธธรรม กับการจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธศาสนา 

ประกอบไปด้วย (๑) กลุ่มวดัทีจ่ดัสวสัดกิารกลุม่สจัจะสะสมทรัพย์และไดมี้การการประยุกตใ์ช้หลักพุทธธรรม และ

การบูรณาการหลักพุทธธรรม (๒) คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ของวัดที่จัดสวัสดิการกลุ่ม

สัจจะสะสมทรัพย์และได้มีการการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม และการบูรณาการหลักพุทธธรรม (๓) ประชาชนที่

เป็นสมาชกิกลุม่ของวดัทีจ่ดัสวัสดกิารกลุม่สจัจะสะสมทรพัยแ์ละไดม้กีารการประยกุตใ์ชห้ลกัพทุธธรรม และการบู

รณาการหลักพุทธธรรม ๒) การศึกษาในเชิงปริมาณ เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาการ การจัดการ การประยุกต์

ใช้หลักพุทธธรรม การบูรณาการหลักพุทธธรรม กับการจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนว

พุทธศาสนา โดยศึกษาจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั้งบรรพชิต คฤหัสถ์ จำานวน 

๓๓ รปู/คน และประชาชนทีเ่ปน็สมาชกิกลุม่ของวดัทีจ่ดัสวสัดกิารกลุม่สจัจะสะสมทรพัยแ์ละไดม้กีารการประยกุต์

ใช้หลักพุทธธรรม การบูรณาการหลักพุทธธรรม จำานวน ๒๒๕ ราย โดยใช้วิธีการสุ่มจากตารางสุ่มของทาโร ยามา

เน่ (Taro Yamane) ของวัดในเขตจังหวัดพิษณุโลก จำานวน ๓ วัด ๓) ศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพโดยการประชุม

กลุ่มย่อยกับผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ (key-informant) ประกอบไปด้วย กลุ่มพระสงฆ์ นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 

นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการ การจัดการ การประยุกต์ใช้หลักพุทธ

ธรรม การบูรณาการหลักพุทธธรรม กับการจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธศาสนา 

๔) ดำาเนินการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์พัฒนาการ การจัดการ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม การบูรณาการ

หลักพุทธธรรม กับการจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธศาสนา ๕) สรุปและนำาเสนอ

ผลการศกึษาทีไ่ด้ทัง้จากการศกึษาในเชงิเอกสารและภาคสนามโดยนำามาวเิคราะหต์ามประเดน็สำาคัญ ๖) สรปุผล

การศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะทั้งในระดับนโยบาย องค์กร ชุมชน และในระดับปัจเจกบุคคล

 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การดำาเนินการตามโครงการวิจัยดังกล่าว เน้นการศึกษาจากการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 

ส่วนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลนั้นเน้นวิธีการแสวงหาความรู้ จากการต้ังประเด็นหลักในการศึกษาองค์

ประกอบการพัฒนาการ การจัดการ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม การบูรณาการหลักพุทธธรรม กับการจัดการ

กองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธศาสนา โดยดำาเนินการและใช้เครื่องมือที่สำาคัญได้แก่ (๑) 

แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ (๒) การจัดประชุมกลุ่มย่อย (๓) การสังเกต

 การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลเชิงประจักษ์ 

จากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย การแจกแบบสอบถาม เป็นกระบวนการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณและ

๒๗๗
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คุณภาพ (Quantitative Research & Qualitative Research) แบบผสมผสานกัน (Mix Methodology 

Research) ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ (๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (๒) การ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์โดย

ใช้สถิติ ดังนี้ ๑. ข้อมูลทั่วไป สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ 

(Percentage) ๒. ระดับความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างของผู้บริหารกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ต่อการ

บูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วิเคราะห์โดยการหาค่า

เฉลีย่ (Mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามเกณฑก์ารตดัสินระดบัความคิดเหน็สำาหรบั

การตอบที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ เพื่อนำาข้อมูลดังกล่าว ไปกำาหนดเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำาหนด

เป็นข้อคำาถาม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน และสมาชิกผู้มา

ใช้บริการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ การวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ตามเกณฑ์การตัดสินระดับความคิดเห็นสำาหรับการตอบที่เป็น มาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ เพื่อ

นำาข้อมูลดังกล่าวไปกำาหนดเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำาหนดเป็นข้อคำาถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น ๓ 

สถิติ คือ (๑) ค่าร้อยละ (๒) ค่าเฉลี่ย (๓) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงปริมาณ  

๔. ผลการวิจัย
 พัฒนาการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็นการสร้างกระบวนการกองทุนสวัสดิการของ

ชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการส่งเสริมการรวมตัวเรียนรู้ร่วมคิดร่วมทดลองปฏิบัติจริง รวมทั้งการเสริมหนุนกลุ่มที่มี

การรวมตัวอยู่แล้วให้เข้มแข็ง เน้นศักยภาพความพร้อมของชุมชน เชื่อมโยงกับการทำามาหาเลี้ยงชีพตั้งแต่ระดับ

ปจัเจกบคุคล ระดบัครอบครวัจนถงึระดับชุมชน คำานงึถงึความพอประมาณและความพออยูพ่อกนิเปน็อนัดบัแรก

กอ่นทีจ่ะเชือ่มตอ่กบัชมุชนและสงัคมภายนอก มกีระบวนการจดัการองค์ความรูอ้ย่างเปน็ขัน้เปน็ตอน มีเครอืขา่ย

การเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐาน

ที่มั่นคงของประเทศให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็งตัวการส่งเสริมในการรวม

ตัวร่วมคิด ร่วมทำา ในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอย่างอย่างต่อเนื่องตามความพร้อมของชุมชน การ

สร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ที่เน้นการผลิตเพ่ือการบริโภคอย่างพอเพียงส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่าง

เครือข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่กับการ

พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ การพฒันาและการจัดการกองทุนสวสัดกิารกลุม่สัจจะสะสมทรัพย์ 

จงึหมายถงึการดำาเนนิงาน การปฏิบัติงาน บรหิารจัดการกองทนุตามวตัถปุระสงคท์ีก่ำาหนดไว ้เพือ่นำาไปสูจ่ดุหมาย

ปลายทาง หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ หรือช่วย

เปล่ียนแปลงการปฏิบตังิานใหเ้ปน็ไปในทศิทางทีด่กีวา่เดมิ หรอืมวีตัถปุระสงคเ์พือ่นำาไปสูจ่ดุหมายปลายทางสงูสดุ

คือการพัฒนาอย่างยั่งยืน           

 การจดัการกองทนุสวสัดิการกลุม่สจัจะสะสมทรพัยส์บืเนือ่งจากสงัคมไทยมีวฒันธรรมการอยูแ่บบชว่ย

เหลอืเกือ้กลู มชีมุชนเป็นศนูยก์ลางมีพระพทุธศาสนาและภมูปิญัญาทอ้งถิน่เปน็ทีพึ่งพาในการแกป้ญัหา เปน็ระบบ
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

สวัสดิการชุมชนแบบธรรมชาติ ต้ังอยู่บนพื้นฐานของความเกื้อกูล เคารพซ่ึงกันและกัน ระหว่างคนกับคน และ

คนกับธรรมชาติ เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของชุมชนในการดูแลกันและกันก็ลดลงแต่หลายปีที่ผ่านมา 

องค์กรชุมชนได้ตระหนักถึงความมั่นคงในชีวิตจึงได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนและพัฒนาให้สอดคล้อง

กบัวถีิชมุชนทีห่ลากหลายเนน้ใหชุ้มชนหนัมาฟืน้ฟูวฒันธรรมประเพณแีละความสัมพันธ ์ในรปูแบบของสวสัดกิาร

แบบครบวงจร เป็นสวัสดิการแบบพึ่งตนเองที่ชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันสร้างระบบ ร่วมบริหารจัดการและร่วมรับ

ผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นกองทุนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน การจัดการกองทุนสวัสดิการเป็นหลักการพ้ืนฐานที่

สำาคัญ โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ระบุว่าสวัสดิการสังคม เป็นระบบการ

จัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความม่ันคงทางสังคม

เพื่อตอบสนองความจำาเป็นขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได้ อย่างท่ัวถึง เหมาะ

สม และเป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การทำางาน และ

การมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดยคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ การมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการ

จัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้นิยามองค์การสวัสดิการสังคมโดยเพิ่มองค์กรสวัสดิการชุมชนเข้า

มาระบวุา่ องคก์รสวสัดิการชมุชนเป็น องคก์รภาคประชาชนทีจ่ดัต้ังขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์ในการจดัสวสัดกิารสงัคม

ให้แก่สมาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน และได้รับ

การรบัรองใหด้ำาเนนิงานดา้นการจดัสวสัดกิารสงัคมตามพระราชบัญญตันิี ้และนีคื้อพัฒนาและการจดัการกองทุน

ภายใต้พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายรับรองกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่ใช้ดำาเนินการอย่างเป็นรูป

ธรรมในปัจจุบัน 

 วิเคราะห์การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของวัด

ในจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสรุปได้ ดังนี้ ๑) วิเคราะห์การบูรณา

การหลักฆราวาสธรรม ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมในการดำาเนินงานประสบความสำาเร็จมีความเจริญก้าวหน้าในการ

บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง ๓ วัด จำานวนกรรมการบริหารผู้

ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๓๓ คน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

( = ๔.๓๖) และจากการแจกแบบสอบถามสมาชิก ทั้งหมด ๒๒๕ คน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโดยภาพ

รวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๕๓)        

 ๒) วิเคราะห์การบูรณาการหลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล เป็นเครื่อง

ยึดเหนี่ยวนำ้าใจสมาชิกกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง ๓ วัด จำานวนกรรมการ

บริหารผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๓๓ คน ในการบริหารจัดการกองทุนจากการแปลผล แบบสอบถามกรรมการ

บริหารมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานในด้านที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนำ้าใจคน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย ( = ๔.๒๐) และจากการแจกแบบสอบถามสมาชิก ทั้งหมด ๒๒๕ คน ในการบริหารจัดการกองทุนจาก

การแปลผล แบบสอบถามสมาชิกมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานในด้านที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนำ้าใจคน โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๕๑)       

 ๓) วิเคราะห์การบูรณาการหลักพรหมวิหาร ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมประจำาใจที่จะช่วยให้เราดำารงชีวิตอยู่

ไดอ้ยา่งประเสรฐิ ในการรบับรกิารคอืสมาชกิต่อการให้บรกิารคือผูบ้รหิารกองทนุสวสัดกิารกลุม่สจัจะสะสมทรพัย์

ในจงัหวดัพษิณโุลก ทัง้ ๓ วดั จำานวนสมาชกิผูต้อบแบบสอบถามท้ังหมด ๓๓ คน ในการบรหิารจดัการกองทุนจาก

๒๗๙
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การแปลผล แบบสอบถามสมาชิกมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานในด้านที่ช่วยให้ดำาเนินชีวิตของสมาชิกอย่าง

ประเสริฐ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๓๐) และจากการแจกแบบสอบถามสมาชิก ทั้งหมด 

๒๒๕ คน ในการบริหารจัดการกองทุนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานในด้านที่ช่วยให้ดำาเนินชีวิตของสมาชิก

อย่างประเสริฐ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๕๐) 

 ๔) วิเคราะห์การบูรณาการหลักสัปปุริสธรรม ๗ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นคุณสมบัติของคนดี ในการ

บริหารจดัการของผูบ้รหิารกองทนุสวสัดิการกลุม่สจัจะสะสมทรพัยใ์นจงัหวดัพิษณโุลก ทัง้ ๓ วดั จำานวนสมาชกิผู้

ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๓๓ คน ในการบริหารจัดการกองทุนจากการแปลผล แบบสอบถามกรรมการบริหารมี

ความพงึพอใจตอ่การบรหิารงานในดา้นท่ีแสดงใหเ้ห็นถงึคุณสมบตัขิองคนดซีึง่โดยภาพรวม อยู่ในระดบั มาก มีค่า

เฉลี่ย ( = ๔.๑๙) และจากการแจกแบบสอบถามสมาชิก ทั้งหมด ๒๒๕ คน ในการบริหารจัดการกองทุนมีความ

พึงพอใจต่อการบริหารงานในด้านที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของคนดีซึ่งโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า

เฉลี่ย ( = ๔.๕๕) 

 ๕) วเิคราะห์การบรูณาการหลกันาถกรณธรรม ๑๐ ซึง่เปน็หลกัธรรมท่ีทำาใหเ้ปน็ท่ีพ่ึงของตนไดแ้ละเปน็

ที่พึ่งของคนอื่นได้ สำาหรับผู้บริหารกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง ๓ วัด จำานวน

กรรมการบริหารตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๓๓ คน ในการบริหารจัดการกองทุนจากการแปลผล แบบสอบถาม

กรรมการบริหารต่อภาพรวมของการบริหารจัดการกองทุน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๒๕) และจากการ

แจกแบบสอบถามสมาชิก ทั้งหมด ๒๒๕ คน ในการบริหารจัดการกองทุนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานใน

ด้านที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของคนดีซึ่งโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๕๒)

๕. สรุป
 การจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ต้องอาศัยในในชุมชน เนื่องจากสังคมไทยมี

วัฒนธรรมการอยู่แบบช่วยเหลือเกื้อกูล มีชุมชนเป็นศูนย์กลางมีพระพุทธศาสนาและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งการ

บูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหาร คือ หลักฆราวาสธรรม ๔ หลักพรหมวิหาร ๔ หลักสัปปุริสธรรม ๗ และ

หลักนาถกรณธรรม ๑๐ ในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในจังหวัดพิษณุโลก ในการ

บูรณาการหลักพุทธธรรมนี้ ทำาให้กองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในจังหวัดพิษณุโลกมีความมั่นคงมาก

ยิ่งขึ้น 

๖. ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์การจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธ

ของวัดในจังหวัดพิษณุโลก” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ๓ ประเด็นหลัก ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

 ๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทและกระบวนการของวัดและพระสงฆ์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธ

ศาสนาบูรณาการประยุกต์ ใช้บริหารจัดการแก้ปัญหาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ และมีส่วนทำาให้ระบบ

เศรษฐกจิและสงัคมของชมุชนประสบความสำาเรจ็ไดเ้ปน็อยา่งด ีดงันัน้ รฐับาลและมหาเถรสมาคม ควรมีนโยบาย

ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนพระสงฆ์และวัดที่มีกองทุนกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ดำาเนินการอยู่เชื่อได้ว่า

จะเป็นการสร้างขวัญกำาลังใจของผู้ดำาเนินการได้เป็นอย่างดี 

๒๘๐
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ๖.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อนำาไปปฏิบัติ 

 จากการศึกษาวิเคราะห์การจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธของวัดใน

จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง ๓ วัด ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ บ่งบอกถึงความพึงพอใจในการดำาเนินงาน

ในระดับมากถึงมากที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชน จึงขอเสนอแนะเพื่อนำาไปเป็นแบบอย่างแนวทางใน

การขายเครือข่ายนำาไปปฏิบัติของวัดอื่นๆ ที่กำาลังจะตั้งกองทุนกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ขึ้นอย่างน้อยในเขตพื้นที่

จังหวัดเดียวกันหรือในเขตจังหวัดใกล้เคียงอย่าง นครสวรรค์ กำาแพงเพชร สุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น 

ถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพทั้งเศรษฐกิจและธรรมะ ควบคู่กันไปกับสังคมชุมชนต่อไป  

 ๖.๓ ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

 หากมกีารวจิยัเกีย่วกบัการวเิคราะห์การจดัการกองทุนสวสัดกิารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธ

ในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการทำาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

 ๕.๓.๑ ควรมกีารศกึษาวจิยัการบรหิารเงนิกูจ้ากกองทุนกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์กบัการดำาเนนิชวีติตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง  

 ๕.๓.๒ ควรมกีารศกึษาวจิยัหลกัการพฒันารูปแบบการสร้างเครือขา่ยของกลุม่สัจจะสะสมทรัพย์ และ

การประเมินผลของการสร้างเครือข่ายของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร์  

 ๕.๓.๓ ควรมีการศึกษาวิจัยหลักการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และการดำาเนินกิจกรรม ส่งเสริม

ศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์

เอกสารอ้างอิง

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: 

 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

พระสุบิน ปณีโต. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์กองทุนสังคม. กรุงเทพมหานคร: สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, ๒๕๔๑.

สวุฒัน์ คงแป้น. วิถีแหง่ทำากลุม่สจัจะสะสมทรพัยเ์พือ่พฒันาคณุธรรมครบวงจรชวีติตามแนวทางของพระสบุนิ 

 ปณีโต. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิชุมชนไท, ๒๕๔๕.
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รูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย

An Educational Form of Pali Study Programme in Thai Society 

พระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร และคณะ*

บทคัดย่อ

 งานวิจยัเรือ่งรปูแบบการเรยีนการสอนบาลศีกึษาในสังคมไทย มี วตัถปุระสงค์ ๓ ขอ้ คือ ๑) เพ่ือศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย ๒) เพื่อเสริมสร้างรูปแบบการเรียนการสอนบาลี

ศึกษาในสังคมไทย และ ๓) เพื่อนำาเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย การทำางานวิจัยครั้งนี้

เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์เจ้าสำานักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูสอน นักวิชาการ 

ผูเ้กีย่วขอ้งรวมถงึคฤหสัถผ์ูเ้รยีนบาล ีสำานกัเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลี วดัโมลีโลกยาราม และสำานกัเรียนพระ

ปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดสามพระยา จำานวน ๒๕ รูป/คน

 ผลการวิจัยพบว่า

 ๑. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาพบว่า ผลกระทบต่อการเรียนการสอน

บาลศีกึษาปจัจบุนั ไดแ้ก่ ๑) ด้านหลกัสตูร ๒) ด้านครสูอน ๓) ดา้นสือ่การเรียนการสอน ๔) ดา้นกจิกรรมการเรยีน

การสอนและแรงจงูใจ ๕) ด้านตัวของผูเ้รยีน ๖) ด้านสถานทีเ่รยีน และ ๗) ดา้นการวดัผลและประเมนิผล สว่นการ

สมัภาษณพ์บวา่ ดา้นหลกัสตูร ดา้นครสูอน ดา้นสือ่การเรยีนการสอน ดา้นกจิกรรมการเรียนการสอนและแรงจงูใจ

ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด ส่วนปัจจัยที่สมควรนำามาพิจารณาเพื่อสร้างเสริมรูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาคือ 

ด้านตัวผู้เรียน ด้านสถานที่เรียน และด้านการวัดผลและประเมินผล

 ๒. มกีารสรา้งรปูแบบการเรยีนการสอนบาลศีกึษาในสงัคมไทยเปน็ ๖ แบบ แลว้นำาไปสมัภาษณผ์ูท้รง

คณุวฒุแิละผูเ้กีย่วขอ้งจำานวน ๒๐ รูป/คน พบวา่ รปูแบบท่ี ๔ เปน็ท่ีพึงพอใจและเหมาะสมท่ีสุด โดยมีรายละเอียด

คือ การสอบวัดผลประเมินผลวิชาบาลีไวยากรณ์กำาหนดแยกออกเป็น ๗ ข้อ เน้นการสอบเก็บคะแนนแบบสะสม 

โดยสามารถออกขอ้สอบเปน็ปรนยัได ้สว่นวชิาแปลมคธเปน็ไทยควรแบง่การสอบออกเปน็ ๒ สว่น ระยะเวลาการ

ทดสอบวัดผลควรเป็น ๑ ปี การทดสอบสามารถทำาได้ ๒ ครั้ง และควรกำาหนดการสอบทุก ๖ เดือน

คำาสำาคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน, บาลีศึกษา

Abstract

 This research “An Educational Form of Pali Study Programme in Thai Society” is 3 

objects; 1) to study of problem and obstacle of education of Pali study in Thai society, 2) to 

support the educational form of Pali study programme in Thai society and 3) to present the 

educational form of Pali study programme in Thai society. This research is documentary survey 

  *อาจารย์ประจำาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๘๒
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and interviews principle of educational institute, manager of educational institute, teacher, 

scholar, secular student, including to Pali study monastery institutes named Wat Molilokayarama 

and Wat Samphraya. Those are 25 samples.

 The result of research shows as follows;

 1. The problem and obstacle of education of pali study finds that the impact of 

education of Pali study in present is 1) curriculum, 2) teacher, 3) educational technology, 4) 

educational activity and motivation, 5) student, 6) building and 7) evaluation. To interview with 

representative samples finds that there are problems with curriculum, teacher, educational 

technology and educational activity and motivation. Some conditions for support an educational 

form of Pali study programme are student, building and evaluation.

 2. 6 forms of Pali study programme were made for Thai society in present. Then 

those forms interviews to scholars and relation people. Those are 20 samples. The result finds 

that the fourth form was chosen for the most interesting. The detail of the fourth form is the 

evaluation for Pali grammar should divide into 7 points. The test should be cumulative point. 

Also, this test should be objective. The subject for translation Pali into Thai should be divided 

into 2 parts and the test period should be annually. The test can take an exam 2 times and the 

test should be make 6 moths. 

Keywords: Educational Form, Pali Study 

บทนำา
 ภาษาบาลเีปน็ภาษาทีส่ำาคญัในการรกัษาไวซ้ึง่คำาส่ังสอนของพระพุทธเจา้ เพราะในคร้ังท่ีพระองค์ทรง

พระชนม์อยู่ ทรงใช้ภาษาของชาวมคธ คือภาษาที่รู้จักกันในปัจจุบันว่าภาษาบาลี พระสาวกทั้งหลายได้ใช้ภาษา

มคธ เรียนและทรงจำาคำาสั่งสอนของพระองค์ด้วยการสั่งสอนต่อกันด้วยปาก เมื่อพระองค์ดับขันธปรินิพพานแล้ว 

พระสาวกทัง้หลายไดแ้บง่กนัทรงจำาดว้ยวธิทีีเ่รยีกวา่ มขุปาฐะ ๓๓๔ พระสาวกทัง้หลายไดป้ระชมุกนัตรวจสอบคำาสัง่

สอนที่ทรงจำามานั้นตามเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งเรียกว่าสังคายนาจนกาลเวลาผ่านไปเกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางบ้านเมืองที่

ส่งผลกระทบถึงความเปน็อยูข่องพระสงฆใ์นพระพุทธศาสนา พระสาวกท้ังหลายเหน็ว่าจะหาผู้ท่ีทรงจำาคำาส่ังสอน

ดว้ยวธิแีบบมขุปาฐะไดน้อ้ยลง จงึมคีวามเหน็รว่มกนัใหจ้ารกึคำาสัง่สอนเปน็ลายลกัษณอ์กัษรลงบนใบลาน๓๓๕ และ

เกิดพัฒนาการเรื่อยมาจนกระทั่งได้รับการจัดพิมพ์เป็นเล่มหนังสือปรากฏอยู่ในปัจจุบัน 

 ภาษาบาลีนี้มีท่านผู้ได้ให้ความหมายว่า “ภาษาที่เป็นระเบียบแบบแผน” หรือ “ภาษาที่รักษาพุทธ

พจน์”๓๓๖ พระศรีสิทธิมุนี ๓๓๗ ได้ให้ความหมายของภาษาบาลีว่า เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เทศนาสั่งสอน

  ๓๓๔ สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๗๕–๗๘, สารตฺถ.ฏีกา (ไทย) ๑/๘๗,๙๑.
  ๓๓๕ รังษี สุทนต์, ความจำาเป็นของการเรียนภาษาบาลีในการศึกษาพระพุทธศาสนา, โครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษาของศูนย์พุทธศาสน์

ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘.
  ๓๓๖ พระธรรมโมลี (สมศักด์ิ อุปสโม), สัททนีติสุตตมาลา คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๔), คำานำา.

  ๓๓๗ พระศรีสิทธิมุนี (พล อาภากโร), ภาษามคธ-ภาษาบาลี, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๗๒.

๒๘๓
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เวไนยสัตวท์ัง้หลายเปน็ภาษาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงใชเ้ปน็สือ่กลางในการประกาศพระพทุธศาสนา, พระไตรปฎิกฉบบั

มหามกฏุราชวทิยาลยั๓๓๘ ได้ใหค้วามหมายคำาวา่ ภาษาบาล ีไวว่้า เป็นภาษาทีร่กัษาไวซ้ึง่พระพทุธพจน ์มวีเิคราะห์

ว่า อตฺถ ปาติ รกฺขตีติ ปาลิ แปลความว่า เรียกว่าเป็นบาลี เพราะคงไว้ คือรักษาไว้ซึ่งเนื้อความ (พุทธพจน์) พระสุธี

ธรรมานุวัตร๓๓๙ ได้ให้ความหมายของภาษาบาลีว่า เป็นภาษาที่ใช้บันทึกพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณ์อักษร และ

รังษี สุทนต์ ๓๔๐ ได้ให้ความหมายของภาษาบาลีว่าเป็นภาษาที่ทรงไว้ซึ่งคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระสาวกทั้ง

หลายรวบรวมไวป้รากฏเป็นพระไตรปฎิกของคณะสงฆแ์ละเปน็ภาษาทีพ่ระพุทธเจา้ทรงใช้แสดงพระธรรมเทศนา 

 การศึกษาบาลี จึงมีความสำาคัญต่อคณะสงฆ์มาก เพราะเป็นภาษาบันทึกพระธรรมคำาสอนขององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นภาษาที่เป็นระเบียบแบบแผน หรือเป็นภาษาที่รักษาพุทธพจน์เอาไว้ไม่ให้คลาด

เคล่ือนจากคำาสอนของพระพุทธเจ้า ซ่ึงรวมอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎก ภาษาบาลีจึงถือเป็นปัจจัยสำาคัญของพระ

ศาสนา เปน็การศกึษาถงึภาษาทีม่าจากหลกัคำาสอนซึง่ปรากฏในพระไตรปฎิก เม่ือรักษาพระไตรปฎิกไว ้จงึเท่ากบั

ดำารงรักษาพระพุทธเจ้าไว้ และรักษาพระพุทธศาสนาด้วยให้มีความมั่นคงสืบต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) มีขอบเขตศึกษาวิจัย ดังนี้

 ๑. ขอบเขตด้านเอกสาร 

 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการเรียนการสอนบาลีสำาหรับคฤหัสถ์ และสัมภาษณ์

เจ้าสำานักเรียน/ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักวิชาการผู้เกี่ยวข้อง และคฤหัสถ์ผู้เรียนบาลี ๒ สถาบัน คือวัดโมลี

โลกยาราม วัดสามพระยา และนักวิชาการผู้เกี่ยวข้องกับบาลี จำานวน ๒๕ รูป/คน

 ๒. ขอบเขตด้านเนื้อหา

 มุ่งศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษา วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางพร้อม

ทั้งนำาเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาที่เหมาะสมในสังคมไทย

 ๓. ด้านพื้นที่ ได้แก่ วัดโมลีโลกยาราม และวัดสามพระยา

 ๔. ด้านกลุ่มประชากรที่จะศึกษา

  ๑) วดัโมลีโลกยาราม อำาเภอบางกอกใหญ ่จงัหวดักรุงเทพมหานคร ประชากรและ กลุ่มเป้าหมาย

ที่ศึกษา ได้แก่ เจ้าสำานักเรียน/ผู้บริหารโรงเรียน/ครูผู้สอน นักเรียนคฤหัสถ์ อุบาสก และอุบาสิกา จำานวน ๑๕ รูป/

คน ได้แก่ ๑) เจ้าสำานักเรียน/ผู้บริหารโรงเรียน จำานวน ๑ รูป ๒) ครูผู้สอน จำานวน ๓ คน และ ๓) ผู้เรียน จำานวน 

๑๒ คน

  ๒) วัดสามพระยา เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประชากรและกลุ่มเปา้หมายท่ีศึกษา 

ได้แก่ เจ้าสำานักเรียน/ผู้บริหารโรงเรียน/ครูผู้สอน ผู้ลงเรียนภาษาบาลีท่ีวัดสามพระยา นักเรียนคฤหัสถ์ อุบาสก และ

อุบาสิกา จำานวน ๔ รูป/คน ได้แก่ ๑) ผู้บริหารโรงเรียน/ครูผู้สอน จำานวน ๑ คน และ ๒) ผู้เรียน จำานวน ๒ คน 

๓) บคุคลผูท่ี้มสีว่นเกีย่วขอ้งกับบาล ีและหรอืเป็นผูท่ี้สนใจศกึษาภาษาบาล ีได้แก่ บคุคลผูท่ี้เกีย่วข้องกบับาลีศกึษา 

  ๓๓๘  มหามกุฏราชวิทยาลัย, สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺกถาย อตฺถโยชนาย ปโม ภาโค, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๓๕), หน้า ๑๓.
  ๓๓๙ พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริญฺาโณ), บาลีคืออะไร,  (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๖๖.
  ๓๑๐ รังษี สุทนต์, อักษรเขียนภาษาบาลี, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๒๘๕. 

๒๘๔



284 285
การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

นักวิชาการ นักเรียนคฤหัสถ์ อุบาสก และอุบาสิกา จำานวน ๖ รูป/คน อาทิ สำานักเรียนวัดชนะสงคราม วัดมเห

ยงค์ มหาบาลีวิชชาลัย บ้านอารีย์ เป็นต้น ได้แก่ ๑) ครูผู้สอน จำานวน ๑ คน และ ๒) ผู้เรียน บุคคลผู้เกี่ยวข้อง/

นักวิชาการ จำานวน ๕ คน

 ๕. เครื่องมือการวิจัย ในงานวิจัยนี้จะมีการสร้างเครื่องมือวิจัย ๒ แบบ คือ

   ๑) แบบสัมภาษณ์

  ผู้วิจัย สร้างแบบสัมภาษณ์ด้วยตนเองก่อน แล้วนำาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเบื้องต้นก่อน เมื่อ

ไดร้บัคำาแนะนำาจงึไดน้ำามาแกไ้ข และไดท้ดลองสมัภาษณเ์บือ้งตน้ เม่ือพบขอ้ผิดพลาดจงึไดน้ำากลับมาแกไ้ขอีกคร้ัง 

จากนั้นจึงสร้างแบบสัมภาษณ์ใหม่แล้วนำาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนนำาไปสัมภาษณ์

    ๒) แบบสอบถามคัดเลือกรูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 

แล้วนำาไปให้ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับบาลีคัดเลือก

 ๖. การวเิคราะหข์อ้มูล วเิคราะหข์อ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์และไดจ้ากการสอบถามคัดเลอืกรปูแบบ 

โดยวิธีการเชิงพรรณนาวิเคราะห์

 ๗. ด้านสถิติที่ใช้ในการวิจัย ใช้สถิติพื้นฐานคือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่า

เฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 งานวิจัยในเร่ืองรูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทยนี้ มุ่งที่จะศึกษาในเรื่องรูปแบบ

โครงสร้าง ปัญหาและอุปสรรคที่เป็นปัจจัยในการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษา ดังนี้

 ๑. ศึกษาวิวัฒนาการเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในปัจจุบัน

 ๒. ศึกษานโยบาย แนวคิดและขบวนการจัดการการเรียนการสอนบาลีศึกษาในปัจจุบัน

 ๓. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด วางแนวทางการจัดการและสร้างรูปแบบโครงสร้างของการ

เรียนการสอนบาลีเปรียญธรรมตรีบาลีศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนบาลีศึกษาที่เหมาะสมได้

มาตรฐานและมีศักยภาพต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. ทำาให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษา

 ๒. ทำาให้ทราบแนวทางการเรียนการสอนบาลีศึกษาที่เหมาะสมในสังคมไทย

 ๓. ทำาให้ได้รูปแบบโครงสร้างของการเรียนการสอนบาลีศึกษา ที่เหมาะสม สามารถนำาไปประยุกต์

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อภิปรายผลการวิจัย
 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นหัวใจของการศึกษาของคณะสงฆ์ ท่ีมีผลต่อความม่ันคง

แห่งพระพุทธศาสนา เพราะคัมภีร์สำาคัญ เช่น พระไตรปิฎกของฝ่ายเถรวาทจารึกไว้ด้วยภาษาบาลี และการรักษา

ต้นฉบับเดิมซึ่งเป็นภาษาบาลี เพื่อป้องกันพระพุทธพจน์ มิให้คลาดเคลื่อนที่รู้กันว่าพระสัทธรรมปฏิรูป 

 ดงันัน้ ประเทศทีน่บัถอืพระพทุธศาสนาแบบเถรวาท จงึไดร้กัษาภาษาบาลไีว ้โดยการสนบัสนนุใหพ้ระ

๒๘๕
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ภกิษสุามเณรศึกษาภาษาบาล ีการศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนกบาล ีจงึเปน็การศกึษาดัง้เดมิ ทีค่ณะสงฆด์ำาเนนิการ

มาเปน็ลำาดบัจนถงึปจัจบุนั มรีะบบการและระเบยีบการอันเกีย่วขอ้งกับการศึกษาท่ีรัดกมุ เปน็การศึกษาท่ีอยูภ่าย

ใต้พระบรมราชูปถัมภ์ มีผลของการศึกษาเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป มีเกียรติประวัติ และเกียรติภูมิที่

ผู้ศึกษาได้รับอย่างสูงส่ง และถือเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์โดยเฉพาะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบุคลากรเพื่อรับใช้

พระศาสนา ๓๔๑ 

 การศึกษาพระปริยัติธรรมตามหลักสูตรบาลี ในปัจจุบันมีผู้เรียนอยู่ ๒ กลุ่มหลัก คือ

  ๑. พระภิกษุสามเณร ฝ่ายรับผิดชอบในการจัดสอบ ซึ่งเรียกว่า “สอบบาลีสนามหลวง” คือกองบาลี

สังกัดแผนกบาลี ในปัจจุบัน พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ ๙) วัดปากนำ้า ๓๔๒ ดำารงตำาแหน่งแม่กองบาลี

สนามหลวง หลักสูตรการศึกษาแบ่งออกเป็น ๙ ประโยค เรียกว่าเปรียญธรรม เขียนย่อว่า ป.ธ. เช่น พระภิกษุ

สามเณรที่สอบไล่ได้ ประโยค ๖ ก็เขียนว่า ป.ธ. ๖ ถ้าสอบได้ประโยค ๙ ก็เขียนว่า ป.ธ. ๙ เป็นต้น ในปี พ.ศ. 

๒๕๒๗ ได้มีพระราชบัญญัติกำาหนดให้ผู้สอบผ่าน ป.ธ. ๙ มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี

 ๒. คฤหัสถ์ เรียกว่าบาลีศึกษาใช้ตัวย่อว่า บ.ศ.เช่นบาลีศึกษา ๙ ประโยคเขียนย่อว่า บ.ศ. ๙ ผู้รับ

ผิดชอบในการจัดสอบบาลีศึกษากลุ่มนี้คือ สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ยังไม่ปรากฏว่าได้มีพระราช

บัญญัติกำาหนดให้ผู้สอบ บ.ศ. ๙ มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี แต่ทั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็รับผู้จบ บ.ศ. ๙ เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทแล้ว 

บาลีศึกษา : การศึกษาบาลีสำาหรับคฤหัสถ์
 บาลศีกึษาได้กอ่กำาเนดิขึน้เม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๓ ไดม้กีารประชมุระหว่างสงฆ์ไทยทัง้ ๒ นิกาย คือ มหานกิาย

และธรรมยุต ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยมีสมเด็จพระสังฆนายก คือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฐายี) 

วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นประธานต่อจากสมเด็จพระสังฆราช (พระสังฆราชกิตติโสภณ สถิต ณ วัดเบญจมบพิตร

ดุสิตวนาราม) ซึ่งเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดประชุม การประชุม ปี พ.ศ.๒๕๐๓ ในครั้งนั้น ที่ประชุมได้มี

มติรับหลักการให้คฤหัสถ์สอบบาลีได้

 ต่อมา พ.ศ.๒๕๐๖ ที่ประชุมกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ทรงเป็น

นายกกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย และนายกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการสอบ

บาลีศึกษาสำาหรับคฤหัสถ์โดยใช้หลักสูตรเหมือนการสอบเปรียญธรรมของคณะสงฆ์และให้เรียกว่าบาลีศึกษาช้ัน

ประโยค ๓-๙ สำาหรับผู้ที่สอบได้ในชั้นประโยคนั้น ๆ ในเบื้องต้น การสอบบาลีศึกษา ตั้งต้นที่ชั้น ประโยค ๓ (คือ

รวมหลักสูตรประโยค ๑-๒ และประโยค ป.ธ. ๓ ของพระภิกษุมาเป็นการศึกษาชั้นแรกของบาลีศึกษา) จนถึงชั้น

ประโยค บ.ศ. ๙ (แต่ในปัจจุบัน ได้ปรับให้เหมือนการศึกษาของพระภิกษุมากขึ้น คือ มีการสอบชั้นประโยค ๑-๒ 

ด้วย) โดยใหเ้ปน็หนว่ยงานด้านการศกึษาของมหามกุฏราชวิทยาลยั เชน่เดียวกบัสภาการศกึษาฯ และมสีนามสอบ

จัดขึ้นเพียงแห่งเดียว คือ ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศาลายา ซึ่งต่างจากการสอบบาลีสนามหลวงของ

พระภิกษุสามเณร ที่มีสนามสอบหลายแหง่ทั่วประเทศและทั่วภูมิภาคที่จัดสอบในชั้นต้น ส่วนชั้นสูงจัดสอบสนาม

ส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร

  ๓๔๑ พระธรรมปัญญาภรณ์, ประวัติความเป็นมาของสำานักเรียนวัดปากนำา้ พุทธศักราช ๒๕๔๙, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ท่ี หจก. สตาร์กรุ๊ป, 

๑๙๙๔), หน้า ๒๕๑.  
  ๓๔๒ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ ๙) วัดปากนำา้ ดำารงตำาแหน่งแม่กองบาลีสนามหลวง รูป ท่ี ๘ ในปี ๒๕๕๘ ต่อจากสมเด็จพระมหารัชมัง

คลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ).

๒๘๖
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ต่อมาทางมหาเถรสมาคม ได้มีมติ ที่ ๓๓๙/๒๕๕๗ มติมหาเถรสมาคม ๓๔๓ (เป็นการประชุมครั้งที่ 

๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ให้ความเห็นชอบให้การเรียนการสอนและการสอนบาลีศึกษา ขึ้น

ตรงตอ่การศึกษาของคณะสงฆ ์เป็นผลใหก้ารศกึษาบาลขีองคฤหสัถอ์ยูภ่ายใตก้ารกำากับการของสนามหลวงแผนก

บาลี ซึ่งเป็นหน่วยงานการศึกษาของคณะสงฆ์ ๓๔๔

 ปัจจุบันมีแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกา (หญิงที่มิใช่แม่ชี) จบการศึกษาชั้น บ.ศ. ๙ แล้วจำานวน ๓๓ คน 

เป็นแม่ชี ๒๔ คน และอุบาสก ๑ คน อุบาสิกา ๘ คน ๓๔๕

 การศกึษาบาลขีองคฤหสัถเ์ป็นเรือ่งทีน่่าศึกษาและควรใหก้ารสนบัสนนุและสง่เสรมิ เพ่ือให้มกีารศึกษา

บาลกีนัอยา่งกวา้งขวางในหมู่พทุธศาสนกิชนทัว่ไปและเพ่ือความมัน่คงของพระพุทธศาสนา เพราะเมือ่เรยีนรู้เขา้ใจ

บาลแีลว้ยอ่มศกึษาพระพทุธศาสนาไดโ้ดยตรงจากคัมภีร์ตา่งๆ ไดด้ว้ยตวัเอง ถอืเปน็การช่วยรักษาสืบทอดพระพุทธ

ศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไปด้วย

 พทุธศกัราช ๒๕๕๘ ได้โอนคฤหสัถม์าสอบบาลสีนามหลวง พรอ้มกบัพระภกิษสุามเณรเป็นครัง้แรก โดย

ใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน สอบวัน สถานที่ และเวลาเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคฤหัสถ์

ให้มีความรู้เท่าเทียมกันและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น

 

ปัญหาและอุปสรรคที่ค้นพบ
 จากการดำาเนนิการวจิยั โดยลงพืน้ทีแ่ละสอบถามกลุม่เปา้หมาย ไดแ้กส่มัภาษณเ์จา้สำานกัเรียน ผูบ้รหิาร

โรงเรยีน ครูผูส้อน นกัวิชาการผูเ้กีย่วขอ้งรวมทัง้คฤหสัถผู้์เรยีนบาลี สำานกัเรยีนพระปรยัิตแิผนกบาลีวดัโมลโีลกยา

รามและวัดสามพระยา ได้พบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ หลายประการทั้งในด้านการจัดการสอบ การสมัครสอบ 

มีปัญหาเรื่องผู้สมัครซึ่งไม่มีสังกัดไม่อาจจะสมัครสอบได้ และบางท่านได้สมัครสอบที่ต้นสังกัดแล้ว เมื่อถึงวันสอบ

ไม่ปรากฏรายชือ่จงึไมอ่าจเข้าสอบไดท้ำาให้เสยีเวลาไปอีกหนึ่งปี นอกจากนี้ยงัมีปญัหาเรือ่งการเตรยีมความพรอ้ม

ของบคุคลากรในการประสานงานกบัผูส้มัครสอบบาลศีกึษา ปญัหาเรือ่งดา้นทีพ่กัเพือ่เขา้สอบในวนัสอบ ตลอดจน

ความพรอ้มของผูส้อบเองทีไ่ม่มีสถานทีเ่รยีนบาล ีเนือ่งจากวดัสว่นมากไมเ่อ้ืออำานวยการสอนใหแ้ก่คฤหสัถ ์ปัญหา

เรื่องตัวคฤหัสถ์ผู้เรียนบาลีเองที่มีเวลาน้อยเพื่อการศึกษาเล่าเรียน อันเนื่องจากมีภาระกิจการทำางาน 

 แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษา มีข้อค้นพบปัจจัยสรุปได้ 

๗ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านหลักสูตร ๒) ด้านครูผู้สอน ๓) ด้านสื่อการเรียนการสอน ๔) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน

และแรงจูงใจ ๕) ด้านตัวของผู้เรียนเอง ๖) ด้านสถานที่เรียน และ ๗) ด้านการวัดผลและประเมินผล 

 ปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบและกระบวนการการจัดการเรียนการสอนบาลี

สำาหรับคฤหัสถ์ที่ควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสม

  ๓๔๓ มติมหาเถรสมาคม คร้ังท่ี ๑๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  สำานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, มติท่ี ๓๓๙/๒๕๕๗. เร่ือง ขอความ

เห็นชอบให้การเรียนการสอนและการสอบบาลีศึกษา ข้ึนตรงต่อการศึกษาของคณะสงฆ์.
  ๓๔๔ ประกาศ สนามหลวงแผนกบาลี ท่ี ๑/๒๕๕๗ เร่ืองการศึกษาบาลีศึกษาของคฤหัสถ์.   
  ๓๔๕ สัมภาษณ์ ดร. แม่ชีจำาเนียร แสงสิน, นายกบาลีศึกษาสมาคม, ณ วัดชนะสงคราม วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙.

๒๘๗
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แนวคิดเสริมสร้างรูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย 
 ไดน้ำาแนวคดิ หรอืความเชือ่ตา่งๆ โดยมกีารจดักระบวนการหรอืขัน้ตอนในการเรยีนการสอน โดยอาศัย

วิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ เข้ามาช่วยทำาให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการ ที่มีลักษณะ

เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของทิศนา แขมมณี ๓๔๖ (๒๕๕๐ : ๓-๔) มาสร้างรูปแบบ โดยมีขอบเขตการวิจัยด้านพื้นที่ ๒ 

สถาบนัคอืวดัโมลโีลกยารามและวดัสามพระยา ดำาเนนิการโดยใชเ้ครือ่งมอืในการสรา้งรปูแบบ เปน็ขัน้ตอนดงันี.้-

 ขั้นตอนที่ ๑ พิจารณาคัดเลือกแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยนำาหลักการไปสร้าง

 ขั้นตอนที่ ๒ นำาปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวคิดข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์

 ขั้นตอนที่ ๓ นำามาสร้างรูปแบบ

 ข้ันตอนที ่๔ นำารปูแบบทีส่รา้งเสนอขอความเหน็ตอ่ผู้ท่ีเกีย่วขอ้ง ซึง่ไดแ้กผู้่บรหิารโรงเรยีนวดัโมลีโลก

ยาราม วดัสามพระยา พระอาจารยผ์ูส้อนบาลศีกึษา นกัวชิาการดา้นบาล ีนกัเรยีนคฤหสัถท์ีเ่ปน็นกัเรยีนบาลศีกึษา

  ตารางผังแนวคิดเสริมสร้างรูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย ๔ ขั้นตอน 

อธิบายดังรายละเอียดดังนี้

 ขั้นตอนที่ ๑ พิจารณาคัดเลือกแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยนำาหลักการไปสร้าง

รูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย 

 ขั้นตอนที่ ๒ นำาปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวคิดข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์ นำาไปสร้าง

รูปแบบ ต่อไป

 ขั้นตอนที่ ๓ นำามาสร้างรูปแบบ

 สำาหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย ผู้วิจัยได้ทำาการพัฒนารูปแบบ ตาม 

(๑) โมเดลซิปปา และ (๒) การวัดผล และได้สร้างรูปแบบขึ้นตามแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่

ได้แสดงความคิดเห็นไว้ 

  ๓๔๖ อ้างถึงในทิศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอนองค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๖, (กรุงเทพมหานคร: 

สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๓-๔.

พิจารณาคัดเลือกแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอน

โดยใช้ 
 ๑. โมเดลซิปปา
 ๒. และจากการสัมภาษณ์กลุ่มประชากร 

ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรค ๗ ด้าน ได้แก่
 ๑. ด้านหลักสูตร               ๒. ด้านครูผู้สอน
 ๓. ด้านสื่อการเรียนการสอน 
 ๔. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและแรงจูงใจ
 ๕. ด้านตัวของผู้เรียนเอง ๖. ด้านสถานที่เรียน 
 ๗. ด้านการวัดผลและประเมินผล

ปัญหาและอุปสรรค
จากการสัมภาษณ์ 

และงานวิจัย

นำาไปสร้างรูปแบบ รูปแบบที่สร้างขึ้นใหม่

แนวคิดในการจัดการศึกษา
ทบ.การเรียนรู้ของรูปแบบโมเลดซิปปา

การผลประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔

๒๘๘
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ปัจจัยปัญหาและอุปสรรค ๗ ด้านที่ได้จากการสัมภาษณ์
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มประชากร เกี่ยวกับปัจจัยปัญหาและอุปสรรค์ ๗ ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้าน

การจัดการเรียนการสอน และครูผู้สอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและแรงจูงใจ 

ด้านตัวของผู้เรียนเอง ด้านสถานที่เรียน ด้านการวัดผลและประเมินผล เพื่อสร้างรูปแบบสรุป ดังนี้

 ๑. ด้านหลักสูตร ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีประเด็นเรื่องหลักสูตรมากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นการ

เรียนเพือ่คงไวซ้ึง่มาตรฐานของภาษาบาล ีเป็นเรือ่งของวรรณกรรมซึง่สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชริญาณ

วโรรส พระองค์ทรงพระนิพนธ์เรียบเรียงไว้ ยังคงทันสมัยและใช้ได้อยู่ ดังนั้น ปัญหาส่วนใหญ่จึงมักจะแสดงออก

ด้านผู้เรียนไม่ค่อยมีเวลา การเรียนส่วนใหญ่อาศัยการท่องจำาเป็นประการสำาคัญ ปัจจัยด้านหลักสูตรน้ันยังเหมาะสม

คงความถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณบ์าลแีบบเดิม เพราะหลักสูตรอยู่ในระเบยีบมหาเถรสมาคม ซึง่เปน็ผู้ดแูลกำากบั

จงึนา่จะไมต่อ้งมกีารปรบั แตก่ค็วรมกีารพฒันาควรมุ่งเนน้ไปท่ีการวางแผนการเรียนการสอน โดยการบริหารเวลา

ให้ทันกับการสอบในรอบปีของการสอบ

 ๒. ด้านการจัดการเรียนการสอน คุณสมบัติของครู ซึ่งมีลักษณะเป็นรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง

 ๓. ด้านสื่อการเรียนการสอน มีหนังสือประกอบการเรียนการสอนตามมาตรฐาน

 ๔. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและแรงจูงใจ มีการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนและสร้างแรง

จูงใจ ให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนหาความรู้

 กลา่วโดยสรปุแลว้ ปจัจัยในดา้นหลกัสตูร ดา้นการจดัการเรยีนการสอน คุณสมบตัขิองคร ูดา้นส่ือการ

เรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและแรงจูงใจ ไม่เป็นประเด็นปัญหาและอุปสรรค อันจะนำามาสร้าง

เป็นรูปแบบแต่อย่างใด

 ดังนั้น จึงมีเพียงด้านตัวผู้เรียนเองและด้านการวัดผลประเมินผล อันนำาไปสร้างรูปแบบการเรียนการ

สอนบาลีศึกษาที่เหมาะสมในสังคมไทย ได้ดำาเนินการโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย 

มาดำาเนินการสร้างตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้

 ๑. การสรา้งรปูแบบ โดยใหค้รอบคลมุเนือ้หาและจดุประสงค์ของการเรยีนการสอนปรยิตัธิรรมแผนก

บาลี

 ๒.นำารปูแบบทีส่รา้งขึน้นำาไปสอบถาม/สัมภาษณ ์บคุคลผู้ท่ีเกีย่วขอ้ง เพ่ือไดรู้ปแบบการเรียนการสอน

บาลีศึกษาที่เหมาะสมในสังคมไทย

 

รูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย ๖ รูปแบบ
 รูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย ซึ่งเกิดจากการสร้างขึ้น จากโมเดลชิปปา และจาก

ปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการสัมภาษณ์ จำานวน ๖ รูปแบบ ดังนี้

 รูปแบบที่ ๑ ปีที่ ๑ ให้เรียนเฉพาะไวยากรณ์ เมื่อสอบได้แล้ว ไม่ต้องสอบในปีที่ ๒ 

 ส่วนการสอบแปลธรรมบท ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 รปูแบบที ่๒ สอบเกบ็คะแนน ดา้นไวยากรณ ์โดยจะมีการทดสอบทุกไตรมาส (๓ เดอืน หนึง่ครัง้) สอบ

เก็บสะสมไวยากรณ์ ๗ หัวข้อ การสอบแปลธรรมบท ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 รูปแบบที่ ๓ สอบเก็บคะแนน ด้านไวยากรณ์ โดยจะมีการทดสอบทุก ๖ เดือน มีสอบปรนัยบางส่วน 

สอบเก็บสะสมไวยากรณ์ ๗ หัวข้อ การสอบแปลธรรมบท ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

๒๘๙
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 รูปแบบที่ ๔ สอบเก็บคะแนน ทั้งด้านไวยากรณ์ ๗ หัวข้อ และด้านแปลธรรมบทโดยจะมีการทดสอบ

ทุก ๖ เดือน สอบธรรมบท ๒ ภาค ต่อ ๖ เดือน   

 รูปแบบที่ ๕ ทดสอบไวยากรณ์ ตามปกติเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง

  ส่วนการสอบแปลธรรมบท แต่จะมีการประกาศก่อนสอบว่าจะออกแปลธรรมบทภาคไหนก่อนการ

สอบ ๗ วัน 

 รูปแบบที่ ๖ ให้มีการสอบไวยากรณ์ ด้วยข้อสอบปรนัย และอัตนัย ส่วนอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลธรรมบทเหมือนไม่เปลี่ยนแปลง

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องกับบาลี พิจารณารูปแบบ
 จากการให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องกับบาลี จำานวน ๒๐ รูป/คน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในแต่ละรูปแบบ ปรากฏว่า

 ๑) เจ้าสำานัก ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนบาลี ให้ความเห็นชอบแบบที่ ๔ และ ๖ ในระดับ มาก ๒) นัก

วิชาการ ให้ความเห็นชอบแบบที่ ๔ ระดับพอใช้ และ ๓) นักเรียน ให้ความเห็นชอบแบบที่ ๔ ระดับพอใช้

 กล่าวโดยสรุปแล้วเมื่อรวบรวมคะแนนแล้ว จะปรากฏแสดงความเห็นชอบในระดับมากรูปแบบที่ ๔ 

ค่าเฉลี่ย (Mean) คือ เท่ากับ ๓.๖๕ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D เท่ากับ ๐.๗๙ และ รูป

แบบที่ ๖ ค่าเฉลี่ย (Mean)คือ เท่ากับ ๓.๓๕ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. เท่ากับ ๐.๗๔

 นอกจากนี ้ผูท้รงคณุวฒุแิละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบาลยีงัไดแ้สดงความคิดทีแ่ตกตา่งจาก๖ รปูแบบ ซึง่สว่น

มากจะแนะนำาเพิม่เตมิถึงปจัจยัในเรือ่งเนือ้หาการสอนบาลทีีค่วรมกีารปพูืน้ไวยากรณ ์ภาพรวมแลว้จงึเจาะลกึทีล่ะ

หัวข้อ ส่วนเรื่องการสอบวัดผลทุกท่านมีความเห็นว่า ควรออกข้อสอบปรนัยบางส่วนเฉพาะที่เป็นไวยากรณ์ การ

แปลมคธยังคงเป็นข้อสอบอัตนัยเช่นเดิม และมีความเห็นสอดคล้องตรงกันว่าควรมีการพัฒนาปรับปรุงด้านการ

วัดผลประเมินผล

รูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทยที่เหมาะสม ได้แก่รูปแบบที่ ๔
 รปูแบบทีเ่ปน็องคร์วมทีเ่หมาะสมมากทีส่ดุ ได้แก ่รูปแบบท่ี ๔ เปน็รูปแบบท่ีพ่ึงพอใจและคิดวา่เหมาะ

สมมากกวา่รปูแบบอ่ืนโดยผนวกบางสว่นกบัรปูแบบที ่๖ กลา่วคือการสอบวดัผลประเมนิผลในวชิาบาลไีวยากรณ ์

กำาหนดแยกออกเป็น ๗ หวัขอ้ ใหเ้ปน็การสอบเกบ็สะสมคะแนน โดยออกข้อสอบเป็นปรนยัไดบ้างสว่น สว่นในวชิา

แปลมคธ (ธรรมบท) แบ่งสอบออกเป็น ๒ ภาค ระยะเวลาการทดสอบวัดผล ๑ ปี ให้ทดสอบได้ ๒ ครั้ง กำาหนด

สอบทุก ๖ เดือน

 แบบที่ ๔ นี้เป็นการตอบโจทย์ ดังนี้ คือ

 ๑.เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการทดสอบ หลายวิชาในคราวเดียวกัน

 ๒.เนื้อหาทั้งไวยากรณ์และการแปลธรรมบทมีปริมาณมาก

 ๓.เป็นขวัญกำาลังใจเพราะมีการสอบเก็บคะแนนสะสม ทำาให้ผู้เรียนไม่มีความท้อใจในการเรียนต่อไป

๒๙๐
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รูปแบบที่ ๔.๑

ทดสอบ            ได้ บ.ศ. ๑-๒

สอบครั้งที่ ๑ จะสอบบาลีไวยากรณ์ ๗ หัวข้อ เป็นข้อสอบปรนัยได้บางส่วน และสอบแปลธรรมบทภาค ๑-๒

  แปลโดยพยัญชนะและอรรถ 

สอบครั้งที่ ๒ แปลธรรมบทภาค ๓-๔ สอบในครั้งที่ ๒ แปลโดยพยัญชนะและอรรถ

   

 ในกรณทีีส่อบอย่างใดอยา่งหนึง่ได ้ให้สามารถเกบ็สะสมไว ้โดยไม่ตอ้งทดสอบอีกในหวัข้อนัน้ กำาหนด

ให้มีระยะการสะสม ๑ ปี

 สำาหรับกรณีผู้ที่สอบผ่านได้ทั้งไวยากรณ์และการแปลธรรมบท จะได้ บ.ศ.๑-๒

รูปแบบที่ ๔.๒

ทดสอบ           ได้ บ.ศ. ๓

สอบครั้งที่ ๑ จะสอบแปลธรรมบทภาค ๕-๖ สอบเพียง ๒ ภาค แปลโดยพยัญชนะและอรรถ และสอบสัมพันธ์ 

 ไทย บุรพภาค ตามปกติ

สอบครั้งที่ ๒ จะสอบแปลธรรมบทภาค ๗-๘ สอบเพียง ๒ ภาค แปลโดยพยัญชนะและอรรถ

 และสอบสัมพันธ์ไทย บุรพภาค ตามปกติ

อนึ่งการทดสอบในปีที่ ๒ จะสอบเฉพาะแปลธรรมบท ภาค ๕-๘ ไม่มีการทดสอบไวยากรณ์อีกครั้งสำาหรับ

 ผู้ที่สอบผ่าน บ.ศ.๑-๒ แล้ว โดยลักษณะเป็นการสอบเก็บคะแนนไปทุกครึ่งปีเช่นกัน

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
 ข้อค้นพบในการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย เป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นมาตาม

แนวคิดหลักวชิาการมองตามกรอบของทฤษฏเีชิงระบบ และจากสมัภาษณเ์จ้าสำานกัเรยีน อาจารยใ์หญ ่ผูท้รงคุณวฒุ ิ

ครูผู้สอบ นักวิชาการ คฤหัสถ์บาลีศึกษา ผลการวิจัยดังกล่าวมีข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้ดังนี้..

 (1) คณะสงฆ์ควรเห็นความสำาคัญในด้านการศึกษาของคฤหัสถ์ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ควรจะมี

หลักสูตรที่จูงใจให้คฤหัสถ์ เข้ามาเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับพุทธพจน์ท่ีตรัสว่าพระศาสนาจะม่ันคงอยู่ได้เพราะ

ในเรือ่งบรษิทั ๔ ดังนัน้การทีส่นบัสนนุใหค้ฤหสัถเ์ขา้มาเรยีนภาษาบาลีอาจเปน็ทางหน่ึงทีจ่ะชว่ยทดแทนพระภกิษุ

สามเณรที่สนใจเรียนบาลีน้อยลง

ครั้งที่ ๑

ม.ค. – มิ.ย.

ครั้งที่ ๒

ก.ค – ธ.ค.

ครั้งที่ ๑

ม.ค. – มิ.ย.

ครั้งที่ ๒

ก.ค – ธ.ค.

๒๙๑
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 (2) ควรเปิดโอกาสให้คฤหัสถ์เข้ามามีส่วนร่วมในการยกร่างหลักสูตรการเรียนการสอนบาลี ช่วยกัน

ปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

และข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
 (๑) ควรมีการวิจัยต่อยอดรูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย สำาหรับเปรียญธรรมที่

เหมาะสมด้วย

 (๒) ควรมีการทำาวิจัยเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรเกี่ยวกับการเรียนบาลี ให้ทันสมัย แต่คงไว้ซึ่งความถูก

ต้องของหลักไวยากรณ์ หลักการแปลมคธ และสัมพันธ์ไทย เช่นเดิม

 (๓) พจิารณาหลกัการและสนบัสนนุเชงินโยบาย ให้ทุกวดัมีการจดัการสอนภาษาบาลี ท้ังกบัพระภกิษุ

สามเณรและคฤหัสถ์

 (๔) น่าจะมีการเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรบาลีท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันกับหลักสูตรอักษรศาสตร์ระดับ

ปริญญาศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น

บรรณานุกรม

รังษี สุทนต์. ความจำาเป็นของการเรียนภาษาบาลีในการศึกษาพระพุทธศาสนา. โครงการวิจัยพุทธศาสน์ 

 ศึกษาของศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘.

พระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม). สัททนีติสุตตมาลา คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์, กรุงเทพมหานคร: 

 โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๔.

พระศรีสิทธิมุนี (พล อาภากโร). ภาษามคธ-ภาษาบาลี. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

  ๒๕๔๘.

มหามกุฏราชวิทยาลัย. สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺกถาย อตฺถโยชนาย ปโม ภาโค. กรุงเทพมหานคร:  

 โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.

พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริญฺาโณ). บาลีคืออะไร. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

  ๒๕๔๘.

รังษี สุทนต์. อักษรเขียนภาษาบาลี. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.

พระธรรมปัญญาภรณ์. ประวัติความเป็นมาของสำานักเรียนวัดปากนำ้า พุทธศักราช ๒๕๔๙,  กรุงเทพมหานคร: 

 พิมพ์ที่ หจก. สตาร์กรุ๊ป, ๑๙๙๔. 

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำานักเลขาธิการมหาเถรสมาค, 

 มติที่ ๓๓๙/๒๕๕๗. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การเรียนการสอนและการสอบบาลีศึกษา ขึ้นตรง

 ต่อการศึกษาของคณะสงฆ์. 

 ประกาศ สนามหลวงแผนกบาลี ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่องการศึกษาบาลีศึกษาของคฤหัสถ์. 

๒๙๒
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ศึกษาการละสังโยชน์ในลำาดับแห่งการบรรลุธรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

A STUDY OF THE LIBERATION OF THE FETTERS IN ENLIGTHENMENT

IN THERAVĀDA BUDDHIST SCRIPTURES

พระพุทธบุตร ชวโน (วรมูลย์)*

บทคัดย่อ

 การวจัิยครัง้นีม้วัีตถปุระสงค ์คอื ๑) เพ่ือศึกษาสังโยชนใ์นคัมภีรพุ์ทธศาสนาเถรวาท ๒) เพ่ือศึกษาการ

บรรลุธรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท ๓) เพื่อศึกษาการละสังโยชน์ในลำาดับแห่งการบรรลุธรรมในคัมภีร์พุทธ

ศาสนาเถรวาท และเป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร โดยศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท และเอกสารอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง รวบรวมเรียบเรียงบรรยายเชิงพรรณนา

 จากการศึกษาพบว่า ความหมายของสังโยชน์ทั้งรูปศัพท์ หรือโดยชื่อ มีปรากฏในพระไตรปิฎก และ

อรรถกถา ฎีกา ตำาราวิชาการ พบว่า สังโยชน์ สัญโญชน์ และสังโญชน์ ทั้ง ๓ คำานี้ แม้มีรูปต่างกันแต่ก็มีความ

เดียวกัน ในคัมภีร์พระไตรปิฎกได้ให้ความหมายสังโยชน์ ไว้ว่า เครื่องประกอบไว้ด้วยกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ไว้ในภพ 

กิเลสตัณหาผูกมัดแล้ว ต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนาน สังโยชน์ คือ ทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดมั่น ความถือ

ผิด ทางชั่ว ทางผิด ภาวะที่ผิด ความยึดถือโดยคลาดเคลื่อนฯ เป็นต้น อรรถกถาให้ไว้ว่า เป็นเครื่องผูกพันสัตว์ทั้ง

หลายไว้ในรถ (คือ ภพ) เป็นเครื่องพันธนาการร้อยรัดผูกพันไว้ในวัฏฏะ ในภพกำาเนิด คติ วิญญาณฐิติ และสัตตา

วาส ส่วนในคัมภีร์และทัศนคติของพระเถระในรุ่นต่อมา ได้ให้ความหมายของสังโยชน์ไว้ว่า เป็นเครื่องผูกขันธ์ทั้ง

หลาย ไว้กับกับขันธ์ทั้งหลาย ผูกกรรมไว้กับผล (ของกรรม) หรือว่าผูกสัตว์ทั้งหลายไว้กับทุกข์ เครื่องผูกไว้เสมอ มิ

ให้พ้นไปจากภพได้ สังโยชน์ย่อมดำาเนินไปในโลกธาตุ ๓ ทั้งหลายเหล่านั้น เครื่องผูกเครื่องล่าม โซ่ ตรวน ขื่อ คา 

หรืออกศุลธรรมทีผ่กูมดัสัตวไ์วก้บัทกุขใ์นสงัสารวฏัฏ ์หรอืกรรมผูกไวก้บัผล เป็นเครือ่งพาวน ผูกมัด ในวฏัฏสงสาร 

ผูกมัดสัตว์ทั้งหลายไว้ไม่ให้หลุดพ้นไปจากกองทุกข์ที่ประกอบไว้ในภพ มีอบายภูมิ ๔ มีอุปาทานขันธ์ ๕ เป็นตัว

ทุกข์ เป็นเครื่องกีดขวางหนทางไปสู่มรรคผลนิพพาน ส่วนผู้ศึกษามีความเห็นต่อสังโยชน์ ว่า “สังโยชน์เป็นเครื่อง

ผูกใจสัตว์หรือธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์ และเป็นองค์ธรรมที่บ่งบอกถึงลำาดับแห่งการบรรลุธรรม”  

 การบรรลุธรรมในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การรู้แจ้งแทงตลอดในทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ทางถึง

ความดับทุกข์ และการรู้แจ้งแทงตลอดในข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์ ด้วยการละสังโยชน์ได้ตามลำาดับ ตั้งแต่

หยาบไปจนถึงละเอียดสุดกระทั่งบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่ง ในการบรรลุธรรมตามงานวิจัยนี้ ผู้ศึกษา

หมายเอาเพียง ทักขิไณยบุคคล (บุคคลผู้ควรแก่ทักษิณา) มี ๒ ประเภท คือ ๑) ทักขิเณยยบุคคล ๗ ผู้เป็นไปตาม

อินทรีย์ คือ อุภโตภาควิมุต ปัญญาวิมุต กายสักขี ทิฏฐิปัตตะ สัทธาวิมุต ธัมมานุสารี สัทธานุสารี ๒) ทักขิเณยย

บุคคล ๘ คือ พระโสดาบัน บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำาให้แจ้งโสดาปัตติผล พระสกทาคามี บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำาให้แจ้ง

สกทาคามิผล พระอนาคามี บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำาให้แจ้งอนาคามิผล พระอรหันต์ บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำาให้แจ้งอร

หัตตผล คำาว่าทักขิเณยยบุคคล และทักขิไณยบุคคล ทั้ง ๒ คำานี้ แม้มีรูปต่างกันแต่ก็มีความหมายเดียวกัน 

  * นิสิตหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพุทธศักราช 

๒๕๕๗.

๒๙๓
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 การละสงัโยชนใ์นลำาดับแหง่การบรรลธุรรม หมายถงึ บคุคลผูล้ะสกักายทฏิฐ ิวจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส 

ในลำาดบัแห่งการบรรลอุนญัญาตญัญสัสามตีนิทรยี ์ญาณรูใ้นสิง่ทีไ่มเ่คยรู้ มสีทัธานสุาร ีธมัมานสุาร ีเปน็ปญัญาแห่ง

พระโสดาปัตตมิรรค สว่นในมรรคทัง้ ๓ เบือ้งสงู ผูล้ะสงัโยชน ์๗ ในลำาดบัแหง่การบรรลุอัญญนิทรย์ี คือ บคุคลผู้ละ

กามราคะ ปฏิฆะเบาบาง มีสัทธาวิมุต ทิฏฐิปัตตะ กายสักขี เป็นปัญญาแห่งพระสกทาคามิมรรค และทำาให้ดับสิ้น

ไปเปน็ปญัญาแห่งพระอนาคามมีรรค สว่นบคุคลผูล้ะรปูราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะอวชิชา มีปัญญาภาควมุิต ิ

อภุโตภาควมิตุ ิเปน็ปญัญาแหง่พระอรหนัตมรรค เม่ือมรรคทีป่รากฏสมบูรณ ์ผลแหง่วปิสัสนาญาณ ความรูถ้งึการ

สิ้นไปของชาติ ชรา มรณะฯ กิจในการรู้ทุกขสัจ กิจละสมุทัย กิจกระทำาให้แจ้งในนิโรธ และกิจในการเจริญมรรค

จบสิ้นลง เมื่อละสังโยชน์ ๑๐ ประการในลำาดับแห่งการบรรลุอัญญาตาวินทรีย์ โพธิปักขิยธรรมเต็มรอบ อรหันต

ผลสมบูรณ์          

คำาสำาคัญ: สังโยชน์, การบรรลุธรรม, การละสังโยชน์ในลำาดับแห่งการบรรลุธรรม 

Abstract

 This thesis had three main objectives: 1) to study Sañyojana or fetters in Theravãda 

Buddhist scriptures, 2) to study the enlightenment in Theravãda Buddhist scriptures, 3) to study 

the abandoning of fetters in enlightenment in the Theravada Buddhist scriptures. This research 

is qualitative or documentary by collecting data from primary sources of Theravada Buddhist 

scriptures; Tipitaka, its commentaries, Visuddhimagga and and other concerned texts. The 

researcher analysed, compiled and reviewed by experts finally composed in descriptive style.

 From the study, it was found that Sañyojana refers to the fetters which bind the mind 

with defilements tightened all beings with endless existences. It also means the desire binded 

up the mind with endless cycle of birth and death. Enlightenment means realizing thoroughly 

the truth of suffering, its causes, its extinction and the path leading to suffering extinction. This 

process can be done by succession of fetters abandoning from thick level to fine level, that is 

the attaining a Noble one being called as Dakkhineyyapuggala or one worthy of donation and 

offerings. The abandoning of fetters in enlightenment means that the one who completely 

subdue all self-views, doubt and adherence to mere rule and rituals in attaining Añaññātaññas-

samitindariya or faculty of knowing the never known with enlightenment by following confi-

dence and enlightenment by following teaching or Dhamma is the qualified wisdom of the 

Stream-entry path. In the rest of three higher path, the one who had abandoned 7 fetters in 

attaining Aññindariya or faculty of supreme knowledge subdued sensual pleasure, repulsion with 

liberation by confidence, liberation by view attaining and liberation by having body as witness has 

gained supreme wisdom of Once-returner path. All these fetters will be completely abandoned 

by supreme wisdom of the No-returner path. The one who has completely abandoned greed 
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for fine-material existence, greed for immaterial existence, conceit, restlessness and ignorance 

with liberation by part of wisdom, liberation by both part gains the wisdom of Arahattamagga 

or Noble one path. When this noble path became perfect, the result of insight knowledge, 

knowledge of extinction of birth, decay, death etc., knowledge of the functions with regard to 

knowing suffering, abandoning the cause, enlightening the extinction and developing the noble 

path will come to an end. After complete abandoning all 10 fetters in respect of realizing the 

faculty of supreme knowledge, the enlightenment factors have completed and Arahatta fruits 

have been accomplished perfectly.

Keywords: Fetter, Enilghtenment, Liberation of fetter in enlightenment

 

๑. บทนำา

 ตามหลกัคำาสอนในพระพุทธศาสนามุ่งสอนใหป้ระพฤตปิฏบิตัใินการสำารวมระวังกาย วาจา ใหเ้รยีบรอ้ย 

ทำาจิตให้ตั้งมั่นในกุศล พร้อมทั้งพิจารณารอบรู้ในกองสังขารแห่งตน หรือเรียกโดยรวมว่า ไตรสิกขา อธิศีลสิกขา 

อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา ๓๔๗ นอกจากนี้ยังทรงแยกสอนตามจริตของบุคคล ทั้งที่เป็นโลกิยะธรรม อันเกี่ยว

เนื่องด้วยทางโลก มี ๓ ภูมิ คือ กามวจรภูมิ ภูมิที่ข้องเกี่ยวอยู่กับกาม หรืออารมณ์ที่น่าใคร่ รูปวจรภูมิ ภูมิที่ยังข้อง

เกี่ยวอยู่กับรูปธรรม อรูปาวจรภูมิ ภูมิที่ยังข้องเกี่ยวอยู่กับอรูปธรรม และที่สุดแห่งการสอน คือ โลกุตตระธรรม มี 

๑ ภมู ิคอือปรยิาปันนภมิู ภูมิทีไ่ม่เกาะเกีย่วกบัภมูทิัง้ ๓ หรือเปน็โลกตุตระขา้มพ้นโลก ๓๔๘ ถึงแมพ้ระผูม้พีระภาค

จักทรงไว้ซึ่งคำาสอนต่างๆ มากมาย แต่เมื่อกล่าวถึง อปริยาปันนภูมิ ซึ่งเป็นภูมิแห่งอริยะ ๔ คู่ ๘ บุคคล และเป็น

เป้าหมายอันสูงสุด คือ พระนิพพาน ๓๔๙ ถึงแม้จะเป็นเรื่องยาก แต่ “เพื่อความหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสาร ซึ่งไม่ใช่

เร่ืองง่ายสำาหรับผู้ที่ปรารถนาจักข้ามโคตรสู่ความเป็นพระอริยะ เนื่องจากยังมีกิเลสอันเป็นเคร่ืองผูกมัดใจสัตว์ไว้

กับทุกข์” ๓๕๐ ที่จะต้องก้าวล่วง หรือละให้ได้ นั่น คือ สังโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีมากับจิตตั้งแต่เกิด ดั่งพระพุทธพจน์

ที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ว่า ภิกษุทั้งหลาย โอรัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบื้องตำ่า) 

๕ ประการ คือ ๑) สักกายทิฏฐิ ๒) วิจิกิจฉา ๓) สีลัพพตปรามาส ๔) กามฉันทะ ๕) พยาบาท และอุทธัมภาคิย

สังโยชน์ (สังโยชน์เบื้องสูง) อีก ๕ ประการ คือ ๑) รูปราคะ ๒) อรูปราคะ ๓) มานะ ๔) อุทธัจจะ ๕) อวิชชา ๓๕๑ 

สงัโยชนแ์มจ้ะเป็นปัญหาทีย่งัสตัวท์ัง้หลายให้เวยีนวา่ยอยูใ่นภพชาตอิยา่งไมรู่จ้บ อันเปน็เครือ่งผกูมดัใจสัตวไ์วก้บั

ทุกข์นั้น แม้จะมองดู เหมือนกับว่า กำาลังจมอยู่กับกิเลสเหล่านั้น หากนำามาศึกษา นำามาเป็นปัจจัยในการปฏิบัติ

ธรรมจนเกิดปัญญารู้แจ้ง ก็สามารถก้าวล่วงทุกข์ได้ ดั่งพระพุทธพจน์ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฎิก

วรรค ว่า “ผู้ใดเป็นภิกษุอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำากิจที่ควรทำาเสร็จแล้ว ปลงภาระได้แล้ว บรรลุ

ประโยชนต์นโดยลำาดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ ผูน้ัน้เรียกไดว้า่ เปน็ผู้เลศิกวา่คนทัง้หลาย

  ๓๔๗ ดูรายละเอียดใน องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒.
  ๓๔๘ ดูรายละเอียดใน ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๗๒/๑๒๑.
  ๓๔๙ ดูรายละเอียดใน องฺ.ติกฺ. (ไทย) ๒๐/๕๖/๒๑๙.
  ๓๕๐ องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๔/๑๓/๒๑.
  ๓๔๑ ดูรายละเอียดใน สำ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๘๑/๑๐๖.
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ในวรรณะ ๔ เหลา่นัน้ โดยธรรมเทา่นัน้ ไม่ใชโ่ดยอธรรมเพราะธรรมเทา่นัน้ประเสรฐิทีส่ดุในหมูช่นทัง้ในโลกนีแ้ละ

โลกหน้า” ๓๕๒  

 จากพระพทุธพจนท์ีป่รากฏนัน้ไดแ้สดงใหเ้หน็วา่มีการบรรลุธรรมเกดิขึน้โดยลำาดบัและหลายประเภท 

ไม่วา่จกัทีเ่ปน็จำาพวกตัณหาจรติ หรอื ทฏิฐจิริต ผูเ้ปน็สมถยานกิ ผูม้สีมถะเปน็ยาน และวิปสัสนายานกิ ผูม้วีปิสัสนา

เป็นยาน ที่เป็นไปโดยส่วนทั้งสอง คือ ปัญญาอ่อนและปัญญากล้า ดั่งเนื้อความที่ปรากฏในพระสุตตันต ทีฆนิกาย 

ปาฎิกวรรค ว่า ทักขิเณยยบุคคล บุคคลผู้ควรแก่ทักษิณา ๗ บุคคลค คือ ๑) อุภโตภาควิมุต ผู้หลุดพ้นทั้ง ๒ ส่วน 

๒) ปัญญาวิมุต ผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา ๓) กายสักขี ผู้เป็นพยานในนามกาย ๔) ทิฏฐิปัตตะ ผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิ ๕) 

สัทธาวิมุต ผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา ๖) ธัมมานุสารี ผู้แล่นไปตามธรรม ๗) สัทธานุสารี ผู้แล่นไปตามศรัทธา ๓๕๓ ล้วน

แต่เป็นพระอริยะทั้งสิ้น แต่การบรรลุธรรมทั้ง ๗ ประเภทนี้ มีการละสังโยชน์ระดับไหน อยู่ในลำาดับแห่งการบรรลุ

ธรรมขั้นใด ซึ่งมีพระโสดาบันเป็นต้น พระอรหันต์เป็นที่สุด      

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงใคร่ศึกษาการละสังโยชน์ในลำาดับแห่งการบรรลุธรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 

โดยมุ่งเน้นเนื้อหาองค์ธรรมที่เกี่ยวกับสังโยชน์ การบรรลุธรรม ประเภทและลำาดับในการบรรลุธรรม อันเป็นเป้า

หมาย คือ ปิดอบาย และที่สุด คือ พระนิพพาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา และผู้ใคร่รู้ในการนำาไปปฏิบัติเพื่อ

ก้าวล่วงวัฎฏะสงสารต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย        

 ๑. เพื่อศึกษาสังโยชน์ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท     

 ๒. เพื่อศึกษาการบรรลุธรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท     

 ๓. เพื่อศึกษาการละสังโยชน์ในลำาดับแห่งการบรรลุธรรม ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวา  

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย          

 การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยมุ่งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในสังโยชน์

ที่แสดงลำาดับแห่งการบรรลุธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท แล้วนำามาสรุปบรรยายเชิงพรรณนา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 ๑) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ คัมภีร์พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัยและ พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่มฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย รวบรวมข้อมูล

ที่เกี่ยวกับการละสังโยชน์ในลำาดับแห่งการบรรลุธรรม

 ๒) ศึกษารวบรวมข้อมูลชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือฎีกา ตำารา และงานการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน

คัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท เพื่อขยายความในเนื้อหาเพิ่มเติมจากคัมภีร์ชั้นปฐมภูมิให้มีความละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ๓) เรยีบเรยีงและนำาเสนอขอ้มูลทีไ่ด้มา โดยมุ่งเนน้ถงึองคธ์รรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงตรสัรบัรอง หรอื

ทรงแสดงหลกัพยากรณ์แหง่การบรรลธุรรมอนัเนือ่งมาจากการละสงัโยชน ์และแนวคิดการอธบิายของพุทธสาวก

พร้อมทั้งอรรถกถาจารย์ ฎีกา เพื่อประมวลให้เห็นการละสังโยชน์ในลำาดับแห่งการบรรลุธรรม  

  ๓๔๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๖/๘๗. 

  ๓๕๓ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๗.
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๔. สรุปผลการวิจัย          

 จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เม่ือแบ่งตามวัตถุประสงค์ สามารถสรุปผลการวิจัยตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี

 ความหมายของสังโยชน์       

 สังโยชน์ในคัมภีร์พระไตรปิฎกปิฎก ได้ให้ความหมายไว้ว่า โลกมีความเพลิดเพลินเป็นเคร่ืองประกอบไว้ ๓๕๔ 

หรือกิเลสเครื่องผูกพันน้อยใหญ่ ๓๕๕ ที่เป็นกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพ ๓๕๖ หรือ ท่ีเป็นเหตุให้หมู่สัตว์ซึ่ง

ถูกสังโยชน์ผูกมัดแล้ว ต้องแล่นไป ท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเหมือนสังโยชน์คือตัณหานี้เลยภิกษุทั้งหลาย หมู่สัตว์

ที่ถูกสังโยชน์คือตัณหาผูกมัดแล้ว ต้องแล่นไป ท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนาน ๓๕๗ แม้สภาวะที่ยึดถือ คือ ทิฏฐิ ความ

ยึดถือ ความยึดมั่น ความตั้งมั่น ความถือผิด ทางชั่ว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศ ความ

ยึดถือโดยวิปลาส มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียก ว่า ทิฏฐิสังโยชน์ ๓๕๘ และในอรรถกถาได้ให้ความหมายและอธิบาย

ไว้ว่า สังโยชน์ทั้ง ๑๐ อันสามารถทำาให้สัตว์จมลงในวัฏฏะ เพราะประกอบสัตว์ไว้กับด้วยวัฏฏทุกข์ ๓๕๙ แม้ตำารา

ในภายหลังยังได้นิยาม และให้ความหมายของสังโยชน์เอาไว้โดยรวม คล้ายๆ กัน ไม่คัดค้านกัน ไม่ขัดแย้งกัน คือ 

คำาว่า “ผูก”เช่น เครื่องผูกเครื่องล่าม, เหมือนกับโซ่หรือตรวน หรือ ขื่อ หรือคา หรืออะไรนี่ เครื่องล่ามเครื่องผูก

เครื่องจำา เรียกว่าสังโยชน์ สิ่งที่มันผูกจิตใจไว้ ให้ติดอยู่ในกิเลสในความทุกข์ในวัฏฏะ นี่คือ สังโยชน์ ก็คือ มันผูก

ให้ติดไว้กับสิ่งที่จะเป็นทุกข์ สิ่งที่จะทำาให้เกิดทุกข์มันมีสังโยชน์ผูกติดไว้กับสิ่งนั้น ถ้าตัดสังโยชน์ได้หมดก็เป็นพระ

อรหันต์ ถ้าตัดสังโยชน์บางส่วนได้ ก็เป็นพระอริยเจ้า ๓๖๐ หรืออกุศลธรรมที่ผูกมัดสัตว์ไว้กับทุกข์ในสังสารวัฏฏ์

เหมือนผูกเทียมสัตว์ไว้กับรถ ๓๖๑ อีกอย่างสังโยชน์เป็นเครื่องผูกคนให้วนอยู่ในวัฏฏสงสาร ผูกให้คนทั้งหลายพา

กันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารยิ่งไปกว่านั้นสังโยชน์ยังเป็นเครื่องหมุน เป็นเครื่องพาวน เป็นเครื่องผูกมัด 

เป็นเครื่องร้อยรัดสรรพสัตว์ให้ติดอยู่ ให้จมอยู่ในกองทุกข์ ๓๖๒ เป็นต้น 

 จากความหมายในคัมภีร์ชั้นต่างๆ ดังกล่าวนั้น สังโยชน์ปรากฏความจริงให้เห็น ๒ ประเด็นดังนี้ (๑) 

สังโยชน์เป็นเครื่องผูกใจสัตว์หรือธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์ และ (๒) สังโยชน์เป็นองค์ธรรมที่บ่งบอกถึงลำาดับแห่ง

การบรรลุธรรม 

 การบรรลุธรรม         

 การบรรลุธรรมในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การรู้แจ้งแทงตลอดในทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ทางถึง

ความดับทุกข์ และการรู้แจ้งแทงตลอดในข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์ ถอนภวตัณหาขึ้นได้ ตัดเชือกที่ผูกสัตว์ใน

ภพ ๓๖๓ ดว้ยการละสงัโยชนไ์ดต้ามลำาดบั ตัง้แตห่ยาบไปจนถงึละเอยีดสดุ กระทัง่บรรลถุงึความเปน็พระอรยิบคุคล

  ๓๕๔ สำ.ส. (บาลี) ๑๕/๖๔/๔๕., สำ.ส. (ไทย) ๑๕/๖๔/๗๔.
  ๓๕๕ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๖๙๙/๓๖๗., ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๖๙๙/๔๕๘., องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๔๓/๕๐๑.
  ๓๕๖ องฺ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๘/๖., องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๘/๑๔.
  ๓๕๗ ขุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๑๕/๒๔๑., ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๕/๒๓๖.
  ๓๕๘ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑๑๒๒/๒๖๒., อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๑๒๒/๒๘๖. 
  ๓๕๙ ขุ.เถร.อ. (ไทย) ๒/๓/-/๕๑๔.
  ๓๖๐ พุทธทาสภิกขุ, ธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์ ฉบับประมวลธรรม เล่ม ๓, เรียบเรียงโดย นายพินิจ รักทองหล่อ, พิมพ์คร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: 

ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๔๐), หน้า ๓๕.
  ๓๖๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์คร้ังท่ี ๓๘, (กรุงเทพมหานคร: สำานักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือบริษัทสำานัก

พิมพ์เพ็ท แอนด์โฮม จำากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๔๐๘.
  ๓๖๒ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก  ญฃาณสิทฺธิ ปธ. ๙), เพชรในดวงใจ, พิมพ์คร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒๘๔-๒๘๕.
  ๓๖๓ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๕๕/๙๙.

๒๙๗
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ผู้ควรแก่ทักษิณา ด้วยเหตุนี้ ในงานวิจัยนี้ ผู้ศึกษาหมายถึง ทักขิไณยบุคคล บุคคลผู้ควรแก่ทักษิณา มี ๒ ประเภท

ได้แก่

 ๑) ประเภททักขิเณยยบุคคล (บุคคลผู้ควรแก่ทักษิณา) ๗    

 พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำามาถวายควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่

ทกัษณิา ควรแกก่ารทำาอญัชล ีเปน็นาบญุอนัยอดเยีย่มของโลก ดัง่เนือ้ความทีป่รากฏในพระสตุตนัตปฎิก ทฆีนกิาย 

ปาฏิกวรรค ว่า ทักขิเณยยบุคคล (บุคคลผู้ควรแก่ทักษิณา) ๗ ดังนี้ (๑) อุภโตภาควิมุต (ผู้หลุดพ้นทั้ง ๒ ส่วน) (๒) 

ปัญญาวิมุต (ผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา) (๓) กายสักขี (ผู้เป็นพยานในนามกายด้วยกาย) (๔) ทิฏฐิปัตตะ (ผู้บรรลุสัมมา

ทิฏฐิ) (๕) สัทธาวิมุต (ผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา) (๖) ธัมมานุสารี (ผู้แล่นไปตามธรรม) (๗) สัทธานุสารี (ผู้แล่นไปตาม

ศรัทธา) ๓๖๔ การบรรลุธรรมประเภททักขิไณยบุคคล หรืออริยบุคคล ๗ เป็นการบรรลุไปตามอินทรีย์ คือ อุภโต

ภาควมิตุ และกายสกัข ีจดัเขา้ในสมาธนิทรยีป์ญัญนิทรยี ์ปญัญาวมุิต ทิฏฐปิปตัตะ และธมัมานสุารี จดัเขา้ในปญัญิ

นทรีย์ ส่วนสัทธาวิมุต และสัทธานุสารี จัดเข้าในสัทธินทรีย์ แต่เมื่อปฏิบัติถึงความเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็จัดเป็น

ปัญญาวิมุตทั้งปวง

 ๒) ประเภททักขิเณยยบุคคล (บุคคลผู้ควรแก่ทักษิณา) ๘    

 ประเภททกัขเิณยยบคุคล บคุคลผูค้วรแกท่กัษณิา ๘ ดัง่ปรากฏเนือ้ความในพระสุตตนัตปฎิก ทฆีนกิาย 

ปาฎิกวรรค สังคีติสูตร ว่า 

 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมหมวดละ ๘ ประการที่พระผู้มีพระภาคของพวกเราตรัสไว้ดีแล้วประกาศ

ไว้ดีแล้ว เป็นเครื่องนำาออกจากทุกข์ได้ เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ 

พวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคายนา ไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้น เพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นาน ดำารงอยู่ได้นาน 

ข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล 

เพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ๓๖๕

 ดังนั้นทักขิเณยยบุคคล ๘ จึงได้ชื่อว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำา

มาถวายควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การทำาอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก คือ

 ๑) พระโสดาบัน คือ บุคคลที่ละสังโยชน์ ๓ เป็นผู้ไม่มีทางตกตำ่าไปในอบาย ๔ คือ นรกกำาเนิดสัตว์

ดิรัจฉาน เปรต และอสุรกาย และมีความแน่นอนที่จะสำาเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า พระโสดาบัน แบ่งเป็น ๓ คือ 

(๑) สัตตักขัตตุปรม โสดาบัน (๒) โกลังโกลโสดาบัน และ (๓) เอกพีชีโสดาบัน     

 ๒) พระสกทาคามี คือ บุคคลที่ละสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป ทำาราคะ โทสะ โมหะให้เบาบาง และกลับ

มาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้       

 ๓) พระอนาคามี คือ ผู้ไม่มาเกิดอีก หมายความว่าจะไม่กลับมาเกิดในกามาวจรภพอีก แต่จะเกิดใน 

พรหมโลก อีกเพียงครั้งเดียว แล้วจะนิพพานจากพรหมโลกนั้น หรือหมายถึงผู้แจ้งแล้วในอุทธัมภาคิยสังโยชน์  

 ๔) พระสัมมาสัมพุทธะ หรือ พระพุทธเจ้า คือ ผู้ตรัสรู้แล้ว สามารถโปรดเวไนยสัตว์ให้หลุดพ้นจาก

สังโยชน์ทั้งปวง เป็นพระอรหันต์ตาม        

 ๕) พระปัจเจกพุทธะ คือ ผู้ตรัสรู้สัจจะ ๔ ด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อน เมื่อตรัสรู้แล้ว ก็ไม่

ได้ประกาศคำาสอน ไม่มีสาวก เกิดขึ้นเฉพาะในยุคที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น

  ๓๖๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๗.
  ๓๖๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๓/๓๓๙-๓๔๑.

๒๙๘
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ดงันัน้การละสงัโยชนใ์นลำาดบัแห่งการบรรลธุรรมในทกัขไิณยบคุคล จงึเปน็ไปตามอินทรยีท์ีต่นกระทำา

ให้แจ้งตามลำาดับโดยชอบ คือ สัทธินทรีย์ ที่แรงกล้าจิตที่แล่นในกระพระธรรมย่อมเห็นได้เข้าสูกระแสแห่งพระ

นิพพาน เมื่อมรรคผลที่ ๑ เกิดขึ้นบริบูรณ์ วิริยินทรีย์ความที่มีความเข้มแข็งบากบั่นเต็มรอบด้วยสัมมัปปธาน สติ

นทรีย์ระลึกรู้ขณะปัจจุบันเป็นเครื่องรักษาตนที่มีสติปัฏฐานเป็นบาท สมาธินทรีย์ มีพร้อมรูปฌานทั้งหลาย และ

อริยสัจ ความจริงอันประเสริฐย่อมแจ่มแจ้ง สังโยชน์ย่อมละไป ดับไปแก่โยคีผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพราะปัญญิ

นทรีย์ในสัมมาทิฏฐิแห่งมรรคทั้งปวง ซึ่งหมายถึง บุคคลผู้เป็นสัทธานุสารี ธัมมานุสารี ละสังโยชน์ในลำาดับแห่ง

พระโสดาบัน คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ด้วยสัทธินทรีย์ และปัญญินทรีย์ เรียกว่าอนัญญาตัญญัส

สามตีนิทรยี ์ญาณรูใ้นสิง่ทีไ่มเ่คยรูซ้ึง่เปน็ปญัญาในพระโสดาบนัปตัตมิรรค บคุคลผู้เปน็สัทธาวมุิต ทิฏฐปิตัตะ และ

กายสักขี ทำากามราคะ ปฏิฆะให้เบาบางลง ในลำาดับแห่งสกทาคามี และดับสิ้นไปในลำาดับแห่งพระอนาคามี ส่วน

บคุคลผู้เปน็ปญัญาภาควมุิติ อภุโตภาควมุิติ ยอ่มละสงัโยชน์ในลำาดับแหง่พระอรหนัตมรรค คอื รปูราคะ อรูปราคะ 

มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา ด้วยสัทธินทรีย์ สมาธินทรีย์ และปัญญินทรีย์ เรียกโดยรวมว่า อัญญินทรีย์ ญาณรู้ใน

สิ่งที่รู้แล้ว เมื่อปรากฏในมรรคเบื้องสูง จึงเป็นผลแห่งวิปัสสนาญาณ รู้ถึงความสิ้นไปของชาติ ชรา มรณะฯ กิจใน

การรูท้กุขสจั ละสมทุยั กระทำาใหแ้จ้งในนโิรธ และกจิในการเจรญิมรรคจบสิน้แลว้ ญาณรู ้คืออัญญาตาวนิทรยีจ์บ

แล้ว โพธิปักขิยธรรมเต็มรอบ อรหันตผลสมบูรณ์

 ๖) พระอรหันตสาวก บุคคลที่ ๑ คือ ผู้ปฏิบัติสมถะเป็นบาทฐานจนได้ฌาน แล้วจึงเจริญวิปัสสนาต่อ

จนบรรลุพระอรหันต์ เรียกว่า อุภโตภาควิมุต

 ๗) พระอรหันตสาวก บุคคลที่ ๒ คือ ผู้ปฏิบัติสมถะเป็นบาทฐานจนได้ฌาน แล้วจึงเจริญวิปัสสนาต่อ

จนบรรลุพระอรหันต์ เรียกว่า อุภโตภาควิมุต

 การละสังโยชน์ในลำาดับแห่งการบรรลุธรรม 

 เป็นการบรรลุธรรมด้วยปัญญาหย่ังรู้ในสภาวะความเกิดดับ แห่งธาตุขันธ์ เป็นการบรรลุธรรมตามลำาดับแห่ง

วิปัสสนาญาณ ซ่ึงปรากฏลักษณะแห่งสภาวะทีคล้ายกันกับลำาดับแห่งการบรรลุพระโสดาบัน ต่างกันท่ีความละเอียดใน

สภาวะและปัญญาท่ีปรากฏ บุคคลท่ีเข้าถึงภาวะความเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ย่อมมีปัญญารู้ชัดในสภาวะของ

รูป นาม ตามความจริง เป็นบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิอันเป็นความเห็นชอบท่ีบริบูรณ์แล้ว หย่ังรู้ในสภาวะรูปนาม ตามพระ

ไตรลักษณ์เป็นปกติวิสัย เป็นผู้ถึงกระแสแห่งพระนิพพาน เห็นความเกิด ดับของรูปนามเป็นธรรมดา เม่ือบุคคลผู้เข้าถึง

ความเป็นพระอริยะระดับโสดาบัน มีความเพียรประพฤติปฏิบัติในวิปัสสนากรรมฐาน อย่างต่อเน่ืองไม่ขาดสาย ความ

ก้าวหน้าในวิปัสสนาปัญญา หรือท่ีเรียกว่าความรู้ท่ีปรากฏย่อมเจริญข้ึนตามลำาดับข้ัน เร่ิมท่ีอุทยัพพยญานเป็นเบ้ืองต้น 

จนก้าวเข้าสู่โวทานโคตรอันเป็นการละจากโคตรพระโสดาปัตติผลสู่มรรคญาณแห่งอริยะในลำาดับต่อไป ด่ังมีเน้ือความ

ท่ีปรากฏในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ว่า 

  ๓๖๖  ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๖๐/๙๘

 ญาณที่ครอบงำาความเกิดขึ้น ความเป็นไป นิมิต กรรมเป็นเครื่องประมวลมา 

ปฏิสนธิ คติ ความบังเกิด ความอุบัติ ความเกิด ความแก่ ความเจ็บไข้ ความตาย ความ

เศร้าโศกความรำาพัน ความคับแค้นใจ สังขารนิมิตภายนอกเพื่อได้สกทาคามิมรรค ชื่อว่า

โคตรภู ญาณที่ครอบงำาความเกิดขึ้น ฯลฯ เพื่อได้สกทาคามิผลสมาบัติชื่อว่า โคตรภู ๓๖๖

เป็นต้น
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ผลสำาเร็จของการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา: 

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

The Success of School Administration Using Threefold Training

in Suwanvijitwitthaya School: Charity School of Buddhist Temples.

 นายสิทธิชัย แผ่นทอง*

 ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์, พระอธิการเวียง กิตฺติวณฺโณ**

บทคัดย่อ

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนา (๒) 

เพือ่ศกึษารปูแบบการบรหิารสถานศกึษาโดยใชห้ลกัไตรสกิขาโรงเรยีนสุวรรณวจิติรวทิยา โรงเรยีนการกศุลของวดั

ในพระพุทธศาสนา (๓)เพื่อศึกษาผลสำาเร็จของการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาโรงเรียนสุวรรณวิจิตร

วิทยา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

 ผลการวิจัยพบว่า ผลสำาเร็จของการบริหารสถานศึกษาในแต่ละด้าน โดยใช้หลักไตรสิกขาโรงเรียน

สุวรรณวิจิตรวิทยา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาพบว่า ความพึงพอใจของผู้บริหาร บุคลากรและผู้

ปกครองนกัเรยีนด้านอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้มดา้นระบบบรหิารดา้นบคุลากรและนกัเรยีนดา้นหลกัสตูร

ดา้นส่ือและแหลง่เรยีนรูด้า้นสารธารณปูโภคพ้ืนฐานด้านงบประมาณและดา้นชมุชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัท่ี

ดีถึงดีมาก ทั้งนี้เกิดจากการบริหารสถานศึกษาโดยการนำาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่าหลักไตรสิกขา

มาปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาอย่างบูรณาการ

คำาสำาคัญ : บริหารสถานศึกษา, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, หลักไตรสิกขา

ABSTRACT

 There are three objectives of this research namely : 1) to study of three training 

(Tri-SIkkha) in Buddhism 2) to study of platform in administration of educational institute by 

using the three training (Tri-sikkha) in Suwannavicitvidya School, the School of monastery in 

Buddhism 3) to study of effective result of administration by using the three training (Tri-sikkha) 

in Suwannavicitvidga School, the school of monastery in Buddhism.This research aimed to study 

the success of school administration using the threefold training in Suwanvijitwitthaya School: 

a charity school of Buddhist temples.

* นิสิตปริญญาโท, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์.
** อาจารย์ท่ีปรึกษา.
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  The result found that the satisfaction of administrators, staffs, and parents on the 

success of school administration using threefold training in SuwanvijitwitthayaSchool: a charity 

school of Buddhist temples was at a good to very good level in the following aspects; buildings 

and environment, administrative, personnel and students, curriculum, media and resources, 

infrastructure, budget, and community. This was caused by bringing the principles of Buddhism, 

the so-called threefold training integrated applied to school administration.

Keywords: school administration, charity school of Buddhist temples, threefold training.

๑. บทนำา
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียนราษฎร์ของวัด เกิดขึ้นตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธกิาร วา่ดว้ยโรงเรยีนราษฎรข์องวดั พทุธศกัราช ๒๔๘๘ เนือ่งดว้ยวดัเปน็ศนูยก์ลางแหง่การพฒันา

เด็กและเยาวชนในชุมชน เป็นสถานที่เอื้ออำานวยให้ความสุขแก่พุทธศาสนาสนิกชนมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พระ

สงฆ์เป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ทีมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ให้มีความเจริญ ความผูกพันในท้องถิ่นให้

มีความสามัคคีวัดเป็นสถานที่อบรมชุมชนได้รับคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคำาสั่งสอนของพระพุทธศาสนา

 การฝึกฝนและพัฒนามนุษย์นั้นทางพระพุทธศาสนาจัดวางเป็นหลักเรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 

ปญัญา ซ่ึงถือวา่เป็นระบบการศกึษาทีท่ำาใหบ้คุคลพฒันาอยา่งมบีรูณาการและใหม้นษุยเ์ปน็องคร์วมทีพ่ฒันาอยา่ง

มีดุลยภาพ

 ๑. ศีล เป็นเรื่องของการการฝึกในด้านพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมเคยชิน เครื่องมือ ที่ใช้ในการ

ฝกึศลี กค็อื วนิยั วินยัเป็นจุดเริม่ต้นในกระบวนการศกึษาและการพฒันามนษุย ์เพราะวา่วนิยัเปน็ตวัการจดัเตรยีม

ชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการพัฒนา โดยจัดระเบียบความ เป็นอยู่ การดำาเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

ให้เหมาะกับการพัฒนาและให้เอื้อโอกาสใน การที่จะพัฒนา

 ๒. สมาธิ เป็นเรื่องของการฝึกในด้านจิต หรือระดับจิตใจ ได้แก่ การพัฒนาคุณสมบัติ ต่างๆ ของจิต 

ทั้งในด้านคุณธรรม เช่น ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟือเผื่อแผ่ ในด้าน ความสามารถของจิต เช่น ความเข้ม

แข็งมั่นคง ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความแน่ว แน่มั่นคง ความมีสติ สมาธิ และในด้านความสุข เช่น 

ความอิ่มใจ ความร่าเริงเบิกบานใจ ความ สดชื่นผ่องใส ความรู้สึกพอใจ พูดสั้นๆ ว่า พัฒนาคุณภาพ สมรรถภาพ 

และสุขภาพของจิต

 ๓. ปัญญา เป็นเร่ืองของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง เร่ิมต้ังแต่ความเช่ือ ความเห็น ความรู้

ความเข้าใจ ความหยั่งรู้เหตุผล การรู้จัดวินิจฉัยไตร่ตรอง ตรวจสอบ คิดการ ต่างๆ สร้างสรรค์ เฉพาะอย่างยิ่งเน้น

การรู้ตรงตามความเป็นจริง หรือรู้เห็นตามที่มันเป็น ตลอดจนรู้แจ้งความจริงที่เป็นสากลของสิ่งทั้งปวง จนถึงขั้น

รู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิต ที่ทำาให้มีจิตใจเป็นอิสระ ปลอดปัญหา ไร้ทุกข์ เข้าถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ์ 

 หลกัทัง้สามประการทีก่ลา่วมานีเ้ป็นสว่นประกอบของชีวติทีด่งีาม เรากฝ็กึคนใหเ้จรญิงอกงามในองค์

ประกอบเหล่านี้ และให้องค์ประกอบเหล่านี้นำาเข้าสู่การเข้าถึงอิสรภาพและสันติสุขที่แท้จริง ๓๖๗ 

 ๓๖๗ สำ.ส. (บาลี) ๑๕/๖๔/๔๕., สำ.ส. (ไทย) ๑๕/๖๔/๗๔.
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๒. วัตถุประสงค์การวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนา

 ๒. เพือ่ศกึษารปูแบบการบรหิารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาโรงเรียนสุวรรณวจิติรวทิยา โรงเรียน

การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

 ๓. เพื่อศึกษาผลสำาเร็จของการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา      

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย 
  กลุม่เป้าหมายได้แก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููส้อน และ ผูป้กครองของนกัเรยีนทีเ่รยีนอยูใ่นโรงเรยีน

การกศุลในเรือ่งการบรหิารสถานศกึษาโดยใชห้ลกัไตรสกิขาโรงเรียนสวุรรณวจิติรวทิยา : โรงเรยีนการกุศลของวดั

ในพระพทุธศาสนาวดัสวุรรณวิจิตร ตำาบลกงัแอน อำาเภอปราสาท จงัหวดัสริุนทร์ โดยใช้เครือ่งมอืวจิยัม ีแบบบนัทกึ

การสังเกตแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แล้วนำามาวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา

๔. สรุปผลการวิจัย
 การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mix Method Research) คือเป็นการผสมผสานการวิจัยเชิง

ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพเข้าด้วยกันผลการวิจัยมีข้อค้นพบที่น่าสนใจ ดังนี้

 ๑. ความเป็นมาของหลักไตรสิกขาในพระไตรปิฎกเบื้องต้นพบว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสเก่ียวกับหลัก

ไตรสิกขาไว้ในสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ คือ ในวัชชีปุตตสูตร มีข้อความตอนหนึ่งว่า พระพุทธเจ้าขณะทรงประทับอยู่ 

ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี ขณะนั้นได้มีภิกษุชื่อวัชชีบุตรเข้าไปเฝ้า แล้วกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า 

สิกขาบท ๑๕๐ ที่ยกขึ้นแสดงทุกกึ่งเดือน ข้าพระองค์ไม่สามารถศึกษาได้หมด พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่าเธอจัก

สามารถศึกษาในสิกขา ๓ คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ได้หรือไม่ ภิกษุวัชชีบุตรจึงกราบทูล

รับแล้วปฏิบัติตามคำาแนะนำาของพระพุทธเจ้า ครั้นต่อมาเมื่อภิกษุวัชชีบุตรได้ศึกษาสิกขา ๓ แล้วก็สามารถละ

ราคะ โทสะ และโมหะได้อันเป็นการทำาให้ภิกษุวัชชีบุตรไม่ทำากรรมที่เป็นอกุศล ไม่ประพฤติสิ่งเลวทรามอีก ๓๖๘ 

อีกที่หนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องของไตรสิกขา ซึ่งปรากฏอยู่ใน ทุติยสิกขัตตยสูตร ซึ่งมีใจความสำาคัญดังนี้ คือ 

พระพทุธเจา้ตรสัเกีย่วกบัสกิขา ๓ ประการในลกัษณะปจุฉาและวสิชัชนาดว้ยพระองค์เองวา่ สกิขาบท ๓ ประการ 

อะไรบ้าง คือ ๑) อธิศีลสิกขา ๒) อธิจิตตสิกขา ๓) อธิปัญญาสิกขา ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีล สมาทานศึกษาอยู่ใน

สิกขาบททั้งหลายนี้ เรียกว่า อธิศีลสิกขา ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามทั้งหลาย บรรลุจตุถฌานที่ไม่มีทุกข์ ไม่มี

สุข มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่นีเ้รยีกวา่ อธจิติตสกิขา ภกิษใุนธรรมวนิยันีท้ำาให้แจง้เจโตวมิตุต ิปญัญาวมิตุตขิึน้ 

ไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน นี้เรียกว่า อธิปัญญาสิกขา ๓๖๙ อีกที่หนึ่ง

พระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องของไตรสิกขา ซึ่งปรากฏอยู่ใน ตติยสิกขาสูตร ซึ่งมีใจความสำาคัญดังนี้ คือ พระพุทธเจ้า

ตรัสถึงการที่ภิกษุที่มีศีล สมาธิ ปัญญาบริบูรณ์ แม้จะละเมิดสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง แต่สมาทานศึกษาในสิกขาบท

ที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์อย่างมั่นคง ทำาเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติให้แจ้งสิ้นอาสวะกิเลสด้วยปัญญาจึงเข้าถึง 

 ๓๖๘ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๕/๓๑๐-๓๑๑.

 ๓๖๙ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๙๑/๓๑๙-๓๒๐.
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(ปรินิพพาน)  ในปัจจุบันหรือเมื่อละสังโยชน์เบื้องตำ่า ๕ ประการ อันเป็นเหตุให้เข้าถึงอันตราปรินิพพายีบ้าง 

อปุหจัจปรนิพิพายีบ้าง อสงัขารปรนิพิพายบีา้ง สสงัขารปรนิพิพายบีา้ง อทุธงัโสโต อกนฏิฐคามบีา้ง เมือ่ละสงัโยชน ์

๓ ประการได้และทำา ราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางจึงเป็นสกทาคามี เมื่อละสังโยชน์ ๓ ประการได้ จึงเป็นเอกพีชี

โสดาบันบา้ง เปน็โกลงัโกละโสดาบนับา้ง เปน็สตัตกัขตัตุปรมะโสดาบนับา้ง ๓๗๐ ดงันัน้จะเหน็ไดว้า่พระพุทธศาสนา

ไดเ้นน้ความสำาคญัเกีย่วกบัหลกัไตรสกิขาเป็นอย่างมากเนือ่งจากว่าหลกัปฏบิติัธรรมในพระพุทธศาสนาทัง้หมดจดั

เขา้รวมอยู่ในหลักสิกขานี ้เมือ่ไตรสกิขาเปน็หลกัคำาสอนทีค่รอบคลุมหลักปฏบิตัธิรรมท้ังหมดในพุทธศาสนา กก็ล่าว

ไดว้า่พระพทุธศาสนานัน้เป็นหลกัธรรมแหง่การศกึษา เรือ่งของการศกึษาจงึเปน็เรือ่งของพระพทุธศาสนาท้ังสิน้ ๓๗๑

 ๒. การบรหิารสถานศกึษาโดยใชห้ลกัไตรสกิขาโรงเรียนสวุรรณวจิติรวทิยา โรงเรียนการกศุลของวัดใน

พระพทุธศาสนาการบรหิารสถานศกึษาโดยใชห้ลกัไตรสกิขา ของโรงเรยีนสุวรรณวจิิตรวทิยาในบทนีแ้บง่เนือ้หาท่ี

จะนำามาใช้ในการศึกษาออกเป็น ๔ หัวข้อหลักดังนี้ คือ 

 ๑) ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖ หมู่ที่ 

๑ วัดสุวรรณวิจิตร ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ตำาบลกังแอน อำาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้รับอนุญาตจัดตั้ง วันที่ 

๑๐ เดือนเมษายน ๒๕๔๙ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเนื้อที่ ๒ ไร่ เขต

พื้นที่บริการการศึกษา ได้แก่ อำาเภอปราสาท อำาเภอกาบเชิง อำาเภอพนมดงรัก อำาเภอสังขะและอำาเภอประโคน

ชัย สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ เดิมเป็นโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา พระปริยัติ

ธรรม แผนกสามญัศึกษาตอ่มาในป ี๒๕๔๙ ไดข้ออนญุาตจดัตัง้เปน็โรงเรยีนการกุศลของวดัในพระพทุธศาสนาเพือ่

ให้โอกาสแก่เยาวชนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงให้ได้รับการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพ 

 ๒) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาของโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา มีการแบ่ง

โครงสรา้งการบรหิารงานออกเป็น ๔ ฝา่ยในการบรหิารงานใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงค์และเปา้หมายอันไดแ้ก ่(๑) 

ฝ่ายวิชาการ (๒) ฝ่ายงบประมาณ (๓) ฝ่ายบริหารบุคคล (๔) ฝ่ายบริหารทั่วไป และได้ดำาเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้บรรลุความสำาเร็จตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่มี

คณุภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานการศกึษาชาติ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การดำาเนนิการพัฒนาสถาน

ศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตรงตามเป้าหมายของชาติการดำาเนิน

การพัฒนาแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน คือ (๑) มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (๒) มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (๓) 

มาตรฐานดา้นการสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู ้(๔) มาตรฐานดา้นอัตลักษณข์องสถานศึกษา และ (๕) มาตรฐานดา้น

มาตรการส่งเสริม

 ๓) ข้ันเตรียมการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาของโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา ขั้นเตรียม

การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาของโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยานั้นแบ่งออกเป็น ๓ ข้ันคือ (๑) การ

สร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิอันได้แก่ ด้านกายภาพ (ศีล) ด้านจิตภาพ (สมาธิ) และด้านปัญญา (ปัญญา) (๒)การ

ดำาเนินการศึกษาตามหลักไตรสิกขา ด้านกายภาพ (ศีล) ๒ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง

วัตถุ ๒. ด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม คือ ให้มนุษย์รู้จักตั้งตนอยู่ในระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

ด้วยดี ด้านจิตภาพ (สมาธิ)คือ การพัฒนาหรือฝึกอบรมจิตใจให้เกิดมีคุณลักษณะ ๓ ด้าน คือ ๑. ด้านสมรรถภาพ

จิต คือ จิตที่มีความสามารถในการคิดสูง ๒. ด้านคุณภาพจิต คือ จิตมีคุณธรรม และ ๓. ด้านสุขภาพจิต คือ จิต

 ๓๗๐ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๙๑/๓๑๙-๓๒๐.

 ๓๗๐ นายทวีศักด์ิ ทองทิพย์, การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา, สารนิพนธ์การสอบวัดคุณสมบัติพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา

พระพุทธศาสนา (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพุทธศักราช ๒๕๕๕), หน้า ๖.
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ที่มีสุขภาพดี ด้านปัญญา (ปัญญา) เป็นการพัฒนาหรือฝึกอบรมด้านปัญญาของบุคคล ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตาม

ความเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ (๓) การวัดผลประเมินผลตามหลักไตรสิกขาจะเห็นได้

ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า มีการพัฒนามนุษย์เป็น ๔ ด้าน คือ ด้านกาย สังคม จิตใจ และสติปัญญา ดังนั้นเวลาวัดผลและ

ประเมินผลที่จะทำาให้สอดคล้องกับหลักของการศึกษาตามหลักไตรสิกขาจึงต้องแยกวัดให้ครบทั้ง ๔ ด้านดังนี้

๑. ด้านกาย เช่น บริโภคใช้สอยปัจจัย ๔ ในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมได้คุณค่าแท้ ดูแลร่างกาย การนุ่งห่ม 

การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ดำารงชีวิตอย่างเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมเป็น ๒.ด้านศีลความประพฤติของบุคคล ให้เป็น

ผู้ตัง้มัน่อยู่ในระเบยีบวนิยั ไมใ่หเ้บยีดเบียนหรอืกอ่ความเดอืดร้อนเสียหาย อยู่รว่มกบัผู้อ่ืนไดด้ว้ยด ีมีความเกือ้กลู

ต่อผู้อื่นในสังคม ๓. ด้านสมาธิ คือ การพัฒนาทางด้านจิตใจ ความประพฤติดี มีความกตัญญูรู้คุณ ตอบแทนคุณ 

มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งปัน) ต่อกัน ทำางานและเรียนรู้อย่างตั้งใจ อดทน ขยันหมั่นเพียร 

มีสุขภาพจิตดี แจ่มใส ร่าเริง เบิกบานและ ด้านปัญญา คือ การพัฒนาทางด้านปัญญาให้มีศรัทธาและความเข้าใจ

ถูกต้องในพระรัตนตรัยรู้บาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา แสวงหาความจริง และใฝ่

สร้างสรรค์ พัฒนางานอยู่เสมอ รู้เท่าทัน แก้ไขปัญหาชีวิตและการทำางานได้ด้วยสติปัญญา   

 ๔) ดา้นกระบวนการพฒันาตามหลกัไตรสิกขาของโรงเรยีนสุวรรณวจิติรวทิยา คือ การนำาเอาปจัจยัแห่ง

สัมมาทิฐิ อันเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่ได้กล่าวแล้วมาใช้ในการดำาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เช่นด้าน

การเรียนการสอนที่บูรณาการตามหลักไตรสิกขาด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ท่ีเป็นกัลยาณมิตรด้านกิจกรรม

การพัฒนาผู้เรียน

 ๓. ผลสำาเรจ็ของการบรหิารสถานศกึษาโดยใชห้ลกัไตรสกิขาโรงเรยีนสวุรรณวจิิตรวทิยา มอียู ่๒ หัวขอ้ 

คือ ๑) ผลสำาเร็จ ด้านศาสนศึกษา ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนสุวรรณวิจิตร

วทิยา และผลการวเิคราะหข้์อมลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนกัเรียน ของโรงเรียนสุวรรณ

วิจิตรวิทยา ซึ่งได้แบ่งประเด็นในการศึกษาออกเป็น ๘ ด้านคือ (๑). ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโดย

รวมมีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (๒). ด้านระบบบริหารโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 

๓.๔๘ จากคะแนนเต็ม ๕ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (๓) ด้านบุคลากรและนักเรียนโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ๓.๕๙ จาก

คะแนนเต็ม ๕ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (๔) ด้านหลักสูตร โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ๓.๔๖ จากคะแนนเต็ม ๕ มี

คุณภาพอยู่ในระดับดี (๕) ด้านสื่อ และแหล่งเรียนรู้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ๓.๓๙ จากคะแนนเต็ม ๕ มีคุณภาพอยู่

ในระดับดี (๖) ด้านสารธารณูปโภคพื้นฐาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ๓.๕๘ จากคะแนนเต็ม ๕ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี

มาก (๗) ด้านงบประมาณ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ๓.๔๖ จากคะแนนเต็ม ๕ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (๘) ด้านชุมชน 

โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ๓.๗๒ จากคะแนนเต็ม ๕ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบ

ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา และผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึง

พอใจของผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา ๒) ผลสำาเร็จด้านชุมชนได้แบ่งออกเป็น ๓ ด้านดังนี้ 

คือ (๑) บ้าน ในส่วนของโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา ความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาด้านบ้านมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ ๓.๗๐ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่วนของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยารายด้าน มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๗ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (๒) วัดในส่วนของโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา ความคิดเห็นของ

บุคลากรในสถานศึกษาด้านวัดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๓ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่วนของผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา ด้านวัดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (๓) ราชการ ในส่วน

ของของโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา ความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาด้านราชการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๓ 

๓๐๕
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มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากส่วนของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยาด้านราชการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

๔.๓๑ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก

๕. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 ๕.๑ ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปปฏิบัติ

  ๑) ดา้นรฐับาลโดยผา่นกระทรวงศกึษาธิการ ควรเรง่รดัดา้นนโยบายใหม้แีผนการสง่เสรมิ สนบัสนนุ 

ชว่ยเหลอื และดแูลการจัดการด้านสถานศกึษา ทัง้ด้านบุคลากร ด้านการบรหิารจดัการ ดา้นหลกัสตูรและดา้นงบ

ประมาณ อย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาโดยการนำา

หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรบัใชอ้ยา่งบรูณาการในโรงเรียนการกศุลของวดัในพระพุทธศาสนาท้ังนีเ้พราะ

เป็นการศึกษาเพื่อสร้างศาสนทายาท เป็นการศึกษาเพื่อทรงไว้ซึ่งคำาสอนที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนา เพื่อความ

มัน่คงของพระพทุธศาสนาในประเทศไทยและเพ่ือประโยชนส์ขุในวถิชีวีติของพทุธศาสนกิชนในประเทศไทยตลอด

กระทั่งเพื่อความผาสุกของสังคมโลก

  ๒) ดา้นคณะสงฆซ์ึง่เปน็ผูร้บัผดิชอบโดยตรง ควรถอืเปน็วาระเรง่ดว่นในการกำาหนดนโยบาย ประสาน

งาน และเร่งรัด การดำาเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านศาสนศึกษา โดยการสนับสนุน ส่งเสริม 

กำากับดแูล ตลอดกระทัง่การประเมนิผลการดำาเนนิงานเพือ่การพฒันา โดยอาจมกีารปรบัปรงุและสรา้งกฎระเบยีบ

เกี่ยวกับการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรและด้านงบประมาณ 

ให้มีความเหมาะสมทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรม

  ๓) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย ในฐานะ

มหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย ควรมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดฝึกอบรม การศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ นำา

เสนอข้อมูลตลอดกระทั่งให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐและคณะสงฆ์เพื่อหาแนวทางพัฒนาการด้านบริหารสถานศึกษา

อย่างบูรณาการ

  ๔) ด้านสถานศึกษาควรเร่งรัดให้มีการจัดทำาแผนพัฒนาสำานักเรียนทั้งในระยะยาวและระยะสั้น เพื่อ

เป็นแมบ่ทในการพฒันาสำานกัเรยีนในด้านต่าง ๆ  เชน่ ด้านอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้มใหอ้ยูใ่นสภาวะทีเ่อ้ือ

ตอ่การศึกษา ควรส่งเสรมิการพฒันาบคุลากรทกุฝา่ยโดยอาจส่งเขา้อบรมในสายงานท่ีเกีย่วขอ้ง ตลอดกระท่ังการ

สง่เขา้ศกึษาตอ่ในระดับทีส่งูขึน้ไป ควรปรบัระบบการบรหิารจดัการใหช้ดัเจนและคลอ่งตัว ควรปรบักระบวนการ

เรยีนการสอนแบบผูเ้รยีนเปน็ศนูยก์ลาง โดยใชส้ือ่เทคโนโลยีในกิจกรรมดา้นการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึน้ เปน็ตน้

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

  ๑. ควรมีการประเมินผลหลักการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนการกุศลอื่นๆ

  ๒. ควรมีการประเมินผลการบรหิารสถานศึกษาหลกัสูตรพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัในโรงเรียน

อื่นๆ

  ๓. ควรศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมกับโรงเรียน

การกุศล

๓๐๖
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การวิเคราะห์จริตที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติธรรม 

อำาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

An Analysis of an Appropriate Temperament in Mental Development

for Religious Students in Amphor Changklang, Nakorn Sri Thammarat

     พระครูสมุห์เริงศักดิ์ ถาวโร,*

 พระครูโกศลอรรถกิจ,ดร.,พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร.**

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อศึกษาการวิเคราะห์จริตที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมของผู้

ปฏิบัติธรรม อำาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (๒) เพื่อเปรียบเทียบจริตที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม

ของผู้ปฏิบัติธรรม อำาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

และ (๓) เพื่อศึกษาแนวทางการการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมกับจริตของผู้ปฏิบัติธรรม อำาเภอช้างกลาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติธรรม อำาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำานวน 278 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test ค่า F – test และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีเชฟฟี่

 ผลการวจิยัพบว่า ๑) จรติทีเ่หมาะสมของผูป้ฏบิตัธิรรมอำาเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรธีรรมราช มโีมห

จรติและมวีติกจรติมค่ีาเฉลีย่สูงสดุ รองลงมา คอื มโีทสจรติ ( =3.69) ส่วนดา้นพุทธจิริตมีค่าเฉล่ียตำา่สุด ( =3.52) 

๒) ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบจรติทีเ่หมาะสมของผูป้ฏิบตัธิรรม อำาเภอชา้งกลาง จังหวดันครศรธีรรมราช พบว่า 

ผูท้ีม่อีาย ุและระดับการศกึษา ต่างกัน มีจรติทีเ่หมาะสมของผูป้ฏบิตัธิรรม แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคัญทางสถติทิี่

ระดบั .๐๕ สว่นผูท้ีมี่เพศและอาชพีต่างกนั มีจรติทีเ่หมาะสมของผู้ปฏบิตัธิรรม ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคัญทาง

สถิติและ ๓) คนราคะจริตควรเจริญอสุภกรรมฐาน และกายคตาสติคนโทสจริตควรเจริญเมตตา ผู้มีอินทรีย์อ่อน

ควรเจริญอัปมัญญา ๔ คนโมหจริต ควรทำาการศึกษาพระธรรมฟังธรรมควรอยู่กับอาจารย์เพื่อสั่งสมปัญญาและ

ควรมีมรณสติและจตุธาตุววัฏฐาน คนสัทธาจริต เหมาะกับการเจริญอนุสสติ 6 คนพุทธิจริตเหมาะกับการเจริญ

มรณสติอุปมานุสสติจตุธาตุววัตถานอาหาเรปฏิกูลสัญญาและ คนวิตกจริตควรปฏิบัติอานาปานสติ

คำาสำาคัญ: จริต, การปฏิบัติธรรม

 * นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  คณะพุทธศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช.

 ** อาจารย์ท่ีปรึกษา.
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ABSTRACT

 The objectives of the study were (1) to analyze an appropriate intrinsic nature of a 

person for spiritual development of religious students (participants in Dhamma practice course) 

in AmphorChangklang, Nakorn Sri Thammarat, (2) to compare the appropriate characteristic 

behavior of the participants classified according to their gender, age, education, and career, and 

(3) study suitable way of mental training of the participants. The sampling in this study consisted 

of 278 participants employing questionnaire as the research instrument. The statistics used in 

the study were frequency, percentage, and average, and standard deviation, t-test, F-test with 

the test of paired average value using Scheffe's method. 

 Findings revealed that;

 The appropriate temperament of the participants consisted of Moha-cairta (deluded 

temperament) and Vitakka-carita (speculative temperament) with the highest average followed 

by Dosa-carit (hating temperament) (3.69) whereas the average level of Buddhi-carita (intelligent 

temperament) was lowest (3.52). In comparative result, it was found that the participants with 

different age and educational level have divergent appropriate temperament with statistically 

significant difference level of .05 whereas participants with different sex and profession have 

no different characteristic behavior with statistically significant difference, and participants 

with lustful temperament should follow Asubhakammaññhàna (Meditation on foulness) and 

(Kàyagatàsati (mindfulness with regard to the body) should practice Appamannà: 4 (unbounded 

states of mind). One who is with Moha-carita should study dhamma, listen to asermon, live with 

a teacher to accumulate intellect and needs to follow Maranànusati (contemplation on death) 

and Catudhàtuvatthàna whereas one who are of faithful temperament (Saddhà-carita) is ideal 

for Anussati 6 (6 kinds of recollection). One who is of Buddhi-caritashould follow Maranànusati, 

Upamànussati, Catudhàtuvatthàna, âhàrepañikulasannà and one who is of intellectual 

temperament should follow Anàpànasati (mindfulness of in andout-breathing).

Keywords : Appropriate,spiritual development

บทนำา
 พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหยั่งรู้เรื่องดังกล่าวได้ดีการประกาศพุทธธรรมของพระองค์จึง

ได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์เช่นในกรณีของการโปรดโจรองคุลีมาล ดังที่พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงอัศจรรย์ใจในความ

สามารถของพระผูม้พีระภาคในเรือ่งการฝกึพระองคลุมีาลจงึทรงตรสัยกยอ่งพระพทุธองคว่์า “ข้าแตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ

นา่อัศจรรย์จรงิไมเ่คยปรากฏพระผูม้พีระภาคทรงฝึกบคุคลท่ีใครๆฝึกไม่ไดท้รงทำาบคุคลท่ีใครๆ ทำาใหส้งบไม่ไดใ้ห้

สงบไดท้รงทำาบคุคลทีใ่ครๆดบัไมไ่ดใ้หด้ับไดเ้พราะวา่หมอ่มฉนัทัง้ที่มีอาชญามศีสัตราอยูพ่รอ้มก็ไมส่ามารถจะฝกึ

๓๐๙
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ผูใ้ดไดแ้ตพ่ระผูม้พีระภาคไมม่อีาชญาไมม่ศีสัตราเลยยงัฝกึผู้นัน้ได.้..”(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๔๗/๔๒๑) การแสดงธรรม

โปรดนางปฏาจารา (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๘๘/๑๒๒) และการแสดงธรรมโปรดทา่นพาหยิะ (ข.ุอ.ุ(ไทย) ๒๕/๑๐/๑๘๓.) 

เป็นต้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าธรรมะสำาหรับการบรรลุธรรมของแต่ละคนนั้นไม่ได้มากมายแต่อย่างใดหากพระพุทธ

องค์ทรงรู้อุปนิสัยและแสดงธรรมให้ตรงกับจริตของผู้ฟังก็อาจบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็ว

 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกที่มีคุณสมบัติอันเยี่ยมยอดคือคุณสมบัติข้อที่ทรง

เปน็ผูส้ามารถฝกึบรุษุทีส่มควรฝกึไดอ้ยา่งไมม่ใีครยิง่กวา่ (อนตุตฺโร ปริุสทมฺสารถ)ิ ซึง่เม่ือศึกษาโดยละเอียดแล้วจะ

พบวา่พระองค์ทรงสำารวจอปุนสิยัของสตัวโ์ลกกอ่นแลว้จงึใหค้ำาส่ังสอนท่ีเหมาะแกจ่รติจงึสามารถฝึกสอนสาวกได้

อยา่งเยีย่มยอดไมม่ใีครทีจ่ะเทยีบได้ (ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๓๐, ข.ุจ.ู (ไทย) ๓๐/๘๕/๓๐๔.) เปน็ทีท่ราบกนัดวีา่

มนษุยแ์ตล่ะคนมคุีณลกัษณะเฉพาะตัวทีต่า่งกนัทัง้จรติอปุนสัิยความเคยชนิระดบัสตปิญัญาภาระหนา้ท่ีรูปแบบการ

ดำารงชวีติสภาพแวดลอ้มและระดบัการศกึษาจงึทำาใหพ้ืน้ฐานความพร้อมในการศึกษาและปฏิบตัธิรรมมีความตา่ง

กนัไปในแตล่ะบคุคลกรรมฐานทีเ่หมาะสมเฉพาะตวัจงึเปน็เรือ่งทีจ่ะตอ้งนำามาพจิารณาให้ถีถ่ว้นแมใ้นครัง้พทุธกาล

กป็รากฏตวัอย่างของความสำาคญัในการเลอืกสอนกรรมฐานเช่นเรือ่งของท่านพระจฬูปนัถกเม่ือครัง้ศึกษากบัพระ

มหาปันถกกม็ไิดร้บัผลสำาเรจ็เทา่ทีค่วรแต่เมือ่พระพทุธองคท์รงทราบวา่พระจฬูปนัถกท้อถอยจากคำาตำาหนขิองพระ

มหาปณัถกจนคดิลาสกิขาจึงทรงมาโปรดและใหก้รรมฐานทีเ่หมาะกบัจรติของทา่นพระจฬูปนัถกโดยประทานผา้

เชด็เทา้และใหอ้ธษิฐานบรกิรรมว่าผา้สะอาดในเวลาไมน่านนกัทา่นพระจฬูปนัถกกส็ำาเรจ็เปน็พระอรหันตเ์นือ่งจาก

ไดก้รรมฐานทีเ่หมาะสม ซึง่เรือ่งนีช้ีใ้หเ้หน็วา่ครบูาอาจารยท์ีจ่ะสอนกรรมฐานนัน้กม็คีวามสำาคญัมากเพราะหากได้

อาจารย์ที่มีความสามารถก็สามารถเลือกสอนกรรมฐานที่เหมาะกับจริตของศิษย์ได้   

 พระพทุธองคต์รสัถงึเรือ่งความสำาคัญของผูส้อนวา่ “ความมีกลัยาณมิตรเท่ากบัเปน็พรหมจรรย์ท้ังหมด

ทเีดยีวเพราะวา่ผูม้กีลัยาณมิตรพงึหวงัสิง่นีไ้ด้คอืจกัเจรญิจักทำาใหม้ากซึง่อัษฎางคิกมรรค” เปน็ทีน่า่เสยีดายวา่ใน

ยคุปจัจบุนัการจะหาครบูาอาจารยท์ีมี่ความสามารถในการจดัสรรกรรมฐานใหเ้หมาะกบัศิษยน์ัน้หาไดไ้มง่า่ยนกัแม้

จะมีสำานกัปฏิบตัธิรรมตา่งๆ ทีส่อนสตปิฏัฐานกนัหลายสำานกัแตส่ว่นใหญแ่ตล่ะสำานกัก็มแีนวทางการปฏบิตัเิฉพาะ

ในแนวทางทีเ่จา้สำานกัมคีวามชำานาญหรอืไดร้บัผลสำาเรจ็ในการปฏิบตัติามแนวทางนัน้ๆ โดยสอนใหก้บัผู้มาเขา้รับ

การศึกษาคล้ายๆ กันหมดทุกคนเหมือนมีหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรเดียวสำาหรับทุกๆ คนส่วนด้านผู้ศึกษาเอง

ในบางครั้งก็มิได้เลือกเรียนกรรมฐานในแนวทางที่เหมาะสมกับตนเองแต่มักเลือกสำานักจากปัจจัยอื่นๆ ภายนอก

เช่นเลือกตามเพื่อนเลือกเพราะเห็นว่าเป็นที่นิยมหรือเห็นว่าอาจารย์มีจริยวัตรและแนวทางการสอนที่น่าเลื่อมใส

โดยมิได้เลือกปฏิบัติกรรมฐานตามความเหมาะสมของจริตของตนเองจึงอาจทำาให้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร

 ในการเจรญิกรรมฐานในพระพทุธศาสนาตอ้งอาศัยความละเอียดอ่อนจะใช้กรรมฐานเดยีวสำาหรบัทุก

คนคลา้ยกับการผลติสนิคา้ในวงการอตุสาหกรรมหรือหลกัสตูรมาตรฐานในการศึกษาขัน้พืน้ฐานทางโลกนัน้อาจไม่

เหมาะสมนักเมื่อฝั่งผู้สอนไม่สามารถเลือกกรรมฐานให้เหมาะกับผู้ศึกษาได้ฝ่ายผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอาจต้อง

อาศัยความช่างสังเกตและหลักโยนิโสมนสิการเข้ามาเพ่ือเลือกเฟ้นกรรมฐานให้เหมาะสมกับตนเองการปฏิบัติจึง

ได้ผลก้าวหน้าด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นว่า การนำาเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับจริตของผู้ปฏิบัติธรรมมา

ศึกษาวิเคราะห์และจัดการบูรณาการอย่างเหมาะสมเพี่อจำาแนกจริตเพื่อให้ชาวพุทธสามารถประเมินตนเองและ

ทราบจริตของตนเองจะทำาให้สามารถเลือกสติปัฏฐานหมวดท่ีเหมาะสมกับจริตของตนและสอดคล้องกับวิถีการ

ดำารงชีวิตของตนในยุคปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการนำาไปปฏิบัติให้เหมาะสมในชีวิตประจำาวันซึ่งจะเป็นการช่วย

รักษาแก่นแท้แห่งพุทธศาสนาให้สืบทอดยืนนานต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาวิเคราะห์จริตที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติธรรม อำาเภอช้างกลาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช

 ๒. เพื่อเปรียบเทียบจริตของผู้ปฏิบัติธรรมตามลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติธรรม อำาเภอช้างกลาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ๓. เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมกับจริตของผู้ปฏิบัติธรรม อำาเภอช้างกลาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช

ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตในการ

ศึกษาไว้ ๔ ด้าน ดังนี้

 ๑.ขอบเขตด้านประชากร

 ประชากรเป็นผู้ปฏิบัติธรรม อำาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชจำานวน ๕๐๐ คน

 ๒. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตตามเนื้อหา ได้แก่ 

  ๑) จริต ๖ ได้แก่

   (๑) ราคจริตได้แก่ผู้มีราคะเป็นผู้ประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงาม

   (๒) โทสจริตได้แก่ผู้มีโทสะเป็นผู้ประพฤติหนักไปทางใจร้อนหงุดหงิด

   (๓) โมหจริตได้แก่ผู้มีโมหะเป็นผู้หนักไปทางเขลาเหงาซึมงมงาย

   (๔) สทัธาจรติได้แกผู่มี้ศรทัธาเปน็ผูป้ระพฤตหินกัไปทางมจีติซาบซึง้ชืน่บานนอ้มใจเลือ่มใส

โดยง่าย

   (๕) พุทธิจริตหรือญาณจริตได้แก่ผู้มีความรู้ประพฤติหนักไปทางใช้ความคิดพิจารณา

   (๖) วิตกจริตได้แก่ผู้มีวิตกเป็นความประพฤติไปทางนึกคิดจับจดฟุ้งซ่าน

  ๒) การปฏบิตัธิรรม ไดแ้ก่ การอบรมเจรญิปญัญาการทำาใหเ้กดิมีขึน้การฝึกอบรมจติใจการปฏบิตัิ

ธรรมในพระพุทธศาสนามี๒อย่าง คือ (๑) สมถกรรมฐานและ (๒) วิปัสสนากรรมฐาน 

 ๓. ขอบเขตด้านพื้นที่

 ผู้วิจัยได้กำาหนดพื้นที่ศึกษาวิจัย ได้แก่ ผู้ปฏิบัติธรรม อำาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ๔. ขอบเขตด้านตัวแปร

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดตัวแปรในการวิจัยไว้ ดังนี้

  ๑) ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ ของผู้ปฏิบัติธรรม อำาเภอช้างกลาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ๒) ตัวแปรตาม ได้แก่จริต๖ ได้แก่ราคจริตโทสจริตโมหจริตสัทธาจริตพุทธิจริต และวิตกจริต

  ๓) ระยะดำาเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๑๑
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติธรรม อำาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ในปี ๒๕๕๙ จำานวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน

 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจัิย ผูวิ้จัยกำาหนดขนาดของกลุม่ตัวอยา่งโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan 

ที่ระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน .๐๕ ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน ๒๗๘รูปโดยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) และการสัมภาษณ์พระวิปัสสนาจารย์ผู้สอน สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแก่

ผู้ปฏิบัติธรรม จำานวน ๓ ท่าน 

 เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่านตรวจสอบความตรง 

ทุกข้อได้ค่าความตรง ตั้งแต่ ๐.๖ – ๑.๐ และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .๘๘๗ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test ค่า F – test และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีเชฟฟี่

ผลการศึกษา
 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์จริตที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติธรรม อำาเภอช้างกลาง 

จงัหวัดนครศรธีรรมราชผูวิ้จัยได้นำาผลท่ีพบจากการวจัิยมาอภิปรายเชือ่มโยงทฤษฎ ีแนวคิด และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

ในประเด็นดังต่อไปนี้

 ๑) จริตที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติธรรม อำาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรวมอยู่ในระดับ

มากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ปฏิบัติธรรมอำาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโมหจริตผู้มีโมหะ

เปน็ความประพฤตปิกติ และมีวิตกจรติผูมี้วติกเป็นความประพฤตปิกติรองลงมา คือ มโีทสจรติผูม้โีทสะเปน็ความ

ประพฤติปกตสิว่นดา้นพทุธจิรติผูมี้ความรูเ้ป็นความประพฤตปิกตมิค่ีาเฉลีย่ตำา่สดุ ทัง้นีเ้พราะผูท้ีม่ลีกัษณะเปน็โมห

จริตเป็นคนมีการยึดมั่นถือมั่นโดยปราศจากเหตุผลหมายความว่าเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาหากว่าเกิดความเช่ือ

มั่นในสิ่งใดแล้วก็เชื่ออย่างเต็มหัวใจไม่ยอมคลายทิฐิซึ่งมีอยู่มากในกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม ที่มีความเชื่ออย่างยึดมั่น ใน

ขณะทีผู่ท้ีม่วีติกจรติน้ัน เป็นคนเจ้าความคดิมักคิดพลุง่พลา่นไปในเรือ่งอะไรตอ่มอิะไรรอ้ยแปดพนัเกา้จติใจไมค่อ่ย

มีโอกาสที่จะสงบนิ่งลงได้เลย แต่ทั้งโมหจริต และวิตกจริต นั้นมีมากในผู้ปฏิบัติธรรม ซึ่งลักษณะจริตทั้งสอง 

อาจเป็นคนกลุ่มเดียวกันก็เป็นได้ ทั้งนี้เพราะวิตกมีลักษณะใกล้กับโมหะขยายความว่าโมหะเป็นสภาพไม่ตั้งมั่น

เพราะหลงเข้าไปรบัรูใ้นอารมณต์า่งๆมากมาย วติกกเ็ปน็สภาพไม่ตัง้ม่ันเพราะตรติรกึนกึไปโดยประการต่างๆ เช่น

กนัและโมหะเปน็สภาพไหวหวัน่เพราะไมห่ยัง่ลงมัน่ในอารมณส่์วนวติกกเ็ปน็สภาพไหวหวัน่เพราะกำาหนดอารมณ์

รวดเรว็เชน่กนั (วสิทุธฺ.ิ (ไทย) ๑๖๘.) สว่นพทุธจิรติพฤตกิรรมท่ีเนน้หนกัไปในทางใช้ความคิดพิจารณามักใช้ปญัญา

ในการไตรต่รองชอบวางแผนบคุคลทีมี่พทุธจิรติมากโดยทัว่ไปจะมพีฤตกิรรมและบคุลกิภาพวา่งา่ยสภุาพเรยีบรอ้ย

พดูสภุาพเชือ่ฟงัพอ่แม่ครอูาจารยร์ูจั้กบุญคณุคนรบัฟงัความคิดเหน็ของผูอ่ื้นรู้จกัคบคนชักนำาเพ่ือนไปทางทีด่งีาม

ไมฟุ่ม่เฟอืยไม่ประมาทในการดำาเนนิชวีติมสีตริอบคอบทำาอะไรมกีารวางแผนลว่งหนา้มคีวามละเอยีดถ่ีถว้นมคีวาม

พยายามสูงมีความอดทนรู้จักใช้เหตุผลในการตัดสินว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรยอมรับความเป็นจริงกล้าเผชิญกับ

ปัญหาและคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา ซึ่งกลุ่มที่มีความเป็นพุทธจริตมีอยู่น้อยในผู้ปฏิบัติธรรม ซึ่งขัดแย้งกับผลการ

ศกึษาของพระวรศกัด์ิ จนทฺโชโต (๒๕๕๔: ๑๒๐.) ๓๗๒ ศกึษาเรือ่งจรติ ๖ กบัการรบัรูค้วามตาย:กรณศึีกษาผูป้ฏบิตัิ

 ๓๗๒ พระวรศักด์ิจนฺทโชโต (โมกขวิสุทธิวงค์), “การศึกษาจริต๖กับการรับรู้ความตาย”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑

(มกราคม ๒๕๕๔): ๑๒๐.
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

วปิสัสนากรรมฐานวัดระฆงัโฆสติารามมีผลการวจิยัพบวา่กลุม่ตัวอยา่งโดยภาพรวมมคีวามเปน็พุทธจิรติและสัทธา

จรติอยูใ่นระดับมากสว่นโมหจริตราคจรติวติกจรติและโทสจรติอยูใ่นระดบัปานกลางซึง่ลักษณะพุทธจรติมลีกัษณะ

ของผูม้คีวามดีซอ่นอยูใ่นตนเองเป็นคนวา่นอนสอนงา่ยยอมรบัฟงัคำาแนะนำาสัง่สอนทีม่ปีระโยชนม์ปีญัญาเลอืกคบ

แตค่นดเีป็นเพือ่นไม่เลอืกคบเพือ่นทีเ่ป็นคนพาลทำาอะไรกค็ดิหนา้คิดหลงัประกอบไปดว้ยปญัญาหมัน่สรา้งสมอบรม

คณุงามความดใีหเ้กดิมขีึน้กับตนดว้ยทานศลีสมาธิภาวนาและจาการวเิคราะหข้์อมูลการรับรู้ความตาย (ไตรลักษณ)์ 

ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะบรบิททีแ่ตกตา่งกนัของผูป้ฏบัิตธิรรมในวดัระฆงัโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร และวดัธาตนุอ้ย 

อำาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒) ผลการเปรยีบเทยีบจรติทีเ่หมาะสมของผูป้ฏิบตัธิรรม อำาเภอชา้งกลาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราชจำาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ สามารถอภิปรายได้ ดังนี้  

  (๑) จริตที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติธรรม อำาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชจำาแนกตามเพศ 

พบว่า ผู้ปฏิบัติธรรม ที่มีเพศต่างกัน มีจริตที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติธรรม อำาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

  (๒) จริตที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติธรรม อำาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรวมทั้ง ๖ 

ด้าน ที่มี อายุ ต่างกันมีจริตที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติธรรม ด้านพุทธิจริตผู้มีความรู้เป็นความประพฤติปกติ และ

ดา้นวติกจริตผูม้วีติกเป็นความประพฤตปิกตแิตกต่างกนัอย่างมีนยัสำาคัญทางสถติท่ีิระดบั .๐๕ โดย ผู้มีความรูเ้ปน็

ความประพฤตปิกตทิีม่อีายตุา่งกนั พบวา่ ผูป้ฏบิตัธิรรมทีม่อีาย ุ๕๑-๖๐ ป ีมพีทุธจิริตผูมี้ความรูเ้ปน็ความประพฤติ

ปกติ มากกว่า ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีอายุ ตำ่ากว่า ๓๐ ปี และ ๓๐ – ๕๐ ปี อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วน

คู่อื่น ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติและผู้ปฏิบัติธรรมที่มีอายุ ๕๑-๖๐ ปี มีวิตกจริตผู้มีความวิตก

เป็นความประพฤติปกติ มากกว่า ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีอายุ ตำ่ากว่า ๓๐ ปี และ ๖๑ ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .๐๕ และ ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีอายุตำ่ากว่า ๓๐ ปี มีวิตกจริตผู้มีความวิตกเป็นความประพฤติปกติ มากกว่า 

ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีอายุ ๓๐-๕๐ ปี อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนคู่อื่น ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ  

  (๓) จริตท่ีเหมาะสมของผู้ปฏิบัติธรรม อำาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรวมท้ัง ๖ ด้าน 

ทีม่ ีระดบัการศกึษาต่างกนัมีจรติทีเ่หมาะสมของผูป้ฏบิตัธิรรม ดา้นโทสจรติผูม้โีทสะเปน็ความประพฤตปิกติแตก

ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดย ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

อนุปริญญา มีโทสจริตผู้มีโทสะเป็นความประพฤติปกติ มากกว่า ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา

ตอนตน้หรอืตำา่กวา่ อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .๐๕ ส่วนคู่อ่ืน ไม่พบความแตกตา่งอย่างมนียัสำาคัญทางสถติิ

  (๔) จริตที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติธรรม อำาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรวมทั้ง ๖ 

ด้าน ที่มี อาชีพ ต่างกัน โดยรวมมีจริตที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติธรรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

 ๓) ขอ้เสนอแนะแนวทางการปฏบัิติธรรมทีเ่หมาะสมกับจรติของผูป้ฏิบตัธิรรม อำาเภอช้างกลาง จังหวดั

นครศรีธรรมราชพบว่า 

  (๑) คนราคะจริตควรเจริญอสุภกรรมฐาน เพื่อข่มราคะและกายคตาสติอิริยาบถที่เหมาะสมกับ

การปฏิบัติได้แก่ ยืนหรืออิริยาบถเดินไม่ควรเจริญอัปปมัญญา ๔ เพราะนิมิตของอัปมัญญาเป็นสิ่งงดงาม

  (๒) คนโทสจริตควรเจริญเมตตา ผู้มีอินทรีย์อ่อนควรเจริญอัปมัญญา ๔ เพราะจะข่มโทสะได้

อิริยาบถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติได้แก่ อิริยาบถนอนหรืออิริยาบถนั่งแต่ไม่ควรเจริญอสุภสัญญา ๑๐ เพราะจะ

เกิดปฏิฆสัญญา
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  (๓) คนโมหจริต ผู้ปฏิบัติใหม่ยังไม่ควรปฏิบัติกัมมัฏฐานควรทำาการศึกษาพระธรรมฟังธรรมควร

อยูก่บัอาจารย์เพือ่ส่ังสมปญัญาและอาจารยค์อ่ยมอบกรรมฐานใหภ้ายหลงัและเหน็วา่มรณสตแิละจตธุาตวุวฏัฐาน

เหมาะสมเป็นพิเศษอิริยาบถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติ ได้แก่ อิริยาบถเดิน

  (๔) คนสัทธาจริตเหมาะกับการเจริญอนุสสติ ๖ (พุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุส

สติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ) อิริยาบถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติ ได้แก่ อิริยาบถเดิน

  (๕) คนพุทธิจริตเหมาะกับการเจริญมรณสติอุปมานุสสติจตุธาตุววัตถานอาหาเรปฏิกูลสัญญา

  (๖) คนวติกจรติควรปฏบิตัอิานาปานสตเิพราะสามารถกำาจัดความฟุ้งซา่นไดอิ้ริยาบถท่ีเหมาะสม

กับการปฏิบัติ ได้แก่ อิริยาบถเดิน

ข้อเสนอแนะ
 1) ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

 จากการวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์จริตที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติธรรม อำาเภอช้างกลาง จังหวัด

นครศรีธรรมราชผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

  (๑) จากผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติธรรมมีผู้มีโมหะและมีวิตกจริตเป็นส่วนใหญ่ ในการ

จัดการปฏิบัติธรรม จึงควรเน้นให้เหมาะกับจริตทั้งสองเป็นพื้นฐาน 

  (๒) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า จริตที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติธรรม อำาเภอช้างกลาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความแตกต่างกันตามกลุ่มอายุ และระดับการศึกษา ฉะนั้นในการนำาผลการวิจัยไปใช้ 

แกผู่ป้ฏบิตัธิรรม ควรจะจดักลุม่ผูป้ฏบิตัธิรรมทีม่สีถานภาพพ้ืนฐานดา้นอายุ และดา้นการศึกษาท่ีมีความใกล้เคียง

กัน เพื่อการออกแบบการปฏิบัติที่เหมาะสมกับจริตของผู้ปฏิบัติธรรม

  (๓) จากผลการวจัิยพบวา่ จรติของผูป้ฏบิตัธิรรมแตล่ะคนมคีวามแตกต่างกนั จงึควรมกีารออกแบบ

กระบวนการปฏิบัติธรรมให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ปฏิบัติธรรมได้เลือกปฏิบัติที่เหมาะสมกับจริตของตน

 ๒) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

  (๑) ควรมีการศกึษาเรือ่งการวเิคราะหจ์รติทีเ่หมาะสมของผูป้ฏบิตัธิรรม อำาเภอช้างกลาง จงัหวดั

นครศรธีรรมราช ในมติขิองการสรา้งมาตรวดัในเรือ่งจรติใหมี้ความชัดเจน เพ่ือเปน็เครือ่งมือในการคัดกรองผู้ปฏบิตัิ

ธรรม และการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับจริต 

  (๒) ควรมกีารศกึษาในเชงิทดลอง โดยการออกแบบหลักสูตรการปฏิบัตธิรรมให้เหมาะสมกบัจริต

ของผู้ปฏิบัติธรรมในแต่ละบุคคล และมีการประเมินผลการทดลองให้เห็นเป็นรูปธรรม

บรรณานุกรม

พระไตรปฎิกฉบบัภาษาไทยมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๓๙ อรรถกถา ฎกีา อนฎุกีา ปกรณ์

 วิเสส ๓. 

งานวิจัยพระวรศักดิ์ จนฺทโชโต (โมกขวิสุทธิวงค์), “การศึกษาจริต ๖ กับการรับรู้ความตาย”, วารสาร 

 พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม ๒๕๕๔): ๑๒๐.
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บทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

The Roles in Community Development of Buddhist Monks in Thasala District, 

Nakhon Si Thammarat Province

พระปลัดมนตรี มนฺตชาโต (ทองอยู่) *

พระครูอรุณสุตาลังการ ผศ.ดร., รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์ **

บทคัดย่อ

 บทความวจิยัเรือ่ง “บทบาทการพฒันาชมุชนของพระสงฆใ์นอำาเภอทา่ศาลา จังหวดันครศรธีรรมราช” 

มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒) 

เพือ่ศึกษาเปรยีบเทยีบบทบาทการพฒันาชมุชนของพระสงฆ์ในอำาเภอทา่ศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช ตามความ

คิดเห็นของประชาชน ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่ต่างกัน และ ๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยว

กับปัญหาและแนวทางส่งเสริมบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำานวน ๑๑๑,๘๗๙ คน ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน ๓๘๔ คน ผู้วิจัยกำาหนดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ตารางสำาเร็จรูปของเคร็จซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) โดยใช้การสุ่ม กลุ่มตัวอย่างอย่าง

มีระบบ (Systematic random Sampling) และทำาการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สถิติ

ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที t – test ค่าสถิติ

ทดสอบเอฟ F – test และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่

 ผลการวิจัย พบว่า

 ๑. บทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรวม อยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านจิตใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา 

ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด เมื่อพิจารณาโดยจำาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา และอาชีพ พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก

 ๒. ผลการเปรียบเทียบบทบาทการพฒันาชมุชนของพระสงฆใ์นอำาเภอทา่ศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทการพัฒนาชุมชนของ

พระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 ๓. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปญัหาและแนวทางสง่เสรมิตอ่บทบาทการพฒันาชมุชน ของพระสงฆ์ในอำาเภอ

ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประชาชนได้เสนอแนะปัญหา ด้านสังคม มากที่สุด โดยได้เสนอแนะว่า

 * นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 ** อาจารย์ท่ีปรึกษา 
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วดัควรจดัแสดงสือ่ใหเ้หน็ถงึของโทษของยาเสพตดิควรสร้างแรงจูงใจใหแ้กเ่ยาวชน และประชาชนในชุมชนในการ

เปน็ตัวอยา่งของการปลอดยาเสพติดเพือ่เป็นแบบอยา่งท่ีดขีองความสรา้งความสามคัคแีละจดักจิกรรมอบรมหลกั

ธรรม เพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เช่นหลักพรหมวิหาร ทิศหกฯลฯ

 ประชาชนไดเ้สนอแนะแนวทางสง่เสรมิตอ่บทบาทการพัฒนาชมุชนของพระสงฆ ์ดา้นสังคม มากท่ีสุด 

โดยประชาชนไดเ้สนอแนะวา่ รฐัต้องสนบัสนนุใหม้ากขึน้ และคณะสงฆต์อ้งมคีวามแข็งแกร่งเป็นปกึแผน่ใหเ้ปน็ที่

ศรทัธาของประชาชน สนบัสนุนใหพ้ระเป็นผูน้ำาได้ตามศกัยภาพ ชมุชนจะใหค้วามรว่มมอืตอ่กจิของสงฆด์ว้ยความ

ยินดี

คำาสำาคัญ: บทบาท, การพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์

Abstract

 The thesis title on “the role in community development of Sangha in Thasala district, 

Nakhon Si Thammarat Province” The objectives of this research were as follows 1) To study the 

role in community development of Sangha in Thasala district, Nakhon Si Thammarat Province. 

2) To compare on the role in community development of Sangha in Thasala district, Nakhon 

Si Thammarat Province in terms of sexes, ages, degrees of education, and occupations as dif-

ferently and 3) To study the suggestions on problem and resolution in the role in community 

development of Sangha in Thasala district, Nakhon Si Thammarat province. The population for 

this research were about 111,879 persons. The samples were about 384 persons with Krejcie 

and Morgan’s table measurement.systematic random sampling was used, the instrument for 

data collection was questionnaire, the statistics were applied as follows; frequency, percentage, 

arithmetic mean, standard deviation, t-test, F-test and to test the difference mean in each pair 

by Scheffe’s method.

 The findings were as follows

 1. The role in community development of Sangha in Thasala district, Nakhon Si 

Thammarat Province by overview was at more level for all aspects when considered in each 

aspect found that the aspect of spiritual was the highest mean and followed up the aspect of 

economics, education, culture, social, and the aspect of environment was the lowest mean 

when considered in term of sexes, ages, degrees of education, and occupations were at more 

level for all aspects.

 2. The comparative result on he role in community development of Sangha in 

Thasala district, Nakhon Si Thammarat Province in term of sexes, ages, degrees of education, 

and occupations found that there were not different as statistically significance which are not 

accordance with hypothesis. 
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 3. The suggestions on the role in community development of Sangha in Thasala 

district, Nakhon Si Thammarat Province. The problem found that the aspect of social was the 

highest i.e. temple should provide on media for disadvantage of drug, to create of motivation 

to youth and people in community as sample of drug avoiding to good sample of harmony 

and to arrange Dhamma training activities for peaceful living i.e. Brammavihara, six directions.

The recommendation : the way to promote on the role in community development of Sangha 

found that the aspect of social was the highest i.e. the state must be more support and the 

Sangha must be strong and solidarity as people’s belief. To promote monk to be a leader ac-

cording to their abilities and community will co operate on Sangha’s affair as pleasure. 

Keywords: The Roles, in Community Development of Buddhist Monks   

          

๑. บทนำา 

 ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาที่โชคดีที่สุดในบรรดาชาติที่นับถือพุทธ

ศาสนาด้วยกันในโลกนี้ เพราะตลอดกาลอันยาวนานของประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์กับ

พระพุทธศาสนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงเป็นองค์อุปถัมภก ตลอด

มา หรือแม้แต่ในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่ข้าศึก พระพุทธศาสนายิ่งได้รับความสนพระราชหฤทัยจากพระมหา

กษัตริย์เป็นอย่างสูง แม้แต่การกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ก็ได้ทรงแสดงนำ้าพระราชหฤทัย

ที่จงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนา 

 สังคมไทยให้ความสำาคัญกับพระสงฆ์ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีฐานะพิเศษทางสังคมได้รับการยอมรับ

นับถือ สังคมไทยให้ความเอื้อเฟื้อ และแสดงความเคารพนอบน้อมต่อพระสงฆ์เมื่อได้พบเห็นยิ่งพระสงฆ์ท่ีมีวัตร

ปฏิบัตเิครง่ครดัตามพระธรรมวนิยั จะไดร้บัการยอมรบันบัถอืจากพุทธศาสนกิชนอย่างมาก เม่ือพระสงฆเ์ปน็แบบ

อย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชนยิ่งทำาให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป หากพระสงฆ์ประพฤติในทางเสียหายก็จะ

ทำาใหศ้าสนามคีวามเศรา้หมอง และประชาชนเสือ่มความศรัทธา เม่ือพระสงฆป์ระพฤตดิปีฏิบตัชิอบคุณประโยชน์

ก็จะเกิดแก่สังคมในสมณภาวะ และภาระหน้าที่ เกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง บทบาทของคณะสงฆ์

ในอดีต และปัจจุบันที่ได้รับความเชื่อถือ และเป็นที่ชื่นชมของพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะการเป็นผู้นำาทาง

จติวญิญาณการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาทีม่สีว่นชว่ยกลอ่มเกลาจติใจและลกัษณะนสิยั ของคนไทยใหโ้อบอ้อมอาร ี

เอื้อเฟื้อเพื่อแผ่กับบทบาทที่มีต่อการพัฒนาสังคมไทยในด้านต่าง ๆ  รวมทั้งยังรับเป็นภาระในการแก้ไขปัญหาทาง

สังคม เนื่องจากพระสงฆ์เป็นบุคคลในท้องถิ่นที่ใกล้ชิดปัญหาจึงรู้ซึ่งถึงปัญหาต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

ได้เป็นอย่างดี และยังเป็นผู้นำาทางด้านจิตใจของสังคมเสมอมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สถาบันสงฆ์มีบทบาทโดด

เด่นอย่างยิ่งต่อสังคมชาวพุทธทั่วไปในฐานะเป็นผู้นำาทางด้านสติปัญญาแก่สังคม และเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งทุก

อย่างในสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำาเนินชีวิตทั้งด้านส่วนตัว และส่วนรวม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพากันระหว่าง

บรรพชิตกับคฤหัสถ์ชาวบ้านว่าต่างคนต่างทำาหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์แล้ว ความสุข ความเจริญของชีวิต สังคมก็

๓๑๗
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จะตามมาเอง ดังพุทธพจน์ว่า         

  “... ภิกษุทั้งหลาย พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย เป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลาย บำารุงเธอ

ดว้ยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานะปจัจยัเภสชับรขิาร แม้เธอท้ังหลายกจ็งเปน็ผู้มีอุปการะมากแกพ่ราหมณ์

และคฤหบดทีัง้หลาย จงแสดงธรรมมีความงามในเบ้ืองต้น งามในทา่มกลาง งามในทีส่ดุ จงประกาศการครองชวีติ

อันประเสริฐ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่พราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้นเถิดฯ 

ดกูรภกิษุทั้งหลาย คฤหสัถแ์ละบรรพชิตทัง้หลาย ตา่งอาศัยซึง่กนัและกนัดว้ยอำานาจอามสิทานและธรรมทาน อยู่

ประพฤติพรหมจรรย์นี้ เพื่อต้องการสลัดโอฆะ เพื่อจะทำาซึ่งที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบด้วยประการอย่างนี้ ๓๗๓ 

 อำาเภอท่าศาลา เป็นอำาเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความเจริญทัดเทียมไม่ย่ิงหย่อนไป

กว่าอำาเภออื่น ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือแม้แต่ตัวจังหวัดเอง เพราะอำาเภอ ท่าศาลา ได้ชื่อว่าเป็นเมือง

ประวัติศาสตร์ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุมากมาย มีทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ติด

ชายฝั่งทะเล ที่มีหาดทรายสวยงามน่าสัมผัส จึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งของชาวท่าศาลา คืออาชีพประมงที่เป็นอาชีพ

หลกัหนึง่แลว้ นอกจากการทำาเกษตรแลว้อกีทัง้มีสถานศกึษาชัน้นำาอยา่ง มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์ทีมี่ชือ่เสยีงโดง่

ดัง ทำาให้ลูกหลานไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกล ๆ ดังคำาขวัญของอำาเภอท่าศาลาว่า    

 “โมคลานตัง้กอ่น ทรพัยากรมากหลาย หาดทรายยาวร ีหม้อดบีา้นยิง ม่ิงเมืองมหาวทิยาลัย นำา้ใสปลา

สด งดงามนำ้าใจ” 

 ดว้ยเหตุผลดังกลา่ว ผูว้จัิย จึงมีความสนใจทีจ่ะศึกษา เรือ่ง “บทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆใ์น

อำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อเป็นการศึกษาต่อยอดในจังหวัดต่อ ๆ ไป และเพื่อนำามาปรับปรุง

พฒันาบทบาทของพระสงฆใ์นการพฒันาสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพือ่นำาผลการศกึษามาประยกุตใ์ชใ้นการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช

 ๒.๒ เพือ่เปรยีบเทยีบบทบาทการพฒันาชมุชนของพระสงฆใ์นอำาเภอทา่ศาลา จงัหวัดนครศรธีรรมราช 

ตามความคิดเห็นของประชาชน จำาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ว่าเป็นอย่างไร 

 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางส่งเสริมบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ใน

อำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชว่าเป็นอย่างไร

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จำานวน ๑๑๑,๘๗๙ คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้วิจัย กำาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำาเร็จรูปของเครซี่ และมอร์แกน (Krejie and Morgan) ๓๗๔ จึงได้กลุ่ม

ตัวอย่างจำานวน ๓๘๔ คน 

 ๓๗๓ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๒๘๗/๒๔๗.

 ๓๗๔ ส่งศรี ชมภูวงศ์,  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์,  (อ้างแล้ว), หน้า  ๑๑๓.

๓๑๘
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 เทคนคิวธิกีารสุม่ตวัอยา่งวธิกีารสุม่ตวัอย่าง ทำาการสุม่อย่างงา่ย (Systemtic random Sampling) ๓๗๕

ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรส่วนใหญ่ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาอิสลาม ผู้วิจัย และ

ผู้ช่วยผู้วิจัย จึงเลือกแจกแบบสอบแก่ผู้นับถือพุทธศาสนา จนครบตามจำานวน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ดังนี้

 ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาท

การพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 

๓ ตอน ดังนี้

 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา และอาชีพ

 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ใน ๖ ด้าน ได้แก่ ๑. การพัฒนาชุมชนด้านสังคม ๒. การพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ ๓. การ

พัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ๔. การพัฒนาชุมชนด้านการศึกษา ๕. การพัฒนาชุมชนด้านจิตใจ ๖. การพัฒนา

ชุมชนด้านวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้กำาหนดลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า มี ๕ ระดับโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังนี้ ๓๗๖ มากที่สุด มากปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

 ตอนที ่๓ เปน็แบบสอบถามขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัปญัหาและแนวทางส่งเสรมิ บทบาทการพัฒนาชมุชน

ของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะเป็นคำาถามแบบปลายเปิด 

 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในกาวิจัยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอนการ

สร้างแบบสอบถาม ดังนี้

 ๑. ศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เอกสาร ตำาราวิชาการ แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ๒. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยการสร้างแบบสอบถามจำาแนกออก

เป็น ๒ ประเภท คือ แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended) และแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended) 

 ๓. นำาเครือ่งมือทีส่ร้างเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ เสนออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธเ์พ่ือแก้ไขปรบัปรงุให้ถกู

ต้องและชัดเจน เหมาะสม ทั้งเนื้อหาสาระ และการใช้ถ้อยคำาสำานวนภาษา แล้วนำามาจัดทำาเป็นแบบสอบถาม

 ๔. นำาเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ จำานวน ๓ ท่าน เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุง

แก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีความตรงตามเนื้อหา และความเหมาะสมของ

คำาถาม และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถาม และวัตถุประสงค์ 

โดยหาค่า IOC

 ๕. ผูว้จิยันำาแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแลว้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับสมาชิกทีไ่มใ่ช่กลุม่ตัวอยา่ง จำานวน 

๓๐ ชุด ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจำานวน ๓๐ ชุด และนำาข้อมูลมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัม

ประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method)

 ๓๗๕ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๐๐. 

 ๓๗๖ บุญชม  ศรีสะอาด, วิจัยเบ้ืองต้น, (กรุงเทพมหานคร: สุวีวิยาสาส์นการพิมพ์, ๒๕๔๕ ), หน้า ๙๙.

๓๑๙
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 การเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการ ดังนี้ 

 ๑. ขอหนังสือจากศูนย์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ถงึนายอำาเภอทา่ศาลา จังหวดันครศรธีรรมราช เพือ่ขอความรว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งใน

อำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ๒. ผู้วิจัยได้นำาแบบสอบถามจำานวน ๓๘๔ ชุด แจกให้แก่กลุ่มตัวอย่างในเขตอำาเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยมีผู้ช่วยผู้วิจัย ช่วยกันแจก แบบสอบถามตามจำานวนของกลุ่มตัวอย่างจนครบ เนื่องด้วย

ประชากรในอำาเภอท่าศาลา ส่วนใหญ่ ร้อยละ ๖๐ นับถือศาสนาอิสลาม ผู้วิจัย และผู้ช่วยผู้วิจัยจึงใช้วิธีแจก

แบบสอบถามดว้ยการสุม่แจกเฉพาะประชาชนทีน่บัถอืพทุธศาสนาจนครบตามจำานวน การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยั 

ดำาเนนิการวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปู เพือ่วเิคราะหค่์าสถติติา่งๆ และนำาเสนอผลวเิคราะหต์ามลำาดบั 

ดังนี้ 

 ข้ันตอนที ่๑ ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะหโ์ดยหาค่าความถี ่และรอ้ยละ นำาเสนอเปน็

ตารางประกอบคำาบรรยาย

 ขั้นตอนที่ ๒ บทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัย 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และแปลผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์

การแปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ย

 ข้ันตอนท่ี ๓ เปรียบเทียบบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน ใช้สถิติอนุมานสำาหรับทดสอบสมมุติฐาน เพื่อ

อธบิายความแตกตา่งตามลกัษณะประชากร ในกรณทีีต่วัแปรตน้สองกลุ่มจะทำาการทดสอบดว้ยดว้ยค่าสถติทิดสอบ

ค่าที (t-test) แต่กรณีที่ตัวแปรต้นมากกว่า สองกลุ่มจะทำาการทดสอบด้วยค่าสถิติเอฟ (F-test) test ด้วยวิธีของ

เชฟเฟ่

 ขัน้ตอนที ่๔ รวบรวมขอ้มูลจากขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัปญัหาและแนวทางส่งเสรมิบทบาทของพระสงฆ์

ในการพฒันาในอำาเภอท่าศาลา จังหวดันครศรธีรรมราช นำาผลโดยแจกแจงความถีเ่มือ่ไดท้ำาการวเิคราะห์ขอ้มลูทัง้ 

๔ ขั้นตอน แล้วนำาผลที่ได้มาสรุปและรายงานผลการวิจัย ต่อไป

๓. สรุปผลการวิจัย
 ๑. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบสอบถาม พบวา่ สว่นใหญ ่เปน็เพศหญงิ 

คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๓ จำานวน ๒๒๙ คนมีอายุระหว่าง ๕๑ ปี ขึ้นไป มากที่สุด จำานวน ๑๖๐ คน คิดเป็นร้อย

ละ ๔๒.๔๕ มีการศึกษาระดับตำ่ากว่าปริญญาตรี มากที่สุด จำานวน ๒๔๕ คนมีอาชีพ พบว่า อาชีพ เกษตรกร,งาน

เอกชน,ส่วนตัว มากที่สุด จำานวน ๒๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๗

 ๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราชบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม อยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านจิตใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ และด้าน

สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด

 ๓. ผลการเปรียบเทียบบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน ดังนี้

๓๒๐
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 ๑) จำาแนกตามเพศ พบว่า บทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 ๒) จำาแนกตามอายุพบว่า บทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 ๓) จำาแนกตามระดับการศกึษาพบวา่ บทบาทการพฒันาชมุชนของพระสงฆใ์นอำาเภอทา่ศาลา จังหวดั

นครศรีธรรมราช โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 ๔) จำาแนกตามระดับอาชีพพบว่า บทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและแนวทางส่งเสริมต่อบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอ

ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประชาชนได้เสนอแนะปัญหา ด้านสังคม มากที่สุด โดยได้เสนอแนะว่า

วดัควรจดัแสดงสือ่ใหเ้หน็ถงึของโทษของยาเสพตดิควรสร้างแรงจูงใจใหแ้กเ่ยาวชน และประชาชนในชมุชนในการ

เปน็ตัวอยา่งของการปลอดยาเสพติดเพือ่เป็นแบบอยา่งท่ีดขีองความสรา้งความสามคัคแีละจดักจิกรรมอบรมหลกั

ธรรม เพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เช่นหลักพรหมวิหาร ทิศหก ฯลฯ

 ประชาชนไดเ้สนอแนะแนวทางสง่เสรมิตอ่บทบาทการพัฒนาชมุชนของพระสงฆ ์ดา้นสังคม มากท่ีสุด 

โดยประชาชนได้เสนอแนะวา่ รฐัต้องสนบัสนนุใหม้ากขึน้ และคณะสงฆต์อ้งมคีวามแข็งแกร่งเป็นปกึแผน่ใหเ้ปน็ที่

ศรทัธาของประชาชน สนบัสนุนใหพ้ระเป็นผูน้ำาไดต้ามศกัยภาพ ชมุชนจะใหค้วามรว่มมอืตอ่กจิของสงฆด์ว้ยความ

ยินดี

๔. อภิปรายผลการวิจัย
 บทบาทการพฒันาชมุชนของพระสงฆใ์นอำาเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราชโดยรวม อยู่ในระดบั

มาก แสดงว่าบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพื้นฐานพุทธ

ศาสนา พระสงฆ์ย่อมจะมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคม และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม และไม่จำาเป็น

จะต้องขัดแย้งกับพระวินัย จนขาดความเป็นสมณะ หากรัฐ และคณะสงฆ์เข้าใจบทบาท และเห็นความสำาคัญของ

พระนกัพฒันาอยา่งถอ่งแทพ้ระนักพฒันายอ่มจะไดรั้บความสนบัสนนุใหม้บีทบาทชว่ยเหลอืสงัคมอยา่งกวา้งขวาง 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเริงฤทธิ์ พลนามอินทร์ ได้วิจัยเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาตามแนวพุทธ

ศาสนาในจงัหวัดอดุรธาน ีผลการวจิยัพบวา่ พระสงฆใ์นจงัหวัดอุดรธานมีีบทบาทในการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนา

ทั้ง ๓ ด้าน

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถนำามาอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

 ๑) ด้านสังคม พบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาในอำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อภิปรายผลได้ว่า พระสงฆ์มีบทบาทสำาคัญมากในชุมชนซึ่งพระสงฆ์แต่ละรูปก็มีวิธี

การต่าง ๆ ที่แตกต่างกันในการพัฒนา โดยเฉพาะด้านสังคม พระสงฆ์จะทำาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี โดยตั้งมั่นในวัด

ทำาการเทศนาสั่งสอนในลักษณะกลุ่มย่อย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือนำาหลัก

ธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน เช่น การรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การรู้จักการให้ทาน และ

การช่วยเหลือซึ่งกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาบุญมี วรรณวิเศษ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์

ในการพัฒนาสังคม: ศึกษาเฉพาะกรณี พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

๓๒๑
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ประวตัคิวามเป็นมาในการดำาเนนิชวิีต แนวทางการปฏบิตัธิรรม บทบาทในการพฒันาสงัคมและบทบาทในการเปน็

ผู้นำาในการจัดตั้งกองทุนผ้าป่าช่วยชาติ ของพระธรรมวิสุทธิมงคล ผลจากการวิจัย พบว่า พระธรรมวิสุทธิมงคล 

เป็นพระสงฆ์ที่เกิดในครอบครัวเกษตรกรรม แต่ฐานะการเงินของสกุลท่านอยู่ในสภาพค่อนข้างดี ขณะเข้าสู่ความ

เป็นสมณเพศ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติ ยึดถือธุดงควัตร เป็นเครื่องขัดเกลากิเลส เป็นพระสงฆ์นักปฏิบัติสมถ

กรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน จากผลวิจัยสรุปได้ว่าการพัฒนาของท่านมี ๒ ด้าน คือ ด้านจิตใจ ได้แก่ การ

อบรมสัง่สอนใหป้ระชาชนมศีลีธรรม คณุธรรมความดงีาม ตามหลกัธรรมคำาสอนทางพระพุทธศาสนา โดยเนน้การ

ปฏิบัติมากกว่าสอนให้ความรู้เท่าน้ัน ด้านวัตถุ ได้แก่ การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและสาธารณประโยชน์อ่ืน ๆ

ตลอดจนการเป็นผู้นำาในการตั้งกองทุนผ้าป่าช่วยชาติ 

 ๒) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า บทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรธีรรมราช โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นี ้อภปิรายผลไดว่้าถงึแมว้า่ระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง ดา้น

เศรษฐกจิ จะมีค่าเฉลีย่ในระดับตำา่สดุ แตโ่ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้หน็วา่แม้เศรษฐกจิตกตำา่ แตป่ระชาชน

ก็ปรับตัวให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้ ส่วนหนึ่งมาจากบทบาทของพระสงฆ์ที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ พิสิฏฐ์ บุญไชย และทรงคุณ จันทจร กล่าวว่า พระสงฆ์มีบทบาทสำาคัญมากในชุมชนซึ่ง พระสงฆ์

แต่ละรูปก็มีวิธีการต่าง ๆ ที่แตกต่างกันในการพัฒนา โดยเฉพาะด้านสังคมพระสงฆ์จะทำาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี 

โดยตั้งมั่นในวัดทำาการเทศนาสั่งสอนในลักษณะกลุ่มย่อยโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เพื่อนำาหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน เช่น การรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การรู้จักการ

ให้ทานและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อย่างเช่นพระอาจารย์เทอดศักด์ิ จนฺทโชโต แห่งวัดทุ่งสว่างอำาเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย พระครูพิทักษ์พีชคามเขตวัดลุมพินีวัน อำาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และพระอาจารย์อเนก 

เตชวโร วัดโมกขวนารามอำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และได้กล่าวถึงพระพิพิธประชานาถ (หลวงพ่อนาน สุทฺธิ

สีโล) วัดสามัคคีอำาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ได้มีบทบาทมากในด้านการพัฒนาสังคม ไม่ว่าการสอนให้ประชาชน

ลดอบายมุข อบรมจิตใจ ฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐาน ทำาให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งท่านจะมุ่งการพัฒนาจิตใจหรือคน

ก่อนสิ่งใด ยังมีการชักชวนประชาชนรวมพลังเพื่อการพัฒนา มีการระดมพลังสมอง เพื่อแก้ปัญหาให้เห็นพ้องต้อง

กันว่าควรจะพัฒนาถนนหนทางเพื่อการคมนาคมที่สะดวก โดยหลวงพ่อนานกับพระสงฆ์ในวัด และชาวบ้านร่วม

มือกัน ใช้เครื่องมือทำาเกษตรที่มีอยู่ช่วยกันถางป่าขุดดิน ทำาล่องถนนให้เกิดขึ้นในชุมชน

 ๓) ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า บทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อภิปรายผลได้ว่าพระสงฆ์มีบทบาทในการสอนให้ประชาชนใน

ชุมชนได้รู้ และเกิดการหวงแหนสิ่งแวดล้อม ชักนำาให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการรักษา และพัฒนาสิ่ง

แวดล้อมเป็นแบบอย่างในการรักษา และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และติดตาม พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข ในการพัฒนาสิ่ง

แวดล้อม จะเห็นได้ว่า พระสงฆ์มีส่วนช่วยในการเป็นผู้นำาชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับพระ

ธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืนว่า ต้องพัฒนาเพื่อความดำารงอยู่ดีของมนุษย์ ซึ่งหมายถึงการที่มนุษย์เป็นอยู่อย่างมีอิสรภาพและสันติสุขใน

โลกที่เกื้อกูลการดำารงอยู่ด้วยดีของมนุษย์นั้นต้องอาศัยความเป็นไปอย่างประสานและเกื้อกูลกันของระบบความ

สัมพันธ์แห่งองค์ประกอบ ๓ อย่างคือตัวมนุษย์ สังคม และธรรมชาติแวดล้อมการพัฒนาจะเกิดควบคู่ไปกับการ

จดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มทีดี่ได้นัน้ต้องเริม่ท่ีการพัฒนามนษุยท์ัง้ดา้นพฤตกิรรม จติใจ และปญัญา 

ต้องให้เข้าใจว่ามนุษย์กับธรรมชาติต้องอยู่ร่วมกันอย่างไม่เบียดเบียนไม่ทำาลายล้างเคารพในสิทธิของธรรมชาติมี
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ความคุ้นเคยและมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในธรรมชาติ และสร้างบรรยากาศ ช่วย

เหลือเกื้อกูลต่อกันโดยวิธีดังกล่าวนี้น่าจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของมนุษย์ที่แท้จริง

 ๔) ด้านการศึกษา พบว่า บทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรธีรรมราช ดา้นการศกึษา โดยรวม อยูใ่นระดับมาก ท้ังนี ้อภิปรายผลได้วา่นบัตัง้แตส่มัยพุทธกาลพระพุทธเจา้

ประสบความสำาเร็จในการเผยแผ่หลักธรรมให้แก่ชาวโลกได้รับความรู้ความเข้าใจ และนำาหลักธรรมไปใช้ในการ

ดำารงชีวติ สรา้งความรกัความสามคัคตีอ่หมูค่ณะ ยงัความสขุความเจรญิตลอดมาในยคุสมยัของพระองค ์ในยคุหลงั

พุทธกาล รูปแบบการเผยแผ่ธรรมะที่รุ่งเรืองที่สุด คือ สมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์เป็นพระธรรมราชา

ทรงใช้หลักพระพุทธศาสนาในการปกครองประชาชน นอกจากนี้ พระองค์ส่งสมณทูตไปเผยแผ่ยังประเทศต่าง ๆ 

การเผยแผ่เชิงรุกในประเทศไทยที่โดดเด่นของพระสงฆ์ คือ การศึกษาสงเคราะห์ ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชน

ทางการศึกษา และสาธารณสงเคราะห์แม้มาถึงในยุคปัจจุบัน พุทธสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ยังคง

ยึดถือ และปฏิบัติเป็นเสาหลักให้แก่ ประชาชนมิได้ขาดหายพระสงฆ์ ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทเดียวที่มีบทบาทสำาคัญ

ตอ่พระพทุธศาสนา ยอ่มต้องศกึษาใหเ้ขา้ใจถงึการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา คือ การนำาธรรมะไปสูป่ระชาชนเพ่ือให้

เขาเหล่านั้นปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติ อันก่อให้เกิดความสงบสุขแก่ตนเอง และแก่สังคมโดยทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ พระสมุห์ศิริชัย ฐานุตฺตโร (เพ็ชรรัตน์) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของครู และผู้ปกครองต่อ

บทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑” ผลการวิจัยพบว่า 

ครูและผู้ปกครอง มีความคาดหวังว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนควรแสดงบทบาทในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๔ และมีความคิดเห็นต่อบทบาทที่เป็นจริงว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้แสดงบทบาท

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๔ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง ที่มีต่อ

บทบาทที่คาดหวังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จำาแนกตาม

คุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า สถานะภาพ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และรายได้ มีผลทำาให้ความคิดเห็นของครู ผู้

ปกครองทีม่ตีอ่บทบาททีค่าดหวงัในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในโรงเรยีนสงักัดเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบรุ ีเขต ๑ 

ไมแ่ตกตา่งกนั จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวจิยัทีต่ัง้ไวแ้ละงานวจิยัของ พระเกษมศักดิ ์วรสกฺโข (อาสนะทอง) 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์” ผล

การวิจัยพบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักการปฏิบัติหน้าท่ีของพระสังฆาธิการในอำาเภอชุมแสงอยู่ใน

ระดับมากทุกด้านซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับพุทธจักรและอาณาจักร เป็น

ส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม ตลอดถึงการพัฒนาบุคลากร การศึกษาและ อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคณะสงฆ์ โดยใช้

หลกัหนา้ทีข่องพระสงัฆาธกิาร ๖ ด้าน คอื การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห ์การเผยแผพ่ระพทุธ

ศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์ในอำาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า พระภิกษุที่มีอายุ พรรษา การศึกษาสามัญ การศึกษาทางธรรม 

และตำาแหนง่หนา้ทีต่า่งกนั มคีวามคิดเหน็ตอ่การบรหิารกจิการคณะสงฆใ์นอำาเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์แตก

ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ ๐.๐๐๑

 ๕) ด้านจิตใจ พบว่า ระดับบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ด้านจิตใจ โดยรวม อยู่ในระดับมากซึ่งอภิปรายผล ได้ว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อบทบาท

พระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางจิตใจดังคำาที่ว่า “ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม” นอกจากนี้การสอนปฏิบัติวิปัสสนา
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กรรมฐานก็สามารถช่วยให้เกิดความสุขสงบทางจิตใจได้มาก พระสงฆ์มีบทบาทในด้านการช่วยบรรเทาปัญหา 

และมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนได้มาก งานสังคมสงเคราะห์ที่พระสงฆ์จะทำาได้โดยตรงคือ งาน

สังคมสงเคราะห์ทางจิตใจเป็นหลักซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูชินวรานุวัตร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาท

ของวดัตอ่งานดา้นสาธารณสงเคราะห ์: กรณีศกึษาชมุชนบา้นฆอ้งนอ้ย จงัหวดัราชบรุ”ี ผลการวิจัยพบว่า บทบาท

ของวัดต่องานด้านสาธารณสงเคราะห์ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านฆ้องน้อย จังหวัดราชบุรี ทั้ง ๓ ด้าน โดยภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๐๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาจิตใจ ประชาชน

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๑) 

 ๖) ด้านวัฒนธรรม พบว่า ระดับบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ด้านวัฒนธรรม โดยรวม อยู่ในระดับมาก เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา และ

นับถือมานานนับเป็นพันปี ได้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ทั้งในและต่างประเทศ พระพุทธศาสนามี

อทิธพิลตอ่วถิชีวีติของคนไทย เป็นไปตามแนวคำาสอนของพระพทุธเจ้าดงัจะเหน็ไดจ้าก คนไทยมนีสิยัโอบออ้มอารี 

เมตตาสงสาร ไม่นิยมความรุนแรง ไม่ชอบรุกรานใคร ไม่ชอบเอาเปรียบใคร มักมองคนอื่นในแง่ดี ไม่ผูกอาฆาต

พยาบาท ให้อภัยคนง่าย และจากอิทธิพลของพระพุทธศาสนานี้เองที่ทำาให้คนไทยมีใจกว้างไม่มีนิสัยกีดกันหรือ

เบยีดเบยีนชนชาติอืน่หรือศาสนาอืน่ มไีมตรตีอ่ทกุคน ตลอดจนทำาใหค้นไทยยอมรบัและปรบัตวัเขา้กบัสิง่ทีม่าจาก

ต่างวฒันธรรมได้ง่าย ในด้านสงัคมและวฒันธรรม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ววิฒันชยั บญุญานพุงศ์ ไดท้ำาวจิยั

เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนมอญบ้านเกาะเกร็ด 

อำาเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุไีดศ้กึษาลกัษณะการมสีว่นรว่มของประชาชนในการอนรุกัษวั์ฒนธรรมชมุชน และ

ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนโดยศึกษากรณีของชุมชนมอญบ้านเกาะ

เกร็ดอำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่าเพศ อายุ อาชีพ ต่างกัน กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ชมุชน จากการวเิคราะหท์างสถติิพบวา่ ไม่มีผลทำาใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการอนรุกัษว์ฒันธรรมชมุชนแตกตา่ง

กัน และยังพบว่าการศึกษาต่างกันมีผลทำาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนแตกต่างกัน

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ๑. หนว่ยงานภาครฐั เชน่ อบต. อบจ. แม้กระทัง่สำานกังานพระพุทธศาสนา ตอ้งช่วยสนบัสนนุสง่เสรมิ

โครงการของวัดออกสู่สังคมอย่างสมำ่าเสมอ 

 ๒. ผู้นำาชุมชนควรมีการดำาเนินการส่งเสริมสร้างสามัญสำานึกของประชาชนให้มีจิตใจท่ีสงบ ไม่คิด

ฟุ้งซ่านในการดำาเนินชีวิตในทางสายกลางพอเพียงสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ มีจิตสาธารณะ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 ๑. ควรมีการศึกษา เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช”

 ๒. ควรมีการศึกษา เรื่อง “พฤติกรรม และบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอำาเภอท่าศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช”

 ๓. ควรมีการศึกษา เร่ือง “ผลจากการส่งเสริมเรียนรู้บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนา ท่ีมีต่อ

คุณลักษณะของพระสงฆ์ในการพัฒนาในอำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช”
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วิเคราะห์แนวคิดการบริโภคมังสวิรัติตามทฤษฎีประโยชน์นิยม

A CRITICAL STUDY OF CONCEPT OF VEGETARIAN CONSUMER ON UTILITY THEORY

พระอภิชาต ปภสฺสโร (ทองดอนเหมือน) *

บทคัดย่อ

 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีประโยชน์

นิยม (๒) เพ่ือศกึษาแนวคดิการบรโิภคมังสวริติั และ (๓) เพือ่ศึกษาวเิคราะหแ์นวคดิการบริโภคมงัสวริตัติามทฤษฎี

ประโยชน์นิยม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

 ประโยชน์นิยม คือ มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วเห็นแก่ตัว แล้วมักแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองเป็นใหญ่ 

ประโยชนส์ขุสว่นตวัตอ้งมากอ่น เพราะวา่เมือ่มนษุยไ์ดร้บัประโยชนเ์พ่ือตวัเองแล้ว กจ็ะทำาประโยชนเ์พ่ือคนอ่ืนภาย

หลัง และความสุขที่จะถือว่าเป็นการกระทำาที่ถูกต้องนั้น ต้องให้ความสุขแก่สมาชิกในสังคมเท่าเทียมกัน สามารถ

วัดได้ ชั่งตวงได้ ส่วนประโยชน์นิยมของ จอห์น สจ๊วตมิลล์ ได้แก่ ความสุขคือสิ่งเดียวเท่านั้นที่น่าปรารถนา มนุษย์

ต่างปรารถนาความสุขเป็นปกติธรรมดา แรงจูงใจไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำา แรงจูงใจไม่อาจที่จะนำามาเป็นเครื่อง

ตัดสินว่า การกระทำานั้นถูกหรือผิด แต่ผลของการกระทำาต่างหากที่สำาคัญและใช้เป็นเครื่องตัดสิน ประโยชน์ของ

คนอื่นมากกว่าประโยชน์ของตน และไม่ควรเห็นประโยชน์ตนมากกว่าประโยชน์คนอื่น ความจริงที่แท้จริงนั้นมิใช่

มุ่งหาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งแต่ต้องมุ่งหาประโยชน์ส่วนรวมให้มากที่สุด 

 มงัสวริติั คอื การงดเวน้เนือ้สตัวห์รอืการไม่รบัประทานเนือ้สตัว ์ม ี๓ ประเภทใหญ่ๆ  คือ ประเภททีก่นิ

แต่พืช ประเภทที่กิน พืช นม ผลิตภัณฑ์จากนม และประเภทที่กิน พืช นม ไข่ วิธีการรับประทาน ได้แก่ การไม่รับ

ประทานทัง้เนือ้สัตวแ์ละผลติภณัฑจ์ากสตัวท์กุชนดิ การไม่รบัประทานเนือ้สัตวแ์ละไข ่และการไม่รบัประทานเนือ้

สัตว์ แต่ยังคงดื่มนมและรับประทานไข่ คุณค่าของการบริโภคอาหารมังสวิรัติ ได้แก่ ร่างกายขับถ่ายของเสียออก

หมด โลหิตถูกฟอกให้สะอาดขึ้นเรื่อยๆ อวัยวะหลักภายในและอวัยวะประกอบทั้ง ๕ แข็งแรง ร่างกายต้านทาน

ต่อสารพษิไดส้งูกวา่คนปกติธรรมดา เม่ือกนิประจำาไม่เป็นโรครนุแรงเรือ้รงั คุณค่าทางดา้นจติใจ ไดแ้ก ่ทำาใหจ้ติใจ

สงบ เยือกเย็น สุขุม บังเกิดเมตตาจิตอย่างเต็มเปี่ยม อารมณ์ไม่ฉุนเฉียว ไม่โกรธง่าย ไม่มุ่งร้ายอาฆาตพยาบาท มี

สติมั่นคงไม่หวั่นไหวในเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น

 ผลการวิเคราะห ์พบว่า แรงจูงใจการบริโภคมังสวริตัติามทศันะของประโยชนน์ยิม ม ี๒ ประเภท ไดแ้ก ่

แรงจูงใจภายใน คือ มีแรงผลักดันภายในตัวเองอยู่แล้ว แรงจูงใจภายใน คือ มีแรงผลักดันทางครอบครัวหรือทาง

สงัคม แตก่ารทีจ่ะตดัสนิใจยอ่มมีวตัถปุระสงค ์เพือ่ทีจ่ะสนองตอบตอ่ความตอ้งการขัน้พ้ืนฐาน หรอืความตอ้งการ

ขั้นสูงของมนุษย์ อาหารมังสวิรัติ จะมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนก็ต่อเมื่อ นำาเอาวัตถุดิบหลายชนิดที่เป็น

แหล่งของสารอาหารหลักๆ มาประกอบเป็นอาหารร่วมกัน ไม่ใช่เลือกบริโภคเพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง อันจะก่อให้

เกิดการขาดสารอาหารที่มีความจำาเป็นต่อร่างกายได้ และ มีประโยชน์ต่อผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงและผู้ป่วยเป็นโรค

หัวใจ ปัจจุบันอาหารเจและมังสวิรัติมีให้เลือกกินกันมากขึ้น รวมถึงรูปแบบการแต่งเติมทดแทน สารอาหารเพื่อ

 * นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
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ใหม้คุีณค่าทางโภชนาการเพิม่ขึน้ ซึง่ถา้จะกลา่ววา่อะไรคือประโยชนต์อ่สุขภาพโดยแท้จรงิท่ีไดจ้ากการกนิอาหาร

เจและมังสวิรัติ ก็คงเป็นเพราะอุดมไปด้วยผักและผลไม้ ซึ่งมีสารพฤกษ์เคมีที่มีประโยชน์มากมาย ทัศนะของพุทธ

ปรัชญา ความคิดต่อความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับมังสวิรัติคือการไม่ติดในกิเลส และทำาให้ละความชั่ว ช่วยให้

ประพฤติตนมีคุณธรรมประจำาใจเสมอ 

คำาสำาคัญ : การบริโภคอาหารมังสวิรัติ, ทฤษฎีประโยชน์นิยม 

Abstract

 This thesis was purposed to research for 3 respects as (1) to study of utility theory 

concept, (2) to study of vegetarian consumer concept and (3) to study of A Critical Study of 

Concept of Vegetarian Consumer Belong a Utility Theory that is a qualitative research. The 

research results has concluded as follows

 Utility theory of Jeremy Bentham means human being by nature is selfish and always 

find out for benefits to make themselves as a great and must come first and a right happiness 

deem that a right act must give happiness to the members in society in equally could evaluable, 

measurable but utility of John Stuart Mill such as happiness is desirable, the human desire a 

happiness is a normal but the motivation was not related the act. The motivation might not 

able to be the judgment criterion that what is a right act or wrong but the results of the act 

is important and use it as a judgment criterion. The other’s utility more than own utility and 

should not be find the utility for own more than the other utility. A real truth is not purpose 

to find utility for own but find for common interest as much as possible.

 Vegetarian is refrain form meat or do not eat meat has 3 types as eat vegetable only, 

eat vegetable-milk-products made by milk and eat vegetable-milk-egg. Methodology such as 

not eat meat and products made by all kind of meat, not eat meat and egg and not eat meat 

but still drink milk and eat egg. Nutritive value of vegetarian food such as could defecate at all, 

blood purifying, main internal organs and 5 external organs would be strong, higher antibody 

than the normal person when always eat would not has chronic and progressive disease. Mental 

value such as make calm, patient, cool, compassion occur in own heart, not be an irascible, 

irritable, a great malice, to be a stable consciousness for any circumstances etc.

 Analysis results found that motivation for vegetarian consumer in utility theory has 

2 types such as internal motivation is already has internal motivation, internal motivation is 

motivation by family and society but any decisions has to purpose; In order to satisfy the basic 

needs or supreme needs of the human. Vegetarian food has complotted nutritive value when 

take several raw materials which is main nutrient as the ingredients for cooking and not select 
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some kind to consumer that would be occur nutrition deficiency and vegetarian food is good 

for the people with high cholesterol and the patient with heart disease. In a present, vegetarian 

food has many kinds to select including many forms, embellishments to replace the nutritive 

value for more nutritive value on the other word, what is a really good for health by eat the 

vegetarian food should be vegetable and fruit which full of botanical chemistry with many 

useful. Buddhist Philosophy view; opinion to the relationship between religion and vegetarian 

is not be with any desires and ignoring vices and to behave with integrity at all times.

Keywords: utilitarianism, vegetarian

๑. บทนำา

 การเป็นอยู่ในสังคมมนุษย์ยุคอดีตกับยุคปัจจุบันมีความแตกต่างกันด้านชีววิทยาและสังคมวิทยาอัน

เนือ่งดว้ยมนษุยเ์ปน็สัตวส์งัคมทีไ่ม่สามารถอยูโ่ดดเด่ียวได้ จะต้องอยูเ่ปน็กลุม่และมกีฎระเบยีบทีต่อ้งปฏบัิตเิหมอืน

กัน ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็แสวงหาสิ่งต่างๆ มาเพื่อการดำารงชีพให้อยู่ในสังคมตามหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่า 

ปัจจัย ๔ อันได้แก่ อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย ถือได้ว่าปัจจัยเหล่านี้มีความจำาเป็นต่างกัน

โดยเฉพาะการบริโภคอาหารเป็นสิ่งจำาเป็นต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง

 การบริโภคอาหารของมนุษย์ในแต่ละสังคมก็แตกต่างกัน ซึ่งบางสังคมมักบริโภคเนื้อสัตว์ และบาง

สังคมไม่นิยมบริโภคเนื้อสัตว์ แต่นิยมบริโภคอาหารประเภทผักหรือเรียกว่า ชีวจิต เน้นที่ประโยชน์ต่อร่างกาย ใน

ขณะเดียวกันยุคปัจจุบันการบริโภคอาหารที่เรียกว่า มังสวิรัติ กำาลังนิยมเป็นอย่างมาก ดังนั้น การบริโภคมังสวิรัติ 

คือ การบริโภคอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ ด้วยการไม่ฆ่า หรือไม่ทำาอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมี

ชวีติเหลา่นัน้อยา่งเหน็ไดชั้ด การกนิมังสวริตัจิงึเปน็ของขวัญท่ีเรามอบใหแ้กต่วัเราเองอย่างแท้จริง เราจะรู้สึกดขีึน้ 

และคุณภาพชวิีตของเรากจ็ะดขีึน้ เนือ่งจากหนีก้รรมทีห่นักหนว่งของเราไดบ้รรเทาเบาบางลงไป ซ่ึงมันคุ้มค่ามาก

กบัราคาเพียงเล็กนอ้ยท่ีเราตอ้งจา่ยไป ดงัเชน่ อลัเบริต์ ไอนสไตน ์กล่าววา่ “ฉนัคิดวา่การเปลีย่นแปลงและผลของ

อาหารมังสวิรัติที่ทำาให้อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์มีความบริสุทธิ์ขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากทีเดียว 

ดังนั้นมันจึงเป็นสิริมงคลและมีสันติสุขสำาหรับคนเราที่จะเลือกการกินมังสวิรัติ” คำากล่าวเหล่านี้เป็นคำาแนะนำา

ร่วมกันของนักปราชญ์และบุคคลสำาคัญหลายท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน สำาหรับคนบางคนก็เชื่อในเหตุผลทาง

ศาสนาที่คัดค้านการกินเนื้อ แต่ก็ยังมีเหตุผลจูงใจอื่นๆ อีกมากมายในการที่ควรจะกินมังสวิรัติ ซึ่งทุกเรื่องล้วนมี

รากฐานจากสามัญสำานึกทั้งสิ้น เรื่องสุขภาพและโภชนาการของบุคคล เกี่ยวกับนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม เกี่ยว

กับศีลธรรมจรรยาและความทุกข์ทรมานของสัตว์ และเกี่ยวกับความอดอยากหิวโหยของคนในโลก ๓๗๗ และผู้คน

สว่นมากในสังคมนยิมบรโิภคอาหารทีป่ระกอบดว้ยเนือ้สตัวเ์ปน็ส่วนมากโดยคนส่วนมากคิดกนัเอาเองวา่เนือ้สัตว์

พวกน้ันสะอาดและปลอดภัย และมีการตรวจสอบแล้วท่ีโรงฆ่าสัตว์ แต่ความจริงแล้ว มีโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ฯลฯ 

 ๓๗๗ ปิยวรรณ ท่าใหญ่, “ความเส่ียงต่อการเกิดโลหิตจางในกลุ่มผู้บริโภคมังสวิรัติ”, วิทยานิพนธ์คห-กรรมศาสตรบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๔).

๓๒๘
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ถูกฆ่ามาขายในแต่ละวันเป็นจำานวนมากเกินกว่าท่ีจะตรวจสอบได้ครบหมดทุกตัว และก็เป็นการยากมากที่จะ

ตรวจว่าสัตว์ตัวนั้นหรือเนื้อชิ้นนั้นเป็นมะเร็งหรือมีเซลล์มะเร็งหรือไม่ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการตรวจสัตว์ทุกตัวก็ได้ 

 ในปรัชญาตะวันตกก็มีการเสนอทัศนะเก่ียวกับประโยชน์นิยม ซ่ึงมีนักปรัชญาคนสำาคัญ ได้แก่ เจเรอมี

เบน็ธมั (Jeremy Bentham) และ จอหน์ สจว๊ต มลิล ์(John Stuart Mill) แตล่ะทา่นไดเ้สนอแนวคดิเร่ืองประโยชน์

นิยม เช่นตามทรรศนะของเบ็นธัม ประโยชน์นิยมหมายถึง หลักการท่ีถือว่า การกระทำาอย่างใดอย่างหนึ่งจะมี

ประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าการกระทำานั้นจะเพิ่มหรือลดความสุขของปัจเจกชน หรือชุมชนซึ่ง

เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ถ้าการกระทำานั้นเป็นการกระทำาที่เพิ่มความสุขก็ถือว่ามีประโยชน์ ถูกต้องตาม

หลักศีลธรรม ถ้าลดความสุขก็ถือว่าไม่มีประโยชน์ เป็นต้น ๓๗๘

 ตามทรรศนะของมิลล์ ประโยชนน์ยิม หมายถงึ การกระทำาทีก่อ่ใหเ้กิดประโยชน์สขุแก่คนสว่นมาก ถอื

เป็นเกณฑ์ตัดสินได้ว่าการกระทำานั้นสมควรหรือไม่สมควรกระทำา ดีหรือไม่ดีโดยที่แนวคิดนี้ไม่ได้สอนว่า สิ่งที่เรา

ควรทำาคือสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่เรามากที่สุด แต่สอนว่าสิ่งที่ควรทำาก็คือสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขมากที่สุดแก่คน

จำานวนมากที่สุด หลักการนี้มีชื่อว่าหลักมหสุข ๓๗๙ หมายถึง หลักที่ถือว่าหลักที่ถูกต้องของการกระทำาขึ้นอยู่กับ

แนวโน้นที่การกระทำานั้นจะก่อให้เกิดความสุข ความผิดขึ้นอยู่กับแนวโน้นของการกระทำาที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่สวน

ทางกบัความสขุ ๓๘๐ และในการตดัสนิการกระทำาใดๆ กต็าม ตอ้งนำาผลของการกระทำานัน้มาเปรยีบเทียบกบัหลัก

การนี้เสมอ ถ้าเข้ากับหลักการนี้ก็ถือว่าถูกต้อง มีประโยชน์ แต่ถ้าไม่เข้ากับหลักการนี้ก็หมายความว่าการกระทำา

นัน้ไมม่ปีระโยชน ์ในแงข่องความสขุมลิลค์ดัคา้นแนวคิดของเบน็ธมัท่ีเหน็ว่าความสุขของมนษุย์และสัตวเ์ท่าเทียม

กนัในดา้นปรมิาณซึง่เป็นไปไม่ได้ทีม่นษุยจ์ะมคีวามพอใจเหมอืนกับสตัว ์มลิลเ์หน็วา่สิง่ทีท่ำาใหม้นษุยแ์ตกตา่งจาก

สัตว์ก็คือ มนุษย์รู้จักคุณภาพของความสุขมากกว่าสัตว์ ที่รู้จักเพียงปริมาณของความสุขเท่านั้น 

 เมื่อนำาหลักประโยชน์ของเบ็นธัมและมิลล์มาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่า เบ็นธัมเห็นว่าประโยชน์

ตนเองต้องมาก่อน เพราะมนุษย์เห็นแก่ตัวอยู่แล้ว จึงต้องสนองความเห็นแก่ตัวของตนเองให้พอก่อน ส่วนมิลล์

เห็นว่าประโยชน์ส่วนรวมต้องมาก่อนแม้ตนเองจะต้องเสียประโยชน์ไปเพราะการกระทำานั้นก็ถือว่าสมควรที่จะ

ทำา เพราะเป็นการมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

 อย่างไรก็ตามจากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิพากษ์การบริโภคอาหารมังสวิรัติ

ตามทฤษฎีประโยชน์นิยม ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการบริโภคอาหารมังสวิรัตินั้นเพื่อสุขภาพ เพื่อป้องกันและ

บำาบัดโรค ความเมตตาและสงสารสัตว์ที่ถูกฆ่าตายแล้วนำามาเป็นอาหาร ไม่ต้องการให้มีการเบียดเบียน และการ

ทำาร้ายชีวิตสัตว์ เพื่อพิทักษ์สิทธิในการมีชีวิตของสัตว์ ตลอดถึงเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ยังมีนักปรัชญา

กลุ่มประโยชน์นิยม ซึ่งมีทรรศนะว่าการกระทำาที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนส่วนมากโดยอ้างว่า ความสุขสบาย

จากการบรโิภคและคณุค่าทางโภชนาหารเทา่นัน้ที่ถอืว่าเป็นสิง่สำาคญัทีส่ดุ แท้ทีจ่ริงแล้วปญัหาการบรโิภคอาหาร

มงัสวริตันิีเ้ป็นอยา่งไร ผูว้จัิยจะศึกษาวพิากษใ์นประเดน็แรงจงูใจ วธิกีารบรโิภค และคุณค่าของการบรโิภค โดยใช้

ทฤษฎีประโยชนน์ยิมมาใชใ้นการศกึษาวพิากษ์ในครัง้นี ้เพือ่ใหเ้หน็ขอ้เทจ็จรงิซึง่จะเปน็ประโยชนอ์ยา่งยิง่ตอ่สงัคม

ต่อไป 

 ๓๗๘ Jeremy Bentham, The principle of moral and legislation, (New York: Halfner Publishing, 1948 p.3.

 ๓๗๙ วิทย์ วิศทเวทย์, จริยศาสตร์: มนุษย์กับปัญหาจริยธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์, ม.ป.ป.), หน้า ๑๑๑.

 ๓๘๐ John Stuart Mill, Utilirianism, (New York: E.P. Dutlonb and Company Inc, 1951), p.8.

๓๒๙
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีประโยชน์นิยม

 ๒.๒ เพื่อศึกษาแนวคิดการบริโภคมังสวิรัติ

 ๒.๓ เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิดการบริโภคมังสวิรัติตามทฤษฎีประโยชน์นิยม

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งมีลำาดับและขั้นตอนในการ

ดำาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้

 ๓.๑ ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) ได้แก่ ชัยวัฒน์อัต

พัฒน์ จริยศาสตร์ตะวันตกร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร: รามคำาแหง, ๒๕๓๔ วิทย์ วิศทเวทย์. ปรัชญาเบื้องต้น: 

มนษุย ์โลก และความหมายของชวีติ. กรงุเทพมหานคร: อกัษรเจรญิทศัน,์ ๒๕๔๑ และพนดิา ชยัเนตร, รศ. แพทย์

หญิง. “มังสวิรัติกับความมั่นคงของมนุษยชาติ”.สู่ชีวิตใหม่. กรุงเทพมหานคร: ศักดิโสภาการพิมพ์, ๒๕๔๓.

 ๓.๒ ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ ตำารา 

ตลอดทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้

 ๓.๓ วิเคราะห์ ข้อมูลทั้งหมดตามกรอบวัตถุประสงค์

 ๓.๔ เรียบเรียง และสรุปผลการวิจัยพร้อมเสนอแนะ

 ๓.๕ เสนอผลการวิจัยโดยวิธีวิพากษ์และพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

๔. สรุปผลการวิจัย 
 แนวคิดทฤษฎีประโยชน์นิยม

 แนวคิดประโยชน์นิยมของเจเรอมี เบ็นธัม สามารถที่จะสรุปกรอบแนวคิดสำาคัญได้ ดังนี้

  ๔.๑ เบ็นธัมเห็นว่ามนุษย์โดยธรรมชาติแล้วเห็นแก่ตัว แล้วมักแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองเป็นใหญ่

แม้จะกล่าวว่าทำาเพื่อผู้อื่น แต่ที่จริงแล้วก็เห็นแก่ตัวกันทั้งนั้น ดังนั้น การจะให้คนเห็นแก่ประโยชน์คนอื่นต้องให้

รางวัลเป็นสิ่งล่อเพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนหันมาเห็นแก่ประโยชน์เพื่อสังคม เราทุกคนย่อมเห็นประโยชน์ตนเองมา

ก่อนเสมอ

  ๔.๒ เบน็ธมัเหน็วา่ประโยชนส์ขุสว่นตัวตอ้งมาก่อน เพราะวา่เมือ่มนษุยไ์ดร้บัประโยชน ์เพือ่ตวัเองแลว้ 

ก็จะทำาประโยชน์เพื่อคนอื่นภายหลัง หรือ เมื่อผลประโยชน์ของปัจเจกชนได้รับการตอบสนองแล้ว ผลประโยชน์

ส่วนรวมจะตามมาที่หลังอันนับได้ว่าเป็นผลพลอยได้จากการสนับสนุนเรื่องผลประโยชน์ของตัวเอง

  ๔.๓ ความสุขที่จะถือว่าเป็นการกระทำาที่ถูกต้องนั้น ต้องให้ความสุขแก่สมาชิกในสังคมเท่าเทียมกัน 

เพราะเบน็ธมัเหน็วา่ ความสขุของสิง่มีชวีติเทา่กนัในด้านปรมิาณ ดงันัน้สิง่ทีจ่ะถอืไดว่้าเป็นประโยชนม์ากทีส่ดุคือ 

สิง่นัน้จะตอ้งใหค้วามสขุหรอืความพึงพอใจแกท่กุคนมากทีส่ดุไมว่า่สิง่นัน้จะเปน็อะไรกต็ามกถ็อืว่ามปีระโยชน ์และ

การกระทำาใดก็ตามที่ลิดรอนความสุขของสมาชิกลง การกระทำานั้นถือว่าไม่มีประโยชน์

  ๔.๔ ความสุขในทรรศนะของเบ็นธัมสามารถวัดได้ ช่ังตวงได้ โดยใช้หลักการคำานวณแบบสุขนิยม 

(Hedonistic calculus) โดยยึดหลักของความเข้ากัน ระยะเวลา ความใกล้ไกลที่บุคคลนั้นสามารถได้รับความ

สุขเป็นเกณฑ์

๓๓๐
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กรอบแนวคิดของมิลล์ดังที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ

  ๑) ความสุขคือส่ิงเดียวเท่านั้นที่น่าปรารถนา มิลล์เห็นว่า มนุษย์นั้นต่างปรารถนาความสุขเป็น

ปกตธิรรมดา และเป็นสิง่ทีแ่นน่อนวา่ความสขุนัน่เองทีม่อิีทธพิลตอ่ความประพฤตทิกุอยา่งของมนษุย ์ทีก่ลา่วเชน่

นั้นเพราะว่ามิลล์นั้นเป็นนักปรัชญาสุขนิยมมาก่อน แต่ถึงอย่างไรมิลล์ก็ให้ทรรศนะที่แตกต่างออกไปเกี่ยวข้องกับ

ความสุขว่า ความสุขนั้นมีความแตกต่างกันทางด้านคุณภาพ และปริมาณ ผิดกับ เบ็นธัมที่ได้ให้ทรรศนะว่า ความ

สุขนั้นเท่ากันด้านปริมาณ มิลล์กล่าวว่าคุณภาพของความสุขนั้นให้ค่าความสุขมากกว่าปริมาณ ความพอใจของ

มนุษย์กับสัตว์ก็เป็นคนละส่วนกัน 

  ๒) มิลลเ์หน็วา่ แรงจูงใจไม่เกีย่วขอ้งกบัการกระทำา แรงจงูใจไมอ่าจทีจ่ะนำามาเปน็เครือ่งตดัสนิวา่ 

การกระทำานัน้ถกูหรอืผดิ แตผ่ลของการกระทำาตา่งหากทีส่ำาคญัและใช้เปน็เคร่ืองตดัสนิได้ว่าการกระทำานัน้ถูกหรอื

ผดิ เพราะการกระทำาไม่ได้ให้ค่าความผดิถกูทีตั่วมันเอง แตว่า่ผลการกระทำานัน้ทีม่คีา่ความถกูผดิมากกวา่กลา่วคอื 

ถูก-ผิดของการกระทำานัน้ไมแ่นน่อนตายตวัแตจ่ะแปรผนัไปตามผลทีเ่กดิ แมใ้นกรณนีีจ้ะถกูวจิารณว์า่ลทัธิเขาสอน

ให้เป็นคนเย็นชาก็ตาม แต่มิลล์ยังยืนยันว่า แรงจูงใจไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำาแน่นอน

  ๓) ประโยชนน์ยิมของมลิลไ์มไ่ดข้ดัแยง้กบัศาสนา หากตีความวา่พระเจา้หรอืคำาสัง่สอนของพระเจา้

เปน็เพือ่สขุของมหาชน แตศ่าสนาใดๆ กต็ามทีส่อนวา่การกระทำาใดท่ีเปน็ไปเพ่ือประโยชนแ์กผู้่อ่ืนนัน้เปน็ส่ิงท่ีไม่ด ี

ประโยชนน์ยิมของมิลลก์ค็ดัคา้นและไม่ยอมรบัศาสนานัน้ เพราะประโยชนนิ์ยมของมลิลม์หีลกัอยูท่ีก่ารกระทำาเพ่ือ

ประโยชนส์ขุแกค่นสว่นรวม อะไรกต็ามเม่ือนำาทรรศนะของมลิลไ์ปเทียบเคยีงและตดัสนิแลว้ ถา้ขดัแยง้กบัแนวคดิ

ของมิลล์ก็ถือว่าการกระทำานั้นผิด

  ๔) มลิลส์อนวา่ไมค่วรเหน็ประโยชนข์องคนอ่ืนมากกวา่ประโยชนข์องตน และไม่ควรเหน็ประโยชน์

ตนมากกว่าประโยชน์คนอื่น มนุษย์ควรให้ความสำาคัญแก่ประโยชน์ของตนและผู้อื่นเท่าเทียมกันในทุกหน่วยของ

ความสุข การกล่าวเช่นนี้ถือว่า มิลล์ได้เสนอความเป็นกลางให้แก่ลัทธิของเขา

  ๕) มิลล์เห็นว่าความจริงที่แท้จริงนั้น มิใช่มุ่งหาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งแต่ต้องมุ่งหาประโยชน์

ส่วนรวมให้มากที่สุด แล้วผลประโยชน์ส่วนตนจะติดตามมาเป็นผลพลอยได้ทีหลัง การพิสูจน์หลักความสุขท่ีว่า

มนุษย์ต้องการความสุขในฐานะที่เป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต โดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีมองเห็นได้และได้ยินได้ว่า

เพราะความเหน็และไดย้นิสิง่นัน้จรงิๆ จงึแสดงว่ามันเปน็ส่ิงท่ีนา่ปรารถนาและนัน่กเ็ปน็หลักฐานท่ีแสดงวา่ เพราะ

เป็นสิ่งที่ปรารถนาจึงน่าปรารถนาและมนุษย์ปรารถนาความสุข เพราะฉะนั้น ความสุขจึงเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่น่า

ปรารถนา นอกจากนัน้มลิลย์งัเหน็วา่ ความสขุเปน็สิง่ทีด่ ีและความสขุของแตล่ะคนกด็สีำาหรบัเขาแตล่ะคน ความ

สุขของคนทั่วไปก็ดีสำาหรับคนทั่วไป

 แนวคิดการบริโภคมังสวิรัติ

 คำาวา่ “มงัสวริตั”ิ มาจากคำาวา่ “มงัสะ” แปลวา่เนือ้สัตว ์“วิรัต”ิ แปลวา่ การงดเวน้ มังสวรัิตจิงึแปลวา่ 

การงดเว้นเนื้อสัตว์ ซึ่งหมายถึงการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ การถือมังสวิรัติ คือ การรับประทานอาหารที่ประกอบ

ด้วยข้าว พืชผัก ผลไม้และถั่วชนิดต่างๆ โดยงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ทุกประเภท ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งในการ

บริโภคอาหาร 

 อาหารมังสวิรัติแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ (๑) ประเภทที่กินแต่พืช เช่น ผัก ผลไม้ ถั่ว งา 

ข้าว ส่วนพวกไม่กินพืชและผักบางชนิด (๒) ประเภทที่กิน พืช นม และผลิตภัณฑ์จากนม (๓) ประเภทที่กิน พืช 

นม และไข่ สำาหรับไข่ ถ้าเป็นไข่ลมหรือไข่ไม่ผสมก็กินได้ แต่ผู้ที่จะตัดกิเลสก็จะไม่กินเพราะมันจะบำารุงทำาให้เกิด

๓๓๑
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ฮอร์โมนเพศสูง

 มังสวิรัติสามารถเลือกรับประทานได้หลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็มีเงื่อนไขที่ขึ้นอยู่กับความเคร่งครัด 

และวัตถุประสงค์ในการรับประทานของแต่ละบุคคล แต่โดยส่วนใหญ่มักจะแบ่งวิธีการรับประทานมังสวิรัติ ตาม

ลำาดับความเคร่งครัดดังที่นักวิชาการได้แยกประเภท ได้แก่ (๑) มังสวิรัติเคร่งครัด หรือวิสุทธิมังสวิรัติ คือ การไม่

รับประทานทั้งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด รับประทานแต่ผักผลไม้และธัญพืช (๒) มังสวิรัตินม คือ 

การไม่รับประทานเนื้อสัตว์และไข่ (บางศาสนามีข้อห้ามรับประทานไข่ เพราะเชื่อว่าไข่เป็นต้นกำาเนิดของสิ่งมีชีวิต

หรอืเปน็ลกูของสตัว์) (๓) มังสวริติันม-ไข ่คอื การไม่รบัประทานเนือ้สตัว ์แตย่งัคงดืม่นมและรบัประทานไข ่เหมาะ

สำาหรับคนที่ร่างกายจำาเป็นต้องการสารอาหารจำาพวกโปรตีนและไข่ หรือบางคนที่ยังติดในรสชาติของไข่ 

   แรงจงูใจ หมายถึง กระบวนการของการนำาปัจจยัตา่งๆ ทีเ่ปน็แรงจงูใจมากระตุน้หรอืผลกัดนัใหบ้คุคล

แสดงพฤตกิรรมไปอยา่งมีทศิทาง เพือ่บรรลเุป้าหมายหรอืเงือ่นไขทีผู่จู้งใจตอ้งการ ซึง่ปจัจยัท่ีนำามากระตุน้นัน้อาจ

จะเปน็สิง่เรา้หรอืสถานการณ์ทีม่าเรา้ ลอ่จูงใจและผลกัดันใหบ้คุคลเกดิความตอ้งการในเบือ้งตน้ และความตอ้งการ

นี้จะเป็นพื้นฐานทำาให้เกิดภาวะของแรงจูงใจ ประกอบด้วย (๑) แรงจูงใจพื้นฐาน เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นเพื่อความ

อยู่รอดของชีวิต ซึ่งแรงจูงใจพื้นฐานจะเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมเพื่อแสวงหาอาหาร (๒) แรงจูงใจ

ภายใน เปน็แรงจงูใจทีเ่กิดขึน้ภายในตัวบุคคลโดยจะเกดิขึน้ไดเ้องไมต่อ้งมสิีง่เรา้มาจากภายนอกมาลอ่ จงเปน็แรง

จูงใจที่มีมาตั้งแต่เกิด แต่ไม่ค่อยมีความจำาเป็นหรือสำาคัญเท่ากับแรงจูงใจพื้นฐาน (๓) แรงจงูใจภายนอก หรอืแรง

จูงใจจากการเรียนรู้ เป็นแรงจูงใจของบุคคลที่เกิดจากการได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกให้คนเราเกิดจุดมุ่ง

หมาย จนนำาไปสู่การแสดงพฤติกรรมเพื่อนำาตนไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น นับว่าเป็นแรงจูงใจทางสังคมที่สร้างให้บุคคล

เกิดสัมพันธภาพกับผู้อื่น    

 คุณค่าของการบริโภคอาหารมังสวิรัติ ได้แก่ (๑) ร่างกายขับถ่ายของเสียออกหมด ทำาให้ไม่มีสารพิษ

ตกค้างอยู่ภายใน สารอาหารที่มีคุณค่าในพืช ผักสด (๒) เมื่อทานเป็นประจำา โลหิตถูกฟอกให้สะอาดขึ้นเรื่อยๆ 

เซลล์ของร่างกายเส่ือมช้าลงทำาให้อายุยืน ผิวพรรณผ่องใสนัยน์ตาแจ่มใส ไม่พร่ามัว ร่างกายแข็งแรง รู้สึกเบา

สบาย ไม่อึดอัด สุขภาพดี (๓) อวัยวะหลักภายในและอวัยวะประกอบทั้ง ๕ แข็งแรง ทำางานได้ตามปกติสมบูรณ์มี

สมรรถภาพสูง (๔) ร่างกายต้านทานต่อสารพิษได้สูงกว่าคนปกติธรรมดา สารพิษ ได้แก่ สารเคมี ยากำาจัดศัตรูพืช 

ย่าฆ่าแมลง ฯลฯ (๕) เมื่อกินประจำาไม่เป็นโรครุนแรงเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เส้นเลือด

ตีบ ไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคไต ไขข้ออักเสบ โรคเกาต์ โรคเบาหวาน โรคในกระเพาะ และลำาไส้ใหญ่ โรคกระ

เพราะอาหารไม่ย่อย

 คุณค่าทางด้านจิตใจ ได้แก่ ทำาให้จิตใจสงบ เยือกเย็น สุขุม บังเกิดเมตตาจิตอย่างเต็มเปี่ยม อารมณ์

ไม่ฉุนเฉียว ไม่โกรธง่าย ไม่มุ่งร้ายอาฆาตพยาบาท มีสติมั่นคงไม่หวั่นไหวในเหตุการณ์ต่างๆ มีความเจริญรุ่งเรือง

ในชีวิต สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงต่างสรรเสริญยินดี อวยพรให้ไม่มีช่องทางที่วิญญาณตำ่าทุกประเภทเข้าแอบแฝงหรือทำา

อันตรายใดๆ ได้

 อาหารมงัสวริตั ิเปน็ทีน่ยิมในชนกลุม่นอ้ยตัง้แตยุ่คโบราณ มังสวรัิตโิลก มีท่ีมา ๒ ทาง ไดแ้ก่ ทางตะวนั

ตก คอื จากเซเวน่เดย ์แอดเวนติสต์ และมอรน์อน ความเปน็มาของผูท้ีไ่มร่บัประทานเนือ้สตัวย์คุแรกๆ ของมนษุย์

ได้มีการจดบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่า อาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ได้ถูกยอมรับจากกลุ่มชนที่มีชื่อเสียงมากมาย

วา่เปน็อาหารโดยธรรมชาตขิองมนษุย ์ทางตะวนัออก คอื อินเดยีในหมู่ผู้ปฏิบตัโิยคะ และผู้นบัถอืศาสนาฮนิดสูว่น

หนึง่ ผู้กนิเจและมงัสวริตัมิกัเปน็ผูถ้อืศลีปฏบิตัธิรรมอยูแ่ลว้ มีเมตตาจติอยู่เปน็ทุนเดมิ ผู้กนิมังสวริติัท่ีมาจากอินเดยี
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ยังเสนอว่า ที่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าก็กินมังสวิรัติเช่นเดียวกัน เพราะประเพณีชาวเนปาลบริเวณที่เป็นถิ่นฐาน

ศากยวงษ์เขาไม่กินเนื้อสัตว์อยู่แล้วเป็นปกติ อย่างไรก็ดีในพุทธบัญญัติมิได้กำาหนดการกินมังสวิรัติ ก็อาจด้วยเหตุ

ที่ไม่ต้องการให้ตึงเกินไปนัก สำาหรับกุลบุตรของชาวพุทธที่จะเข้ามาบวช ต่อเมื่อศรัทธาแล้วจึงค่อย ปฏิบัติเอง

 การบริโภคมงัสวริตัใินประเทศไทย สันนษิฐานวา่มาจากการกนิเจในประเทศจนี ความเปน็มาของการ

กนิเจในประเทศไทยอนัดับแรกจำาเป็นต้องกลา่วถงึภมิูหลงั หรอืแหลง่ทีม่าของชาวจนีอพยพ เพราะการกนิเจทีอ่ยู่

ในสังคมไทยนั้น เกิดจากความเชื่อที่ผสมผสานกันระหว่างพระพุทธศาสนามหายาน เต๋า ขงจื้อ และเมื่อชาวจีนได้

อพยพเขา้มาในไทยกไ็ดน้ำาความเชือ่เหลา่นีเ้ขา้มาดว้ย ชาวจนีไดอ้พยพเขา้มาในประเทศไทยคร้ังแรก ในกลางพุทธ

ศตวรรษที่ ๘ เนื่องจากเกิดกบฏขึ้น ต่อมาพุทธศตวรรษที่ ๑๓ สมัยราชวงศ์ถัง ไทยกับจีนได้มีการติดต่อกันทาง

ค้าขาย และมีสัมพันธไมตรีต่อกันด้วยดีตลอดมา

 เทศกาล “กินเจ” หรือ “เจ” ที่ภูเก็ตคนกินเจเรียก “เจเดือนเก้า” ชาวกะทู้อยากให้พิธี “กินเจ” ของ

ตนสมบรูณแ์บบตามแบบพธิใีนมณฑลกงัใส จึงได้สง่ตวัแทนไปนำาเอาควนัธปูกลบัมา โดยการตัง้มัน่ทีแ่รงกลา้เพราะ

พิธีการนำาควันธูปกลับมานั้น ต้องจุดธูปต่อกันมิให้หมดดับไป ศาลเจ้ากะทู้จึงเป็นศูนย์กลางของเทศกาลกินเจท่ี

ภูเก็ตเรื่อยมา จึงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 วิเคราะห์แนวคิดการบริโภคมังสวิรัติตามทฤษฎีประโยชน์นิยม

 ๑. วเิคราะหแ์รงจูงใจการบรโิภคมงัสวิรตัทัิศนะของประโยชนน์ยิม ยอมรบัหลักการทางจติวทิยาเกีย่ว

กับธรรมชาติของมนุษย์ว่า “ธรรมชาติได้จัดวางมนุษย์ให้ตกอยู่ในอำานาจความจริงที่ยิ่งใหญ่ ๒ อย่าง คือ ความ

เจ็บปวดและความสุข ซึ่งเป็นกำาหนดว่าเราควรทำาอะไรอีก อีกแง่หนึ่ง ความสุขก็เป็นมาตราตัดสินความดี และอีก

แง่หนึ่ง ทั้ง ๒ สิ่งนี้เป็นแรงจูงใจให้เราทำา พูด และความคิดแม้เราว่าจะพยายามทุกวิถีทางที่จะเป็นอิสระจากการ

ตกอยู่ในอำานาจของทั้งสองอย่างนี้ จากทัศนะประโยชน์นิยมของเบ็นธัมชี้ให้เห็นว่า แรงจูงใจที่สำาคัญ คือ ความ

สุข และความทุกข์ ถึงแม้จะบริโภคอาหารมังสวิรัติเพราะการแนะนำาของผู้อื่นหรือบริโภคเพราะมีอัธยาศัย (แรง

จูงใจ) ในการบริโภคอยู่ก่อนแล้วก็ตาม แต่เมื่อสรุปในประเด็นที่เกี่ยวกับแรงจูงใจแล้ว ย่อมจัดเข้าในลักษณะของ

แรงจูงใจ ๒ อย่าง คือ (๑) แรงจูงใจภายใน กล่าวคือ ผู้ที่บริโภคอาหารมังสวิรัติมีแรงผลักดัน (อัธยาศัย) ภายในตัว

เองอยู่แล้ว (๒) แรงจูงใจภายใน กล่าวคือ ผู้ที่ตัดสินใจบริโภคอาหารมังสวิรัติมีแรงผลักดันทางครอบครัวหรือทาง

สังคม เช่น พ่อแม่ คนรู้จัก หรือแพทย์แนะนำาให้บริโภค แต่โดยทั่วไปแล้ว 

 แต่อย่างไรก็ตาม การที่มนุษย์จะตัดสินใจทำาอะไร ย่อมมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของตนเองเสมอ 

การมวีตัถุประสงคห์รือเป้าหมายนัน้ทำาใหเ้กดิแรงจูงใจท่ีจะมุง่ไปสูเ่ปา้หมายหรอืวตัถุประสงคต์นเองตัง้เอาไวเ้สมอ 

เพือ่ทีจ่ะสนองตอบตอ่ความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน หรอืความตอ้งการขัน้สงูของมนษุยเ์อง ปญัหาคอื แมพ้ทุธศาสนกิชน

หันมาบริโภคอาหารมังสวิรัติกันมากขึ้น แต่เมื่อเทียบกับอัตราพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศแล้วยังมีจำานวนน้อยอยู่ 

การบริโภคอาหารมังสวิรัตินั้นมีคุณประโยชน์มากมายหลายด้าน และเป็นความเชื่อและความศรัทธาของมนุษย์

แต่ละคนว่าควรจะต้องปฏิบัติใจในการดำารงชีวิตการอยู่กิน และผลของการปฏิบัติจะส่งผลดีต่อตนเองอย่างไร แต่

ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเชื่อและศรัทธาเหมือนกันหมด 

 ๒. วเิคราะหโ์ทษของการบรโิภคมงัสวรัิตทัิศนะของประโยชนน์ยิม ปริมาณความพึงพอใจของส่ิงมีชวีติ

เท่าเทียมกัน เช่น การเล่มเกมกดดีเท่าๆ กับการฟังบทกวี และเห็นว่าคุณธรรม ความรัก ความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่

ไม่ยอมรับความความดีนั้นเป็นอิสระจากความดีคือความพึงพอใจ จุดมุ่งหมายที่ต้องการคือ สิ่งที่ก่อให้เกิดความ

สุขหรือความพึงพอใจเท่านั้น และการแสวงหาความสุขหรือห้องกันความทุกข์ความเจ็บปวด นี่คือจุดมุ่งหมาย
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เดียวเท่านั้นท่ีมนุษย์ต้องการ เพราะว่าความพึงพอใจและความเจ็บปวดคือสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีในฐานะเป้าหมาย 

และความดีหรือความไม่ดีนั้นมีค่าในตนเอง มิใช่มุ่งหาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งแต่ต้องมุ่งหาประโยชน์ส่วนรวม

ให้มากที่สุด แล้วผลประโยชน์ส่วนตนจะติดตามมาเป็นผลพลอยได้ทีหลัง 

 จากทัศนะของเบ็นธัม และมิลล์ สรุปได้ว่า สิ่งที่มนุษย์แสวงหา คือ สิ่งที่ก่อให้เกิดความสุข ความสุข

จึงเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่น่าปรารถนา สิ่งที่ไม่เป็นความสุขก็ไม่น่าปรารถนา ดังนั้น การรับประทานอาหารมังสวิรัติ

ควรพจิารณาเหตผุลบางประการทีจ่ะไดร้บั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ด้านคณุคา่ทางอาหารหรอืโภชนาการอยา่งครบถว้น 

เพื่อพัฒนาการทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความสุขในการดำาเนินชีวิต 

 นอกจากนีม้ปีระชาชนบางกลุม่ของมงัสวริตัชินดิเครง่ครดัท่ีกินอาหารเพียงม้ือเดยีว ดงันัน้โอกาสท่ีจะ

ไดร้บัสารอาหารไม่เพียงพอจงึมมีากกวา่ในมงัสวริตัปิระเภทอ่ืนๆ นมและไขเ่ปน็อาหารท่ีมีคุณค่าอาหารสูง นอกจาก

จะเปน็ต้นตอของสารอาหารโปรตนีทีม่คีณุภาพดแีลว้ ยงัเปน็ตน้ตอของสารอาหารอ่ืนอีกหลายอย่าง เชน่ นมเปน็ตน้

ตอของธาตุแคลเซียมที่ดีที่สุด มีวิตามินบี ๒ และวิตามินเอ ในปริมาณสูงพอควร ไข่ก็เช่นเดียวกัน เป็นต้นตอที่ดี

ของเหล็กและวิตามินเอด้วย

 ๓) วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการบริโภคมังสวิรัติ

  (๑) ทศันะของประโยชนน์ยิม เมือ่คดิจะทำาประโยชนก์ใ็หต้ดัสินใจทำาโดยท่ีเกดิขึน้เท่านัน้ แม้ผลท่ี

เกิดอาจจะทำาให้คนรอบข้างกล่าวหาว่าแล้งนำ้าใจก็ยอม สำาหรับชาวประโยชน์นิยมแล้วถ้ามีการกระทำาอันหนึ่งคน

ทั่วไปเรียกว่าการกระทำาที่ไม่มี “หัวใจ” แต่การกระทำานั้นมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของผู้กระทำาเอง แต่เป็นไป

เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม การไม่มีหัวใจ ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

  จากทศันะของเบม็ธมัและมลิล ์ทีว่า่แรงจงูใจมิลล์กล่าววา่ หากมีเจตนาหรือความรู้สึกเขา้มาเกีย่วขอ้ง

แล้ว ทำาให้ประโยชน์สุขลดน้อยลง ก็เป็นสิ่งที่ต้องละเว้นเสีย แต่หากการกระทำานั้นทำาไปเพื่อการเป็นผู้ให้ความ

อบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ ทำาให้ประโยชน์สุขคนส่วนมากเพ่ิมขึ้น จากทรรศนะนี้สามารถวิเคราะห์ผลของการ

บริโภคอาหารมังสวิรัติได้ว่า โรคที่เกิดจากการรับประทานอาหารมังสวิรัติ 

  จะเห็นได้ว่าอาหารมังสวิรัติ จะมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนก็ต่อเมื่อ นำาเอาวัตถุดิบหลายชนิดที่

เป็นแหล่งของสารอาหารหลักๆ มาประกอบเป็นอาหารร่วมกัน ไม่ใช่เลือกบริโภคเพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง อันจะก่อ

ให้เกิดการขาดสารอาหารที่มีความจำาเป็นต่อร่างกายได้

  (๒) ทศันะของผูบ้รโิภคอาหารมงัสวริตั ินอกจากอาหารมงัสวริตัสิามารถใหค้ณุคา่ทางโภชนาการได้

อย่างสมบูรณแ์ล้ว ผลทีต่ามมาคอืประโยชนข์องอาหารมงัสวริตัติอ่สุขภาพอนามัยของผู้บรโิภค พบวา่ มีประโยชน์

ต่อผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงและผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ เนื่องจากผลจากการศึกษาการได้รับสารอาหารพวกไขมันอิ่มตัว

และโคเลสเตอรอลในผูท้ีเ่ปน็นกัมังสวริตัพิบวา่มปีรมิาณตำา่ และพบวา่ปรมิาณไขมันในเลือดกต็ำา่กวา่ผู้ท่ีรับประทาน

เนื้อสัตว์ จากการพิจารณาลักษณะและปริมาณไขมันที่ได้รับและสภาวะไขมันในเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้

คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น หลายๆ คนที่รักษาสุขภาพด้วยการกินอาหารมังสวิรัติแทนการกินอาหารที่ทำา

จากเนื้อสัตว์ เพราะคิดว่า การกินอาหารมังสวิรัติจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีปลอดโรคภัยไข้

 ๔) วิเคราะห์ความสอดคล้องการบริโภคมังสวิรัติกับทฤษฎีประโยชน์นิยมทัศนะของประโยชน์นิยม 

สามารถที่จะสรุปกรอบแนวคิดสำาคัญได้ ดังนี้ (๑) เบ็นธัมเห็นว่ามนุษย์โดยธรรมชาติแล้วเห็นแก่ตัว (๒) เบ็นธัม

เห็นว่าประโยชน์สุขส่วนตัวต้องมาก่อน เพราะว่าเมื่อมนุษย์ได้รับประโยชน์ เพื่อตัวเองแล้ว ก็จะทำาประโยชน์เพื่อ

คนอืน่ภายหลัง (๓) ความสขุท่ีจะถอืวา่เป็นการกระทำาทีถ่กูตอ้งนัน้ ต้องใหค้วามสขุแกส่มาชิกในสงัคมเทา่เทียมกัน 
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

เพราะเบน็ธมัเหน็วา่ ความสขุของสิง่มชีวิีตเทา่กนัในดา้นปริมาณ ดงันัน้ ส่ิงท่ีจะถอืไดว้า่เป็นประโยชนม์ากท่ีสุดคือ 

สิ่งนั้นจะต้องให้ความสุขหรือความพึงพอใจแก่ทุกคนมากที่สุดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามก็ถือว่ามีประโยชน์ ผู้

วิจัยมีความเห็นว่าปัจจุบันอาหารเจและมังสวิรัติมีให้เลือกกินกันมากขึ้น รวมถึงรูปแบบการแต่งเติมทดแทน สาร

อาหารเพือ่ใหมี้คณุค่าทางโภชนาการเพิม่ขึน้ ซึง่ถา้จะกล่าววา่อะไรคอืประโยชนต์อ่สขุภาพโดยแทจ้รงิทีไ่ด้จากการ

กินอาหารเจและมังสวิรัติ ก็คงเป็นเพราะอุดมไปด้วยผักและผลไม้ ซึ่งมีสารพฤกษ์เคมีที่มีประโยชน์มากมาย และ

ยังมีกากใยอาหารที่ช่วยเรื่องระบบขับถ่าย ช่วยดักจับสารพิษภายในลำาไส้

  ๕) วิเคราะห์ความสอดคล้องการบริโภคมังสวิรัติกับแนวคิดในพุทธปรัชญาทัศนะการบริโภคมังสวิรัติ

กับแนวคิดในพุทธปรัชญา ผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติในประเทศไทยส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีการปฏิบัติ

ศาสนกิจท้ังแบบเคร่งครัดและไม่เคร่งครัด และส่วนใหญ่เห็นว่า ความคิดต่อความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับ

มงัสวริติัคอืการไมต่ดิในกเิลส และทำาใหล้ะความชัว่ ส่วนในดา้นความคิดตอ่ความประพฤตขิองประชาชนท่ีบริโภค

อาหารมงัสวริตัสิว่นใหญเ่หน็วา่ จะช่วยใหป้ระพฤตตินมีคุณธรรมประจำาใจเสมอ และในดา้นความเหน็ท่ีมีเกีย่วกบั

สิง่ทีน่กัมงัสวริตัติอ่ตา้น คอื สว่นใหญเ่หน็วา่ตอ่ตา้นการกระทำาบาปทกุชนดิและตอ่ตา้นการฆา่สัตว ์ซึง่ตรงกบัหลัก

พุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยที่สอนให้คนมีเมตตากรุณาและไม่เบียดเบียน 

 ๖) วเิคราะหค์ณุคา่การบริโภคมังสวริติัตอ่ชวีติมนษุย ์ทรรศนะของประโยชนน์ยิม กลา่ววา่ ผลประโยชน์

ของชุมชน หมายถึง ผลรวมของประโยชน์ทั้งหมดของสมาชิกในชุมชนนั้นส่วนประโยชน์ของบุคคล หมายถึง ผล

ประโยชนข์องสมาชกิในสงัคมนัน้ๆ เม่ือกลา่วโดยรวมแลว้ผลประโยชนข์องบคุคลกร็วมอยูใ่นผลประโยชนข์องชุมชน

นั้นเอง ดังที่เขาได้เน้นยำ้าในเรื่องดังกล่าวของบุคคล และการกระทำาใดๆ ก็ตามที่ถือว่าจะเข้ากับหลักอรรถประโย

ชน์ของเบ็นธัมได้ก็โดยที่การกระทำานั้นมีแนวโน้นท่ีจะเพิ่มความสุขของชุมชนมากกว่ามีแนวโน้นที่จะลดความสุข

ของชุมชนนั้น 

 สำาหรบัทรรศนะของผูว้จิยัเห็นวา่ ความจรงิแลว้การเสนอทรรศนะโดยใหค้า่ความสขุแกท่กุสิง่ทกุอยา่ง

เทา่เทยีมกนันีอ้าจเปน็ส่ิงทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้เพราะความสขุของผูใ้หญก่บัเดก็มนัเปน็คนละอยา่งกนั ความพอใจของเดก็

อาจอยู่กับการเล่นสนุกสนานไปวันๆ แต่ความสุขของผู้ใหญ่อาจจะเป็นอย่างอื่นที่ดีกว่าเด็กก็ได้ เพราะฉะนั้นแม้

เบน็ธมัจะบอกวา่ความสขุของสิง่มชีวีติทกุอยา่งเทา่เทียมกนัในดา้นปริมาณ แต่ความจริงแล้วอาจจะไม่เปน็เชน่นัน้

กไ็ด ้เชน่ กรณีลกูชายรฐัมนตรกีบัเด็กลกูชาวนาในชนบททีส่อบเขา้เรียนแพทยศาสตรไ์ด ้ลกูรฐัมนตรีอาจจะดใีจอยู่

บ้าง แต่ก็คงไม่ตื่นเต้นมากนักเพราะเขาเตรียมตัวนาน ส่วนเด็กคนหลังนั้นรวมไปถึงพ่อแม่เขาด้วยคงดีใจเป็นที่สุด

เพราะอาจเปน็หนึง่ในลา้นเทา่นัน้ทีจ่ะทำาได้เชน่นัน้ ซึง่จะเหน็เปน็ตวัอยา่งไดว้า่ความสขุของคนนัน้แมจ้ะมเีหมอืน

กันแต่คงไม่มีทางที่จะเท่ากันได้

 ทัศนะวิจารณ์ของผู้วิจัย

 ผู้วิจัยเห็นว่า แม้พุทธศาสนิกชนหันมาบริโภคอาหารมังสวิรัติกันมากขึ้น แต่เมื่อเทียบกับอัตรา

พุทธศาสนิกชนทั้งประเทศแล้วยังมีจำานวนน้อยอยู่ การบริโภคอาหารมังสวิรัตินั้นมีคุณประโยชน์มากมายหลาย

ด้าน และเป็นความเชื่อและความศรัทธาของมนุษย์แต่ละคนว่าควรจะต้องปฏิบัติใจในการดำารงชีวิตการอยู่กิน 

และผลของการปฏิบัติจะส่งผลดีต่อตนเองอย่างไร แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเช่ือและศรัทธาเหมือนกัน

หมด จะเชื่ออะไรเชื่ออย่างไรและปฏิบัติอย่างไรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเรา ที่สำาคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือความเชื่อ 

ความศรัทธาและปฏิบัติต่างๆ จะต้องไม่ก่อเกิดความเดือดร้อนทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นด้วย
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 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นด้วยกับการบริโภคอาหารมังสวิรัติ เพราะการบริโภคเนื้อสัตว์ทำาให้พบโรคท่ี

เกิดจากการกินเนื้อสัตว์ การกินเนื้อแดงหรือเนื้อสัตว์ใหญ่ตั้งแต่ ๕ ส่วนขึ้นไปของปริมาณอาหารที่บริโภคเข้าไป

ตอ่สปัดาห์เพิม่ความเสีย่งต่อการเกดิโรคขอ้อกัเสบได้ เพราะโปรตนีคอลาเจนในเนือ้กระตุน้ระบบภมูคุ้ิมกนั ทำาให้

เกดิการอักเสบของขอ้ตอ่และในเนือ้มธีาตเุหลก็สงูอาจจะสะสมในขอ้ ทำาใหอ้นมุลูอสิระเพิม่ขึน้ได ้คนทีก่นิเนือ้สตัว์

มากๆ เสี่ยงต่อการเกิดโรคนิ่วในถุงนำ้าดีได้ เพราะเนื้อมีไขมันอิ่มตัวสูง เพิ่มโคเลสเตอรอลในเลือด ทำาให้เกิดนิ่วใน

ถุงนำ้าดีได้ สมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ เพราะเกิดการสร้างโปรตีนผิดปกติในสมอง เกิดปัญหาความจำาเสื่อมลง แต่

วิตามิน สารคุณค่าพืชผัก และสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น โพลีฟีนอลส์ จะพบมากในผัก ผลไม้ ช่วยป้องกันการสร้าง

โปรตีนผิดปกติในสมอง การกินโปรตีนจากเนื้อแดงมากเกินไปจะมีผลเสียต่อกระดูก ทำาให้กระดูกโปร่งบางหรือ

กระดูกพรุน ซึ่งเกิดจากการย่อยโปรตีนทำาให้เกิดภาวะกรดมากเกินที่ต้องขับออกทางไต และก่อนขับออกต้องมี

การดึงด่าง โดยเฉพาะแคลเซียมจากกระดูกไปช่วยขับกรดออก ทำาให้เกิดการสูญเสียแคลเซียม มากขึ้น

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เป็นสาเหตุของโรคร้ายท่ีสำาคัญมากมาย เช่น โรคหัวใจ 

โรคมะเร็ง โรคเส้นเลือดในสมองตีบตัน โรคเก๊าท์ วัณโรค โรคลำาไส้ โรคมะเร็ง โรคตับ โรคไต โรคถุงนำ้าดี ฯลฯ แม้

เน้ือสัตวจ์ะอร่อย หอมหวานเหมอืนดอกกหุลาบ แตก่ม็หีนามมาท่ิมแทงผู้ท่ีจะมาเดด็ดอกไม้นัน้ไปชม เนือ่งจากใน

สัตว์ มีสิ่งสกปรกโสโครก เช่น ยูเรีย (ผงผลึกสีขาวที่อยู่ในปัสสาวะ) และกรด ยูริคในนำ้ามันของเนื้อนั้น ที่น่าตกใจ

คือ รสชาติที่หอมอร่อยของเนื้อสัตว์นั้น คือนำ้าอันนี้นี่เอง

 ข้อเสนอแนะ

 ในวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มุ่งศึกษาวิเคราะห์แนวคิดการบริโภคมังสวิรัติตามทฤษฎีประโยชน์นิยม เท่านั้น 

มีมุมมองอื่นที่เป็นประเด็นควรศึกษา คือ

 ๑. ศึกษาเรื่องการบริโภคอาหารมังสวิรัติกับทฤษฎีอื่นทางจริยศาสตร์

 ๒. ศึกษาเรื่องการบริโภคอาหารมังสวิรัติอย่างถูกวิธี

 ๓. ศึกษาโดยใช้ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญากลุ่มอื่นๆ โดยการศึกษาวิพากษ์
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

บทบาทพระสงฆ์กับการบริหารความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่สังคมเข้มแข็ง

The Monk”s Role on Cultural Diversities Management to Strong Society

นายธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล*

บทคัดย่อ

 สังคมไทยเองมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูง ดังจะเห็นว่า ภาคเหนือเองแต่ละจังหวัดก็มี

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร การแสดงพื้นบ้านหรืออื่นๆ ที่แตกต่างกัน อีสานใต้ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัด

นครราชสีมา จงัหวดับรุรีมัย์ จงัหวดัสรุนิทร ์จงัหวัดศรสีะเกษ จงัหวดัอุบลราชธาน ีต่างกมี็วฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั 

ตัวอย่างเช่น จังหวัดศรีษะเกษที่มีกลุ่มชาติพันธ์ที่หลากหลาย คือ กลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว กลุ่มชาติพันธุ์ส่วย กลุ่ม

ชาติพันธุ์เยอ และกลุ่มชาติพันธุ์เขมร นั่นทำาให้จังหวัดศรีษะเกษเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

ความหลากหลายเหล่านี้บางครั้งนำามาซึ่งความขัดแย้งมากมาย     

 ขณะเดียวกันพระสงฆ์ถือเป็นผู้นำาชุมชน เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ชีวิตของประชาชนผูกพัน

กับพระสงฆ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในสังคมกับพระสงฆ์จึงไม่สามารถ

แยกกันได้ ทั้งนี้เพราะต่างต้องอาศัยซึ่งกันและกันและกันตลอดเวลา ดังนั้นพระสงฆ์จึงมีบทบาทอย่างมากในการ

ที่จะทำาให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเหล่านั้นสามารถอยู่ร่วมกันตลอดจนเปลี่ยนเป็นจุดแข็งและพัฒนาจน

เป็นสังคมท่ีเข้มแข็งได้ไม่ยากเย็นนัก ส่วนหนึ่งเพราะพระสงฆ์มีสถานเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทยซึ่ง

นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด

 เพยีงแคก่ารดำาเนนิงานตา่งๆ ตามบทบาทของพระสงฆท์ัง้ ๖ ดา้นเปน็เบือ้งตน้แลว้นัน้คงยงัไมเ่พยีงพอ 

ฉะนั้นต้องดำาเนินไปอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ ต้องนำาหลักของการบริหารของ Henri Fayol หรือที่บางท่านเรียก

ว่า หลัก POCCC มาบูรณาการ (Integrate) ด้วย เพราะการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบทุกบทบาทที่ต้องแสดงจะ

ทำาให้การแสดงบทบาทสามารถแสดงได้อย่างเต็มที่และแสดงได้ดีมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาให้เป็นสังคมเข้ม

แข็งได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ต้องดำาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

คำาสำาคัญ : หลักการบริหาร, วัฒนธรรม, สังคมเข้มแข็ง

Abstract

 Thai society has high cultural diversities, it can be seen that the northern of each 

province has eating cultures, folk performances and so on that has difference. The northeastern 

consists of Nakhon Ratchasima, Buriram, Surin, Srisaket, Ubon Ratchathani have different cultures 

have such as Srisaket province has the ethnic diversity, including the ethnic group of Tai – Laos, 

 * วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๓๓๗
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Suai, Yer and Khmer Srisaket is a province that have cultural diversities, these diversities some-

times led to many conflicts.

 The Buddhist monks in Thailand currently has a role on the sixth missions according 

to the Sangha Act of 1962 (B.E.2505) (No. 2), Act of 1992 (B.E.2535), namely the Sangha admin-

istration, the Buddhist studies, the educational welfare, the Buddhism propagation, the public 

works and the public welfare. Meanwhile, the Buddhist monks are the community leader, the 

people’s soul, the people’s life concerned with the Buddhist monks one way or another, so the 

relationship between the people in society and the Buddhist monks that cannot be separated 

this is because rely on each other all the time. Thus, the Buddhist monks have much role in 

those cultural diversities and able to coexist as well as a strength and development to be a 

strong social that is not difficult. A part of the Buddhist monks have the place for soul or mind 

of Thai people that believe in most Buddhism.

 Merely various operations according to the Sangha Act of six aspects are still preliminary 

that is not enough. Therefore, it has to operate systematically, that is to bring the administration 

principle of Henri Fayol or someone called POCCC for bringing integration. Because the operating 

systems are all roles that are required to show fully the role and show even more that effects 

to develop the strong social automatically, owing to operate seriously and continuously. 

Keywords : Management principle, Culture, Strong Social

๑. บทนำา 
 ความหลากหลายทางวฒันธรรมนัน้มอียูท่ัว่ทัง้ระดบัเลก็ๆ ดา้นขอบเขตของพืน้ที ่อนัได้แก ่ตำาบล อำาเภอ 

จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ จนถึงระดับนานาประเทศ ตามลำาดับ ทั้งนี้เป็นเพราะบรรพชนของแต่ละท้องถิ่นแต่ละ

ทอ้งทีม่คีวามแตกต่างกนั ด้วยเหตุดังกลา่วในบางพืน้ทีค่วามแตกตา่งทางดา้นวฒันธรรมนัน้นำาพาไปสูก่ารเกดิความ

ขดัแยง้ในชมุชน ตลอดถงึก่อใหเ้กิดสงครามมามากมายดังทีป่รากฏในหนา้ประวตัศิาสตรข์องสงครามโลกครัง้ที ่๑ 

ครัง้ที ่๒ หรอืแมแ้ตส่งครามอืน่ๆ ทีผู่เ้ขยีนไมไ่ดก้ลา่วไว ้ณ ท่ีนีก้ต็าม ล้วนแล้วแตม่ฉีนวนส่วนหนึง่มาจากความแตก

ต่างทางวัฒนธรรมหรือสังคมทั้งสิ้น

 ขณะเดยีวกนัประเทศไทยเองถงึแม้ประชาชนสว่นใหญจ่ะนับถอืพระพุทธศาสนามากถงึ ๙๔.๖% ๓๘๑

ก็ตามแต่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมยังมีอยู่มาก เช่น ความหมายหลายทางด้านภาษา วิถีชีวิต การแต่งกาย 

เทศกาลและพิธีกรรม ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งถึงแม้จะ

อยู่ในภูมิภาคเดียวกันยังมีความหลากหลายได้เช่นกัน อาทิ การที่จังหวัดในภาคเหนือมีสำาเนียงภาษาพ้ืนเมืองที่

แตกต่างกัน การที่จังหวัดน่านมีหลากหลายชนเผ่า การที่จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งจังหวัดในภาคเหนือแต่

หาใช่ใช้ภาษาเดียวกันทั้งหมดไม่ เป็นต้น

 ๓๘๑ สำานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, การสำารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต (ความสุข) 

คนไทย พ.ศ. ๒๕๕๗, (กรุงเทพมหานคร : สำานักงานสถิติแห่งชาติ, ๒๕๕๘) หน้าบทสรุปสำาหรับผู้บริหาร.

๓๓๘
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 การทีผู่เ้ขยีนกลา่วนำาดงัทีก่ลา่วมานัน้สามารถนำาไปสู่ความสงสัยในแนวทางท่ีจะนำาไปสู่การเปน็สังคมที่

เข้มแข็งไดน้ัน้ตอ้งกระทำาเชน่ไร สิง่หนึง่ทีก่ระผมพิจารณาภายใต้ขอ้มูลตา่งๆ ผสมผสานกบัความตระหนกัและเหน็

วา่เปน็สิง่สำาคัญ คอื การบรหิารความหลากหลายนัน้ใหเ้ปน็จดุแขง็ซึง่ยงัผลไปสูก่ารพัฒนาให้สงัคมมคีวามเขม้แขง็

ต่อไป เพราะการเปลี่ยนให้คนล้มเลิกวัฒนธรรมบางอย่างที่ถูกสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษและตนเองได้กระทำามา

เปน็เวลานานนัน้เป็นสิง่ทีก่ระทำาได้ยาก โดยตัวแสดงหลกัท่ีตอ้งบรหิารความหลากหลายทางวฒันธรรมเหลา่นัน้ให้

เป็นแรงผลักดันไปสู่การเป็นสังคมที่เข้มแข็งได้นั้น คือ พระสงฆ์นั้นเอง

๒. แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์
 พระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบันมีบทบาทตามภารกิจ ๖ ประการ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 

๒๕๐๕ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ กลา่วคอื บทบาทดา้นงานปกครองคณะสงฆ ์งานศาสนศึกษา งานศกึษาสงเคราะห ์

งานเผยแผ่ศาสนธรรม งานสาธารณูปการ และงานสาธารณสงเคราะห์ ขณะเดียวกันพระสงฆ์ถือเป็นผู้นำาชุมชน 

เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ชีวิตของประชาชนผูกพันกับพระสงฆ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นความ

สัมพันธ์ระหว่างประชาชนในสังคมกับพระสงฆ์จึงไม่สามารถแยกกันได้ ทั้งนี้เพราะต่างต้องอาศัยซึ่งกันและกัน

และกันตลอดเวลา ดังนั้นพระสงฆ์จึงมีบทบาทอย่างมาก ส่วนหนึ่งเพราะมีสถานเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน

คนไทยซึ่งนับถือศาสนาพุทธมากที่สุด 

 ในอดตีหนา้ทีโ่ดยตรงของพระสงฆต์ามท่ีบญัญตั ิคือ เปน็ผู้ใหธ้รรมเปน็ทานคือการใหธ้รรมะโดยชีแ้จง 

และนำาในเรื่องหลักความดีงาม หรือหลักการที่จะช่วยให้สังคมมนุษย์ประสบแต่สิ่งที่ดีงามดังนั้น โดยหลักการแล้ว

พระสงฆม์หีน้าทีจ่ะต้องกระทำาเพ่ือประโยชน์สขุของมวลชนซึง่พระพทุธเจา้ได้ทรงประกาศหลกัการนีแ้ก่พระสงฆร์ุน่

แรกนับแต่ประกาศพระศาสนาว่าให้พระสงฆ์ทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขของชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์

ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่พวกเทพและมนุษย์ทั้งหลาย ๓๘๒ 

 ชำาเลือง วุฒิจันทร์ ได้สรุปบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบันไว้ ดังนี้ ๓๘๓

 ๒.๑ การพัฒนาคุณภาพของพลเมือง โดยเฉพาะในด้านคุณธรรมและจริยธรรมงานของพระสงฆ์ใน

ด้านนี้ได้แก่

 ๑) การให้การบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรของชาติทุกระดับอายุ ให้ได้มาอยู่ในพระธรรมวินัย ศึกษา

และปฏิบัติพระธรรมวินัย แม้จะเป็นการบวชในระยะสั้น ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน หรือ๑ พรรษา(๓ เดือน) หรือที่

เรียกว่าบวชตามประเพณีก็ตาม ถ้าผู้เข้ามาบวชนั้นศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยท่ีพระสงฆ์ผู้เป็น

พระอุปัชฌาย์ให้นิสัย ให้อนุศาสน์และอบรมสั่งสอนอย่างจริงจัง เมื่อลาสิกขาไปก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของ

สังคมได้

 ๒) การเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนที่มาทำาบุญที่วัดในวันธรรมสวนะ (วันพระ) และในงานทำาบุญ

บำาเพ็ญกุศลต่าง ๆ ตามประเพณี หรือในงานเทศกาลต่าง ๆ การเทศน์ทางวิทยุโทรทัศน์ การบรรยายธรรมเผย

แพร่ในงานและโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งปวง เช่น งานพระธรรมทูต งานพระ

 ๓๘๒ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), บทบาทพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา,๒๕๒๓), หน้า ๑๐.

 ๓๘๓ ชำาเลือง วุฒิจันทร์, การพัฒนากิจการคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนาเพ่ือความม่ันคงแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยป้องกันราช

อาณาจักร, ๒๕๒๖), หน้า ๓๘ - ๔๐.

๓๓๙
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ธรรมจาริก โครงการอบรมประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ซึ่งล้วนเป็นงานที่ทำาให้ประชาชนได้ทราบ ได้รู้จัก ได้เข้าถึง และ

ได้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามพระธรรมคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ

 ๓) การจัดสอนหลักศาสนศึกษาแก่เด็กและประชาชน เช่น การสอนศีลธรรมในสถานศึกษาต่าง ๆ 

การสอนธรรมศึกษาแก่นักเรียนและประชาชน การจัดตั้งหน่วยงานพุทธมามกะในวัด ในหมู่บ้านตำาบล การจัดตั้ง

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดการจัดตั้งห้องสมุดในวัด การจัดตั้งโรงมหรสพ

ทางวิญญาณ การจัดต้ังและดำาเนินการสำานักวิปัสสนาเป็นต้น ซ่ึงเป็นสื่อชักนำาเด็กและประชาชนให้ได้ศึกษาเล่า

เรียนและปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธเจ้าศาสนาเป็นการวางพื้นฐานสร้างคุณภาพของพลเมืองต่อไป

 ๔) การดำาเนนิกจิการคณะสงฆแ์ละการพระศาสนาของวดัของชุมชนท่ัวประเทศเพ่ือพัฒนาสภาพของ

พระพทุธศาสนาใหค้งอยูคู่ส่งัคมไทย ได้เป็นหลกัชยัในการเสรมิสรา้งคณุภาพของพลเมอืงของประเทศสบืตอ่ไปชัว่

กาลนาน

 ๒.๒ การสงเคราะห์ประชาชน การพัฒนาคุณภาพของพลเมืองตามข้อ ๑.๑-๑.๓ เป็นงานสงเคราะห์

ประชาชนตามคติพระพทุธศาสนา ปัจจุบันพระสงฆ์ วดั และคณะสงฆ ์ยงัไดส้งเคราะหป์ระชาชนทัง้ดา้นขวญักำาลงั

ใจและทางวัตถุ ดังนี้

 ๑) การให้ความสะดวกในการบำาเพ็ญกุศลแก่ประชาชนตามประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิต เช่น ในพิธีทำาบุญ

เกี่ยวกับการเกิด การบวชนาค การแต่งงาน การทำาบุญอายุ เป็นต้น และตามประเพณีเกี่ยวกับส่วนรวม เช่น การ

ทอดกฐนิ ผ้าปา่ งานสงกรานต ์งานขึน้ปใีหม ่งานประจำาปขีองทอ้งถิน่ตลอดจนการทำาบญุในวนัสำาคญัทางพระพทุธ

ศาสนา ของพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นต่างๆ 

 ๒) การประกอบศาสนพธิใีนงานทำาบุญบำาเพญ็กศุลตา่ง ๆ  เชน่ การให้ศลีและสรณะการเจริญพระพทุธ

มนต์ การสวดมนต์ การรับถวายทานต่างๆ การเทศน์ การอนุโมทนา ทั้งงานเอกชนท้องถิ่น ส่วนราชการ ตลอดจน

งานรัฐพิธีและราชพิธี

 ๓) การให้ที่พักอาศัยแก่นักเรียนนักศึกษาต่างท้องถิ่นที่มาศึกษาเล่าเรียนอยู่ในเมืองการให้ที่พักอาศัย

แก่บุคคลที่มารักษาศีล เช่น ชี หรือคนชรา คนทุพพลภาพ การให้เช่าที่ดินในราคาถูกแก่ประชาชนที่ ขัดสนปลูก

บ้านพักอาศัย

 ๔) การดูโชคชะตาราศี การประพรมนำ้าพุทธมนต์ การให้ฤกษ์ยาม แม้ว่าบางกิจกรรมหรือที่พระภิกษุ

บางรปูดำาเนนิการอยูจ่ะเป็นทีติ่เตียน แต่กมี็คนจำานวนไม่นอ้ยทีเ่ลือ่มใสศรทัธา เป็นการสงเคราะหป์ระชนทางดา้น

ขวัญและกำาลังใจ

 ๕) การให้ทางราชการหรือส่วนรวมให้สถานที่ของวัด เช่น ศาลาการเปรียญ ลานวัดบริเวณวัดประชุม

ราษฎร เป็นหน่วยเลือกตั้งทำากิจกรรมบริการหรือสงเคราะห์ประชาชนในด้านต่าง ๆ จัดงานรื่นเริง จัดงานหาราย

ได้เพื่อสาธารณกุศล ตลอดจนการให้ใช้ที่ดินของวัดสร้างสาธารณสมบัติต่าง ๆ เช่น โรงเรียน สถานพยาบาล ห้อง

สมุดหรือที่อ่านหนังสือประจำาหมู่บ้าน เป็นต้น

 ๖) การให้คำาปรึกษา เครื่องรางของขลัง การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การให้คำาปรึกษาเรื่องหน้าที่การงาน 

การเป็นผู้นำาในการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ท้องถิ่น การให้ที่พักพิงแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณะภัยและภัย

ธรรมชาติ รวบรวมสิ่งของตลอดจนเงินทองจากผู้บริจาคไปให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยต่างท้องถิ่นและยังมี

การสงเคราะห์ด้วยวัตถุอย่างอื่น แบบอื่นแก่เอกชนและประชาชน

๓๔๐
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 ๒.๓ การช่วยเหลืองานราชการ ในฐานะที่พระสงฆ์ วัด และคณะสงฆ์เป็นสมาชิกหน่วยหนึ่งหรือกลุ่ม

หนึ่งของสังคม และเป็นหน่วยหรือเป็นกลุ่มที่ได้รับความเคารพนับถือ ยกย่องจากประชาชนในแต่ละท้องถิ่นเป็น

อยา่งมาก พระสงฆแ์ละคณะสงฆมี์คติอยูแ่ลว้ว่าจะตอ้งชว่ยสงเคราะหป์ระชาชนใหพ้น้ทกุข์และอยูด่มีสีขุ นอกจาก

การดำาเนินการในข้อที่ ๒ แล้วยังได้พยายามที่จะช่วยทางราชการในด้านการปกครอง การสงเคราะห์ประชาชน 

และการรักษาความปลอดภัยของชาติโดยเฉพาะทางด้านจิตวิทยา เช่น

 ๑) ช่วยในการอบรมชี้แจงราษรให้รู้จักรับผิดชอบชั่วดี การที่ควรทำาและควรเว้นความขยันหมั่นเพียร

ในการประกอบอาชีพและปฏิบัติตามคำาแนะนำาชักชวนของรัฐบาลหรือผู้ปกครองบ้านเมืองระดับต่าง ๆ 

 ๒) ช่วยกิจการบริหารตามปกติของเจ้าหน้าที่ รัฐบาล เช่น ช่วยสอนหนังสือ ช่วยเผยแพร่กิจการต่างๆ 

ของรัฐบาล ช่วยชักชวนประชาชนให้มาช่วยราชการ หรือร่วมมือร่วมใจกับเจ้าหน้าที่ปกครองระดับต่าง ๆ

 ๓) ช่วยสงเคราะห์ประชาชนโดยรับช่วงงานเจ้าหน้าที่รัฐบาลมาให้การสงเคราะห์ประชาชนในท้องที่

ที่วัดตั้งอยู่ เช่น การสงเคราะห์อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค แก่ผู้ยากไร้ หรือผู้ประสบภัย การแนะนำาอาชีพ

และการแจกพันธ์พืชทางการเกษตรต่าง ๆ 

 ๔) การชว่ยทางราชการเก่ียวกบัความมัน่คง เชน่ ชว่ยชกันำาหรอืเปน็ศนูย์กลางใหท้างราชการจดัอบรม

ลกูเสอืชาวบ้าน การอบรมไทยอาสาปอ้งกนัชาต ิการสงเคราะหช์าวเขาการชว่ยบำาบดัผูต้ดิยาเสพตดิใหโ้ทษ เปน็ตน้

 รัชกร เศรษโฐ ได้อธิบายบทบาทของพระสงฆ์และวัดในสังคมชนบทไว้ดังนี้ ๓๘๔

 ๒.๑ อบรมจิตใจคนให้สูงขึ้น ชาวชนบทผู้เลื่อมใสในหลักธรรม มักนำาเอาหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิต

ประจำาวัน ทำาให้เป็นผู้มีจิตใจโออ้อมอารี เมตตา ซื่อสัตย์ และเต็มใจช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากอยู่เสมอ อิทธิพลของวัด

ทำาให้ชาวชนบทมีความสนิทสนม รักใคร่กลมเกลียวกันและเป็นนำ้าใจเดียวกันมาตลอด 

 ๒.๒ เป็นศูนย์รวมวิถีชีวิตทางสังคม เพราะวัดเป็นแหล่งที่ประชาชนสามารถพบปะแลกเปลี่ยนความ

คิดเหน็กนั เปน็สถานทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเปน็นำา้หนึง่ใจเดยีวกนัของคนในท้องถิน่เพราะทุกคนตา่งถอืวา่วดัเปน็

สมบัติของส่วนรวม ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความสุขความสงบทางใจ จากวัดเหมือนกัน

 ๒.๓ เป็นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรม ชาวพุทธถือว่าหน้าท่ีสำาคัญของพุทธศาสนิกชนประการหนึ่ง คือ 

การสร้างวัด โบสถ์ วิหาร เจดีย์ต่าง ๆ ในบริเวณวัด ปูชนียสถานต่าง ๆ จึงถูกสร้างอย่างวิจิตรบรรจงและสุดฝีมือ 

เพื่อเป็นศรีสง่าแก่ชุมชนซึ่งเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมไทย

 ๒.๔ เป็นสถานทีใ่หก้ารศกึษาแกป่ระชาชน โรงเรยีนหลายแหง่ในชนบทตัง้อยูใ่นบรเิวณวดัโดยสมภาร

เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์ นอกจากนี้วัดยังเป็นที่พักอาศัยเพื่อการศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรและเด็กทั่วไป

 ๒.๕ เป็นแหล่งที่ผู้ชายได้มีโอกาสบวชเป็นพระภิกษุสามเณร ซึ่งให้มีโอกาสได้แต่งงานมากขึ้น เพราะ

ชาวชนบทมักไม่ยินยอมให้บุตรสาวแต่งงานกับผู้ชายที่ไม่ผ่านการบวชเรียนมาก่อน

 ๒.๖ เป็นสถานที่จัดการแสดงมหรสพ สิ่งบันเทิงต่าง ๆ  ในงานเทศกาลประจำาปี ได้มีโอกาสสนุกสนาน 

พักผ่อนหย่อนใจ เทศกาลที่แพร่หลายที่สุด ได้แก่ กฐิน และการบวชนาค

 กล่าวโดยสรุป พระสงฆ์มีบทบาทที่สำาคัญต่อสังคมไทย ตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต เห็นต้นว่าตอนเกิด

นิยมให้พระตั้งชื่อเข้าสู่วัยเล่าเรียนมีพระคอยสั่งสอนศิลปะความรู้แขนงต่าง ๆ  เข้าสู่วัยหนุ่มเข้ามาบวชได้พระคอย

อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี วัยทำางานพระคอยแนะนำาอาชีพ คอยตักเตือนในการงานที่ไม่สมควร แก่เฒ่าวัยชราเข้า

วัดฟังธรรมฝึกปฏิบัติสมาธิมีพระคอยอบรมสั่งสอนยามเสียชีวิตก็เข้าวัดเพื่อทำาพิธีกรรมต่าง ๆ 

 ๓๘๔ รัชนีกร เศรษโฐ, โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิช, ๒๕๔๒), หน้า ๒๔๕-๒๔๖.

๓๔๑
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 ปัจจุบันสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำาให้มีการนำาเทคโนโลยีเครื่องมือ

สือ่สารมาประยุกตใ์ช้ในการดำาเนนิชวีติของมนษุยม์ากขึน้ ทำาให้ความเจรญิมีมากขึน้ย่ิงความเจรญิมีมากขึน้ปญัหาก็

เกดิตามมามากขึน้ ทัง้นีเ้นือ่งจากการขยายตัวของสงัคมทีเ่ปน็เหตใุหก้ารเพ่ิมขึน้ของประชากรทีร่วดเรว็ และปญัหา

ต่าง ๆ ก็เกิดขึ้นเป็นเงาตามตัว สังคมมนุษย์ต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก แม้แต่พระสงฆ์

เองก็ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งได้แบ่งบทบาทของสงฆ์กับการสงเคราะห์เป็น ๖ 

ด้าน คือ ๓๘๕

 ด้านการปกครอง

 การปกครอง หมายถึง การดูแล การคุ้นครอง การระวังรักษา หรือการบริหาร อีกนัยหนึ่ง หมายถึง 

การควบคุม ดูแลหมู่คณะให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีระเบียบวินัย เพื่อนำาไปสู่เป้าหมายของหมู่คณะหรือของสังคม

นั้น ๆ ๓๘๖ 

 การปกครองในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์มิได้ให้ความสำาคัญกับผู้นำาหรือการปกครองมาก

นัก แต่พระองค์ทรงให้ความสำาคัญกับพระธรรมวินัยมากกว่า เพราะพระธรรมวินัยไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ผู้นำา

มีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ดังที่พระองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอ

ทั้งหลาย หลังจากเราล่วงลับไป ก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย” ๓๘๗

 ด้านการศาสนศึกษา

 การศาสนาศกึษา หมายถงึ การศึกษาเลา่เรยีนพระธรรมวนิยัของพระพทุธศาสนาทัง้ของบรรพชติและ

คฤหสัถ ์หรอืการศกึษาเล่าเรยีนพระปรยิตัสิทัธรรม โดยแบง่การศาสนศึกษาออกเปน็ ๒ แผนกหลัก คือ แผนกบาลี 

และแผนกธรรม รวมถึงการศึกษาธรรมศึกษาและการจัดให้มีการเรียนพระธรรมวินัยเป็นส่วนเสริมอีกด้วยบาง

แบบแผนตราไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และบางแบบแผนให้กำาหนด โดยกฎมหาเถรสมาคม หรือให้กำาหนด

โดยระเบียบมหาเถรสมาคม และบางแผนแบบได้ยึดจารีตเป็นหลัก แยกตามท่ีกำาหนดไว้ในกฎหมายมี ๒ ส่วน 

คือ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง ๑ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ๑ และพิจารณาตาม

บทบญัญตัแิหง่กฎหมายวา่ด้วยการวดั เหน็ควรเพิม่ระเบยีบการปกครองสว่นวดัเขา้เป็นสว่นที ่๓ การปกครองคณะ

สงฆท์กุสว่นทกุชัน้ ใหมี้เจ้าคณะมหานกิายและเจ้าคณะธรรมยตุปกครองบงัคับบญัชาวัดและพระภกิษสุามเณรใน

นิกายนั้น ๆ  

 การศึกษาหรือสิกขาในพระพุทธศาสนานั้นมีความหมายที่กว้างขวางครอบคลุม ไม่ได้เจาะจงเฉพาะ

การศึกษาเล่าเรียนในตำารับตำาราเท่านั้น แต่เป็นการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างครบถ้วนกระบวนความท้ังด้าน

กาย วาจา ใจ โดยผ่านกระบวนการศึกษาพัฒนาที่เรียกว่า ปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ กล่าวคือมีการเล่าเรียนเป็น

ส่วนเบื้องต้น แล้วนำามาลงมือปฏิบัติจนเกิดเป็นผลของการปฏิบัติ คือปฏิเวธนั่นเอง แล้วผลที่ได้รับจากการศึกษา

พัฒนาตนก็จะเป็นผลย้อนกลับเป็นข้อมูลอันเป็นปัจจัยสำาคัญเพื่อเป็นกัลยาณมิตรในการศึกษาพัฒนาอีก

 ๓๘๕ พระครูภาวนาโสภิต, ดร., พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์, (ลำาพูน : ณัฐพลการพิมพ์, ๒๕๕๖), หน้า ๔๑.

  ๓๘๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖), หน้า ๖๔๖.

 ๓๘๗ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔.

๓๔๒
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ด้านการศึกษาสงเคราะห์

 การศกึษาสงเคราะห ์หมายถงึ การจัดการศึกษาเพ่ือชว่ยเหลอืเกือ้กลูหรอือุดหนนุจนุเจอืชว่ยเหลอืดา้น

การศึกษาอ่ืนนอกจากการศาสนศกึษาหรอืสถาบนัอืน่ หรอืบคุคลอืน่ผูก้ำาลงัศกึษาเลา่เรยีน คณะสงฆไ์ดก้ำาหนดการ

ศึกษาสงเคราะห์เปน็กจิการอนัหนึง่ของพระสงฆก์ารศึกษาสงเคราะหน์ัน้วา่โดยลักษณะควรแยกออกเปน็ลักษณะ

คือ ๓๘๘

 ๑. การศึกษานอกเหนือจากการศาสนศึกษาที่พระสงฆ์ดำาเนินการเพื่อการสงเคราะห์ประชาชน หรือ

พระภิกษุสามเณร

 ๒. การสงเคราะหเ์กือ้กลูแก่การศกึษา สถาบนัการศึกษา หรือบคุคลผูก้ำาลังศึกษาการศึกษาสงเคราะห์

ที่พระสงฆ์ดำาเนินการในลักษณะนี้เป็นการจัดการศึกษา แบ่งได้เป็น ๔ ประเภทคือ

  ๒.๑ โรงเรยีนการกศุลของวดัในพระพุทธศาสนา และโรงเรียนสงเคราะหเ์ดก็ยากจนตามพระราช

ประสงค์มีความมุ่งหมายให้วัดและพระภิกษุในพระศาสนาได้จัดการตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ

สงเคราะห์เด็กและเยาวชนของชาติและพระภิกษุสามเณรส่วนหนึ่งเป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใกล้วัด

  ๒.๒ ศนูยศ์กึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ มคีวามมุง่หมายใหว้ดัและพระสงฆใ์ห้การศกึษาอบรม

ปลุกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน เป็นโอกาสให้พระสงฆ์ได้ใช้วิชาการศาสน

ศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ ด้วยหลักธรรมของพระศาสนา

  ๒.๓ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด มีความมุ่งหมายให้วัดได้ช่วยอบรมบ่มนิสัยเด็กก่อนวัยเรียน

เพือ่ปลกูฝงัคณุธรรมและศีลธรรมแตย่งัเดก็ ทัง้เปน็การใหโ้อกาสวัดและพระสงฆไ์ดร้ว่มพฒันาทรัพยากรบคุคลของ

ชาติในวัยเด็ก

  ๒.๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดต้ังขึ้นเพ่ือให้พระภิกษุสามเณรศึกษาเล่า

เรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแผนกสามัญศึกษา และมีการศึกษาพระปริยัติธรรม หมวดธรรมบาลี

หมวดพระธรรมวนิยั และศาสนปฏบิตัอีิกสว่นหนึง่ โรงเรยีนพระปรยัิตธิรรมแผนกสามัญศึกษา มีการจดัตัง้ขึน้ตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาพ.ศ.๒๕๓๗ และอยู่ในสังกัดกรม

การศาสนา ขณะนี้มีวัดต่างๆ จำานวนมากจัดต้ังแต่โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา แต่ยังมิได้จัด

เป็นการศาสนศึกษาหรือการศึกษาสงเคราะห์โดยรูปการนั้น จึงจัดเป็น “การศึกษาสงเคราะห์” มากกว่าเพราะ

เป็นการศึกษาเพื่อสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรให้มีการศึกษาเล่าเรียนวิชาสามัญศึกษา 

 กลา่วโดยสรปุได้วา่ การศาสนศกึษาสงเคราะห ์คอื การจดัการศกึษาเพือ่ชว่ยเหลอืเกือ้กลู หรอือุดหนนุ

จุนเจือช่วยเหลือ ด้านการศึกษาอื่นนอกจากการศาสนศึกษา หรือสถาบันอื่น หรือบุคคลอื่นผู้กำาลังศึกษาเล่าเรียน

อยู่ ด้วยทุนและปัจจัยต่างๆ

 ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การทำาให้หลักธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้า แพร่ออกไป แล้วมีการ

น้อมนำาเอาหลักธรรมคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ เพื่อทำาให้เกิดการศึกษาและการพัฒนาตนเองไป็นทาง

ที่ถูกที่ควร ๓๘๙ 

 ๓๘๘ พระครูบรมธาตุกิจจาทรวิชา, เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการศึกษาสงเคราะห์แนวพุทธ, (ตาก : หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์

พุทธชินราช, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย จังหวัดตาก, ม.ป.ป.), ไม่ปรากฏเลขหน้า, (เอกสารอัดสำาเนา).

 ๓๘๙ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเร่ืองการคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๓๓.

 

๓๔๓
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 การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีท้ังเชิงรับและเชิงรุก บางทีถ้าไม่ได้ทำาความเข้าใจให้ดีก็จะไม่เห็นความแตก

ต่างในเร่ืองน้ี ขณะท่ีพูดถึงการเผยแผ่เชิงรับ หมายถึงการเผยด้วยการเทศน์การสอนธรรมเป็นหลัก ส่วนการเผยแผ่เชิง

รุก หมายถึงการใช้การสงเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ  เป็นตัวนำาคนเข้าหาธรรม แม้แต่การท่ีพูดถึงการเผยแผ่ของพระอัส

สชิแค่ท่านไปบิณฑบาตในหมู่บ้านอุปติสสะปริพาชกเห็นท่านแล้วเล่ือมใสมาขอฟังเทศน์ พระอัสสชิก็เทศน์ว่า
 

“ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ

พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น

และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น
 

 พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้” ๓๙๐ 

 อุปตสิสะ ฟงัแลว้ไดด้วงตาเหน็ธรรมมาขอบวชนีก่เ็ปน็การเผยแผเ่ชงิรบั และในซึง่เปน็เปา้หมายในการ

พัฒนาสังคมให้ได้ดี คือ

  ๑) เว้นจากทุจริต คือ ประพฤติชั่ว ด้วยกาย วาจา ใจ

  ๒) ประกอบทุจริต คือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

  ๓) ทำาใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจ มีโลภ โกรธ หลง เป็นต้น ๓๙๑ 

 โดยสรุปแล้ว การเผยแผ่พระศาสนา เป็นการเผยแผ่คำาสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการอบรมส่ังสอน

ธรรม ให้แก่พระสงฆ์ สามเณร ให้แก่พุทธศาสนิกชน เพื่อเป็นการยังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนให้เป็นคนดีของ

สังคมและประเทศชาติต่อไป

 ด้านการสาธารณูปการ

 ราชบัณฑติยสถาน ไดใ้หค้วามหมาย ของการสาธารณปูการ หมายถงึ การก่อสรา้งและการปฏสัิงขรณ ์

ศาสนาสถานของสงฆ์ เช่น โบสถ์ วิหารเป็นต้น ส่วนสาธารณูปการที่นำามาบริหารกิจการของสงฆ์ โดยบัญญัติไว้

หน้าที่เจ้าอาวาส บำารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้ เป็นไปด้วยดี กล่าวคือ ๓๙๒ 

 ๑) การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและศาสนสถาน

 ๒) การอื่นเกี่ยวกับการวัด คือการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับ พระราชทาน

วิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำาพรรษา และการยก วัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง

 ๓) กิจการอื่น ๆ ของวัด เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร

 ๔) การศาสนสมบัติของวัด (ศบว.)

 การสาธารณูปการ ใน ๔ ความหมายนี้ ส่วนมากบัญญัติไว้ในหน้าที่เจ้าอาวาส มาตรา ๓๗ (๑) 

ว่า “บำารุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี”

 ลักษณะงานการสาธารณูปการ ว่าโดยลักษณะแตกต่างกัน ๓ คือ

 ๑) การกระทำาด้วยแรงความคิดแรงงานและทุนทรัพย์รวมถึงการควบคุม ได้แก่ การก่อสร้างและการ

บูรณปฏิสังขรณ์ เป็นกิจการที่ต้องทำาด้วยแรงความคิด กล่าวคือ การวางโครงงานให้พอเหมาะกับกิจที่จะดำาเนิน

การ เมื่อดำาเนินการต้องใช้แรงงานให้พอเหมาะกับกิจการที่จะดำาเนินการเมื่อดำาเนินการต้องใช้แรงงานและทุน

 ๓๙๐ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๗๓.

 ๓๙๑ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาวโรสส, นวโกวาท (ฉบับประชาชน), พิมพ์คร้ังท่ี ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๐), หน้า ๕.

 ๓๙๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๗๕.

๓๔๔
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
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ทรัพย์และใชห้ลักบญัชคีวบคมุดว้ย ใครข่อกลา่วถงึการวางโครงงานพอใหม้องเหน็ ควรเริม่การคิดทำาแผนผังวดัให้

พอเหมาะสมกับสภาพวัด เช่น ควรกำาหนดสร้างอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎี ซึ่งเป็นหลักของวัดไว้ที่ใด โรงเรียน

พระปริยัติธรรม หอสวดมนต์ หอระฆัง หอกลอง ถนนหนทาง สนามหญ้าและอื่น ๆ ไว้ที่ใด แล้วเขียนแผนผังวัด

เปน็หลกัและเขยีนแบบแปลนสิง่ทีจ่ะสรา้งตามโอกาส และสิง่ทีจ่ะสรา้งขึน้นัน้ควรใหเ้ปน็ทรงไทยอันเปน็เอกลกัษณ์

ของชาต ิหรือยดึศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน่ ขนาดใหญเ่ล็กตามความคาดแหล่งทุนทรพัย์เม่ือจะกอ่สรา้งเสนาสนะตา่ง 

ๆ ตามแผนผงัทีก่ำาหนดไว ้และเสนาสนะทีส่รา้งตอ้งเปน็ไปตามแบบแปลนแม้การบรูณปฏิสังขรณ ์กถ็อืแบบแปลน

นีเ้ปน็หลกัปฏบิตั ิแตส่ว่นมากแผนผนัวดัมกัเขยีนแล้วแตค่ราวของอนญุาตสร้างวดัเม่ือเขยีนแล้วตอ้งใหเ้ปน็ไปตาม

เดิม เว้นแต่มีการขยายบริเวณวัดให้กว้างขวางกว่าเดิม

 ๒) การกระทำาด้วยเอกสารรายงาน ไดแ้กก่ารดำาเนนิกจิการทางดา้นเอกสาร เช่น การขออนญุาตสรา้ง

วัด ขอตั้งวัด ขอรวมวัด ขอย้ายวัด ขอยุบวัด ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาขอยกวัดร้างให้เป็นวัดมีพระภิกษุจำา

พรรษา และการขอยกวดัราษฎรข้ึ์นเป็นพระอารามหลวงขออนญุาตจดังานวัด ขออนญุาตเรีย่ไร การดำาเนนิกจิการ

เหล่านี้ การขอยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวงปฏิบัติตามระเบียนกระทรวงศึกษาธิการ การอนุญาตจัดงานวัด

และการขอเรีย่ไร ปฏบิตัติามคำาสัง่มหาเถรสมาคมวา่ดว้ยการนัน้ การอืน่ ๆ  มกีารขออนญุาตสรา้งวดัเปน็ต้น ปฏบิตัิ

ตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง บางเรื่องทางราชการเป็นเจ้าการ คณะสงฆ์เป็นส่วนประกอบบางเรื่องคณะสงฆ์เป็น

เจ้าการ ทางราชการเป็นเพียงส่วนประกอบ

 ๓) การทำาโดยการจัดประโยชน์ ได้แก่ การดำาเนินการในการรักษาทรัพย์สินใช้จ่ายทรัพย์สินและการ

จัดประโยชน์ของวัดโดยตรง คือ การศาสนสมบัติ เป็นงานละเอียดอ่อน ต้องปฏิบัติตามวิธีการที่กำาหนดในกฎ

กระทรวง ๓๙๓ 

 จากแนวความคิดนี้ การให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นสาธารณกุศล เป็นบ่อเกิดแห่งการได้บุญกุศล

มากทางหนึ่ง ประกอบกับมีพระสงฆ์เป็นผู้ชักนำาประชาชนให้กระทำางานเหล่านี้ยิ่งเป็นการเพิ่มบุญกุศลและนำามา

ซึง่ความมชีือ่เสยีง ความเคารพยกยอ่งจากผูอ้ืน่ ท้ังประชาชนม่ันใจในความเปน็ผู้บริสุทธิห์รือไวใ้จเคารพในตวัพระ

สงฆ์อยูแ่ลว้ พระสงฆ์ชกันำาประชาชนใหเ้กิดการพัฒนาจงึประสบผลสำาเรจ็เปน็อยา่งด ีแนวความคดิเรือ่งการทำาบุญ

นี้ จึงได้กลายเป็นจุดสำาคัญในการพัฒนาชุมชนต่อ ๆ กันมา

 ด้านการสาธารณสงเคราะห์

 การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การจัดกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ของหน่วงงานหรือของ

คณะบุคคล หรือบุคคล เว้นแต่การนั้นอยู่ในขอบข่ายแห่งการศึกษาสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือเก้ือกูล หรือ

อุดหนุนจุนเจือกิจการของรัฐ หรือเอกชนที่ดำาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสถานที่ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ

ของประชาชนทั่วไป ๓๙๔ 

 การสาธารณสงเคราะห์ เป็นกิจการของคณะสงฆ์ที่กำาหนดไว้ในอำานาจหน้าที่มหาเถรสมาคมข้อหนึ่ง

วา่ “ควบคุมและสง่เสรมิการสาธารณสงเคราะห”์ (ม.๑๕ ตรี) และในระเบยีบการปกครองของคณะสงฆส่์วนกลาง 

ได้กำาหนดไว้ว่า วิธีดำาเนินการสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ ให้เป็นไปตามที่กำาหนดในระเบียบมหาเถร

สมาคม การสาธารณแยก โดยลักษณะมี ๔ คือ

 ๑) การดำาเนนิกจิการเพือ่ชว่ยเหลอืเกือ้กลู ไดแ้กก่ารทีว่ดัหรอืคณะสงฆด์ำาเนนิการเอง กจิการอยา่งใด

 ๓๙๓ กรมการศาสนา, การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๑๑-๑๑๒.

 ๓๙๔ กรมการศาสนา, พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และคำาส่ังของคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา. ๒๕๔๒), หน้า ๓๓๑-๓๓๖.

๓๔๕
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อยา่งหนึง่ทีม่วีตัถปุระสงค์ใหเ้ปน็สาธารณประโยชน ์เชน่ กจิการอบรมประชาชน ประจำาตำาบล กิจการเพ่ือหอ้งสมดุ 

เพือ่ประชาชน การตัง้มลูนธิเิพือ่คนยากจนหรอืกิจการอืน่ ๆ  การนีมุ่้งเอากจิการท่ีทำาเองหรือโครงการท่ีกำาหนดเอง 

ทั้งที่เป็นกิจกรรมประจำาหรือกิจการชั่วคราว

 ๒) การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นซึ่งเป็นไปเพ่ือการสาธารณประโยชน์ ได้แก่การช่วยเหลือ

สนับสนุนกิจการของรัฐหรือของเอกชน หรือผู้ใดผู้หนึ่งดำาเนินการและการนั้นเป็นไปเพื่อการสาธารณประโยชน์ 

เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาตำาบล การจัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห์และอื่น ๆ การนี้มุ่งเอาเฉพาะส่งเสริม

งานของผูอ้ืน่ มไิดมุ้ง่ถงึกจิการเฉพาะเรือ่ง แม้การชว่ยป้องกนัยาเสพติดใหโ้ทษ ใหโ้ทษ เช่นยาบา้ หรอืชว่ยปอ้งกนั

การติดโรคเอดส์

 ๓) การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ได้แก่ การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานท่ีอันเป็น

สาธารณสมบัติ เช่น สร้างถนนหนทาง ขุดลอกคูคลอง สร้างฌาปนสถาน (นอกวัด) สร้างการประปา สร้างเครื่อง

กำาเนิดไฟฟ้าและอื่น ๆ ข้อนี้มุ่งเอาเฉพาะการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณประโยชน์

 ๔) การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนในกาลที่ควรช่วยเหลือ เช่น 

การประสบอทุกกภยั การประสบอคัคภียั การประสบวาตภยั หรอืคราวหนาวจดั หรอืแมย้ามปกตติามโอกาส เช่น 

สงเคราะหค์นชรา คนพกิาร และสงเคราะหโ์ดยประการอืน่ การนีมุ้ง่เฉพาะการชว่ยเหลอืบคุคลทัง้เปน็การประจำา

หรือการเฉพาะ

 การดำาเนนิกจิการเพือ่ชว่ยเหลอืเกือ้กลูชมุชนของพระภกิษนุัน้ อาจจะกระทบกบัความเช่ือเดมิของท้อง

ถิ่น พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์เผยแผ่ธรรม หรือพัฒนาสิ่งต่าง ๆ มิให้ขัดกับความเชื่อของเขาเหล่านั้น 

และให้ปรับธรรมเข้าหาแนวความเชื่อนั้น หรือถ้าแนวความเชื่อเดิมนั้นสามารถทำาให้คนนั้นเป็นคนดีได้พระองค์ก็

ทรงอนุโลมตามประเพณีการปฏิบัติตนของชาวบ้านถ้าประเพณีนั้นมิได้เป็นภัยต่อชุมชนส่วนรวม จากแนวคิดเช่น

นี้จึงทำาให้พระสงฆ์และประชาชนโดยทั่วไปอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ๓๙๕ โดยพระสงฆ์

ควรให้อยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยดังนั้น ชีวิตความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ได้ดำาเนินไปด้วยอาศัยปัจจัย ๔ จาก

การอุปการะของคฤหัสถ์ เพื่อให้มีชีวิตดำารงอยู่ได้ตามอัตภาพ พระภิกษุสงฆ์จึงควรมีความสำานึกในหน้าที่ของตน

อยูเ่สมอ นัน่คอื การเร่งศกึษาปฏบัิติธรรมไม่ประมาท ดังพุทธพจนใ์นปพัพชติอภิณหสตูรว่า “บรรพชติพึง่พจิารณา

อยู่เนือง ๆ ว่า...การเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่น...วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้เราทำาอะไรอยู่” ๓๙๖ 

 เมื่อมีความสำานึกในหน้าที่ดังนี้แล้ว พระสงฆ์จึงควรตอบแทนอุปการะชาวบ้านด้วยการนำาธรรมนั้น ๆ  

ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติมาสั่งสอนอบรมประชาชนให้เกิดสันติสุขดังพุทธพจน์ว่าในพหุการสูตรว่า

 ๓๙๕ ภัทรพร สิริกาญจน์, หน้าท่ีของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ แนวคิดและบทบาทของพระคำาเขียน สุวณฺโณ ในการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร:

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๑.

 ๓๙๖ อง.ทสก. (ไทย) ๒๔/๔๘/๑๐๔

 “ภิกษุทั้งหลาย พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย เป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอ

ทัง้หลาย พวกเขาบำารงุเธอท้ังหลายดว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัชบริขาร 

แมเ้ธอทัง้หงายกจ็งเปน็ผูม้อีปุการะมากแกพ่ราหมณแ์ละคฤหบดทีัง้หลาย จงแสดงธรรม

อันดีงามในเบื้องต้น ท่านกลางในที่สุด จงประกาศแบบการครองชีวิตอันประเสริฐพร้อม

ทั้งอรรถ และพยัญชนะบริสุทธิ์ บริบูรณ์ แก่พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเถิด ภิกษุทั้ง

๓๔๖
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หลาย คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลายต่างอาศัยกันและกันด้วยอามิสทานและธรรมทาน 

อยูป่ระพฤติพรหมจรรยน์ีเ้พือ่ต้องการสลดัโอฆะ เพือ่ทำาความสิน้ทกุข์โดยชอบดว้ยอาการ

อย่างนี้” ๓๙๗ 

 ๓๙๗ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๐๗/๔๘๖.

 ๓๙๘ ไพลวัลย์ เคนพรม. หลักรัฐประศาสนศาสตร์. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘) หน้า ๖๑.

 ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นหลักการในบทบาทของพระสงฆ์ และเป็นบทบาทจริงในทางปฏิบัติที่พระสงฆ์

ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยพึงปฏิบัติกัน โดยเฉพาะในด้านหลัก ๔ ด้าน อันได้แก่ ด้านการปกครอง ต้องปกครอง

โดยธรรม เป็นธรรมาภิบาล ปกครองเพื่อเกื้อหนุนให้เกิดการศึกษาด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ ทั้งที่

พระสงฆ์กันเองสอนพระเณรด้วยกันเอง และ สงเคราะห์กุลบุตร กุลธิดา เพื่อให้ได้รับการศึกษาที่ถูกต้อง พร้อม

ทั้งวิชาความรู้ จรณะ ความประพฤติ การศึกษาที่สร้างวิธีคิดที่เป็นสัมมาทิฎฐิ การเรียนรู้คู่ความสุข (Learning 

and Happiness) บทบาทด้านการเผยแผ่ งานเผยแผ่เป็นงานที่นำาคำาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ออกเผยแผ่สู่ประชาชน เป็นภารกิจที่มีความสำาคัญ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ให้คำาว่าไปประกาศพรหมจรรย์

ประกาศวิถีชีวิตอย่างพรหม อันเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุด 

๓. แนวคิด ทฤษฎีการบริหาร
 แนวคิด ทฤษฎีการบริหารนั้นมีมากมาย แต่จากการค้นคว้าและวิเคราะห์ด้วยตนเองแล้วนั้นเห็นว่า 

ทฤษฎีการบริหารของ อองริ ฟาโยล (Henri Fayol) ซึง่เปน็ท้ังวศิวกรและนกัวชิาการชาวฝรัง่เศส ไดก้ำาหนดหนา้ท่ี

ทางการบรหิารจดัการไว ้๕ ประการ มตีวัยอ่วา่ “POCCC” ซึง่เปน็การนำาตัวอักษรตวัแรกของแตล่ะหนา้ท่ีมาเขยีน

ได้แก่ มีดังนี้ ๓๙๘

 P = Planning การวางแผน

 การวางแผน (Planning) หมายถงึ จินตนาการหรอืวสัิยทัศน์ท่ีเราวาดภาพไวล่้วงหนา้แล้ววา่ งานท่ีเรา

กำาลังจะทำานั้น เมื่อเสร็จออกมาแล้ว หน้าตามันน่าจะเป็นอย่างไร?

 O = Organizing การจัดการองค์การ

 การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การเข้ามารับผิดชอบในการทำางานเหล่านั้นให้สำาเร็จลุล่วง 

การออกแบบหน่วยงานจะออกแบบจากหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุด เช่น ฝ่ายผลิต แล้วค่อยๆซอยงานให้เล็กลง เช่นใน

ฝ่ายผลิตควรจะต้องมีงาน อาทิ แผนกเตรียมวัตถุดิบ แผนกควบคุมเครื่องจักร แผนกซ่อมบำารุง แผนกคลังสินค้า 

ฯลฯ 

  C=Commanding การบังคับบัญชา

 การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง การสั่งงานต่างๆให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นเราจึงต้อง

วางคนตามความเหมาะสม ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความถนัด ฯลฯ ให้เต็มอัตรากับงานที่เรา

จดัแบง่ไว ้โดยคนทีร่บัผดิชอบหนว่ยงานทีใ่หญก่ว่า กจ็ะตอ้งสามารถส่ังการคนท่ีรับผิดชอบหนว่ยงานเล็กกวา่ การ

วางคนให้สามารถสั่งการกันได้นี้ เรานิยมเรียกว่า สายการบังคับบัญชา (Command) เพื่อให้คนที่เราจัดวางกำาลัง

เหล่านี้ ทำางานที่ได้รับมอบหมาย ให้สำาเร็จลุล่วง บรรลุตามแผน

๓๔๗
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 C=Coordinating การประสานงาน

 การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การเชื่อมโยงงานของทุกคนให้เข้ากันให้เข้ากันได้และ

ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ฟาโยล บอกว่า เป็นเพราะมีแต่การวางแผน แบ่งงาน วางคน แต่ไม่มีการประสานงานที่

ดี ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในหน่วยงานที่ใหญ่กว่า จะต้องคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อให้หน่วยงานย่อยๆ ของตน มีการ

ประสานงานที่ดี 

 C=Controlling การควบคุม

 การควบคุม (Controlling) หมายถึง การที่จะต้องกำากับให้สามารถประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ทำา

ไปนัน้สามารถเขา้กนัไดก้บัแผนทีว่างไวป้จัจยัสำาคญัอกีอยา่งหนึง่ในการทำางานใหส้ำาเรจ็ กค็อืจะตอ้งมกีารควบคมุ 

(Control) ใหห้นว่ยงาน กำาลงัคน การประสาน สามารถดำาเนนิใหแ้ลว้เสรจ็ตามแผนทีว่างไว ้ในเวลาและค่าใช้จา่ย

ที่กำาหนด 

 หลักการบริหารเหล่านี้เม่ือวิเคราะห์โดยละเอียด ผู้เขียนเห็นว่าสามารถวิเคราะห์ในมิติอื่นที่ไม่ใช่

องค์การได้อีก กล่าวคือด้านการบริหารตนเอง แต่กระนั้นแล้วการวิเคราะห์โดยใช้เพียงหลักการบริหารของ อองริ

ฟาโยล คือ POCCC เพียงประการเดียวคงไม่สามารถวิเคราะห์ได้ครอบคลุมถึงการบริหารตนได้ละเอียดลึกซึ้งจึง

มีคำาจำาเป็นต้องนำาหลักการนี้มาบูรณาการเข้ากับหลักพุทธธรรมหรือสุภิตของพระพุทธศาสนาจึงจะสามารถตอบ

โจทน์ดังกล่าวข้างตนได้

๔. การบริหารความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่สังคมเข้มแข็ง
 คำาวา่ "วฒันธรรม" ในภาษาไทย มาจากคำาสองคำา คำาว่า "วฒัน" จากคำาศพัท ์วฑฒฺน" ในภาษาสนัสกฤต 

หมายถึงความเจริญ ส่วนคำาว่า "ธรรม" มาจากคำาศัพท์ "ธรฺม" ในภาษาสันสกฤต หมายถึงความดี เมื่อนำาสองคำา

มารวมกันจึงได้คำาว่า "วัฒนธรรม" หมายถึงความดีอันจะก่อให้เกิดความงอกงามที่เป็นระเบียบเรียบร้อย โดย

พจนานุกรมฉบับราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหน้ยิามวฒันธรรมไวว้า่คือ "น. ส่ิงท่ีทำาความเจรญิงอกงามให้แก่

หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย, วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรม

ชาวเขา”. แม่คำาของ "วัฒนธรรม" คือ วัฒน- วัฒนะ ๓๙๙ 

 ความหลากหลายทางวฒันธรรมนัน้มอียูท่กุพืน้ทีข่องสังคมไทยทีม่ปีระชาชนนบัถอืพระพุทธศาสนามาก

ที่สุด ดังนั้นบทบาทของตัวแสดงหลักกล่าวคือ พระสงฆ์ จึงเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างมาก โดยการที่พระสงฆ์จะสามารถ

บริหารความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นให้เป็นแรงผลักดันไปสู่การเป็นสังคมที่เข้มแข็งได้นั้นการแสดงบทบาท

ของพระสงฆ์ซึ่งเป็นดั่งศูนย์กลางจิตใจของสังคมไทยทั้ง ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 

ด้านการสาธารณูปการ ด้านการศาสนศึกษา ด้านการสาธารณสงเคราะห์ และ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ต้องดำาเนินการร่วมกับการใช้ทฤษฎีการบริหารของ Henri Fayol ดังนี้

  ๑) มีการวางแผน (Planning) การดำาเนินงานด้านการปกครองอย่างเป็นระบบ ประชุมโดยยึด

หลักความถูกต้องของการประชุม มีการกำาหนดแผนปฏิบัติการเป็นระยะสั้น กลาง ยาว หรืออาจกำาหนดเป็นแผน

ปฏบิตักิารประจำาป,ี ประจำา ๓ ปี, ประจำา ๕ ปี หรอืมากกว่านัน้ตามบรบิทของสงัคมในทอ้งทีท่อ้งถิน่นัน้ๆ ทัง้นีบ้ท

บาทอื่นๆ ก็เช่นกัน การดำาเนินการควรมีการวางแผนอย่างเป็นระแบบภายใต้การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) เป็น

เบื้องต้น 

 ๓๙๙ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. ออนไลน์ http://www.royin.go.th/dictionary/, สืบค้นเม่ือ วันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
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  ๒) ขณะเดียวกันการปกครองต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กร (Organizing) อย่างเหมาะสม เช่น 

กำาหนดโครงสร้างท่ีไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป กำาหนดหน้าท่ีแต่ละบุคคลในองค์กรอย่างเหมาะสม (จัดคนให้เหมาะสม

กับงาน) เป็นต้น 

  ๓) เมือ่มกีารจดัโครงสรา้งองคก์รแลว้นัน้ควรควรวางคนตามความเหมาะสม ทัง้ดา้นความรู้ ความ

สามารถ ประสบการณ์ ความถนัด โดยภาพรวมเรียกว่า การบังคับบัญชา (Commanding) ประการนี้สามารถ

สังเกตได้โดยง่ายในทุกๆ องค์กร บางองค์กรมอบหมายให้บุคคลที่ไม่มีภาวะผู้นำามาเป็นผู้ปกครอง องค์กรก็ระสำ่า

ระส่ายไม่สามารถดำาเนินไปอย่างยั่งยืนได้ ทั้งนี้หากประสงค์ให้องค์กรมีการพัฒนาและดำาเนินไปอย่างยั่งยืนต้อง

อาศัยผู้นำาที่มีภาวะผู้นำา มิใช่ผู้นำาที่มีอำานาจแต่ขาดการยอมรับ เมื่อขาดการยอมรับด้วยใจจริงการบังคับบัญชาก็

เป็นไปได้ยาก ซึ่งนำาไปสู่ความขัดแย้งในองค์กรได้ในอนาคต

  ๔) ประการหนึง่ทีส่ำาคญัต่อบทบาทของพระสงฆ์ทัง้ ๖ ดา้น คอื การประสานงาน (Coordinating) 

ทั้งนี้เพราะการดำาเนินงานทั้ง ๖ ด้านต้องมีการเกี่ยวข้องกับบุคคลหลากหลาย อาทิเช่น การปกครองถึงแม้ตนเอง

จะเป็นผู้ปกครองในอาณาบริเวณของวัดแล้วนั้น แต่หากอยู่แต่ในกฏิหรือสำานักงานโดยไม่ประสานงานด้านการ

ปกครองแล้วนั้นตนเองก็จะเหน็ดเหนื่อยโดยใช่เหตุ ที่กล่าวอย่างนี้เพราะว่าแท้จริงแล้ว การเป็นผู้ปกครองมิได้

จำาเป็นต้องเก่งทุกอย่างเสมอไปแต่การเป็นผู้ปกครองต้องมีภาวะผู้นำา (Leadership) บวกกับ บริหาร/จัดการเป็น 

(Administration/ Management) เป็นต้น ทั้งนี้ในบทบาทอื่นๆ ก็เช่นกันจำาเป็นต้องมีการประสานงานกับ

ผู้อื่นอยู่เสมอ ซึ่งการประสานงานนั้นต้องเป็นการประสานงานภายใต้การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ (Effectively 

of Communication)

  ๕) บทบาททั้ง ๖ บทบาทของพระสงฆ์จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ การควบคุม (Controlling) 

ทั้งนี้เพราะ ถึงแม้กิจหรือศีลของพระภิกษุสงฆ์จะมีมากน้อยเพียงใดก็ตาม การควบคุมการแสดงบทบาทของพระ

สงฆ์ให้แสดงบทบาททั้ง ๖ ด้านเป็นเบื้องต้นนั้น ก็ถือว่าเป็นการธำารงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน ดังจะ

ปรากฏให้เห็นอยู่มากมายว่า ปัจจุบันมีพระสังฆาธิการหรือแม้แต่สามเณรเองก็ยังมีการกระการการอันไม่เหมาะ

สมนำามาซ่ึงการติฉินนินทาจากประชาชนอยู่รำ่าไป ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะพระสังฆาธิการเหล่านั้นละเลยการแสดง

บทบาทของตนตามบทบาทที่ตนต้องแสดง การควบคุมทั้งตนเอง การแสดงตามบทบาทจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะ

สามารถเข้าสกัดกั้นไม่ให้ปัญหาเหล้านี้บังเกิดขึ้นมาได้เป็นอย่างดี

 ทัง้นีค้วามหลากหลายทางวฒันธรรมนัน้เปรียบดงัไขแ่ดงท่ีนำาไปสู่ความขดัแย้งและทำาใหเ้กดิปญัหาได้

มากมาย ขณะเดยีวกนัการแสดงบทบาทของพระสงฆต์ามบทบาทหนา้ทีข่องตนทีต่อ้งแสดงโดยนำาหลกัการบรหิาร

ของ Henri Fayol เปรยีบดงัไขข่าวท่ีคอยประคับประคองไม่ใหค้วามหลากหลายเหล่านัน้ปะทุเปน็ปญัหาตอ่สังคม 

เช่นนี้ประการดังกล่าวจะยังความเข้มแข็งสู่สังคมไทยได้แน่นอน โดยสามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้

๓๔๙
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๕. สรุป 
 ถงึแมพ้ระสงฆต์อ้งทำาหนา้ทีอ่ยา่งเขม้แขง็ตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆโ์ดยเฉพาะเร่ืองการเผยแผ่ศาสน

ธรรมและการทำานบุำารงุพระศาสนาแต่ในฐานะท่ีเปน็ผูท้ีช่าวบา้นใหค้วามเคารพนบัถอืและเป็นผู้ใหป้ญัญากบัคนใน

สงัคม ในอดตีดงัจะเหน็วา่ในอดีตการศกึษานัน้จะอยูท่ีว่ดัวาอาราม โดยพระภกิษสุงฆจ์ะเปน็ผูส้อนทกัษะการอ่าน

เขียนให้กับประชาชนมาช้านาน พระสงฆ์จึงควรเป็นแกนนำาในการพัฒนาสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ 

เพ่ือใหชุ้มชนมีสุขภาพชวีติทีด่ข้ึีน และในฐานะทีเ่ปน็ผูน้ำาความคิดเห็นของสังคม ซึง่เปน็บุคคลท่ีไดร้บัความเชือ่ถอื

จากบุคคลอื่นในสังคม พระสงฆ์ถือเป็นผู้นำาชุมชน เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ชีวิตของประชาชนผูกพันกับ

พระสงฆ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในสังคมกับพระสงฆ์จึงไม่สามารถแยก

กันได้ ทั้งนี้เพราะต่างต้องอาศัยซึ่งกันและกันและกันตลอดเวลา ดังนั้นพระสงฆ์จึงมีบทบาทอย่างมากในการที่จะ

ทำาให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเหล่านั้นสามารถอยู่ร่วมกันตลอดจนเปล่ียนเป็นจุดแข็งและพัฒนาจนเป็น

สังคมที่เข้มแข็งเพราะพระสงฆ์มีสถานเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทย บทบาทของพระสงฆ์เป็นบทบาท

ในทางปฏิบัติที่พระสงฆ์ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยพึงปฏิบัติกัน โดยเฉพาะในด้านหลัก ๔ ด้าน คือ ด้านการ

ปกครอง ต้องปกครองโดยธรรม เป็นธรรมาภิบาล ปกครองเพื่อเกื้อหนุนให้เกิดการศึกษาด้านการศึกษาและการ

ศึกษาสงเคราะห์ ทั้งที่พระสงฆ์กันเองสอนพระเณรด้วยกันเอง และสงเคราะห์กุลบุตร กุลธิดา เพื่อให้ได้รับการ

ศึกษาที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวิชาความรู้ จรณะ ความประพฤติ เพื่อสร้างวิธีคิดใหเเป็นสัมมาทิฎฐิ 

 

แผนภาพ การบริหารความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่สังคมเข้มแข็ง

สังคมและ

วัฒนธรรม

ด้านการปกครอง

Planning

ด้านการศาสนศึกษา

ด้านการศึกษาสงเคราะห์

ด้านOrganizing

Commanding
ด้านการสาธารณ

สงเคราะห์

ด้านการสาธารณูปการControlling

Coordinatingด้านการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา
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การปฏิบัติธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชนจังหวัดร้อยเอ็ด

A Models of the Dharma Practice toward the Buddhist Quality 

of life in Roi Et Province

 ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ* 

บทคัดย่อ

 การวจิยั รปูแบบการปฏบิตัธิรรมทีม่ผีลตอ่การพัฒนาคุณภาพชีวติของพุทธศาสนกิชนจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษารูปแบบการปฏิบัติธรรมของวัดและพุทธศาสนิกชนจังหวัดร้อยเอ็ด ๒) ศึกษาผลของ

การปฏิบัติธรรมที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชน และ ๓) ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนานิกชนจังหวัดร้อยเอ็ด 

 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่เน้นการปฏิบัติกัมมัฎฐาน (ด้านจิตใจและปัญญา) ใช้รูปแบบการปฏิบัติ

กัมมัฏฐานแบบ การกำาหนดรูปนาม และการปฏิบัติแบบ ยุบหนอ-พองหนอ ผลด้านจิตใจและปัญญา พบว่า การ

กำาหนดรูปนามคือ การกำาหนดอิริยาบถต่าง ๆ ขณะทำาความรู้สึกกับรูป เรียกว่า “รูป” อาการที่จิตมีสติรู้อิริยาบถ 

เรยีกวา่”นาม” การกำาหนดรปูนามสามารถทำาได้ทุกหนทกุแหง่ ไมม่ปีญัหากบัการปฏบิตัร่ิวมกบัการประกอบอาชีพ 

สามาถนำาไปกำาหนดได้ในอิริยาบทต่าง ๆ การปฏิบัติธรรมย่อมทำาให้เกิดความสังวรระวัง ทำาให้มีสติดีขึ้นคือมีสติ

เตือนตนทั้งความคิด การกระทำา และการพูด จิตใจสงบและสุขุมเยือกเย็น สุขภาพจิตดีขึ้น ไม่ค่อยมีความกังวล

ใจกบัชวีติประจำาวนั เม่ือประสบกับปัญหากมี็สติพจิารณาตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาแลว้กท็ำาใจยอมรบัได ้

ไม่มีความยึดมั่นมาก ทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิด คือมองเห็นความสำาคัญของคุณค่าชีวิตตนและคน

อื่นมากขึ้น เป็นการได้พัฒนาจิตใจของตนให้สูงขึ้น มีความอดทนมากขึ้น ทำางานก็ไม่ค่อยผิดพลาด นอกจากนี้ผล

ของการปฏิบัติธรรมทำาให้อารมณ์นิ่งและสุขุมเยือกเย็นกว่าเดิม ทำางานไม่ค่อยผิดพลาด ทำาให้จิตใจแน่วแน่มั่นคง

กว่าเดิม ทำาง่านได้ดีไม่ค่อยมีความผิด สามารถเข้าใจงานได้ดี ไม่ค่อยมีความหงุดหงิดใจ อารมณ์ดี จิตใจร่าเริงเบิก

บาน เป็นผลดีต่อการทำางานร่วมกับคนอื่นหรือปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น 

 รูปแบบทีเ่นน้การพฒันาสังคม พบวา่ กจิกรรมการพัฒนาชุมชน อาชพีของกลุ่มแม่บา้นพระสงฆเ์ปน็ผู้

รเิริม่ใหม้กีารดำาเนนิการ หลงัจากนัน้กท็ำาหนา้ทีอ่ำานวยการหรอืทีป่รกึษา คอยกำากบัดแูลอย่างใกลช้ดิ จดัตัง้กองทนุ

หมู่บ้านเปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสใหเชาวบ้านได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การปฏิบัติแบบการ

พัฒนาสังคมมีส่วนสำาคัญคือ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง เพราะทำาให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

วิธีการพึ่งพาตนเองคือการเลี้ยงชีวิตบนฐานแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระบบและกลไกการ

ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ดี 

 รูปแบบที่เน้นวัฒนธรรม พบว่า รูปแบบเน้นวัฒนธรรมได้เห็นพุทธศาสนิกชนส่วนมากเข้าวัด ถือตาม

แบบอย่างจากปู่ย่าตายายไดป้ระพฤตปิฏบิติักันมาช้านาน การทำาบญุทุกอย่างถอืวา่เปน็การปฏบิตัท่ีิทำาใหเ้กดิความ

มีนำ้าใจเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่กัน เกิดความเสียสละ เข้าวัดทำาบุญกับพระสงฆ์ กำาจัดความตระหนี่ และเป็นการอนุรักษ์ 

 * อาจารย์ประจำาหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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บำารุง รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยไว้ ปัจจุบัน วัฒนธรรมไทยกำาลังถูกวัฒนธรรมต่างชาติหลายๆ อย่าง

ครอบงำาและกลมกลืน ทำาให้เราลืมวัฒนธรรมของตนเอง รูปแบบนั้นเป็นการสอนให้เห็นว่า การรับวัฒนธรรมต่าง

ชาติควรระมัดระวังหากเห็นว่าเป็นสิ่งไม่ดีไม่งามก็ควรปฏิเสธเสีย

 บทบาทของพระสงฆ์ โดยตรงคือ การให้คำาแนะนำาทางจิตใจ เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตต่าง ๆ 

สามารถเปน็ทีพ่ึง่ทางจติใจดว้ยการประพฤตตินเปน็แบบอย่าง การพัฒนาสังคมนัน้มีความสำาคัญในการเพ่ิมคุณภาพ

ชวีติของคนในสังคมสามารถใชส้ตปิญัญาตดัสนิปัญหาเกีย่วกับตนเอง และปญัหาเกีย่วกบัส่วนรวมได ้ซึง่การพฒันา

นี้ต้องพัฒนาที่ตนเองก่อน เพราะพื้นฐานของสังคมท่ีดีจะต้องอยู่บนหลักของพระพุทธศาสนาส่วนประกอบของ

สังคมที่สำาคัญคือมนุษย์ หรือคน สังคมจะดี คนที่อยู่ในสังคมนั้นจะต้องมีปฎิบัติดีมีคุณธรรม มีศีล มีสัตย์ พระสงฆ์

คือผู้ใกล้ชิดชุมชน วัดและพระสงฆ์เป็นสถาบันทางสังคมที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย และเป็นที่ไว้วางใจแก่

ทุกคน ดังน้ันจึงเป็นการง่ายต่อการประสานงานในการพัฒนาชุมชน และการเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนของพระสงฆ์จึงเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของพระศาสดา ซ่ึงทรงมุ่งหวังให้พระสงฆ์เข้าไปช่วยเหลือ

สงเคราะห์สังคมเท่าที่พระสงฆ์จะทำาได้ วัดในปัจจุบันนี้ ไม่ใช่สถานที่แบ่งแยกสภาวะของวัดและบ้านออกจากกัน

อย่างสิ้นเชิง ยังมีความสัมพันธ์เกื้อกูลซึ่งกันและกันอยู่เสมอ ในทำานองเดียวกันพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ แม้มิใช้พระ

อริยสงฆ์ผู้ตัดกิเลสมุ่งเน้นนิพพานแต่ประการเดียว โดยไม่รับรู้ปัญหาของประชาชนทั้งหมดนั้นคงไม่ได้ พระสงฆ์

จำาเปน็ตอ้งมปีฏสิมัพนัธก์บัฆราวาส เพือ่ชว่ยเหลอืสงเคราะหต์ามหนา้ทีส่มควรแก่สถานะ การกา้วเขา้ไปชว่ยเหลือ

สงเคราะห์ชาวบ้าน พระสงฆ์จึงมีบทบาทเป็นนักพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อความอยู่รอดของสังคมไทย ดังนั้นพระ

สงฆ์ในปัจจุบันจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้อนุเคราะห์ประชาชนทั้งในทาง เศรษฐกิจสังคม และ จิตใจ สติปัญญา เป็นสรณะ

ที่พึ่งอย่างแท้จริง ในสังคมปัจจุบันอย่างดีที่สุด

คำาสำาคัญ: รูปแบบการปฏิบัติธรรม, การพัฒนาคุณภาพชีวิต

Abstract

 The research model practices that affect the quality of life of Buddhist offense. Aims 

to 1) study the practice of Buddhist temples in RoiEt Province. 2) the effects of the practice on 

improving the quality of life and Buddhist. And 3) study the role of the clergy to improving the 

quality of life of Buddhism, the new offense.

 The research found that model that emphasizes practical, the set of actions Psycho-

logical and intellectual) Use the form of a meditation practice. Configuration name and practice 

model of (Up and Down or Breathing in and Breathing out). The psychological and intelligence 

that defines the noun is. Set in motion Sense with the "image" symptoms of mental mindful 

manner. Called "naming" the configuration can be done everywhere. No problem with the prac-

tice of the profession. Can only be defined in various poses. The practice will cause a wary look. 

Better to consciousness is conscious and alert their thoughts, actions and speech, peaceful and 
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calm serenity. Better Mental Health Rarely are worried about their daily lives. When faced with 

the problem of consciousness based on the principles of Buddhism, then accept it. No more 

clinging Resulted in a change of opinion. Is seeing the value of their lives, and others more. It has 

developed its own mind up. There is more tolerance The work was not wrong in addition, the 

practice of stillness and calm mood bleak than ever. I run crash Mind uncompromising stable 

than ever Do not work well with the offense. You can work well I have irritable mood cheerful 

joyful mind. It is good for working with others or interacting with others.

 The model focuses on the development of the social community development 

activities. A group of monks who initiated the action. After acting director or consultant. I su-

pervise closely Establishing a fund to allow everyone a chance to rent the house to help each 

other. The practice is an important part of social development. Promoting a strong economic 

community Because people can help themselves. How self-reliance is a celebration of life on 

the basis of local knowledge. Environmentally friendly and a mechanism to promote good 

community economy.

 Model focused culture that emphasizes style Buddhist culture has seen the most 

important measure to follow their example by grandparents conduct a long time. To me, ev-

erything is a practice that resulted in a generous way. The sacrifice Temple to make merit with 

monks Eliminate Frugality Preserve and maintain the culture of the current culture Thailand 

were many foreign cultures. Obsessively and harmony Make us forget their own culture Being a 

teaching model that. Receiving foreign culture should be seen as a bad thing, if not glamorous, 

it should be rejected.

 The role of the Monks is appointed by advising mentally. As a consultant on the 

issue of life is dependent upon the mind by their exemplary conduct. Social development is 

important in improving the quality of life in social intelligence can be used to solve problems 

on their own. And problems with the public This development, which have developed their 

own before. The foundation of a good society must be based on the principles of the social 

component is human society, or people who will live in a society that has to be performed 

with good moral precepts are faithful.

  The Monks, who is a close community. Temple Monks and a social institution that 

is recognized by all parties. And is trusted to everyone. So it is easier to coordinate the devel-

opment community. The development and quality of life of the Monks is to inherit the spirit 

of the Prophet. The aim was to help the clergy as Monks will be social housing. Temple today 

The conditions of non-discrimination measures and leave the house entirely. The relationship 

has always been supportive of each other. Similarly, clergy today. Even non-Buddhist saint 

who cut sole passion, focus nirvana. Without recognition of all the people that do not. Monks 

๓๕๔
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need to interact with the laity. To help foster functionally worthy status. The stepped housing 

assistance residents. Monks have a role in the development of various areas for the survival of 

Thailand. The Monks currently is known as a courtesy to the public in both. Economic, social, 

mental and acknowledge are truly defenseless. In today's society, our best

Keywords: Model of Dhamma practices, improving quality of life. 

๑. บทนำา  

 สถาบันพระพุทธศาสนาเป็นแกนหลักของสังคมไทย ที่ประชาชนส่วนมากนับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่

โบราณ ชีวิตคนไทยผูกพันกับวัด ประชาชนศรัทธาในศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย ความเป็นไปในชีวิตและสังคมมี

ลักษณะของอุดมการณ์ ศีลธรรมจรรยาในกลุ่มชนทั่วไป แม้จะไม่ปรากฏการศึกษาหลักธรรมในพระไตรปิฎก

อย่างลึกซ้ึง แต่ประชาชนก็เชื่อบุญและบาปเคารพพระสงฆ์และศรัทธาในศาสนา ความเป็นอยู่ในสังคมเรียบง่าย

และเป็นสุข มีความเอื้อเฟื้อจุนเจือตามคติธรรมของศาสนา ๔๐๐ ชีวิตของคนไทยผูกพันอิงอาศัยกันกับพระพุทธ

ศาสนาเต็มตลอด ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย สภาพที่กล่าวมานี้ได้กลายเป็นมาช้านานจนฝังลึกในจิตใจและวิถีชีวิตของ

ชาวไทย กลายเป็นเครื่องหล่อหลอมกลั่นกรองนิสัยใจคอพื้นฐานชีวิตจิตใจของคนไทย ให้มีลักษณะเฉพาะตนที่

เรียกวา่เป็นเอกลกัษณข์องสงัคมไทย และทำาใหพู้ดไดอ้ย่างถกูตอ้งม่ันใจวา่พระพุทธศาสนาเปน็ศาสนาประจำาชาติ

ของประเทศไทย ๔๐๑

 ในสมยัพทุธกาล พระพทุธเจ้าไดท้รงปรารภถงึธรุะหรือกจิท่ีพระสงฆพึ์งกระทำาในพระศาสนา มี ๒ อย่าง 

คือ คันถธุระ และวิปัสสนาธุระ เท่านั้น การเรียนนิกายหนึ่งก็ดี สองนิกายก็ดี จบพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎก

ก็ดี ตามกำาลังปัญญาของตนแล้วทรงจำาบอกพุทธวจนะนั้น ชื่อว่า คันถธุระ การเริ่มตั้งความสิ้นไปและความเสื่อม

ไปในอัตภาพ เจริญวิปัสสนาติดต่อต่อเนื่อง จนถึงพระอรหันต์ของพระภิกษุที่มีความประพฤติคล่องแคล่ว ยินดียิ่ง

ในเสนาสนะอันสงัด ชื่อว่า วิปัสสนาธุระ ๔๐๒ เมื่อพระภิกษุศึกษาในสำานักของพระบรมศาสดาแล้ว ก็ตรัสบอกให้

แยกย้ายกันออกไปประกาศพระสัทธรรม อารามต่างๆ ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พำานักถวายสมเด็จพระบรมศาสดา

และหมู่พระมหาสาวก มีพระเจ้าพิมพิสารผู้ถวายเวฬุวันวิหาร เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ๔๐๓ พระสงฆ์

และวัด เป็นองค์กรสำาคัญที่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง เหมาะสมสอดคล้องต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะพระเป็นผู้

อบรมให้ธรรมะ ให้ผลทั้งโลกิยะและโลกุตตระ จัดการศึกษาด้านปริยัติธรรมและด้านปฏิบัติแก่ประชาชนทุกคน 

มีส่วนใกล้ชิดกับสังคม เอื้อประโยชน์ทางธรรมอันเป็นสาธารณะสมบัติ สงเคราะห์ชุมชนและสังคม คอยพัฒนา

สาธารณูปการ มีส่วนร่วมประสานการเผยแผ่ธรรม ผูกพันกับชุมชนและสังคมเนื่องกัน ในพระพุทธศาสนาตลอด

ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย 

 ๔๐๐ คะนึงนิตย์ จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย,  (กรุงเทพมหานคร: กลุ่มประสานงานศาสนาเพ่ือสังคม, ๒๕๓๒), 

หน้า ๕๑.

 ๔๐๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหธรรมมิก จำากัด, ๒๕๓๙), หน้า ๓-๔.  

 ๔๐๒ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๖. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฎ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๑๐.

 ๔๐๓  วิ.ม. (ไทย) ๔/๑/๑๑๗-๑๑๘., สุรีย์ มีผลกิจ และวิเชียร มีผลกิจ, พระพุทธ ๔๕ พรรษา, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท คอมฟอร์ม 

จำากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๗.
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 ในสภาวะสังคมปัจจุบัน เทคโนโลยีและวิทยาการด้านต่างๆ ได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจน

การหล่ังไหลของอารยธรรมตะวันตกเข้าสู่สังคมไทย โดยขาดการเน้นการพัฒนาและผสมผสานให้สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมเดิมอย่างเหมาะสม สังคมยอมรับและเน้นความสำาคัญด้านวัตถุนิยมที่สามารถสนองความต้องการของ

มนษุยไ์ดอ้ยา่งปจัจบุนั ทำาใหค้วามเชือ่มัน่และศรทัธาในศาสนาเร่ิมส่ันคลอน พุทธศาสนกิชนเปน็จำานวนมากไม่เขา้

วัด ไม่สนใจศึกษาปฏิบัติธรรม เข้าวัดเพื่อโชคลาภประโยชน์ส่วนตัว หรือหมกมุ่นในไสยศาสตร์ ขาดความรู้ความ

เข้าใจในหลักการของพระพทุธศาสนา ขาดความรูส้กึมสีว่นรว่มและความรบัผดิชอบตอ่ศาสนาของตน สภาพสงัคม

มกีระแสวตัถุนยิมเชงิบรโิภคสงู ฟุง้เฟอ้ฟุม่เฟอืย มกีารพงึทางไสยศาสตรแ์ละลัทธริอผลดลบนัดาลกนัมาก ตืน่ตาม

วฒันธรรมตะวันตกเป็นผูร้บัและตามอยา่งขาดความรูเ้ทา่ทนั วถิชีวิีตตามหลกัพระพุทธศาสนาไมแ่พรห่ลายในสังคม

ใหส้มกบัทีเ่ปน็ศาสนาประจำาชาต ิ๔๐๔ การปฏบิตัธิรรม ในการทำางาน กเ็พือ่ความถกูตอ้งใหอ้ยูร่อด คอืทำางานเพือ่

รักษาความเป็นมนุษย์ให้คงอยู่และเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ไม่ใช่ทำางานไปเพ่ือหาเงินไปสนองกิเลส หรือความ

อยากที่นำาไปสู่ความเสื่อม เมื่อได้คิดดี คิดถูก เช่นนี้แล้วการทำางานก็จะมีความสุข มีความพอใจในการทำางานทุก

ประเภท ตามแต่โอกาสและความสามารถของตน คิดเสียว่า การทำางานทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือ

เป็นคนล้างท่อ ต่างก็เปรียบได้เหมือนกับการปฏิบัติธรรม คือการทำาให้ชีวิตของเราดีขึ้น   

 ดังนั้น จากผลการปฏิบัติธรรมของสำานักปฏิบัติธรรมข้างต้นพบว่า การปฏิบัติธรรมในยุคปัจจุบันนี้ มี

หลายวิธี แต่ในงานวิจัยเรื่อง การปฏิบัติธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชนจังหวัดร้อยเอ็ด 

นี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษา การปฏิบัติธรรม ๓ รูปแบบ คือ ๑) การปฏิบัติธรรมรูปแบบที่เน้นการปฏิบัติกัมมัฏฐาน อย่าง

เช่น สายปฏิบัติธรรม ยุบหนอ พองหนอ, สายอานาปานสติ,สายสัมมาอรหัง เป็นต้น ๒) การปฏิบัติธรรมรูปแบบ

ที่เน้นการพัฒนาสังคมเช่น กลุ่มพระสังฆพัฒนา และ ๓) การปฏิบัติธรรมรูปแบบที่เน้นวัฒนธรรม เช่น กลุ่มรักษา

ประเพณี รักษาฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ ในงานวิจัยนี้ เพื่อจะหาคำาตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการปฏิบัติธรรมของวัด

และพุทธศาสนิกชน เป็นอย่างไร ผลของการปฏิบัติธรรมท่ีมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชนเป็น

อย่างไร และบทบาทและความสัมพันธ์ของพระสงฆ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนานิกชนอย่างไร

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษารูปแบบการปฏิบัติธรรมของวัดและพุทธศาสนิกชนจังหวัดร้อยเอ็ด

 ๒.๒ เพือ่ศกึษาผลของการปฏบิตัธิรรมทีม่ตีอ่การพฒันาคณุภาพชวีติของพทุธศาสนกิชนจงัหวัดรอ้ยเอด็

 ๒.๓ เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชนจังหวัดร้อยเอ็ด

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 ในการวจัิยเรือ่ง รปูแบบการปฏบัิติธรรมทีมี่ผลตอ่การพัฒนาคุณภาพชวีติของพุทธศาสนกิชน จงัหวดั

ร้อยเอ็ด ครั้งนี้ ดำาเนินการวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับการศึกษา ใน ๓ 

รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบการปฏิบัติธรรมของวัดและพุทธศาสนิกชนจังหวัดร้อยเอ็ด ๒) ผลของการปฏิบัติธรรม

ท่ีมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชน และ ๓) บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

พุทธศาสนิกชนจังหวัดร้อยเอ็ด

 ๔๐๔ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส่วนท้องถ่ิน กรมการปกครอง, ๒๕๔๐), 

หน้า ๒๙-๓๑.
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 ประชากรกลุม่เปา้หมายทีใ่ชใ้นการศกึษา คณะผูศ้กึษาวจิยั กำาหนดเลอืกเอาผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการ

ปฏิบัติธรรมของสำานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) รายละเอียดดังนี้ 

 ๓.๑ กลุม่พระสงฆเ์ถระผูใ้หญช่ัน้ปกครองซึง่ทำาหนา้ท่ีเปน็ผู้บรหิารจดัการประจำาสำานกัปฏิบตัธิรรมท้ัง 

๖ สำานักๆ ละ ๑ รูป รวมเป็น ๖ รูป 

 ๓.๒ กลุ่มพระสงฆ์ในสำานักปฏิบัติธรรมท่ีเป็นพระผู้ท่ีมีบทบาทสำาคัญในการดำาเนินกิจกรรมโครงการ

ทั้ง ๖ สำานักๆ ละ ๒ รูป รวมเป็น ๑๒ รูป 

 ๓.๓ กลุ่มพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ สำานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง ๖ สำานักๆ 

ละ ๕ คน รวมเป็น ๓๐ คน 

๔. สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษารูปแบบการปฏิบัติธรรมท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชนจังหวัด

ร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการปฏิบัติธรรมของวัดและพุทธศาสนิกชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อศึกษา

ผลของการปฏิบัติธรรมที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชน และเพื่อวิเคราะห์บทบาทและความ

สัมพันธ์ของพระสงฆ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนานิกชนจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ

วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ปฏิบัติธรรมใน ๖ สำานัก กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้ เครื่อง

มอืทีใ่ชใ้นการวจัิยและการเกบ็รวบรวมขอ้มูลครัง้นี ้ใชวิ้ธีการสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง (Structured Interview) 

ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาตามหลักอุปนัยวิธี (Inductive method) ผลการศึกษาวิจัยเป็นดังนี้ 

 ๑. รูปแบบในการพัฒนาจิตใจและปัญญา พบว่า รูปแบบการปฏิบัติธรรมของวัดอโสกวนาราม คือ 

การกำาหนดรูปนาม เป็นการกำาหนดอิริยาบถต่าง ๆ ขณะทำาความรู้สึกกับรูป เรียกว่า “รูป” อาการที่จิตมีสติรู้

อิริยาบถ เรียกว่า “นาม” ส่วนวัดอุดมไพรสณฑ์ ใช้รูปแบบการปฏิบัติกัมมัฏฐานแบบ ยุบหนอ-พองหนอ เวลา

นั่งภาวนา กำาหนดลมหายใจออก ว่า “ยุบหนอ” กำาหนดลมหายใจเข้าว่า “พองหนอ” การเดินท่านให้กำาหนด ๖ 

ระยะ เชน่ ระยะแรก บรกิรรมวา่ “ซา้ยยา่งหนอ” ขวาย่างหนอ”, ระยะท่ี ๒ บริกรรมวา่ “ยกหนอ” “เหยียบหนอ” 

ผลการปฏิบัติธรรม พบว่า การปฏิบัติธรรมทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิด คือมองเห็นความสำาคัญของ

คุณค่าชีวิตตนและคนอื่นมากขึ้น เป็นการได้พัฒนาจิตใจของตนให้สูงข้ึน ทำาให้เข้าใจว่าคนเราเกิดมาด้วยอำานาจ

ของกรรม หากต้องการมีชีวิตที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคตต้องรู้จักละกรรมชั่ว ประกอบแต่กรรมดี ซึ่งการปฏิบัติ

ธรรมนี้ช่วยส่งเสริมให้จิตใจมั่นคง มีสติ ไม่พลั้งทำาบาปโดยง่าย เมื่อคนไม่ทำาความชั่วหรือทำาชั่วน้อยลง ก็สามารถ

ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข การปฏิบัติธรรมทำาให้คนสำารวจตนเองมากกว่าการจับผิดคนอื่น เมื่อรู้จักสำารวมใจ 

ทำาจิตให้เป็นปัจจุบันกับการกำาหนดรูปนาม จิตก็จะไม่ฟุ้งซ่าน รู้จักคัดเลือกอารมณ์ไหนว่าดีหรือไม่ดี เมื่อสามารถ

ป้องกันอารมณ์ที่ไม่ดีได้ จิตใจก็จะไม่เศร้าหมองเพราะอารมณ์เช่นนั้น คนส่วนมากมักจะคิดว่าคนอื่นสร้างความ

เดือดร้อนและความลำาบากแก่ตนเอง ก็ทำาให้โทษเขา ผลที่ได้รับคือความเดือดร้อนใจ แต่เมื่อเข้าใจว่านั่นเป็นเรื่อง

ของกเิลสและการไมเ่ขา้ใจกเิลส จติใจก็สบายขึน้ ความทกุขเ์กดิจากความไมรู่แ้ละความยดึมัน่ถอืมัน่ เมือ่เขา้ใจชวีติ

ตามหลักพระพุทธศาสนาและไดล้งมอืปฏบิตัเิพือ่ลดละความยึดม่ันถอืม่ันนัน้ จติใจกไ็ดร้บัความสุขสบายมากขึน้ ไม่

เป็นทาสของอารมณ์เหมือนกับคนที่ไม่เข้าใจชีวิตเพราะไม่ปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ผลของการปฏิบัติธรรมยังทำาให้

บรรเทาทุกขเวทนาที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ มีสมาธิในการเรียนหนังสือและการทำางาน
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 ๒. รูปแบบเน้นการพัฒนาสังคม พบว่า รูปแบบการพัฒนาสังคมของวัดโพธิ์ร้อยต้น อำาเภอโพนทอง 

ซึ่งมีพระครูสุวรรณโพธาภิบาล เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำาเภอโพนทอง คือ การจัดการศึกษาสงเคราะห์ ได้แก่ 

ศนูย์เดก็กอ่นเกณฑ ์และโรงเรยีนพระพทุธศาสนาวนัอาทติย ์สว่นรปูแบบงานพฒันาสงัคมของวดัโพธกิาราม ตำาบล

โพนสูง อำาเภอปทุมรัตต์ ซึ่งมีพระครูโพธิวีรคุณ เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำาเภอปทุมรัตต์ เป็นรูปแบบการจัด

กิจกรรมการพัฒนาสังคมซึ่งมีความหลากหลาย ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน, ศูนย์การเรียนรู้ ICT 

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม, ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิการาม, ที่ทำาการกองทุนหมู่บ้าน บ้านโพธิ์

น้อย, ที่ทำาการกลุ่มแม่บ้าน บ้านโพธิ์น้อย, ที่ทำาการกลุ่มแม่บ้าน บ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์, ที่ทำาการกลุ่มเยาวชนบ้านโพธิ์

น้อย-โพธิศ์รสีวสัดิ,์ สถาบันการเงินชมุชนโพธิน์อ้ยศรีสวัสดิ ์ศูนยส์ง่เสรมิการเรยีนรูชุ้มชน ของ ธ.ก.ส.สาขาปทมุรตัต ์

สำานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด, ร้านจำาหน่ายสินค้าชุมชน "เซาเซ็น", วัดส่งเสริมสุขภาพ (นวดแผนไทย-อบ

สมุนไพร), ศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยชีวิต โดยสรุปเป็นเรื่องการศึกษาและเศรษฐกิจ งานพัฒนาชุมชนของพระครู

โพธิวีรคุณมีส่วนสำาคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ทำาให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพราะ

ท่านได้นำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ การเลี้ยงชีวิตทำาบนฐานแห่งภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปฏิเสธเทคโนโลยีที่ทำาให้เกิดความสิ้นเปลืองและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม มี

ระบบและกลไกการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ดี เช่น การมีกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ ระบบวิสาหกิจชุมชน 

สหกรณ์ชุมชน ทำาให้ชาวบ้านไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้านายทุน สามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ตน พึ่งพา

ตนเองได้ ระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ท่านได้นำาพาทำานี้มีความสอดคล้องกับการดำาเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของชาวบ้าน 

ทำาให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน, การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระครูโพธิวีรคุณทำาให้ชาวบ้านมีความเป็น

อยู่ที่ดีขึ้นในระดับหนึ่ง มีความสุขกับการดำารงชีวิตมากขึ้นกว่าเดิม เพราะชาวบ้านไม่ต้องดำาเนินชีวิตตามกระแส

ทุนนิยม ซึ่งทำาให้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ในส่วนของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดโพธิการาม ท่าน

บริหารศูนย์ได้ดีในระดับแนวหน้าของประเทศ เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ของศูนย์อื่น ๆ มีศูนย์การเรียนรู้ ICT 

ชุมชนแห่งอ่ืนมาศึกษาเรียนรู้งานอยู่เป็นประจำา ผลท่ีได้รับคือทำาให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี 

สามารถใช้เทคโนโลยีได้ดี ไม่เป็นคนตกยุค ซ่ึงประโยชน์ของเครือข่ายสังคมคือทำาให้คนท้ังหลายเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ

ได้อย่างง่ายดาย เข้าใจและสามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

 ๓. รูปแบบเน้นวัฒนธรรม พบว่า วัฒนธรรม ซึ่งมีการนำาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ด้วย เช่น บุญเข้า

พรรษา บญุขา้วประดบัดิน บุญขา้วสาก บุญออกพรรษา บญุกฐนิ เหลา่นีวั้ดและชาวบา้นไดร้ว่มกนัทำามาโดยตลอด

จนอาจลืมไปว่าเป็นการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมกับศาสนา พุทธศาสนิกชนโดยมากได้เข้าร่วมทำาบุญกับทาง

วดั ยกเวน้จะไม่สะดวกเนือ่งจากมีกจิธรุะเทา่นัน้ เพราะถือตามแบบอยา่งที่ปูย่่าตายายได้ประพฤติกนัมาเป็นเวลา

ช้านาน, บางคนก็ได้เข้าร่วมเป็นบางโอกาส แม้ตนเองจะไม่ได้ไป แต่คนอื่นภายในครอบครัวก็ได้ไปแทน, ส่วนบาง

คนก็ได้ไปทำาบุญที่วัดโดยตลอด เพราะสนใจการทำาบุญและต้องการบุญ กิจกรรมทำาบุญทุกอย่างช่วยหล่อหลอม

จิตใจให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน เพราะบุญเป็นเรื่องของการเสียสละ คือเสียสละทั้งสิ่งของเพื่อผู้อื่น และเสีย

สละสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลาย เช่น สละความตระหนี่ออกจากจิตใจ ที่วัดบ้านเปลือยใหญ่ พระพุทธิสารมุนี เจ้าคณะ

จังหวัดร้อยเอ็ด จะสั่งสอนให้ชาวบ้านที่มาทำาบุญให้เห็นความสำาคัญของประเพณี ซึ่งความรู้นี้สามารถนำาไปทำา

ประโยชน์ได้หลายอย่าง ทำาให้งานวัฒนธรรมมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป นอกจากนี้ท่านก็ได้ส่งเสริมวัฒนธรรม

เกี่ยวกับดนตรี คือมีการจัดต้ังวงพิณพาทย์ข้ึนมา ผู้เล่นดนตรีก็ได้แก่เยาวชนลูกหลานของชาวบ้านนั่นเอง ทำาให้

เด็กสามารถสืบต่องานดนตรีไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง จิตใจมีความอ่อนโยน เพราะดนตรีช่วยกล่อมเกลา
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ให้เกิดความอ่อนโยน ส่วนพระครูสุนทรปัญญาวิมล มักจะสอนชาวบ้านให้รู้จักหวงแหนและรักษาวัฒนธรรมของ

ไทยไว้ให้ดี คือความมีนำ้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน เพราะมีความเอื้อเฟื้อ คนทั้งหลายจึงได้เข้าวัดทำาบุญกับพระสงฆ์ นี้

เป็นเอกลักษณ์ที่มีความงดงาม ควรค่าแก่การหวงแหนและรักษาไว้

 ๔. การศกึษาบทบาทของพระสงฆ ์พบวา่ บทบาทของพระสงฆป์รากฏในรปูแบบของการพฒันาจติใจ

และพฒันาความเปน็อยูข่องชาวบา้นใหด้ขีึน้ การพฒันาจติใจคือการปฏบัิตธิรรม สว่นการพฒันาความเปน็อยูเ่ก่ียว

กับการครองชีพหรือเศรษฐกิจมีหลายรูปแบบ เช่น กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ทำาให้

ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ การที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือกับพระสงฆ์เป็นอย่างดี เพราะพระสงฆ์ประพฤติ

ตนเป็นผู้เสียสละ ไม่หวังผลตอบแทนจากชาวบ้าน แต่ต้องการเห็นชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงทำาให้

ชาวบ้านเคารพศรัทธาพระสงฆ์ ซึ่งความเคารพศรัทธานี้ทำาให้พระสงฆ์ทำาหน้าที่เป็นแกนนำาพัฒนาได้ดี เกิดความ

ย่ังยืนกวา่การสัง่การตามหนา้ท่ี อีกประการหนึง่พระสงฆ์ไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชนใ์ด ๆ  ดงันัน้จงึสามารถ

ทำางานด้วยความสะดวกและสบายใจ ไม่เสี่ยงกับการถูกกลั่นแกล้งหรือเข้าใจผิด ความแตกต่างของการมีพระสงฆ์

กบัชาวบา้นทัว่ไปเปน็ผูน้ำาพฒันาคอืการมีศลีธรรม คณุธรรมกำากบัความประพฤต ิพระสงฆเ์ปน็ผูป้ฏิบตัธิรรม ภาวะ

ความเปน็พระสงฆจ์ะทำาใหม้สีตเิตอืนตนไมใ่หป้ระมาทไดด้กีวา่ชาวบา้น ซึง่ใชช้วีติเส่ียงตอ่การละเมิดศีลธรรมและ

คุณธรรม หากไมม่สีตริะวงัตน กส็ามารถทีจ่ะทำางานพล้ังพลาดไดโ้ดยงา่ย โดยเฉพาะเรือ่งเงนิทองตอ้งทำาด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส ทั้งนี้เพื่อป้องกันการครหาและการใส่ร้ายจากคนอื่นที่ไม่หวังดี

๕. ข้อแสนอแนะ
 ผลการศกึษาโดยภาพรวมเกีย่วกบั รปูแบบการปฏิบตัธิรรมของวดัและพุทธศาสนกิชนจงัหวดัร้อยเอ็ด 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 ๕.๑ ชาวบ้านโดยทัว่ไปมักเขา้ใจวา่การปฏบิตัคืิอ การทีพ่ระสงฆจ์ดัโครงการขึน้มาแล้วตนกไ็ดไ้ปปฏบิตัิ

ที่วัด จบโครงการแล้วก็เลิกปฏิบัติ ซึ่งจะทำาให้ไม่เกิดผลต่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง

นั้น ต้องทำาอย่างต่อเนื่องจึงจะได้ผลดี การที่มีผู้สามารถปฏิบัติอยู่ตลอดเวลามีน้อยมาก ผู้วิจัยเห็นว่าพระสงฆ์ควร

ได้จดัโครงการปฏบัิตบิอ่ยๆ แลว้กอ็บรมใหช้าวบา้นเกดิความรู้ความเข้าใจวา่การปฏิบตัธิรรมตอ้งทำาอยู่ตลอดเวลา

และสามารถนำาไปปฏบิตัไิดจ้รงิในชวีติประจำาวันโดยเฉพาะการประยกุตใ์ชใ้นการทำางานถือว่าสำาคญัมากเพราะนัน่

คือชีวิตจริงของเขา 

 ๕.๒ ปัญหาของการพัฒนาสังคมคือการไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเพราะเขาไม่กล้ารับการ

เปล่ียนแปลงใหม่และความเพิกเฉยต่องานพัฒนา พระสงฆ์ต้องเน้นการประชาสัมพันธ์งานและแสดงให้ชาวบ้าน

เหล่านั้นรับรู้ว่างานนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จริงได้
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ศึกษาอิทธิพลการเทศน์ผะเหวดที่มีต่อประชาชนในตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมือง

จังหวัดอุดรธานี

A STUDY OF PHAWADE INFLUENCE TOWARDS PEOPLE IN NONGHAI VILLAGE, 

MUANG DISTRICT, UDONTHANI PROVINCE.

พระลำ่าเลิศ วิสุทฺโธ*

บทคัดย่อ

 ความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติในสังคมอีสาน มีมาแต่สมัยแรกพร้อมกับการเทศน์ที่มีอยู่ทั่วไปใน

เขตภาคอสีานและทีไ่ด้รบัความนยิมในการฟังเทศนม์าชา้นาน การเทศนผ์ะเหวดในสมยักอ่นนยิมการเทศนใ์นพระ

อุโบสถ พระวิหาร หรือศาลาการเปรียญ ภาคอีสานนิยมเทศน์ในเดือน ๒ ถึง เดือน ๔ เรียกว่า บุญพระเวส หรือที่

เรียกตดิปากของคนอสีานวา่ “บญุผะเหวด”การเทศนผ์ะเหวดในตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมือง จงัหวดัอุดรธาน ีแบง่

เป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ การเทศน์แบบเรียงกัณฑ์และการเทศน์แบบประยุกต์ ด้านการนิมนต์พระเทศน์ผะเหวด 

ม ี๓ รูปแบบ คือ เจ้าอาวาสวัด พระผู้รับผิดชอบและผู้ท่ีเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์เป็นผู้นิมนต์ การจัดสถานท่ีเทศน์ผะเหวด

 มี ๒ ส่วน คือ การจัดเตรียมสถานที่ภายนอกรอบบริเวณสถานที่เทศน์ และการจัดเตรียมสถานที่ภายในสำาหรับ

พระเทศน์และผู้ที่นั่งฟัง เนื้อหาเทศน์ผะเหวด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เทศน์ในคัมภีร์และเนื้อหานอกคัมภีร์เทศน์

ผะเหวด วิธีการเทศน์ผะเหวด แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ คือการเทศน์แบบลำาผะเหวด และการเทศน์เสียงหรือการ

เทศน์แหล่  

 อิทธิพลการเทศน์ผะเหวดที่มีต่อประชาชนในตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีจำานวน ๖ 

ด้าน คือ ๑) ความเชื่อเกี่ยวกับพระศรีอริยเมตไตย เมื่อฟังเทศน์ผะเหวดครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์จะได้เกิดในยุคพระศรี

อริยเมตไตย ๒) ด้านปัจเจกบุคคล เป็นการปลูกฝังในการเรียนรู้ ๓) ด้านครอบครัว เป็นการสร้างจิตสำานึกที่ดีใน

ครอบครัว ๔) ด้านชุมชน มีความเสียสละส่วนตน เพื่อส่วนรวม ๕) ด้านวัฒนธรรม ประเพณี มีการสร้างความ

สัมพันธ์ของคนในสังคม ๖) ด้านสิ่งแวดล้อม มีการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คำาสำาคัญ : อิทธิพล, การเทศน์, ผะเหวด

 

Abstract
 The results of research were found that the history of Pha Wade sermon in Esan society

had been from the ancient period of time with preaching as appeared in general territories 

of Esan region and Buddhists have been admired to listen to the sermon for a long time. The 

ancient Pha Wade sermon had been managed in the church, the Buddha Image Hall or the 

Sermon Hall. In Esan region, Pha Wade Sermon has been managed from the secondary month 

 * นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
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to the fourth month called “Boon Phra Wade” or generally called “Boon Pha Wade”  

 The Pha Wade sermon in the territory of Nonghai Sub-district, Muang District, Udonthani 

Province can be divided into 2 forms, that is, the sermon in the portion of consecutive order or 

the applied sermon. In inviting the Buddhist monks for Pha Wade sermon, the way of inviting 

Buddhist monks can be divided into 3 forms, that is, the temple abbots, the Buddhist monks who 

take responsibility and the sponsors who take responsibility for the portion of sermon for the 

Buddhist monks who are invited. The provision of places for Pha Wade sermon can be divided 

into 2 parts, that is, outside the region around the places for Pha Wade sermon and to prepare 

the place inside the places for Buddhist monks who preach and the for the general Buddhists. 

The contents of Pha Wade sermon can be divided into 2 types, that is, to preach in the texts 

and the contents outside Pha Wade sermon. The methods of Pha Wade sermon can be divided 

into 2 types, that is, the forms of stylized singing of Pha Wade sermon and melodious sermon, 

stylized singing of sermon.        

 The influence of Pha Wade sermon towards people in Nonghai Sub-district, Maung 

District, Udonthani Province consists of 6 aspects, that is, (1) the belief concerning Phra Sri Ari-

yameteya, when individuals listen to Pha Wade sermon completing 13 proportions completely, 

they will be born in the period of Phra Sri Ariyameteya (2) in the aspect of private personnel, 

the learning will be cultured (3) in the aspect of family, the sound mind will be provoke in the 

family (4) in the aspect of community, to sacrifice oneself for the sake of others (5) in the aspect 

of culture, it is custom for construction of relationship of people in society (6) in the aspect of 

environment, to preserve the environment. 

Keywords: influence, sermon, Pha Wade

บทนำา
 ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำาชาติคนไทยส่วนใหญ่มีความศรัทธานับถือพระพุทธ

ศาสนาทำาใหว้ถีิชวีติของคนไทยมีความผกูพันใกลช้ดิกับพระพุทธศาสนาอย่างแนบแนน่ หากมองลักษณะโครงสรา้ง

ของสงัคมไทยในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นด้านภาษาขนบธรรมเนยีมประเพณศิีลปวัฒนธรรมล้วนแลว้แตม่รีากฐานมา

จากพระพทุธศาสนาทัง้สิน้ ในดา้นวฒันธรรมและประเพณทีีเ่ปน็วถีชีีวติของคนไทยลว้นผกูพนัผสมผสานกลมกลนื

กับหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาจึงทำาให้พระพุทธศาสนากลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคน

ไทยซึ่งสามารถกล่อมเกลาให้พุทธศาสนิกชนมีความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสงบและมีความเสียสละ แม้ว่า

ในปัจจุบันสังคมไทยมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกจนทำาให้

คนในสังคมไทยเหน็คณุคา่และความสำาคญัของพระพทุธศาสนานอ้ยลงแตว่ดักย็งัเปน็ศนูยร์วมจติใจของประชาชน

ในชมุชนอยา่งแนบแนน่และยงัเปน็ศนูยก์ลางของการจดักจิกรรมทางสงัคมดา้นตา่งๆ ภายในชมุชนจงึทำาใหว้ดัและ

ชุมชนเกื้อกูลกันอย่างแน่นแฟ้น        
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 เม่ือพระพุทธศาสนาได้มีบทบาทในสังคมมากเท่าไรย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมมากข้ึนเท่านั้นนั่น

เป็นการเพิ่มจริยธรรมทางสังคมที่ทรงคุณค่าเพราะจริยธรรมนั้นคือธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีลธรรม กฎ

ศีลธรรม ๔๐๕ เป็นวัตรปฏิบัติในการดำาเนินชีวิตโดยวิถีทางที่จะทำาให้ความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยของ

ธรรมชาติบังเกิดเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ให้มากที่สุดหรือการดำาเนินชีวิตด้วยความรู้เท่าทันธรรมดาของธรรมชาติ

โดยประพฤติปฏิบัติในทางที่จะผลักดันและสรรค์สร้างเหตุปัจจัยต่างๆให้เป็นไปอย่างก่อให้บังเกิดคุณประโยชน์

แก่มนุษย์ ๔๐๖ อันเป็นหลักแห่งความประพฤติหรือแนวทางการประพฤติที่ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม ๔๐๗ 

 เม่ือพระพุทธศาสนาโดยการนำาของพระสงฆ์ได้เก่ียวข้องกับสังคมมากเท่าไรย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมมาก

ข้ึนเท่าน้ันโดยท่ีพระสงฆ์แต่ละรูปต่างมีรูปแบบในการเผยแผ่หลักการทางพระพุทธศาสนาท่ียึดหลักของพระพุทธเจ้า

ท้ังในรูปของหลักการในการเผยแผ่ เป้าประสงค์ในการเผยแผ่รวมถึงกลวิธีในการอธิบายหลักธรรมและน่ันเองท่ีก่อให้

เกิดธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมประเพณีท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาข้ึนมาเป็นกุศโลบายในการโน้มน้าวให้บุคคลใน

สังคมเข้าหาธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองกล่อมเกลาจิตใจโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาค

อีสานของประเทศไทยน้ันได้มีจารีตประเพณีท่ีพึงปฏิบัติอันเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาผสมผสานกับความเช่ือด้ังเดิม

ของสังคมเรียกว่าฮีต ๑๒ และยังมีข้อกรณียกิจท่ีสนับสนุนหรือเสริมฮีต ๑๒ ๔๐๘ เรียกว่าคอง ๑๔ ๔๐๙

 ประเพณกีารฟงัเทศนผ์ะเหวดสามารถอธบิายถงึสภาพสังคมเศรษฐกิจและพฤตกิรรมของคนในชุมชน

ในด้านความเชื่อมีความเชื่อว่าผู้ที่ฟังเทศน์มหาชาติหรือรับอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์จะได้รับอานิสงส์มาก

การเทศน์ผะเหวดจึงเป็นวิธีการถ่ายทอดหลักคำาสอนทางพุทธศาสนาที่เข้าสู่วิถีชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างกว้าง

ขวางและมคีวามละเอยีดลกึซึง่ในการเทศนผ์ะเหวดนัน้จงึเปน็กระบวนการถา่ยทอดระหวา่งผู้ส่ือสารโดยอาศัยส่ือ

คอืบทเทศนแ์ละทำานองการเทศนซ์ึง่ลกัษณะของทำานองเปน็สว่นชว่ยอธบิายถงึวฒันธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณี

ของแต่ละท้องถิ่นทุกทำานองมีส่วนสำาคัญทำาให้ผู้ฟังเกิดความสบายใจเกิดความศรัทธาเชื่อม่ันต่อหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา การเทศน์ผะเหวดจึงมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากการเทศน์แบบอื่นๆ การศึกษาหาข้อมูลต้น

กำาเนดิของการเทศนผ์ะเหวดเปน็เรือ่งทีม่คีวามสำาคัญท่ีจะชว่ยอธบิายถงึสภาพสังคมและวฒันธรรมของแตล่ะท้อง

ถ่ินอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ ท้ังนี้การเทศน์ผะเหวดมี

พัฒนาการและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วิธีการเรียนรู้และการสืบทอดการเทศน์ผะเหวดของพระสงฆ์ในอดีต

จนถงึปจัจบุนัต้องศกึษาเรยีนรูกั้บครผููส้อนซึง่เป็นทัง้พระภกิษสุงฆใ์นพระพุทธศาสนาผูม้ปีระสบการณใ์นการเทศน์

หรือมัคคนายกที่มีประสบการณ์ในการเทศน์ผะเหวดดังนั้นวิธีการถ่ายทอดจึงไม่สามารถกำาหนดให้เป็นมาตรฐาน

เดยีวกนัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ทำานองและวธิกีารเทศนผ์ะเหวดมรีปูแบบวธิกีารถา่ยทอดทีม่เีอกลกัษณเ์ฉพาะถิน่มวีธิี

การแสดงสญัลกัษณใ์นการใชเ้สยีงทีห่ลากหลายเช่นการขึน้เสียงการลงเสียงทำาให้ทำานองการเทศนน์า่สนใจซึง่เปน็

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง ๔๑๐

 ๔๐๕ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คพับลิเคช่ัน, ๒๕๔๖), หน้า ๒๙๑.

 ๔๐๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์คร้ังท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมิกจำากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๗๓๓.
 ๔๐๗ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต), พุทธศาสนากับปรัชญา. (กรุงเทพมหานคร: สำานักพิมพ์อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊ฟจำากัด, ๒๕๓๓), หน้า ๘๑.
 ๔๐๘ บัวศรี ศรีสูง, ฮีต-คองอีสานและปกิณกะคดี, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อมรินทร์พร้ินต๊ิงกรุ๊ฟ, ๒๕๓๓), หน้า ๑ – ๒.

 ๔๐๙ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒ – ๓.

  ๔๑๐ ธิติพล กันตีวงศ์, “ทำานองการเทศน์มหาชาติกัณฑ์มัทรีในประเพณีต้ังธัมม์หลวงจังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชา

ดนตรีมหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕), หน้า ๒.
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 ชาวไทยทั่วทุกภาคจัดประเพณีบุญผะเหวดหรือบุญเทศน์มหาชาติข้ึนทุกปีประเพณีเทศน์ผะเหวดใน

ภาคเหนือมีชื่อเรียกตามแบบพื้นเมืองว่า “การตั้งธรรมหลวง” มักจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๑๒ หรือเดือนยี่เป็งอัน

เป็นธรรมเนียมมาแต่โบราณและนิยมจัดกันประมาณ ๒-๓ วันแต่ไม่เกิน ๗ วันนอกจากนั้นยังมีการเทศน์ผะเหวด

เนือ่งในโอกาสต่างๆ เช่นงานศพงานปอยหลวงงานผูกพัทธสีมาเป็นต้นส่วนภาคกลางงานเทศน์ผะเหวดตามประเพณี

มักทำากันเมื่อออกพรรษาพ้นหน้ากฐินไปแล้วราวกลางเดือน ๑๒ หรือในแรม ๘ คำ่าเดือน ๑๒ นิยมจัดกันประมาณ 

๓ วัน ๔๑๑  ในภาคใต้จะมีประเพณีเทศน์ผะเหวดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ฟังธรรมมหาชาติ” จัดกันในวันขึ้น 

๑๓ – ๑๕ คำ่า นิยมจัด ๓ วันและจะมีการเทศน์คาถาพันเป็นทำานองปักษ์ใต้ ๔๑๒ ส่วนชาวอีสานปฏิบัติและเชื่อถือ

ตามประเพณีนี้มาตลอด การที่บุญผะเหวดเป็นบุญใหญ่มีความสำาคัญต่อชาวอีสานมีมูลเหตุสำาคัญ ๒ ประการคือ

ประการแรกชาวอสีานมีความศรทัธาในพระพทุธศาสนาและมคีวามเชือ่ในอานสิงสข์องการทำาบญุผะเหวดหรือบญุ

มหาชาติเพราะคำาว่าพระเวสหมายถึงพระเวสสันดรส่วนมหาชาติหมายถึงพระชาติสุดท้ายและเป็นพระชาติท่ีย่ิง

ใหญท่ีส่ดุของพระโพธสิตัวเ์ม่ือเสวยพระชาติเป็นพระเวสสนัดรทีท่รงบำาเพญ็ทานบารมอีนัใหญห่ลวงเพือ่บรรลเุปน็

พระสมัมาสมัพทุธเจา้พระเวสสนัดรถอืเป็นแบบอยา่งของมนษุยผ์ูก้า้วถงึขัน้สงูสดุทีเ่ตม็เปีย่มไปดว้ยคุณธรรมและ

จรยิธรรมจงึเปน็พระชาติทีย่ิง่ใหญ่กวา่พระชาติอืน่ๆ ๔๑๓ เรือ่งมหาชาตหิรอืมหาเวสสนัดรถอืเปน็วรรณกรรมทีเ่ปน็

หัวใจสำาคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่ามหาชาติชาดกหรือมหาเวสสันดรชาดกเพราะเป็นชาดกที่แพร่หลายมาก

ท่ีสดุเรือ่งหนึง่ ๔๑๔ วรรณกรรมมหาเวสสนัดรชาดกมีทัง้หมด ๑๓ กัณฑ ์๑,๐๐๐ พระคาถา ประการทีส่องนอกจาก

ความศรทัธาตอ่พระเวสสนัดรแลว้ชาวอสีานยงัมมีลูเหตใุนการทำาบญุเทศนผ์ะเหวดจากความเชือ่ในหนงัสอืมาลยั

หม่ืนมาลัยแสนซ่ึงเปน็คมัภรีใ์นพระพทุธศาสนาเรยีกวา่มาลัยสูตรแตง่โดยพระภกิษชุาวล้านนาเปน็ภาษาบาลี ๔๑๕ 

ตอ่มานกัปราชญพ์ืน้บ้านไทย-ลาวได้รจนาเป็นมาลยัหมืน่มาลยัแสนตามรปูแบบและทำานองการแต่งแบบพ้ืนบ้าน

โดยกลา่วถงึพระมาลยัเป็นอรหนัต์รปูหนึง่มีฤทธิม์ากเคยไปโปรดสตัวน์รกและไดเ้ทศนส์ัง่สอนปวงชนใหห้ลกีเลีย่ง

ภัยนรก วันหนึ่งพระมาลัยได้รับถวายดอกบัวจากชายยากจนจึงได้นำาไปบูชาพระธาตุเกตุแก้วจุฬามุณีบนสวรรค์

ชั้นดาวดึงส์ต่อมาพระศรีอริยเมตไตรยได้เสด็จมาสนทนาด้วยและได้ถามถึงสภาพความเป็นไปในโลกมนุษย์พระ

ศรีอริยเมตไตรยตรัสว่าพระองค์จะเสด็จลงไปประกาศศาสนาเมื่อศาสนาของพระโคดมสิ้นสุดและได้กล่าวถึงการ

ปฏิบัติของผู้จะไปเกิดในยุคศาสนาของพระองค์ ๔๑๖ ประเพณีการทำาบุญเทศน์ผะเหวดซ่ึงมีมูลเหตุเนื่องมาจาก

ความเชือ่จากพระคมัภีรม์าลยัหม่ืนมาลยัแสนวา่ถ้าผูใ้ดปรารถนาทีจ่ะไดพ้บพระศรีอรยิเมตไตรยหรอืเข้าถงึศาสนา

ของพระพทุธองค์แลว้จงอยา่ทำารา้ยบดิามารดาสมณะพราหมณาจารยอ์ยา่ยยุงให้พระสงฆแ์ตกสามคัคกีนัและตอ้ง

ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องพระมหาเวสสันดรชาดกให้จบสิ้นภายในวันเดียว ๔๑๗     

   

 ๔๑๑ เสถียรโกเศศ (นามแฝง). ประเพณีเน่ืองในเทศกาล. (กรุงเทพมหานคร: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๒๖), หน้า ๒๘๔.

 ๔๑๒ ธนิตอยู่โพธ์ิ,ตำานานเทศน์มหาชาติ, พิมพ์คร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๔), หน้า ๖๓-๖๕.

 ๔๑๓ ธวัชปุณโณทก, “คติความเช่ือพ้ืนบ้านอันสัมพันธ์กับชีวิตในสังคมอีสาน” ในวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน: คติความเช่ือ, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หน้า ๓๕๐-๓๙๒.

 ๔๑๔ ประคองนิมมานเหมินท์, มหาชาติลานนา: การศึกษาในฐานะท่ีเป็นวรรณคดีท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖), หน้า ๑.

 ๔๑๕ สนิทต้ังทวี, วรรณคดีและวรรณกรรมทางศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๗), หน้าท่ี  ๑๗๑-๑๗๓.

 ๔๑๖ สันทนีอาบัวรัตน์,“มาลัยหม่ืนมาลัยแสน,” ในหนังสืออนุสรณ์งานฌาปนกิจศพนายกองรัตนจันทร์, (นครราชสีมา : ม.ป.พ., ๒๕๒๙), 

หน้า ๕๖-๕๘.

 ๔๑๗ ยุพากาฬเนตร, ประทับใจสิกขาและประสิทธ์ิพวงบุตร,ประเพณีอีสานในเชิงอนุรักษ์และเผยแพร่, (อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 

๒๕๔๔), หน้า ๔๓.
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 บุญเทศน์ผะเหวดในเขตภาคอีสานนี้นิยมจัดขึ้นระหว่างเดือน๓ถึงเดือน ๔ ดังคำากล่าวที่ว่า “เถิงเมื่อ

เดอืนสามคลอ้ยเจา้หวัคอยป้ันขา้วจ่ีเดือนสีค่ลอ้ยจัว่นอ้ยเทศนม์ทัร”ี ๔๑๘ และวา่ “ฮตีหนึง่พอเถงิเดอืนสีไ่ดใ้หเ้กบ็

ดอกบปุผาหามาลาดวงหอมสูต่นเกบ็ไวอ้ยา่ไดไ้ลค่องนีเ้สียศรีสูญเปล่าหาเอาตากแดดไวไ้ดท้ำาแท้สู่คนอย่าไดไ้ล่หนี

เวน้แนวคองต้ังแต่เก่าไฟทัง้หลายสแิลน่เขา้เผาบ้านสเิสือ่มสญูได”้ ๔๑๙ เอกลกัษณท์ีส่ำาคัญของงานบุญเทศน์ผะเหว

ดในอดตีคือการทีพ่ระสงฆต์ลอดถงึประชาชนในแตล่ะหมู่บา้นไดม้าทำาบญุร่วมกนัโดยการใส่หนงัสือกณัฑ์เทศนใ์ห้

แต่ละวัดเพื่อที่พระสงฆ์จะได้ไปเทศนาโปรดญาติโยมเรียกว่าใส่หนังสือธรรมส่วนประชาชนนอกจะจัดกัณฑ์เทศน์

ไปช่วยงานแล้วยังได้ร่วมงานสังสรรค์ดังคำาเชิญชวนที่ว่า “ไปกินข้าวปุ้นเอาบุญผะเหวดฟังเทศน์มัทรี”  ในตำาบล

หนองไฮ อำาเภอเมือง เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาใช้หลักธรรมในพุทธศาสนา

เป็นแนวทางในการดำารงชีวิตสังคมของชาวจังหวัดอุดรธานีจึงมีความสงบร่มเย็นมาช้านานความมั่นคงของพุทธ

ศาสนาในในตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้านศาสนาพิธีประชาชนในตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมือง 

ได้ปฏิบัติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีพิธีอยู่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมด้านศาสนาและพิธีกรรมทั่วไปอันเกิดจาก

ความเชื่อตามหลักศาสนาที่ประชาชนเคารพนับถือความเช่ือในลัทธิหรือความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิอันได้แก่พิธีบวช

นาคพิธีถวายเทียนพรรษาพิธีตักบาตรเทโวพิธีทอดกฐินพิธีวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนาพิธีบรรพชาสามเณรหมู่

ภาคฤดูร้อนพิธีเทศน์มหาชาติการทำาบุญเทศน์ผะเหวดเป็นต้น     

 การเทศนใ์นตำาบลหนองไฮหรอืทอ้งถิน่อืน่ถงึแมจ้ะเปน็การเทศนใ์นเรือ่งเดยีวกนั แตล่กัษณะของการ

เทศนข์องพระนกัเทศนท์ีไ่ด้นมินต์มานัน้ย่อมมีลกัษณะทีม่คีวามแตกตา่งกันออกไป นอกจากนี ้ผูท้ีท่ำาการเทศนน์ัน้

จะต้องมีลีลา นำ้าเสียงที่มีการประยุกต์ใช้ในการเทศน์ ซึ่งเดิมทีนั้น จะเป็นการเทศน์แบบใบลาน จะไม่มีทำานอง คือ

ลีลามากมายนัก ทำาให้ผู้ที่มาฟังเกิดความเบื่อ ไม่มีความกระตือรือร้นในการมาฟังเทศน์มากเท่าที่ควร แต่เมื่อพระ

นกัเทศนน์ัน้ได้มีการปรบัมาเทศนใ์นทำานองการเทศนแ์หล ่ทำาใหเ้กดิความสนใจในการเทศนเ์ปน็อยา่งมาก บญุผะ

เหวดเป็นเครื่องมือที่ดีหรือมีวิธีการที่ดีในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้วจะสามารถทำาให้พระพุทธศาสนาดำารง

อยู่ได้แต่รูปแบบและลีลาการเทศน์นั้นเป็นตัวส่งเสริมให้ผู้มารับฟังได้ให้ความสนใจมากขึ้น    

 ดงันัน้ ผูวิ้จยัเห็นวา่เทศนผ์ะเหวดของประชาชนในตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานท่ีีมีการ

ประยุกตก์ารเทศนต์ามท่ีกลา่วแลว้ขา้งตน้นัน้จึงมคีวามตอ้งการท่ีจะส่งเสรมิการเทศนผ์ะเหวดสามารถใช้เปน็เครือ่ง

มอืในการส่งเสรมิความเชือ่ประเพณีและพธีิกรรมไดน้อกจากนัน้แล้วยังได้รบัการรว่มมือจากชมุชนซึง่เปน็ผู้นบัถอื

พระพทุธศาสนาเพือ่ให้ทราบถงึประวัตคิวามเปน็มาและววิฒันาการของการเทศนผ์ะเหวดรวมถงึอิทธพิลของการ

เทศน์ผะเหวดที่มีต่อประชาชนในตำาบล หนองไฮ อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีสืบไป   

      

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการของการเทศน์ผะเหวดในสังคมอีสาน

 ๒. เพื่อศึกษาประเพณีการเทศน์ผะเหวดในตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 ๓. เพือ่ศึกษาอทิธพิลการเทศนผ์ะเหวดทีม่ตีอ่ประชาชนในตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี

 ๔๑๘ ฉัตรปิยะอุย. งานบุญผะเหวดมุกดาหาร. วัดมโนภิรมย์บ้านชะโอดอ. หว้านใหญ่มุกดาหาร, ๒๕๔๑.(เอกสารอัดสำาเนา)

 ๔๑๙ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร. สำานักงานจังหวัดร้อยเอ็ด. “เอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด” [ออนไลน์] : http://www.roiet.go.th/

brand_of_roiet.htm, เข้าถึงข้อมูลวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗.
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 ๑. ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ (Key Informants) 

ผู้วิจัยได้กำาหนดผู้ให้ข้อมูลสำาคัญที่ผู้วิจัยจะดำาเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ไว้ดังนี้ คือ

 ๑. เจ้าคณะตำาบลหนองไฮ   จำานวน ๑ รูป 

 ๒. เจ้าอาวาสในเขตตำาบลหนองไฮ   จำานวน ๕ รูป 

 ๓. พระนักเทศน์มหาชาติในเขตตำาบลหนองไฮ  จำานวน ๔ รูป 

 ๔. ปราชญ์ท้องถิ่นในเขตตำาบลหนองไฮ  จำานวน ๕ คน 

 ๕. ประชาชนทั่วไปในเขตตำาบลหนองไฮ  จำานวน ๕ คน

 ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Inter-

view) เป็นเครือ่งมอืในการรวบรวมขอ้มลูโดยขัน้ตอนในการสรา้งแบบสมัภาษณ ์เพือ่ใชเ้ปน็กรอบในการสมัภาษณ ์

ประกอบด้วย 

 ๑. ศกึษาทฤษฎีแนวคิดและงานวจัิยท่ีเก่ียวขอ้งศึกษาวตัถปุระสงคแ์ละ กรอบแนวคดิของเรือ่งทีศ่กึษา

 ๒. นิยามปฏิบัติการเพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ 

 ๓. สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมตามนิยามปฏิบัติการ

 ๔. นำาแบบสัมภาษณ์ไปใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์กับเจ้าคณะตำาบลหนองไฮเจ้าอาวาสในเขต

ตำาบลหนองไฮ พระนักเทศน์มหาชาติในเขตตำาบลหนองไฮ ปราชญ์ท้องถิ่นในเขตตำาบลหนองไฮ ประชาชนทั่วไป

ในเขตตำาบลหนองไฮทีก่ำาหนดไวใ้นการศกึษาครัง้นีอ้ยา่งไรก็ด ีในการดำาเนนิการสัมภาษณจ์รงินัน้ จะไม่มีการเรยีง

ลำาดับของข้อคำาถาม แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นอย่างอิสรเสรี ภายใต้บรรยากาศการ

สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบเป็นกันเอง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกอึดอัด โดยประเด็นที่กำาหนดในแบบ

สัมภาษณ์ เป็นเพียงแนวคำาถามในการสัมภาษณ์เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ออกนอกประเด็น จะกระตุ้นให้

เข้าสู่ประเด็นในการสัมภาษณ์

 ๓. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

  ๑.ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเป็นข้อมูลปฐมภูมิของการฟังเทศน์ในงานเทศน์มหาชาติท่ี

มีต่อชาวตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 

  ๒.ทำาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับเจ้าคณะตำาบลหนองไฮ เจ้าอาวาส

ในเขตตำาบลหนองไฮ พระนักเทศน์มหาชาติในเขตตำาบลหนองไฮ ปราชญ์ท้องถิ่นในเขตตำาบลหนองไฮ ประชาชน

ทั่วไปในเขตตำาบลหนองไฮ

 ๔. วิธีการตรวจสอบข้อมูล

 ผู้วิจัยได้นำาข้อมูลทั้งหมดดำาเนินการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) วิธีตรวจ

สอบคือการตรวจสอบแหล่งของข้อมูล โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่แตกต่างกันใน ๕ กลุ่ม คือ เจ้าคณะ

ตำาบลหนองไฮเจ้าอาวาสในเขตตำาบลหนองไฮ พระนักเทศน์ผะเหวดในเขตตำาบลหนองไฮ ปราชญ์ท้องถ่ินในเขต

ตำาบลหนองไฮ ประชาชนทั่วไปในเขตตำาบลหนองไฮ 
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 ๕. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ๑.จัดกลุ่ม เรียบเรียงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และจัดลำาดับตามเนื้อหาที่ต้องการศึกษา

  ๒. วิเคราะห์ข้อมูล โดยการสังเคราะห์ความเป็นมารูปแบบและอิทธิพลในการฟังเทศน์ในงาน

เทศน์ผะเหวดที่มีต่อชาวตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยประยุกต์ใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาได้ ผนวก

รวมกับทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ๖. การนำาเสนอข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้นำาเสนอข้อมูล โดยใช้วิธีการรายงานเชิงพรรณนาตามวัตถุประสงค์การวิจัยและได้นำาเสนอ

ความเปน็มารปูแบบและอทิธพิลในการฟงัเทศนใ์นงานเทศนผ์ะเหวดท่ีมีตอ่ชาวตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมืองจงัหวดั

อุดรธานีที่ประมวลได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผลการวิจัย 
 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษา ประวตัแิละพฒันาการของการเทศนผ์ะเหวดในอดุรธาน ีเพือ่ศึกษา

การเทศน์และอิทธิพลการเทศน์ผะเหวดที่มีต่อประชาชนในตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วิธีการ

ดำาเนินการวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระนักเทศน์ที่มีความชำานาญการ

ในการเทศน์ จำานวน ๔ รูป และพระผู้จัดการเทศน์และปราชญ์ผู้รู้ประเพณีเทศน์ผะเหวด จำานวน ๑๖ รูป ผลการ

วิจัยได้ ดังนี้  

 ๑. หลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาท      

 ความเชือ่ของสงัคมนัน้เกดิจากความพยายามของมนษุย์ในการเขา้ใจธรรมชาตพิวกเขาจงึเชือ่วา่มีพลัง

บางอยา่งเขา้มากำาหนดปรากฏการณ์ธรรมชาติและสรา้งรปูธรรมของพลงัดงักลา่วออกมาในรปูของ “ผ”ี ผจีงึเปน็

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตตามธรรมชาติเม่ือผีมีตัวตนและสามารถให้คุณหรือโทษได้ผู้คนจึงประกอบพิธีเพ่ือแสดงความ

เคารพและสร้างความพอใจแก่ผีเหล่านั้น พิธีกรรมเหล่านี้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

ในสังคมเราอาจกล่าวได้ว่า คติความเชื่อเรื่องผีเป็นคติความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยเม่ือวัฒนธรรมอินเดียเผยแพร่

สู่สุวรรณภูมิชนชั้นปกครองเลือกรับวัฒนธรรมทางศาสนาท่ีสอดคล้องกับคติความเช่ือดั้งเดิมนั่นคือคติความเช่ือ

ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธคติความเชื่อศาสนาพราหมณ์ตอบสนองความต้องการด้านพิธีกรรมของชนชั้น

ปกครองในขณะที่ความเชื่อศาสนาพุทธตอบสนองความต้องการทางจิตใจของคนทั่วไป 

 ความเชือ่หรอืศรทัธาในทางพระพทุธศาสนานัน้ เนน้ความเช่ือในเรือ่งกฎแห่งกรรมทีก่ระทำาดว้ยเจตนา 

ซึ่งการที่บุคคลจะประสบผลดีหรือผลชั่วก็มาจากการกระทำาที่ประกอบด้วยเจตนาทั้งทางกาย วาจา หรือใจ ซึ่งผล

ของกรรมที่ได้ก็มาจากการกระทำาของตนเอง มนุษย์จะประสบสิ่งที่ดีได้ก็ด้วยกรรมดี และประสบผลชั่วได้ก็ด้วย

กรรมชั่วของตนเอง บุคคลไม่สามารถแก้กรรมที่ตนกระทำาได้ แม้กรรมจะยังไม่แสดงผล ก็ไม่ได้หมายความว่าผล

ของกรรมไมมี่ เนือ่งจากปจัจยัของการแสดงผลกรรมยงัไมพ่รอ้ม ทำาใหก้รรมยงัไมแ่สดงผลทนัทีในชาตนิี ้แตผ่ลของ

กรรมนั้นจะส่งผลแน่นอนในชาติต่อๆไปแน่นอน ผลของกรรมเป็นอจินไตย คือ เป็นสิ่งที่เหนือกว่ามนุษย์ปุถุชนจะ

ใช้หลักเหตุผลอธิบายได้ บุคคลนั้นเท่านั้นเป็นเจ้าของกรรม และต้องรับผิดชอบต่อกรรมนั้น บุคคลที่ได้รับความ

สุขหรือความทุกข์เป็นผลมาจากการประกอบกรรมดีหรือกรรมชั่ว และกรรมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถรับถ่ายโอนให้ผู้

อื่นหรือใช้วิธีการอื่นใดให้รับกรรมแทนตนได้ 
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 ๒. ประเพณีในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท

 ประเพณี หมายถงึ การประพฤติปฏบัิติของกลุม่ชนในแหล่งใดแหล่งหนึง่ ยดึถอืสบื ต่อกนัมาจนเป็นที่

ยอมรับของคนส่วนใหญ่ เป็นเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับความคิด ศีลธรรม จารีต ความเชื่อและระเบียบแบบแผน 

เป็นต้น อันเป็นสิ่งที่คนในสังคมเห็นว่าถูกต้อง และเหมาะสมสำาหรับสังคมนั้น ๆ ประเพณีของแต่ละสังคมอาจ

แตกต่างกันไป และอาจปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม กับสภาพสังคมวัฒนธรรมในกาลสมัยนั้น ๆ   

 ประเพณีก่อให้เกิดคุณค่าอันเกิดจากการปฏิบัติประเพณีหลายด้าน มีรายละเอียดแตกต่างกันไป ซึ่ง

ขึน้อยู่กับแต่ละประเพณี ซ่ึงแต่ละประเพณีน้ันจะต้องมีคุณค่าทางด้านสังคม เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และมีคุณค่า

ทางด้านจิตใจ อารยธรรม วัฒนธรรม และมีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ และการปกครองของชุมชนหรือประเทศน้ัน ๆ

 ๓. แนวคิดและประวัติ พัฒนาการของการเทศน์ผะเหวดของสังคมอีสาน   

 ความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติในสังคมอีสาน มีมาแต่สมัยแรกพร้อมกับการเทศน์ที่มีอยู่ทั่วไปใน

เขตภาคอสีานและทีไ่ด้รบัความนยิมในการฟังเทศนม์าชา้นาน การเทศนผ์ะเหวดในสมยักอ่นนยิมการเทศนใ์นพระ

อุโบสถ พระวิหาร หรือศาลาการเปรียญ ภาคอีสานนิยมเทศน์ในเดือน ๒ ถึง เดือน ๔ เรียกว่า บุญพระเวส หรือที่

เรียกติดปากของคนอีสานว่า “บุญผะเหวด” จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลทั้งของทางภาคกลางและ

ภาคอีสาน จึงมีการจัดประเพณีการเทศน์ผะเหวดในช่วงเดือน ๑๑ – ๑๒ และในบางที่ก็ได้จัดในช่วงเดือน ๒ ถึง

เดือน ๔ ของทุกปี

 บุญผะเหวดเป็นงานบุญประเพณีที่สื่อให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ ร่วมรักสามัคคีของคนในชุมชน

อีสานมาแต่โบราณกาล เพราะงานบุญดังกล่าวเป็นงานบุญที่ต้องอาศัยเรี่ยวแรงทั้งกำาลังกาย กำาลังความคิด กำาลัง

ทรัพย์ของบุคคลหลายฝ่ายมาร่วมด้วยช่วยกัน เริ่มตั้งแต่การตระเตรียมสถานที่บริเวณงาน จนงานแล้วเสร็จ หาก

จะวา่ไปแล้วการสรา้งบญุผะเหวดใหเ้ปน็เอกลกัษณป์ระจำาจงัหวดัรอ้ยเอด็ เพือ่เชือ่มประสานความสมัพนัธร์ะหวา่ง

สว่นราชการและภาคประชาชน โดยมีวดัหรอืพระพทุธศาสนาเปน็ตวัประสานนัน้ ผูว้จิยัมองวา่ เบือ้งแรกผูจ้ดังาน

อาจมคีวามประสงคเ์พยีงเพือ่ต้องการประสานความเขา้ใจกนัระหวา่งคนชนบทกบัสว่นราชการเพ่ือใหง้า่ยตอ่การ

ปกครอง เพือ่นำาชาวเขาใหม้าเป็นชาวเรา ตามนโยบายของรฐับาลในยคุสมยันัน้ แตต่อ่มางานบญุประเพณดีงักลา่ว

ไดพ้ฒันาไปจนเปน็อปุกรณห์รอืเครือ่งมอืทางการเมอืงหรอืฐานอำานาจทางสังคมของบคุคลบางส่วน ท่ีต้องการสร้าง

จดุเดน่หรอืสรา้งความชอบธรรมใหเ้กดิขึน้แกต่น ด้วยการเขา้มามสีว่นรว่มกบังานมากยิง่ขึน้ทัง้การใหก้ารสนบัสนนุ

งบประมาณในการจัดงาน หรือการจัดต้นกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนด้วยสิ่งของที่มีค่ามากมาย อันส่อถึงเจตนาที่เรียก

ว่าบุญแอบแฝง      

 ๔. ประเพณีการเทศน์ผะเหวดตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 การเทศน์ผะเหวดของชาวตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโดยภาพรวมมี ๒ แบบ คือ การ

เทศน์แบบลำาผะเหวด และการเทศน์แหล่ ส่วนการเทศน์ผะเหวดอันเป็นงานประจำาตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานีนั้น ใช้การเทศน์แบบลำาผะเหวด ฝ่ายสงฆ์ที่ดำาเนินการจัดการจะเป็นอำานาจของทางวัดบึงพลาญ

ชยัทีจ่ะจดัหาพระนักเทศนม์าแสดงพระธรรมเทศนาตามโอกาสอนัสมควรจุดมุง่หมายโดยตรงของการจัดงานบุญ

ผะเหวดกคื็อการตอ้งการพฒันาพฤตกิรรมของคนให้มคีวามเสียสละโดยเริม่ตัง้แต่การเสียสละกำาลังกายช่วยเหลือ

เตรียมงานจนกระทั่งงานเสร็จสิ้น แต่ปัจจุบัน งานบุญผะเหวดที่ส่วนราชการนำามาเป็นจุดเด่นของจังหวัดมุ่งเน้น

เพื่อระดมทุนจากผู้มีอันจะกินให้เสียสละกำาลังทรัพย์อันเป็นภาษีทางสังคม การจัดงานผะเหวดแม้จะถูกริดรอน

คุณค่าออกไปบางส่วน แต่ก็ยังคงมีประโยชน์อันเกิดจากงานบุญดังกล่าว แม้จะมองดูว่าการเทศน์หรือการเผยแผ่
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ธรรมของพระสงฆ์ทีมุ่่งเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของมนษุยน์ัน้ ฆราวาสไดม้บีทบาทนำาหนา้ไปมากกวา่ และดเูหมือน

วา่จะมสีว่นไดจ้ากกจิกรรมดังกลา่วมากกว่าทีพ่ระสงฆด์ำาเนนิการเองเสยีอีก เพราะพระสงฆน์ัน้มุง่เนน้ทีจ่นิตนาการ 

เมือ่ผูฟ้งัฟงัตามแลว้นำาไปคดิพจิารณาดว้ยตนเองแล้ว จงึจะสามารถกล่ันกรองออกมาเปน็พฤตกิรรมของตนเองได ้

แตส่่วนราชการไดส้รา้งภาพจนิตนาการนัน้เปน็ภาพลักษณท่ี์มองเหน็ไดชั้ด จากการแสดงงานแสงสีเสียงคืนกนิพา

แลง หรอืการแสดงภาพกจิกรรมต่าง ๆ  พฤติกรรมตา่ง ๆ  ของตวัละครแตล่ะตัวในวนัแหผ่ะเหวด ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็

ภาพที่ชัดเจน สามารถจินตนาการได้รวดเร็วกว่า     

 ๕. การเทศน์ผะเหวดในตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 การเทศน์ผะเหวดในยุคปัจจุบันของชาวตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีมีรูปแบบ เนื้อหา 

และวิธีการเทศน์ที่หลากหลายที่พระนักเทศน์จะใช้ในการเทศน์เพื่อให้ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชน ดังนี้ 

 ๕.๑ รูปแบบการเทศน์ผะเหวดในตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีมี ๔ ประเภท คือ รูป

แบบการจัดเทศน์ผะเหวด รูปแบบ การนิมนต์พระเทศน์ผะเหวด รูปแบบการจัดสถานที่เทศน์ผะเหวด และรูป

แบบการจัดธรรมาสน์เทศน์ผะเหวด

  ๕.๑.๑ รูปแบบการจัดเทศน์ผะเหวด แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการเทศน์แบบเรียงกัณฑ์ 

และรปูแบบการเทศนแ์บบประยุกต์ ซึง่รปูแบบการเทศนแ์บบประยกุตน์ี ้ยงัแบง่ออกเปน็การเทศนแ์บบประยกุต ์๒ 

ธรรมาสน์ การเทศน์แบบประยุกต์ ๓ ธรรมาสน์ การเทศน์แบบประยุกต์ ๖ ธรรมาสน์ และการเทศน์แบบประยุกต์ 

๑๓ ธรรมาสน์ 

  ๕.๑.๒ รูปแบบการนิมนต์พระเทศน์ผะเหวด มี ๓ รูปแบบ คือ เจ้าอาวาสวัดเป็นผู้นิมนต์พระนัก

เทศน์ เจ้าอาวาสวัดมอบหมายให้พระผู้รับผิดชอบเป็นผู้นิมนต์ และผู้ที่เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์เป็นผู้นิมนต์ การ

เลอืกนมินตพ์ระเทศนผ์ะเหวดของแต่ละวดันัน้ไม่เหมอืนกนั บางวัดเลอืกนมินต์พระนกัเทศนท์ีม่ชีือ่เสียงเปน็ทีรู่จ้กั

ของญาติโยม บางวัดเน้นนิมนต์พระนักเทศน์ที่อยู่ในวัดเป็นหลัก

  ๕.๑.๓ รูปแบบการจัดสถานที่เทศน์ผะเหวด แยกออกเป็นสองส่วน คือ การจัดเตรียมสถานท่ี

ภายนอกรอบบริเวณสถานที่เทศน์ และการจัดเตรียมสถานที่ภายในสำาหรับพระเทศน์และผู้ที่นั่งฟัง  

 

  ๕.๑.๔ รูปแบบการจัดธรรมาสน์เทศน์ผะเหวด ของวัดต่าง ๆ มีความเหมือนกัน คือมีการจัดแต่ง

ธรรมาสนใ์หด้สูวยงามโดยนำาต้นกลว้ยตน้ออ้ยมาผกูไว้ทีธ่รรมาสนใ์หด้เูหมอืนวา่ธรรมาสนน์ีอ้ยูใ่นปา่หมิพานต ์หรอื

ตั้งอยู่ในเขาวงกตที่บำาเพ็ญพรตของพระเวสสันดร

 ๕.๒ เนื้อหาเทศน์ผะเหวดในตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แบ่งเป็น ที่มาของเนื้อหา

เทศน์ผะเหวด และเนื้อหาของเทศน์ผะเหวด เนื้อหาของเทศน์ผะเหวด แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ เนื้อหาในคัมภีร์

เทศน์ผะเหวดและเนื้อหานอกคัมภีร์เทศน์ผะเหวด     

 ๕.๓ วิธีการเทศน์ผะเหวดในตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ คือ

การเทศน์แบบลำาผะเหวด คือ การเทศน์ตามใบลานที่นักปราชญ์ประพันธ์ไว้เป็นร้อยแก้วและการเทศน์เสียงหรือ

การเทศน์แหล่ ซึ่งจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะผู้ฟังได้อรรถรสในการฟัง ผู้เทศน์นั้นต้องมีนำ้าเสียงที่ดี

สามารถโน้มใจผู้ฟังให้เกิดอยากทำาตามโพธิสัตวจริยาได้ ซึ่งการเทศน์ทำานองแหล่นี้มีผลดีตรงที่ไพเราะสะเนาะหู

ทำาให้ผู้ฟังปลอยกระแสจิตคล้อยตามได้ 
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 ๖. อิทธิพลการเทศน์ผะเหวดที่มีต่อประชาชนในตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 บุญผะเหวดเป็นงานบุญประเพณีที่สื่อให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ ร่วมรักสามัคคีของคนในชุมชน

อีสานมาแต่โบราณกาล เพราะงานบุญดังกล่าวเป็นงานบุญที่ต้องอาศัยเรี่ยวแรงทั้งกำาลังกาย กำาลังความคิด กำาลัง

ทรัพย์ของบุคคลหลายฝ่ายมาร่วมด้วยช่วยกัน เริ่มตั้งแต่การตระเตรียมสถานที่บริเวณงาน จนงานแล้วเสร็จ หาก

จะวา่ไปแล้วการสรา้งบญุผะเหวดใหเ้ปน็เอกลกัษณป์ระจำาจงัหวดัรอ้ยเอด็ เพือ่เชือ่มประสานความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ส่วนราชการและภาคประชาชน โดยมีวัดหรือพระพุทธศาสนาเป็นตัวประสานน้ัน ดังน้ัน อิทธิพลการเทศน์ผะเหวด

ที่มีจำานวน ๖ ด้าน คือ     

 (๑) ความเชื่อเกี่ยวกับพระศรีอริยเมตไตย เป็นความเชื่อที่ว่า คนเราเมื่อได้ทำาบุญ ให้ทาน รักษาศีล 

เจริญจิตภาวนา และฟังเทศน์ผะเหวดได้ครบทุกกัณฑ์แล้วจะได้มีโอกาสไปพบกับพระศรีอริยเมตไตรย จึงทำาให้

เกิดวิถีชีวิตของคนไทยที่เป็นคนใจบุญ และไม่ประมาทในชีวิต   

 (๒) ด้านปัจเจกบุคคลเรื่องราวที่ปรากฏในพระเวสสันดรนั้นเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยให้อยู่บุคคล

ในตำาบลหนองไฮ ได้เรียนรู้ในการใช้อกุศลให้เกิดกุศลรู้จักข่มใจตนเอง การมีสติเป็นเครื่องป้องกันอันตรายทั้งปวง 

และขันติป้องกันความหุนหันพลันแล่น      

 (๓) ด้านครอบครัวเรื่องราวที่ปรากฏในพระเวสสันดรนั้นเป็นการสร้างจิตสำานึกที่ดีให้แก่บุคคลใน

ครอบครัว โดยการสร้างความเป็นผู้นำาครอบครัวโดยความเป็นสามีที่ดีตามหลักของทิศ ๖ ความซื่อตรง ทรง

สัตย์ไร้มายา ความถูกต้อง ความจริงใจ ในหน้าที่การงาน การดำาเนินชีวิต โดยสุจริต ไม่หลอกลวงปวงชน ทั้งมี

ความซื่อตรงต่อตนเองและบุคคลอื่น       

 (๔) ด้านชุมชนเรื่องราวท่ีปรากฏในพระเวสสันดรนั้นสอนให้คนในชุมชนหนองไฮได้เรียนรู้ความเสีย

สละส่วนตนเพื่อส่วนรวม มีใจเอื้อเฟื้อต่อคนอื่น       

 (๕) ด้านวัฒนธรรม ประเพณีเรื่องราวที่ปรากฏในพระเวสสันดรนั้น ถือเป็นวิถีชีวิตที่มีคุณภาพ มีการ

สร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคม รู้จักภารกิจหรือหน้าที่ของความเป็นชายหญิงในการดำาเนินการ การแต่งกาย 

รวมถึงการดำาเนินชีวิตในด้านของการกินอาหาร เป็นต้น     

 (๖) ดา้นสิง่แวดลอ้มเรือ่งราวทีป่รากฏในพระเวสสนัดรนัน้ถอืเปน็แหลง่เรยีนรูเ้กีย่วกบัวถิชีวีติของชาว

ตำาบลหนองไฮในการพึ่งพาตนเอง ระบบนิเวศน์สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่สัมพันธ์กันกับสิ่งแวดล้อม  สรุป  

 อิทธิพลการเทศน์ผะเหวดที่มีต่อประชาชนในตำาบลหนองไฮ อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีจำานวน ๖ 

ด้าน คือ ๑) ความเชื่อเกี่ยวกับพระศรีอริยเมตไตย เมื่อฟังเทศน์ผะเหวดครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์จะได้เกิดในยุคพระ

ศรีอริยเมตไตย ๒) ด้านปัจเจกบุคคล เป็นการปลูกฝังในการเรียนรู้ ๓) ด้านครอบครัว เป็นการสร้างจิตสำานึกที่ดี

ในครอบครัว ๔) ด้านชุมชน มีความเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม ๕) ด้านวัฒนธรรม ประเพณี มีการสร้างความ

สัมพันธ์ของคนในสังคม ๖) ด้านสิ่งแวดล้อม มีการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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การจัดงานศพที่พึงประสงค์ของชุมชนในตำาบลทับกุง 

อำาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

พระมหาอำาพล อธิปญฺโญ *

บทคัดย่อ

 การเสริมสร้างการจัดงานศพที่พึงประสงค์ของชาวตำาบลทับกุงประกอบด้วยการยกเว้นจากการฆ่า

สัตว์ พบว่า ชาวตำาบลทับกุงควรมีความเมตตาต่อสัตว์รู้จักและยับยั้งชั่งใจของตนเองการเว้นจากการลักทรัพย์นั้น

ครอบครัวของผูท้ีจ่ดัการงานศพต้องดูแลเอาใจใส ่มีคณุธรรมจรยิธรรมและสง่เสรมิการเวน้จากการลกัขโมยตัง้แต่

ยงัเดก็ดา้นเวน้ประพฤตผิดิในกามชาวตำาบลทบักงุควรปลกูจติสำานกึและการรกันวลสงวนตวัเม่ือเขา้รว่มในงานดา้น

เวน้จากการพดูเทจ็เปน็การปลกูฝงัใหเ้ปน็คนซือ่สตัยล์ะอายไม่มีการพูดเท็จหรือพดูคำาหยาบคาย และดา้นเวน้จาก

การดื่มนำ้าเมาประชาชนในตำาบลทับกุง ควรรณรงค์ให้ความรู้เรื่องพิษภัยและตระหนักถึงโทษของการดื่มสุรา

คำาสำาคัญ : การจัดงานศพ,การจัดงานศพที่พึงประสงค์

Abstract

 From strengthening good funeral arrangement, the findings are that 1) abstaining from 

killing creatures, one should have kindness to animals and self-control 2) abstaining for stealing, 

family should pay attention to morality and encourage living quality to children 3) abstaining 

from misconduct, one should instill the faith and shame in telling lie and coarse words 

5) abstaining from drinking liquor, to campaign and educate people about disadvantage in order 

to realize bad effects of drinking liquor. 

Keywords: Funeral Arrangement, Good Funeral Arrangement

 * นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

หนองคาย
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บทนำา

 วิถีชีวิตมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันเมื่อมนุษย์เกิดความต้องการที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจจึงเกิดประเพณี

เกี่ยวกับชีวิตขึ้นเช่นการเกิดการบวชการแต่งงานและการตายเป็นต้นโดยเฉพาะประเพณีเกี่ยวกับงานศพถือเป็น

ประเพณทีีแ่สดงออกอยา่งสำาคัญในชวีติมพีธิกีรรมทีป่ฏิบติัละเอยีดซบัซอ้นหลายขัน้ตอนเสถยีร โกเศศกลา่ววา่การ

เกิดและการตายเป็นของคู่กันมีความเกิดเป็นเบื้องต้นและมีความตายเป็นเบื้องปลายแห่งชีวิต ๔๒๐ เพราะฉะนั้น

เกดิและตายจึงเป็นของต่อเนือ่งถอืเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัมนษุยจ์งึใหค้วามสำาคัญเพราะเปน็บัน้ตน้และบัน้ปลาย

แห่งชีวิตต้องประกอบพิธีกรรมตามประเพณีเพื่อประโยชน์สุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

 การทำาความเข้าใจความหมายของชีวิตมนุษย์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในการศึกษาชีวิตมนุษย์เพียงด้าน

ใดดา้นหนึง่เทา่นัน้หากตอ้งศกึษาทำาความเขา้ใจสภาวะท่ีแท้จริงของมนษุยจ์ากทุกแงมุ่มประกอบร่วมกนัไปในการ

เข้าใจความหมายของชีวติมนษุยม์โนทศันห์นึง่ทีม่กัจะไม่กล่าวถงึกคื็อเรือ่งความตายและเม่ือกล่าวถงึเร่ืองความตาย

ผูค้นสว่นใหญก่ม็กัจะไมช่อบให้กลา่วถงึมนษุยส์ว่นใหญม่กัคดิวา่ความตายเปน็ปญัหาเปน็ภาวะจนตรอกทีต่อ้งยอม

จำานนสถานเดยีวเปน็เรือ่งทีฟ่งัดแูลว้ทำาใหเ้กดิความรูสึ้กหวัน่วติกและเปน็เรือ่งท่ีอยู่ตอนสุดท้ายแหง่การดำารงชวีติ

เรือ่งความตายจึงถกูทำาใหห้า่งไกลจากชวีติของมนุษยโ์ดยความเปน็จรงิแลว้ความตายไม่ใช่สิง่ทีม่คีวามหมายเฉพาะ

ตอนใกล้ตายหรือภายหลังเมื่อระบบชีวภาพของร่างกายส้ินสุดลงเท่านั้นแต่ในฐานะที่มนุษย์เป็นสิ่งที่มีอยู่อย่าง

มีความสำานึกแห่งการดำารงชีวิตและสามารถจะอนุมานถึงการส้ินสุดของชีวิตที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนความ

ตายจึงเป็นข้อเท็จจริงพื้นฐานของการมีอยู่ของมนุษย์และสรรพชีวิตอื่นด้วยความตายเป็นอีกมิติหนึ่งที่สำาคัญของ

ชีวิตและไม่สามารถแยกออกจากมิติของการดำารงอยู่เพราะเราไม่สามารถกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตได้โดยไม่หมายถึงสิ่งที่

ต้องตาย ๔๒๑

 มนุษย์มีความตายเป็นเบ้ืองหน้าเพราะชีวิตของคนเราไม่จีรังยั่งยืนมีความเกิดขึ้นดำารงอยู่และเสื่อม

สลายไปเมื่อกล่าวถึงความตายย่อมเป็นที่ทราบดีว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครปรารถนาเนื่องจากความตายเป็นเรื่องที่นำา

มาซ่ึงความเศร้าโศกอันเกิดจากความพลัดพรากโดยที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องการที่จะเผชิญหน้าต่อความ

ตายนัน้พระพทุธศาสนาถอืไดว้า่เปน็ศาสนาทีก่ลา่วถงึความจริงอันเปน็ไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตซิึง่ความจริง

นั้นคือกฎแห่งเหตุผลอันได้แก่กฎ อิทัปปัจจยตา ที่ว่าด้วยความเป็นเหตุเป็นผลของสรรพสิ่งที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึง

มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ ๔๒๒ หมายถึงสิ่งต่างๆ ในโลกนั้นไม่อาจดำารงอยู่โดยลำาพังได้เพราะสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วน

อาศัยสิ่งต่างๆ ในการดำารงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของ

สิ่งต่างๆมากกว่า ๒ สิ่งขึ้นไปซึ่งกฎนี้ได้ถือว่าเป็นกฎของธรรมชาติที่พระพุทธองค์ค้นพบและนำาไปประกาศให้แก่

สรรพสัตว์ได้รับรู้ในรูปแบบของกฎเกณฑ์ต่างๆ อันได้แก่กฎแห่งปฎิจจสมุปปบาท ๔๒๓

 นอกจากกฎตามทีก่ลา่วแลว้นัน้ พระพทุธองค์ยังไดอ้ธบิายถงึกฎแหง่ไตรลักษณอั์นเปน็กฎท่ีมุ่งอธบิาย

ถงึอทิปัปจัจยตาในแงข่องกระบวนการแหง่ความเปน็ไปของสรรพส่ิงรวมถงึในแงข่องความเปน็ธรรมชาตทิีส่ิง่ตา่งๆ

จะต้องเป็นไปตามลักษณะ ๓ ประการคือ ๑) ความเป็นของไม่เที่ยงหรือไม่มีความมั่นคงถาวร ๒) ความเป็นทุกข์

 ๔๒๐ เสถียรโกเศศ, ประเพณีเก่ียวกับชีวิตและการตาย. (กรุงเทพฯ: แม่คำาผาง, ๒๕๓๑), หน้า ๑.

 ๔๒๑ พระอนุชิต ปทุมวณฺโณ (หวังวนรัตน์), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองความตายในศาสนาด้ังเดิมของเผ่าม้ง”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒๓.

 ๔๒๒ ที.ม. (ไทย), ๑๖/๒๑/๓๘.

 ๔๒๓ สำ.นิ.อ. (ไทย), ๑๖/๑/๒.
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เพราะไม่คงทนอยู่ได้และ ๓) ความเป็นอนัตตาคือไม่อาจยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตน (แก่นสาร) ๔๒๔ ซึ่งกฎ

ต่างๆ นี้ล้วนกล่าวถึงสภาพของสิ่งทั้งหลายที่จะต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติอันเป็นกฎสากลคือสรรพสิ่งจะต้องมี

การเกดิขึน้ตัง้อยู่และเสือ่มสลายไปตามกระบวนการของชวีติมนุษยแ์ละสตัวท์ัง้หลายพระพทุธศาสนาเหน็วา่สรรพ

สิง่ลว้นมเีหตปัุจจยัทีเ่ปน็ไปตามกฎเกณฑแ์หง่ธรรมชาตกิลา่วคอืสรรพสิง่ทัง้หลายมคีวามเกิดขึน้และความตายเปน็

ของคู่กันดังนั้น มนุษย์เรามีการเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นและมีความตายเป็นที่สุดดังปรากฏในพุทธพจน์ว่า “ร่างกายนี้

แก่หง่อมแล้วเป็นรังของโรคมีแต่จะทรุดโทรมลงไปร่างกายที่เน่าเปื่อยนีก้็จะแตกดบัไปเพราะชีวิตมีความตายเป็น

ที่สุด” ๔๒๕

 จะเห็นได้ว่าความตายถือว่าเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่มนุษย์จะต้องประสบซ่ึงคำาว่าความตายนั้นตรง

กับภาษาบาลีว่าจุตฺติ (การเคลื่อน) จวนตา, เภโท (ความแตกสลาย) อนฺตรธานำ (ความเลือนหาย) มจฺจุ (ความตาย) 

มรณำ (ความตาย) สงฺขารานำเภโท (ความแตกดับไปของสังขาร) ชีวิตินฺทริยสฺสอุปจฺเฉโท (การขาดไปแห่งอินทรีย์) 

การละกิริยา (การทำากาละ) กเฬวสฺสนิกฺเขโป (การทอดทิ้งซากศพไว้) ๔๒๖ ซึ่งความหมายที่กล่าวมานั้นแม้จะมี

ความหมายที่แตกต่างกันแต่เมื่อสรุปก็คือความสิ้นไปแห่งชีวิตนั่นเองเมื่อมีความตายเกิดขึ้นแล้วมนุษย์โดยทั่วไป

จะตอ้งดำาเนนิการกบัศพในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัการปฏบิตัติอ่ชวีติภายหลงัการตายหรอืตอ่ศพของผูเ้ปน็ญาตผิูม้ี

อุปการคุณหรือของใครก็แล้วแต่ตามวิถีอย่างไทยท่ีอิงอาศัยคติธรรมในทางศาสนาเหตุท่ีว่าบรรพบุรุษไทยส่วน

ใหญ่นับถือพระพุทธศาสนารูปแบบการดำาเนินชีวิตต้ังแต่เกิดจนกระทั่งตายจึงแฝงไว้ด้วยหลักธรรมคติธรรมทาง

พระพุทธศาสนาอย่างแนบแน่นชีวิตภายหลังการตายดูเหมือนว่าคติธรรมทางศาสนาจะมีความสำาคัญแก่บุคคล

ผู้อยู่เบื้องหลังเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้พิธีกรรมต่างๆที่จัดข้ึนเพ่ือผู้ตายล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์ทั้งส้ินแต่แฝงอยู่

ในรูปแบบปริศนาธรรมหรือคติธรรมผู้ที่ไปร่วมพิธีในงานศพมักจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและขั้นตอนของ

พิธีกรรมที่สลับซับซ้อนและแฝงไว้ด้วยคติธรรมที่ยากจะเข้าใจซึ่งแตกต่างจากการเกิดโดยประการทั้งปวง

 การสอนเกี่ยวกับความตายไม่ได้มีจุดมุ่งหมายว่าในเมื่อมีความตายเป็นเบื้องหน้ารออยู่แล้วทำาไมจะ

ตอ้งไปทำาความดสู้ีหาความสขุอยา่งเดยีวไมด่กีว่าหรอืและกห็มกมุน่อยูใ่นกามสขุแตท่า่นสอนใหร้ะลกึถงึความตาย

เพ่ือให้เร่งขวนขวายทำาความดีให้เกิดข้ึนท่านสอนให้รู้จักค่าแห่งวันเวลาไม่ให้ประมาทเพราะชราพยาธิและมรณะ

เปรียบเหมือนกองไฟย่อมมายำ่ายีสัตว์โลกสัตว์โลกไม่มีกำาลังที่จะต่อสู้ไม่มีความเร็วที่จะหนีบุคคลควรทำาวันคืนไม่

ให้ไร้ประโยชน์ด้วยการ “เห็นแจ้ง” (วิปัสสนา) ไม่ว่าน้อยหรือมากชีวิตของผู้ที่ผ่านวันคืนไปเท่าใดก็เป็นอันพร่อง

ไปเท่านั้นวันคืนสุดท้ายย่อมคืบคลานเข้าไปใกล้บุคคลทุกอิริยาบถเพราะฉะนั้นไม่พึงประมาทกาลเวลา ๔๒๗

 พุทธทาสภิกขุได้กล่าวถึงเรื่องความตายโดยเน้นในประเด็นต่างๆ เช่นการใช้ชีวิตก่อนตายมีชีวิตเพ่ือ

ตายแลว้เปน็สขุโดยไม่ต้องมีคนอทุศิสว่นกศุลไปใหน้ำาเอาความตายมาใชป้ระโยชนใ์นชีวติประจำาวนัและทา่ททีีพึ่ง

ปฏิบัติต่อความตายอย่างถูกต้อง ๔๒๘

 ในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อมีความตายเกิดขึ้น  ย่อมมีการจัดการงานศพได้หลายวิธีเช่นการนำาศพไปทิ้ง

ที่ป่าช้าเพื่อเป็นอาหารให้แก่สัตว์ทั้งหลาย ดังมีปรากฏในพุทธพจน์ที่ว่า “สัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆ บุคคล

 ๔๒๔ สำ.ส. (ไทย), ๑๘/๑/๑; ขุ.ธ. (ไทย), ๒๕/๓๐/๕๑.

 ๔๒๕ ขุ.ธ. (ไทย), ๒๕/๑๔๘/๗๘.
 ๔๒๖ ที.ม. ๑๐/๒๙๕/๓๔๑.

 ๔๒๗ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๔๕๐–๔๕๒/๔๑๖.  

 ๔๒๘ พระมหาวันชัย  ธมฺมชโย (ช่วงสำาโรง),“การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองความตายตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๒.

๓๗๔



374 375
การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ทั้งหลายย่อมนำาซากศพไปป่าช้าบ่อยๆ” ๔๒๙ และพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งตายแล้ว 

๑ วันตายแล้ว ๒ วันหรือตายแล้ว ๓ วันเป็นศพขึ้นอืดศพเขียวคลำ้าศพมีนำ้าเหลืองเยิ้ม” ๔๓๐ การนำาขึ้นเชิงตะกอน

เพือ่เผาใหเ้ปน็เถา้ถ่านกรณนีีจ้ะพบบอ่ยเชน่กรณขีองการจดัการพระบรมพระสรรีะของพระพทุธองค์หรอืทีป่รากฏ

ในเรื่องนางปฏาจาราที่เผาศพบิดามารดาและพี่ชายที่ฝนตกใหญ่ลมพัดจัดทำาให้บ้านพังทับ ๔๓๑ การฝังไว้ในป่าช้า

ซึ่งกรณีนี้ก็ได้แก่กรณีของนางวิสาขาที่ให้ทำาการฝังสรีระ (ศพ) ของกุมาริกาที่ทำากาละแล้ว ๔๓๒ และการนำาไปลอย

ที่แม่นำ้าคงคาซึ่งไม่ว่าจะเป็นการจัดการศพด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามก็จะพบว่ามีการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ความเชือ่ในการจดัการศพอยูเ่สมอเช่นกรณขีองบดิาท่ีฝังศพบตุรชายแลว้ใหค้นไปส่งขา้วส่งนำา้ประจำานีคื่อประเพณี

ที่เกี่ยวกับงานศพอย่างหนึ่งและโดยเฉพาะการดำาเนินการจัดการถวายพระเพลิงพระบรมสรีระของพระพุทธองค์

นัน้มีการประกอบพธิอียา่งสมพระเกยีรตแิตแ่ฝงไวด้ว้ยความเรยีบงา่ยการจดังานศพในสมัยพุทธกาลนัน้เนน้ความ

สะดวกและรวดเรว็เนือ่งจากเหน็วา่ศพของมนษุยน์ัน้เป็นเหมอืนท่อนไมท้ีไ่รว้ญิญาณ ๔๓๓ ทีไ่มจ่ำาตอ้งมกีารดำาเนนิ

การใดๆ ให้ยุ่งยากจะเห็นได้จากการนำาไปทิ้งให้เป็นอาหารของสัตว์ต่างๆ หรือกรณีที่มีการนิมนต์พระภิกษุไปร่วม

งานหรอืพจิารณาศพกเ็ป็นการกระทำาเพือ่ใหท้า่นไดพิ้จารณาซากศพเพ่ือปลงอสภุไปในตวัหรอืเพ่ือการปฏบิตัธิรรม

เท่านั้นมิได้มีนัยของการประกอบพิธีเพื่อการอื่นแต่อย่างใด

 อย่างไรก็ตามในสมัยปัจจุบันแม้นว่าจะเป็นสังคมท่ีนับถือพระพุทธศาสนาและยึดถือหลักการทาง

พระพุทธศาสนาเข้ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็ตามแต่ในส่วนที่เก่ียวข้องกับประเพณีศพแล้วถือว่าได้มีพัฒนาการ

ด้านองค์ประกอบและขั้นตอนการจัดงานที่เพิ่มเข้ามามากทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากค่านิยมของคนในยุคสมัยนี้บาง

ข้ันตอนหรือบางพิธีได้กลายมาเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำาเป็นหรือเกินที่มีปรากฏอยู่ในคำาสอนของพระพุทธ

ศาสนาเป็นต้น ๔๓๔

 การดังานศพในสงัคมไทยจากหลกัฐานทางโบราณคดปีรานวีงษเ์ทศกลา่ววา่ยอ้นกลบัไปเมือ่ ๑๐,๐๐๐ 

ปทีีแ่ลว้มนษุยใ์นดนิแดนทีเ่คยเปน็ประเทศไทยในปจัจบุนัได้มีความเช่ือในเร่ืองวญิญาณหลังความตายแล้วโดยพบ

หลักฐานการขุดค้นที่จังหวัดกาญจนบุรีว่ามีการพรมดินเทศสีแดงบนศพคนตายที่อยู่ในท่านอนราบเหยียดยาว

ตั้งแต่ปลายยุคหินเก่าแล้วนอกจากนี้ยังพบภาชนะดินเผาใส่อาหารโดยการฝังกำาหนดทิศทางให้ศพหันศีรษะไป

ทางทศิตะวนัตกอยา่งมแีบบแผนแสดงถงึความเชือ่เกีย่วกบัเรือ่งวญิญาณและเมือ่มนษุยต์อ้งการทีจ่ะตดิตอ่สมัพนัธ์

กับวิญญาณก็จะด้วยการประกอบพิธีกรรมบางอย่างขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ การขุดแหล่งโบราณสถานที่บ้านเชียง

จังหวัดอุดรธานีพบหลุมศพหลายแห่งมีเครื่องเซ่นที่ไม่เหมือนกันบางศพมีเครื่องประดับและมีเครื่องใช้มากกว่า

ศพอ่ืนๆ ของใช้เหล่านี้ทำาจากช่างฝีมือชั้นสูงอีกด้วยแสดงถึงความเชื่อของคนสมัยนั้นว่ามีความเชื่อในเรื่องภูตผี

วิญญาณของบรรพบุรุษว่ายังอยู่ในโลกเดียวกันกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่มีการแบ่งโลกนี้โลกหน้าคนเป็นกับคนตาย

ยังสามารถติดต่อกันได้ ๔๓๕

 ๔๒๙ สำ.ส. (บาลี), ๑๕/๖๘๐/๒๑๑.

 ๔๓๐ ม.อุ. (ไทย), ๑๔/๑๕๔/๑๙๙.

 ๔๓๑ สำ.นิ. (ไทย), ๑๖/๔๓๒/๑๘๐.

 ๔๓๒ ขุ.ธ. (ไทย), ๒๕/๒๑๓/๙๘

 ๔๓๓ ม.มู. (ไทย), ๑๒/๕๐๒/๔๔๖.
 ๔๓๔ พระมหาคำารบ ธมฺมธโร (หิรัญชาติ), “มโนทัศน์เก่ียวกับความตายในพระพุทธศาสนา: การศึกษาเชิงวิเคราะห์”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๒.
 ๔๓๕ ปรานีวงษ์เทศ, พิธีกรรมเก่ียวกับการตายในประเทศไทย. (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยามหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๔), หน้า ๓ – ๕.
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 กณัฑมิาเรไรไดท้ำาการวจิยัพธิกีรรมเกีย่วกบัความตายของชาวบนบา้นนำา้ลาดตำาบลนายางกลักอำาเภอ

เทพสถิตจงัหวดัชยัภูมพิบวา่การจดังานศพเปน็ประเพณทีีส่ง่ผลกระทบตอ่ความรูส้กึนกึคดิชวีติความเปน็อยูเ่ปน็การ

สูญเสียทั้งในฐานะเป็นสมาชิกในครอบครัวชุมชนและสังคมในวงกว้างทุกสังคมจะมีพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายที่

ล้วนสะท้อนถึงความคิดของมนุษย์ที่มีความเชื่อในเรื่องอำานาจเหนือธรรมชาติท่ีมีต่อมนุษย์อีกด้วยพิธีกรรมเกี่ยว

กับความตายจึงเป็นเรื่องที่แสดงออกในรูปแบบและสัญลักษณ์ตามอิทธิพลของภูมิปัญญาความเชื่อของคนกลุ่ม

ต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสืบเนื่องมาจากอดีตและกำาลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน ๔๓๖

 สำาหรับตำาบลทบักุง อำาเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานนีัน้ถอืวา่เปน็พืน้ท่ีหนึง่ทีป่ระชากรทัง้หมดนบัถอื

พระพุทธศาสนาเมือ่กลา่วถงึความเชือ่ทีม่ตีอ่พระพทุธศาสนาชาวตำาบลทับกงุ อำาเภอหนองแสง จงัหวดัอุดรธาน ีมี

ความเชือ่ทีม่พีระพทุธศาสนาเป็นพืน้ฐานเชน่ประเพณทีีเ่กีย่วกบัชวีติมีการเกดิการตายนัน้กถ็อืวา่เปน็ประเพณท่ีีมี

การปฏิบัติตามกรอบความเชื่อของพระพุทธศาสนาซึ่งกล่าวเฉพาะประเพณีการตายของชาวตำาบลทับกุง อำาเภอ

หนองแสง จังหวัดอุดรธานีได้มีการประกอบพิธีตามคติความเชื่อตามกรอบของพระพุทธศาสนาแต่ก็เป็นการ

ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาแบบชาวบ้านโดยเฉพาะการประกอบพิธกีรรมในการจดังานศพของชาวตำาบลทบักงุ

อำาเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานนีัน้มข้ัีนตอนการปฏบิตัติอ่คนตายในประเพณกีารจดังานศพทีมี่เอกลกัษณเ์ฉพาะ

เช่นก่อนตายญาติผู้ป่วยจะนิมนต์พระไปสวดต่ออายุให้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับกุศลเพราะมีความเชื่อที่ว่า  เมื่อจิตของ

ผูท้ีจ่ะตายจดจอ่อยูก่บัสิง่ทีเ่ป็นกศุลแล้วจะไปบังเกดิในภพภมูทิีด่ ีถา้จติจดจอ่อยูก่บัสิง่ทีไ่มด่จีะสง่ผลใหผู้ต้ายเกดิ

ในอบายภมู ิเมือ่ตายแลว้กจ็ะมขีัน้ตอนการประกอบพธิกีรรม เช่นการมัดตราสังข์การแตง่ตวัใหศ้พรวมถงึพิธกีรรม

ทางศาสนาเช่นการสวดอภิธรรมการจูงศพเป็นต้น

 นอกจากกิจกรรมดังกล่าวนี้ ชาวชุมชนในเขตตำาบลทับกุงได้ประสบปัญหาในการจัดงานศพ คือ การ

จัดงานศพในแต่ละครั้งจะมีอบายมุขเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการเล่นการพนัน การดื่มสุรา เป็นต้น ทำาให้การ

จัดงานศพต้องใช้ระยะเวลาในการจัดงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งมีจำานวนมาก ทำาให้เป็นภาระของทางเจ้า

ภาพในงานศพ และทำาให้การจัดงานศพในแต่ละครั้งไม่มีความมุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมเก่าๆ คนในอดีตได้ดำาเนินมา 

มีเพียงการจัดงานศพโดยมุ่งเน้นเพียงการเล่นการพนันเท่านั้น 

 ดงันัน้ผูว้จัิยได้ตระหนกัถงึความสำาคัญในฐานะทีเ่ปน็พระสงฆม์คีวามสนใจทีจ่ะศกึษาวจิยัเร่ือง “ศกึษา

ศึกษาแนวทางการจัดงานศพท่ีพึงประสงค์ของชุมชนในตำาบลทับกุง อำาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี” เพื่อให้

ทราบถึงแนวคิดการจัดงานศพท่ีพึงประสงค์ตามแนวพระพุทธศาสนาสาเหตุ ปัญหา และอุปสรรคในการจัดงาน

ศพ รวมถึงการเสริมสร้างการจัดงานศพที่พึงประสงค์ของชุมชนในตำาบลทับกุง อำาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำาเนินการวิจัยนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใคร่ต่อการศึกษาในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพื่อศึกษาแนวคิดการจัดงานศพที่ประสงค์ตามแนวพระพุทธศาสนา

 ๒. เพื่อศึกษาการเสริมสร้างการจัดงานศพที่พึงประสงค์ของชุมชนในตำาบลทับกุง อำาเภอหนองแสง 

จังหวัดอุดรธานี 

 ๔๒๙ กัณฑิมาเรไร,พิธีกรรมเก่ียวกับความตายของชาวบ้านน้ำาลาดตำาบลนายางกลักอำาเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. มหาสารคาม, 

(บัณทิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒๕ – ๑๒๖.
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ๓. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเสริมสร้างการจัดงานศพที่พึงประสงค์ของชุมชนในตำาบลทับกุง อำาเภอ

หนองแสง จังหวัดอุดรธานี 

        

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ในการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดงานศพที่พึงประสงค์ของชุมชนในตำาบลทับกุง อำาเภอหนองแสง 

จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้

 ๑. รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยการเก็บ

ข้อมูลด้วยแบบสอบถามและใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

 ๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษากับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

  ๑) ประชากรทีใ่ชใ้นการวจัิยครัง้นี ้ไดแ้กป่ระชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตตำาบลทบักงุ อำาเภอหนองแสง 

จังหวัดอุดรธานี จำานวน ๑,๕๐๐ คน

  ๒) กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่ประชาชนท่ีอาศัยอยูใ่นเขตตำาบลทับกงุ อำาเภอหนอง

แสง จังหวัดอุดรธานี จำานวน ๓๑๖ คน โดยกำาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย

 ๓. เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัใชเ้ครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเปน็แบบสอบถาม 

แบ่งออกเป็น ๓ตอน ประกอบด้วย

 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษาและอาชีพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตตำาบลทับกุง อำาเภอหนองแสง จังหวัด

อุดรธานี

 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการการเสริมสร้างการจัดงานศพที่พึงประสงค์ของชุมชนใน

ตำาบลทับกุง อำาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธี

ของลิเคิร์ท (Likert) 

 ตอนที ่๓ ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัปญัหา และอปุสรรคในการเสรมิสรา้งการจดังานศพของชุมชนในตำาบล

ทับกุง อำาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended)

สรุปผลการวิจัย
 การวจัิยเรือ่ง “การจัดงานศพทีพ่งึประสงคข์องชมุชนในตำาบลทับกงุ อำาเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธาน”ี 

กลุ่มตัวอย่างจำานวน ๓๑๖ คน สามารถสรุปผลวิจัยไดดังนี้ ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

 จากประชากรทั้งหมด ๓๑๖ คน พบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 

๑๙๙ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๗อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระหว่างอายุ ๔๑ – ๕๕ ปี จำานวน ๑๒๘คิด

เป็นร้อยละ ๔๐.๕๑ ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับ ประถมศึกษา จำานวน ๑๒๒ คิด

เป็นร้อยละ ๓๘.๖๑ อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เกษตรกร จำานวน ๑๓๗ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๕ 
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 การเสริมสร้างการจัดงานศพที่พึงประสงค์ของชุมชนในตำาบลทับกุง อำาเภอหนองแสง จังหวัด

อุดรธานี

 การเสรมิสรา้งการจดังานศพทีพ่งึประสงคข์องชุมชนในตำาบลทับกงุ อำาเภอหนองแสง จงัหวดัอุดรธานี

โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้

 ๑) เว้นจากการฆ่าสัตว์ผลการศึกษาประชาชนมีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างการจัดงานศพท่ีพึง

ประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = ๓.๙๘) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมี

ความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างการจัดงานศพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ มากทุกข้อ

 ๒) ด้านเว้นจากการลักทรัพย์ผลการศึกษาประชาชนมีความคดิเห็นตอ่การเสริมสรา้งการจัดงานศพที่

พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = ๓.๘๑) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมี

ความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างการจัดงานศพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ

 ๓) ด้านเว้นประพฤติผิดในกามผลการศึกษาประชาชนมีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างการจัดงานศพ

ที่พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = ๓.๗๕) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชน

มีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างการจัดงานศพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ

 ๔) ด้านเว้นจากการพูดเท็จผลการศึกษาประชาชนมีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างการจัดงานศพท่ี

พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = ๔.๐๐) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมี

ความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างการจัดงานศพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ

 ๕) ดา้นเวน้จากการดืม่นำา้เมาผลการศกึษาประชาชนมีความคิดเหน็ตอ่การเสรมิสรา้งการจดังานศพท่ี

พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = ๓.๙๘) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมี

ความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างการจัดงานศพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ   

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเสริมสร้างการจัดงานศพที่พึงประสงค์ของชุมชนในตำาบลทับกุง 

อำาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 ผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างการจัดงานศพที่พึงประสงค์ของชุมชนในตำาบลทับกุง อำาเภอหนอง

แสง จังหวัดอุดรธานี จำาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ นำาไปสู่การตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง

สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้        

 ๑) ดา้นเพศ พบวา่ ประชาชนทีม่เีพศตา่งกนัมกีารเสรมิสรา้งการจดังานศพท่ีพึงประสงค์ โดยรวม พบ

วา่มคีวามแตกตา่งกนั อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐.๐๕ ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้เม่ือพิจารณาเปน็

รายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จำานวน ๒ ด้าน ได้แก่ ในด้านเว้นจาก

การฆ่าสัตว์และด้านเว้นจากการลักทรัพย์ ส่วนด้านเว้นประพฤติผิดในกาม ด้านเว้นจากการพูดเท็จและด้านเว้น

จากการดื่มนำ้าเมา ไม่มีความแตกต่างกัน

 ๒) ดา้นอาย ุพบวา่ประชาชนทีมี่อายตุ่างกนัมกีารเสรมิสรา้งการจดังานศพทีพึ่งประสงค์ โดยรวม พบ

ว่าไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งปฏิเสธกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

 ๓) ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการเสริมสร้างการจัดงานศพที่พึง

ประสงค์ โดยรวม พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งปฏิเสธกับสมมติฐานที่

ตั้งไว้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งปฏิเสธ
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กับสมมติฐานที่ตั้งไว้

 ๔) ผู้อาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีการเสริมสร้างการจัดงานศพที่พึงประสงค์ โดยรวม 

พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งปฏิเสธกับสมมติฐานที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งปฏิเสธกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

 สรปุปญัหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะตอ่การเสรมิสรา้งการจดังานศพทีพ่งึประสงคข์องชมุชนในตำาบล

ทับกุง อำาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อการเสริมสร้างการจัดงานศพที่พึงประสงค์ของชุมชนในตำาบล

ทับกุง อำาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามปลายเปดิ ประชาชนมีปญัหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะต่อการ

เสริมสร้างการจัดงานศพที่พึงประสงค์ของชุมชนในตำาบลทับกุง อำาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ดังต่อไปนี้

 ๑. ปญัหา อปุสรรค ขอ้เสนอแนะเพ่ือการเสรมิสร้างการจดังานศพทีพ่งึประสงคข์องชมุชนในตำาบล

ทับกุง อำาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานีด้านเว้นจากการฆ่าสัตว์

 ปัญหา อุปสรรคในการให้บริการ

 ประชาชนยังมีความเชื่อที่ว่า เมื่อผู้คนมาร่วมงานแล้ว จึงต้องมีการฆ่าสัตว์เพื่อให้การต้อนรับผู้มาร่วม

งานไมใ่หบ้กพรอ้ง นอกจากนีป้ระชาชนยงัมีความเชือ่ทีว่า่ สตัวท์กุตวัทีเ่กดิมาลว้นเปน็อาหารของเราทัง้นัน้ จะฆา่

เองกด็ ีซือ้มาก็ดี ลว้นเป็นการฆา่ทัง้นัน้ จึงไม่จำาเปน็ตอ้งไปซือ้ทีร่า้นตลาด เพราะไกลจากหมูบ่า้นมาก สตัวท์ีน่ำามา

ฆา่นัน้เปน็สตัวท์ีห่าได้ง่ายหรอืเป็นสตัวท์ีท่างเจ้าภาพเปน็ผูเ้ลีย้งเองหรอืหาซือ้ได้งา่ยประชาชนยงัไมม่ทีางเลอืกใน

การเลี้ยงชีพจึงเกิดการฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหาร 

 ข้อเสนอแนะในการให้บริการ

 ประชาชนควรมีความเมตตาต่อสัตว์ที่จะนำามาทำาเป็นอาหาร โดยการใช้อาหารประเภทเนื้อท่ีนำามา

จากท้องตลาดที่เขาขายเพื่อเลี้ยงชีพมาจัดในงาน ควรมีความอดทน อดกลั้น ต้องรู้จัก ยับยั้งชั่งใจ เมื่อต้องการที่

จะฆ่าสัตว์เพื่อจะนำามาใช้ในการปรุงอาหารและให้การยกย่องการจัดการงานศพที่ปราศจากการฆ่าสัตว์ โดยที่เจ้า

ภาพเป็นคนจัดทำาเอง เพื่อที่จะให้งานอื่นๆ จะได้นำาไปเป็นแบบอย่าง

 ๒. ปญัหา อปุสรรค ขอ้เสนอแนะเพ่ือการเสรมิสร้างการจดังานศพทีพ่งึประสงคข์องชมุชนในตำาบล

ทับกุง อำาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานีด้านเว้นจากการลักทรัพย์

 ปัญหา อุปสรรคในการให้บริการ

 เกิดจากความยากจนของคนในชุมชน เมื่อเห็นในสิ่งที่ตนต้องการในงานศพ จึงเป็นเหตุให้เกิดความ

โลภอยากได้ในสิง่นัน้ๆ นอกจากนีส้งัคมในตำาบลทบักงุปจัจบุนัมคีนจนทีต่อ้งดิน้รนเอาตวัรอดเปน็จำานวนมาก คน

มีความโลภไม่รู้จักพอ 

 ข้อเสนอแนะในการให้บริการ

 ครอบครัวต้องดูแลเอาใจใส่คุณธรรมจริยธรรม ถึงจะมีความยากจน แต่ต้องเลี้ยงตนด้วยความสุจริต 

ไม่ลักขโมยสิ่งของของบุคคลอื่นและควรมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตั้งแต่ยังเด็กๆ เพื่อให้รู้จักความพอเพียง และ

การแสวงหาในทางทีถ่กูตอ้ง นอกจากนี ้ควรใหท้กุคนช่วยกนัดูแลปอ้งกนัส่ิงของหรือคอยช่วยเหลือเจ้าภาพในการ

ดูแลรักษาที่สิ่งของให้แก่เจ้าภาพ
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 ๓. ปญัหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะเพ่ือการเสรมิสร้างการจดังานศพทีพ่งึประสงคข์องชมุชนในตำาบล

ทับกุง อำาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานีด้านเว้นประพฤติผิดในกาม

 ปัญหา อุปสรรคในการให้บริการ

 ปัญหาเกิดจากคนที่มาร่วมในงานขาดจิตสำานึกไม่รู้จักพอจึงก่อให้เกิดการละเมิดเกิดขึ้น นอกจากนี้ 

ผู้ที่มาร่วมในงานมีการแต่งกายยั่วยุมากขึ้นและเกิดจากการหยอกล้อกัน แล้วเกิดการเกินเลยขึ้น ทำาให้เกิดการ

ละเมิด

 ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างการจัดงานศพที่พึงประสงค์

 ปลูกจิตสำานึกให้คนที่มาร่วมในงานหรือบุคคลทั่วไปนึกถึงปัญหาในการละเมิดที่จะตามมาแก่ตนเอง

และครอบครัว และควรรณรงค์เรื่องการแต่งกายสุภาพแบบไทย การรักนวลสงวนตัว

 ๔. ปญัหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะเพ่ือการเสรมิสร้างการจดังานศพทีพ่งึประสงคข์องชมุชนในตำาบล

ทับกุง อำาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานีด้านเว้นจากการพูดเท็จ

 ปัญหา อุปสรรคในการเสริมสร้างการจัดงานศพที่พึงประสงค์

 ปญัหาเกดิจากผูท้ีม่ารว่มในงานมกัพดูเทจ็เพือ่เอาตวัรอดคนมักพูดเท็จจนเปน็นสัิยจนทำาใหต้อ้งมีการ

พูดเท็จและเกิดจากความจำาเป็นในการประกอบอาชีพหรือเลี้ยงชีวิตของตนและครอบครัวนอกจากนี้คนชอบพูด

ระรานคนอื่นด้วยถ้อยคำาที่หยาบคาย

 ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างการจัดงานศพที่พึงประสงค์

 ควรรูจ้กัเขม้งวดเรือ่งวฒันธรรมภาษา ความละอายทัง้ทีง่านศพหรอืงานอ่ืนๆ ตามทีช่มุชนไดจ้ดัขึน้จดั

กจิกรรมการฟงัธรรมให้เกดิขึน้ในงานศพใหม้ากกวา่นีต้อ้งปลูกฝงัใหเ้ปน็คนซือ่สัตย์ มีความละอายไม่มีการพูดเท็จ

หรือพูดคำาหยาบคายรู้จักยั้งคิด ให้ครอบครัวสอนตั้งแต่ยังเด็กไม่ให้มีการพูดเท็จหรือพูดคำาหยาบคาย

 ๕. ปญัหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะเพ่ือการเสรมิสร้างการจดังานศพทีพ่งึประสงคข์องชมุชนในตำาบล

ทับกุง อำาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ด้านเว้นจากการดื่มนำ้าเมา

 ปัญหา อุปสรรคในการเสริมสร้างการจัดงานศพที่พึงประสงค์

 ปัญหาเกิดจากสังคมไทยนิยมดื่มสุราในงานต่างๆ ดังนั้น งานศพทุกงานจึงได้มีการดื่มสุรานอกจากนี้

เมื่อมาในงานศพ ถ้าไม่มีการนำาสุรามาให้ผู้มาร่วมในงานดื่ม จะได้รับการตำาหนิว่า มีความตระหนีและสุราทำาให้

ขาดสติ ส่งผลให้เกิดทะเลาะวิวาทกันหรือเวลาเดินทางกับมักเกิดอุบัติเหตุ

 ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างการจัดงานศพที่พึงประสงค์

 ควรรณรงคใ์หค้วามรูเ้รือ่งพษิภยัของการด่ืมสรุาทัง้ทีอ่ยูใ่นงานหรอืไมอ่ยูใ่นงานกต็าม จดังานโดยไมม่ี

เหล้าถึงแม้จะมีผู้ที่มาร่วมงานตำาหนิก็ตามให้ตระหนักถึงโทษของการดื่มสุรา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุรา

สรุป
 ปญัหาและอปุสรรคในความคดิเหน็ต่อการเสรมิสรา้งการจดังานศพท่ีพึงประสงค ์คอื ดา้นเวน้จากการ

ฆ่าสัตว์ พบว่า สัตว์ที่เกิดมาล้วนเป็นอาหารของเราและหาได้ง่ายด้านเว้นจากการลักทรัพย์เกิดจากความยากจน

ของคนในชุมชน การด้ินรนเอาตัวรอดด้านเว้นประพฤติผิดในกามการขาดจิตสำานึกการแต่งกายยั่วยุมากขึ้นด้าน

เว้นจากการพูดเท็จการพูดเท็จเพื่อเอาตัวรอดความจำาเป็นต่อการเลี้ยงชีวิตของตนและครอบครัวด้านเว้นจากกา

รดื่มนำ้าเมา เกิดจากค่านิยมในการดื่มสุรา การตำาหนิของคนที่มาร่วมงาน
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 ขอ้เสนอแนะตอ่ความคดิเหน็ตอ่การเสรมิสรา้งการจดังานศพทีพ่งึประสงค ์คอืดา้นเวน้จากการฆา่สตัว ์

พบวา่ ควรมคีวามเมตตาตอ่สตัวต์อ้งรูจ้กั ยบัยัง้ชัง่ใจดา้นเวน้จากการลกัทรพัยค์รอบครัวตอ้งดูแลเอาใจใสค่ณุธรรม

จรยิธรรมและควรมีการสง่เสรมิคณุภาพชวีติตัง้แต่ยังเดก็ๆดา้นเวน้ประพฤตผิิดในกามปลูกจติสำานกึและการรักนวล

สงวนตวัดา้นเวน้จากการพดูเทจ็ปลกูฝงัใหเ้ปน็คนซือ่สตัยล์ะอายไมม่กีารพดูเทจ็หรอืพดูคำาหยาบคาย ดา้นเวน้จาก

การดื่มนำ้าเมา ควรรณรงค์ให้ความรู้เรื่องพิษภัยและตระหนักถึงโทษของการดื่มสุรา
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ศึกษากิเลสมารในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

A Study of Mara of Defilements in Insight Meditation Practice
 

พระครูประสิทธิธรรมาทร*

ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง พธ.ม., พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) **

บทคัดย่อ

 ผลการวิจัยพบว่า . กิเลสมาร หมายถึง เป็นสิ่งมัวหมอง อุปสรรคขัดขวาง เป็นอุปกิเลสทำาให้จิตใจไม่

ผ่องใส ไม่บริสุทธิ์ เป็นทาสแห่งตัณหา ถูกตัณหาชักนำาให้อัตภาพจิตใจหยาบ ยินดีการยึดติด เพราะจิตเป็นอกุศล

เจตสิกที่เป็นเครื่องนำาสรรพสัตว์ให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ตามนัยพระอภิธรรม สภาวธรรมที่เป็นกิเลสคือ 

โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ ในคัมภีร์วิภังค์ชี้สาเหตุแห่งทุกข์ว่า

เป็นแก่นของกิเลส หรืออีกนัยหนึ่ง กิเลส ตัณหา และสภาวธรรมที่เป็นอกุศล ท่ีเรียกว่า ทุกขสมุทัย กิเลสมาร

ต่างๆล้วนตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ วิธีปฏิบัติเพื่อขจัดกิเลสมาร พบว่ามี ๒ วิธี คือ สมถภาวนา และวิปัสสนา

ภาวนา ในแต่ละวิธีก็สามารถขจัดกิเลสมาร แตกต่างกัน โดยแสดงการละกิเลสไว้เป็น ๕ ระดับ คือ ตทังคปหาน 

วิกขัมภนปหาน สมุจเฉทปหาน ปฏิปัสสัมภนปหาน นิสสรณปหาน.การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ขจัดกิเลสมารท่ี

สมบูรณ์ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร ว่า การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ 

เป็นแนวทางที่ทำาให้จิตบริสุทธิ์หมดจด พ้นจากทุกข์ ก้าวผ่านสู่การเป็นพระอริยบุคคล ในพระพุทธศาสนามีพระ

อริยบุคคล ๔ ประเภท คือ พระโสดาบัน ละสังโยชน์ได้ ๓ อย่างมี สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส พระสก

ทาคามี ละกิเลสตามที่พระโสดาบันละได้ แต่ไม่มีอำานาจปหานกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งได้เด็ดขาด เพียงแต่ทำาให้

เบาบางลง พระอนาคามี เป็นบุคคลผู้ได้ปหาน กามราคะ พยาปาทะ โดยไม่มีเศษเหลือ ท่านผู้ใดบรรลุถึงภูมินี้

แล้ว จะไม่กลับมาถือปฏิสนธิในกามภูมิ และเทวโลกอีก พระอรหันต์เป็นผู้มีปัญญาบารมีเต็มเปี่ยม ได้บรรลุจตุตถ

มรรค และไดร้บัผลนัน้อนัประเสรฐิยอดยิง่ สามารถปหานกเิลสทีย่งัเหลอือยูใ่นขนัธสนัดานอีก ๗ ประการไดอ้ยา่ง

เด็ดขาด และเมื่อบุคคลปราศจากกิเลส สภาวะของนิพพานก็เข้ามาแทนที่ สภาวจิตก็สงบจากสังขารธรรมทั้งปวง

คำาสำาคัญ: กิเลสมาร, วิปัสสนาภาวนา,
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Abstract

 The result shown that; The mara of defilements is tarnished, obstacle and defilements 

effect to sad mentally and impurity, and slave of caving. The mind was induced by randy effect 

to change personality, coarse mind and willing to Adherence. Because, the mind is demeritorious 

thought It is applied to sentient beings's death circulated in Transmigration according to the 

the higher doctrine. Natural condition that is defilements i.e. greed, anger, delusion, conceit, 

belief, perplexity, sloth, restlessness, shamelessness, and fearlessness in the book of divisions 

is indicators cause of suffering that is the staple of defilements or defilements, craving, natural 

condition is a demerit. That call “cause of arising of suffering”. The every mara of defilements 

are all fall under Trinity rule. How to eliminate the mara of defilements found two ways 

consist of concentration development and insight development. Each method can eliminate 

the mara of defilements different show passion at a level of. The result shown that; The mara 

of defilements is tarnished, obstacle and defilements effect to sad mentally and impurity, 

and slave of caving. The mind was induced by randy effect to change personality, coarse mind 

and willing to Adherence. Because, the mind is demeritorious thought It is applied to sentient 

beings's death circulated in Transmigration according to the the higher doctrine. Natural condition

that is defilements i.e. greed, anger, delusion, conceit, belief, perplexity, sloth, restlessness, 

shamelessness, and fearlessness in the book of divisions is indicators cause of suffering that 

is the staple of defilements or defilements, craving, natural condition is a demerit. That call 

“cause of arising of suffering”. The every mara of defilements are all fall under Trinity rule. How 

to eliminate the mara of defilements found two ways consist of concentration development 

and insight development. Each method can eliminate the mara of defilements different show 

passion at a level five. These include abandoning by substitution of opposites, abandoning by 

suppression, abandoning by cutting, abandoning by tranquillization, abandoning by escape. 

Buddha presented completed insight development in the Four Foundations of Mindfulness 

that insight development According to foundations of mindfulness is an approach that is purely

mind purity, liberation from suffering, and through step to becoming the noble individual. 

Buddhist’s noble individual in four categories. i.e. stream-enterer, Once-returmer, Non-returner, 

and an arahant. An arahant have a lots of intellectual prestige and have achieved the path of 

the worthy one. Whena

Keywords: DefIlements, Mara, meditation
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๑. บทนำา
 กเิลสมารไมม่ตีวัไมม่ตีน เปน็เพยีงความรูส้กึท่ีปรุงแตง่ขึน้มาในจติใจ แตก่เิลสมารกม็ฤีทธิเ์ดชมากเหลอื

ประมาณ คอืทำาใหเ้กดิกรรม ในทางพระพทุธศาสนาได้แสดงกฏแห่งกรรมทีแ่ทจ้รงิของสรรพสตัวผู้์ถกูบงัคบับญัชา

ด้วยเครือ่งมอืคอืกเิลสมารกเิลสมารไม่มีตัวไม่มีตน เป็นเพยีงความรูส้กึทีป่รุงแตง่ขึน้มาในจติใจ แตก่เิลสมารก็มฤีทธิ์

เดชมากเหลือประมาณ คือทำาให้เกิดกรรมในทางพระพุทธศาสนาได้แสดงกฎแห่งกรรมที่แท้จริงของสรรพสัตว์ผู้

ถูกบังคับบัญชาด้วยเครื่องมือคือกิเลสมารซึ่งเป็นต้นเหตุให้สัตว์สร้างกรรมจิตท่ีมีความเพลิดเพลินถูกกรรมกิเลส 
๔๓๗ ที่ทำาให้มนุษย์ดิ้นรนต่อสู้ ไขว่คว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตอบสนองต่อสภาวะกิเลสมารทั้งนั้น ทำาให้มีผลกระทบ

ต่อความเป็นอยู่ของสัตว์โลก อากาศโลก และสังขารโลก กิเลสมารทำาหน้าที่ได้ทุกอย่าง ที่ร้ายกาจที่สุดคือ การ

ทำาหน้าที่ตอก ทำาหน้าที่ตรึง ทำาหน้าที่ลงหมุด เพื่อยึดจิตใจของสัตว์ไว้กับความทุกข์ ในกิเลสมาร มีอาการเหมือน

กับตอกตะปู ๔๓๘ หรือว่าตรึงไว้ด้วยหมุด ปักเสียบไว้ให้ติดอยู่เหมือนเอาหลาวเสียบปลาให้ติดอยู่กับดิน จิตหรือ

วิญญาณของสัตว์จึงติดแน่นอยู่กับโลกหรือความยึดมั่น ชนทั้งหลายเหล่าใดไม่ระวังจิต ที่ท่องเที่ยวไปได้ไกล ไป

เดี่ยวไม่มีสรีระ มีคูหาเป็นที่อาศัย ชนทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่พ้นจากเครื่องผูกแห่งมารคือ (กิเลส) ๔๓๙ ซึ่งเป็นต้น

เหตุให้สัตว์สร้างกรรมที่มีผลทำาให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดว่าบุคคลประกอบกรรมแล้วก็ต้องรับผลของ

กรรมนัน้ เพราะกรรมทีท่ำาไวใ้นอดีตภพใดภพหนึง่ เราจึงกลบัมาเกดิในโลกนีอี้กในอัตภาพทีเ่ปน็รา่งกายและจติใจ 

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ชีวิตของเราในปัจจุบันชาติ เป็นผลมาจากเหตุในอดีต ในทางกลับกัน ร่างกายและจิตใจนี้

กลายเป็นที่เกาะกุมของตัณหาและอุปาทาน ตัณหาและอุปาทานนี้เป็นเหตุที่ทำาให้เราก่อกรรม ทำาให้ต้องเกิดใหม่

ซำ้าแล้วซำ้าเล่า เพื่อเพิ่มพูนตัณหาและอุปาทานในกายและจิต กิเลส กรรม และผลของกรรมจึงเป็นองค์ประกอบ

สามอย่างของวงจรในสังสารวัฏอันหาเบื้องต้น

 ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นสภาวะแห่งกิเลส ที่ทำาให้มนุษย์ดิ้นรนต่อสู้ ไขว่คว้า เพื่อให้ได้มา

ซึง่สิง่ทีต่อบสนองตอ่สภาวะกเิลสทัง้ ๓ นัน้ ทำาใหมี้ผลกระทบตอ่ความเปน็อยูข่องสตัวโลก อากาสโลก และสงัขาร

โลก กิเลสทำาหน้าที่ได้ทุกอย่าง ที่ร้ายกาจที่สุดคือ การทำาหน้าที่ตอก ทำาหน้าที่ตรึง ทำาหน้าที่ลงหมุด เพื่อยึดจิตใจ

ของสตัวไ์วก้บัความทุกข ์กเิลสมีอาการเหมือนกบัตอกตะป ูหรอืวา่ตรงึไวด้ว้ยหมดุ ปกัเสยีบไวใ้หต้ดิอยูเ่หมอืนเอา

หลาวเสียบปลาให้ติดอยู่กับดิน จิตหรือวิญญาณของสัตว์จึงติดแน่นอยู่กับโลกหรือความทุกข์

 ดงันัน้ จงึตอ้งมสีภาวธรรมอกีชนดิหนึง่ เปน็ตวัรับรู้ความด ีความชัว่ ความสุข ความเจบ็ปวดทรมานดัง

กลา่ว ตวัรบัรูน้ัน้คอื จิต ดังมีธรรมบทหนึง่แสดงสภาวะความเปน็จรงิทีเ่กีย่วเนือ่งดว้ยจติไวว้า่ ชนทัง้หลายเหลา่ใด

ไม่ระวังจิต ที่ท่องเที่ยวไปได้ไกล ไปเดี่ยวไม่มีสรีระ มีคูหาเป็นที่อาศัยชนทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่พ้นจากเครื่องผูก

แห่งมารคือ (กิเลส) หรือเพราะจิตเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์สามารถน้อมเอาอารมณ์ที่อยู่ไกลแสนไกลที่เคยพบเห็น

มาแล้ว เอามาคิดนึกได้ เหตุที่จิตเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างสัณฐาน จึงไม่สามารถรู้ได้ด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย แต่รู้

ดว้ยใจเทา่นัน้ จติมสีภาวะเปน็อรปูธรรม จงึไมอ่าจแสดงรปูร่างสัณฐานใหป้รากฏกบัจติของสัตวท้ั์งหลายได ้ดงันัน้ 

จิตย่อมถูกอาสวกิเลสผูกพันอยู่เป็นประจำา ทำาให้ไม่รู้ความเป็นจริงของรูปนาม คือทุกขสัจจะ จึงเกิดความสำาคัญ

ผิดคิดว่า รูปนามขันธ์ ๕ เป็นอัตตาตัวเรา ปรารถนาความสวย ความสุข ความเที่ยง จิตจึงวิปลาสไปจากความเป็น

จริงอยู่เสมอ

 ๔๓๗ ดูรายละเอียดใน ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๒๑๔/๓๗๑/๖๔๐.

 ๔๓๘ ดูรายละเอียดใน ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๖๗๙–๖๘๖/๔๕๖.

 ๔๓๙ ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๒/๑๓/๓๘๗.
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษากิเลสมารในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๒ เพื่อศึกษากิเลสมารในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาค้นคว้าทางเอกสารซึ่งมีลำาดับ

 ๓.๑ ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ ค้นคว้าข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ 

 ๓.๒ ขัอมูลชั้นทุติยภูมิ อรรกถา และคัมภีร์ต่างๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ที่เกี่ยวข้องกับกิเลสมาร 

ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากตำารา วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ของนักชาการทางพระพุทธศาสนา

 ๓.๓ รวบรวมข้อมูลแล้วนำามาเรียบเรียงย่อความ จากข้อมูล คือ ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ โดย

นำามาวจิยัเอกสารเกยีวกบั กเิลสมาร นำาหลกัธรรมมาเพ่ือเปน็ประโยชนต์อ่การปฏบิตัขิองตนและของบคุคลอ่ืนดว้ย

 ๓.๔ นำาเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย 

๔. ผลการวิจัย
 ๔.๑ ความหมายของ กิเลสมาร 

 คำาว่า “กิเลสมาร” มาร คือ กิเลสตามความหมาย มารเพราะเป็นตัวกำาจัดและขัดขวางความดี ทำาให้

สัตว์ประสบความพินาศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ๔๔๐ โดยอาการที่เข้าครอบงำาจิตขัดขวางทำาให้เศร้าหมอง ชัก

พาให้ทำาความชั่ว ล้างผลาญคุณความดี ปกติธรรมชาติของจิตนั้นสะอาดผ่องใสต่อมากลับเป็นจิตเศร้าหมอง ก็

เพราะอารมณ์ที่จรมาเยี่ยมเยือนจิต เช่น รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่พอใจ เห็นรูปด้วย

ตา ได้ยินเสียงด้วยหู ได้ดมกลิ่นด้วยจมูก ได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย รู้เรื่องทั้งหลายด้วยใจ ย่อม

ยินดีในส่วนที่น่ารัก ย่อมยินร้ายในส่วนที่ไม่น่ารัก ไม่ตั้งสติในกาย มีใจอ่อนไหว ย่อมไม่รู้ทั่วถึงวิมุตติ ซึ่งเป็นที่ดับ

ของอกุศลธรรม ถ้าจิตเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ตาม เป็นทุกข์ก็ตาม เป็นกลางๆ มิใช่ทุกข์มิใช่สุข

ก็ตาม ย่อมยินดีเพลิดเพลิน (นันทิ) ยึดถือ (อุปาทาน) ในเวทนานั้น ย่อมถึงความยินดี ยินร้าย เป็นเหตุให้เกิดภพ

ชาติสืบไปจนถึงชรามรณะ และทุกข์ต่างๆ มี โศกะ เป็นต้น เกิดเป็นทุกขสมุทัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์เหล่านี้

เกิดขึ้นเพราะรู้ทางอายตนะ ๔๔๑ สภาวะอย่างนี้เรียกว่า “กิเลส”

 การปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระ หรือตกอยู่ภายใต้อำานาจของกิเลสมาร โดยปราศจากการควบคุมนั้น จิต

จะเป็นไปตามอารมณ์ที่เข้ามากระทบในทวาร บุคคลอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้ประมาทเพราะกิเลสจะทำาลายเขา รวม

ทั้งทำาอันตรายผู้อื่นในสังคม ฉะนั้น พระพุทธองค์ทรงเปรียบเหมือนนายแพทย์ผู้ฉลาด เปรียบเหมือนนายแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญ สามารถบอกวิธีรักษาโรคร้ายที่เกิดจากกิเลสเหล่านี้ได้หากผู้ใดมีความศรัทธา และเดินตามหนทางที่

พระองค์ทรงชี้ทางไว้แล้ว นั้นคือ การเจริญวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ในสติ

ปัฏฐานสูตรว่า ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางสายเดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงโสกะ และปริเทวะ 

 ๔๔๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครังท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรฌราชวิทยาลัย, 

๒๕๓๘), หน้า ๒๓๔.

 ๔๔๑ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๔/๓๑๙. 
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เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้อง เพื่อทำาพระนิพพานให้แจ้ง การละกิเลสมาร มาร คือกิเลส ต้อง

อาศัยการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ซึ่งเป็นหลักธรรมสำาคัญที่สุดในทางพระพุทธศาสนา เป็นลักษณะพิเศษแตกต่าง

จากศาสนาทุกศาสนาในโลก เป็นหลักการปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ในปัจจุบัน และเป็นเหตุให้พ้นจากการ

เวียนว่ายตายเกิดโดยสิ้นเชิง

 การศึกษากิเลสมารในพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า กิเลสมาร คือ สิ่งที่แฝงติดอยู่ในใจแล้วทำาให้ใจเศร้า

หมองขุ่นมัว หรือหมายถึง เครื่องทำาให้เศร้าหมอง แบ่งออกเป็น ๑๐ ประเภท คือ โลภะ โทสะโมหะ มานะ อหิริ

กะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ถีนะ

 กิเลสมารทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อว่าโดยระดับชั้นแล้ว จัดแบ่งได้เป็น ๓ ชั้น คือ วีติกกม กิเลสกิเลสอย่าง

หยาบ เป็นกิเลสที่ทำาให้ก้าวล่วงออกมาทางกาย วาจา เช่น การฆ่าสัตว์ การ ลักทรัพย์ การกล่าววาจาทุจริตต่างๆ 

ละได้ด้วยศีล (อธิศีลสิกขา) ปริยุฏฐานกิเลส กิเลสอย่างกลาง เป็นกิเลสที่เกิดขึ้นกลุ้มรุมอยู่ในใจ ยังไม่ได้ก้าวล่วง

ออกมาทางกาย วาจา ละได้ด้วยกุศลขั้นสมาธิ ๔๔๒ (อธิจิตตสิกขา) อนุสัยกิเลส กิเลสอย่างละเอียด เป็นกิเลส

ที่นอนเนื่องอยู่ในจิตไม่ปรากฏตัวออกมา หรือเป็นกิเลสที่มีกำาลังที่ยังละไม่ได้ จะละได้ด้วยกุศลขั้นปัญญาเท่านั้น 

(อธิปัญญาสิกขา) วีติกมกิเลส และปริยุฏฐานกิเลส เกิดขึ้นได้ เพราะมีอนุสัยกิเลส เมื่อโลกุตตรมรรคปหานอนุสัย

กิเลสเป็นสมุจเฉท ตามลำาดับแล้วกิเลสขั้นหยาบและกิเลสขั้นกลางจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีก ดังนั้น ผู้ที่เห็นภัยที่

เนื่องด้วยกิเลสมารเหล่านี้จึงมุ่งแสวงหาวิธีปฏิบัติเพื่อขจัดกิเลสมารทั้งหลาย

 วิธีปฏิบัติเพื่อขจัดกิเลสมารในพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า ท่านแสดงไว้ ๒ วิธี คือ สมถภาวนา และ

วิปัสสนาภาวนา ในแต่ละวิธีก็สามารถขจัดกิเลสมารได้แตกต่างกันไป โดยได้แสดงการขจัด หรือการละกิเลสมาร

ไว้เป็น ๕ ระดับ คือ ตทังคปหาน หมายถึง การปหานกิเลสชั่วคราววิกขัมภนปหาน หมายถึง การปหานกิเลสด้วย

การข่มไว้ สมุจเฉทปหานหมายถึง การปหานกิเลสได้เด็ดขาดปฏิปัสสัมภนปหาน หมายถึง การปหานกิเลสโดย

ความสงบนิสสรณปหาน หมายถึง การปหานกิเลสด้วยการสลัดออกไป

 ๔.๒ วิปัสสนาภาวนา พบว่า ปัญญาที่เห็นสภาวธรรมรูปสภาวธรรมนาม หรือรูปนามในปัจจุบันขณะ

ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตามความเป็นจริงว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตน ไม่

สามารถบังคับบัญชาได้นั้นก็คือไตรลักษณ์นั้นเอง การฝึกอบรมจิตให้เกิดความรู้แจ้งการเจริญปัญญา หรือวิธีการ

ทำาให้เกิดการเห็นแจ้ง เป็นสภาพที่ทำาให้สัตว์ทั้งหลายมีความทุกข์ เป็นสภาพที่ทำาให้สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตาย

เกิด ได้รับทุกข์ทรมานไม่มีที่สิ้นสุด ในทางพระพุทธศาสนาจึงมีหลักการเพ่ือขจัดกิเลสมารที่ทำาให้สัตว์ทั้งหลาย

เศร้าหมอง หลักการดังกล่าวนี้คือหลักวิปัสสนาภาวนา

 ตามหลกัการทางพระพทุธศาสนา ได้วางแนวทางการปฏบิตัไิวใ้หผู้ป้ฏิบตัดิำาเนนิตามไปเปน็ลำาดบั โดย

หลักการเบื้องต้น ท่านได้กล่าวให้ปฏิบัติตามคำาสั่งสอนที่พระพุทธองค์ไว้ทรงแสดงไว้นั่นคือ ทางไปอันเอก ทางไป

อนัเดยีว เพือ่ความบรสิทุธิ ์เพือ่กา้วลว่งโศก (ความแหง้ใจ) และปริเทวะ (ความครำา่ครวญ) เพ่ือดบัทุกขแ์ละโทมนสั 

เพื่อบรรลุธรรมที่พระอริยเข้าถึง เพื่อทำาธรรมที่ไม่มีกิเลสเครื่องร้อยให้แจ้ง แนวทางนั้นคือ สติปัฏฐาน ๔ สติปัฏ

ฐานการตั้งสตินั้น ๔๔๓ เมื่อว่าจำาเพาะความระลึกก็คงเป็นอย่างเดียวแต่เมื่อแยกตามอารมณ์ที่ระลึกตามจริตของ

บุคคลก็เป็น ๔ คือ

 ๑) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการมีสติกำาหนดที่กาย เน้นการกำาหนดที่อิริยาบถใหญ่ได้แก่ อาการ

นั่ง อาการยืน อาการเดิน และอาการนอน อิริยาบถย่อย ได้แก่ การทำาความรู้ตัวอยู่เสมอ(สัมปชัญญะ) ในการก้าว

 ๔๔๒ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๔/๓๑๙.

 ๔๔๓ ดูรายละเอียดใน ที.สี.อ. (ไทย) ๑/๓๒๒๓๒๔/๒๐๙.

๓๘๖
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ไปข้างหน้า การถอยกลับไปข้างหลัง การเหลียวดู การคู้เข้า การเหยียดออกการนุ่ง การห่มเสื้อผ้า การกิน การดื่ม 

การเคี้ยว การถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ การตื่น การพูด และการนิ่ง เป็นต้น ๔๔๔

 ๒) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการมีสติกำาหนดที่เวทนา เวทนาหมายถึง ความรู้สึกหรือการเสวย

อารมณ์ ได้แก่ สุขเวทนา ความรู้สึกสบาย เป็นสุข ทุกขเวทนา ความรู้สึกไม่สบาย เป็นทุกข์ และ อุเบกขาเวทนา 

ความรู้สึกเฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ ๔๔๕

 ๓) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการมีสติกำาหนดที่จิต เป็นการกำาหนดรู้จิตและเจตสิก(สิ่งที่ประกอบ

กับจิต) เช่น กำาหนดรู้ว่า จิตมีราคะ ก็รู้ว่าจิตมีราคะ จิตไม่มีราคะ ก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะ จิตมีโทสะ ก็รู้ว่าจิตมีโทสะ 

จิตไม่มีโทสะ ก็รู้ว่าจิตไม่มีโทสะ จิตมีโมหะ ก็รู้ว่าจิตมีโมหะ จิตไม่มีโมหะ ก็รู้ว่าจิตไม่มีโมหะ จิตตั้งมั่น ก็รู้ว่าจิตตั้ง

มั่น จิตไม่ตั้งมั่น ก็รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่น เป็นต้น

 ๔) ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการมีสติกำาหนดที่ธรรม ซึ่งหมายถึงอารมณ์หรือสภาวธรรมที่ปราก

ฎอยู่ในใจ ได้แก่ นิวรณ์ ๕ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ โพชฌงศ์ ๗ และอริยสัจ ๔

 เมื่อประกอบความเพียรในกรรมฐาน ต้องเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมในการประคองจิต ข่มจิตทำาจิตให้

ร่าเริง ทำาจิตให้ตั้งมั่นและวางเฉย พยายามประคองจิตให้ตั้งอยู่ด้วย ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์

 วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ เมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ข่มด้วยปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ และ

อุเบกขาสัมโพชฌงค์ การทำาจิตให้ร่าเริงด้วยการพิจารณา สังเวควัตถุ ๘ ประการ คือ ชาติ ชรา พยาธิมรณะ ทุกข์

ในอบาย ทกุข์มวีฏัฏเปน็มลูในอดตี ทกุข์มวีฏัฏเปน็มูลในอนาคต ทุกขมี์การแสวงหาอาหารเปน็มูลในปจัจบุนั หรอื

ดว้ยการระลกึถงึคณุของพระรตันตรยั ทำาจติใหเ้วน้จากความหดหูแ่ละฟุ้งซา่น ดว้ยผูกใจไวก้บัวริิยะและสมาธหิรือ

อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ วางเฉย ผู้ปฏิบัติรู้ความหดหู่ ฟุ้งซ่านแห่งจิต จิตอภิรมย์ในอารมณ์กสิณเป็นต้น 

หรือจิตสัมปยุตด้วยฌานแล้ว ไม่พึงขวนขวายในการประคองจิต ข่มจิต ทำาจิตให้ร่าเริง ควรกระทำาการวางเฉย

อย่างเดียว

๕. สรุป
 กเิลสมาร เป็นอาการเศรา้หมอง ขัดขวาง คณุงามความดใีนปจัจบุนัและอนาคตจากกระบวนการอยา่ง

หนึ่งของวิปัสสนาภาวนาคือ การขจัดความคิดที่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีลักษณะของความงาม ความสุข ความเที่ยง 

และความมตีวัตน การเจรญิวปิสัสนากรรมฐานเปน็กระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งหนึง่ ซึง่ผูป้ฏบิติัจะต้องกำาหนดรปูนาม

เป็นอารมณ์อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสามารถทำาลายวิปัลลาสทั้งสี่และเกิดปัญญา ที่จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามความ

เป็นจริง ปัญญาดังกล่าว มิได้เป็นปัญญาที่เกิดจากการคิด การพิจารณาหาเหตุผล แต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการ

ฝึกอบรมและการลงมือปฏิบัติปัญญาประการหลังนี้จะก่อให้เกิดความรู้แจ้งแทงตลอดในรูปนามและสรรพส่ิงท้ัง

หลายว่ามีความน่าเกลียด เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง และไม่มีตัวตน ปัญญาที่เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง อันจะนำา

ไปสู่ความพ้นทุกข์ ในทรรศนะของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ปัญญาในที่นี้คือ วิปัสสนาญาณ ซึ่งทำาให้ผู้ปฏิบัติ

บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุด

 ๔๔๔ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๙-๑๑๐/๑๐๕.
 ๔๔๕ ดูรายละเอียดใน ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๑๓/๑๐๙.

๓๘๗
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๖. ข้อเสนอแนะ
 จากผลการศึกษาพบว่า กิเลสมารเป็นธรรมฝ่ายอกุศลที่มีความหมาย ประเภทและลักษณะ รวมถึง

แง่มุมที่มีความหลากหลาย และยังเป็นเสมือนเครื่องแสดงให้เห็นถึงความเป็นอริยบุคคลได้อีกด้วย พุทธบริษัทจึง

จำาเป็นที่จะสร้างเสริมความรู้และทำาความเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงแง่มุมต่างๆ เหล่านั้น เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินชีวิต 

และนำาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อขจัดกิเลสมาร ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๖.๑ ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้      

 จากการศกึษาวิจัยเรือ่ง ศกึษากเิลสมารในการปฏิบตัวิปิสัสนาภาวนาเพือ่ขจัดกเิลสมารในพุทธศาสนา

เถรวาทครั้งนี้ เป็นการศึกษาเอกสารด้านพุทธศาสนาเถรวาท ดังนั้น ผู้ที่จะนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ

ศึกษาค้นคว้า ควรจะศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ ดังนี้ 

 ๑) ขอ้เสนอแนะต่อพระภกิษสุงฆ ์พทุธศาสนกิชนท่ัวไป และกลุม่บคุคลผูใ้คร่ตอ่การปฏบิตัสิมถวปิสัสนา 

ควรสง่เสรมิใหม้กีารศกึษาเกีย่วกบัโทษภยัของกเิลสมาร เพ่ือนำาไปใช้ในระหวา่งการปฏิบตัสิมถวปิสัสนากรรมฐาน 

รวมไปจนถึงกลุ่มบุคคล และสังคมโดยส่วนรวม เพื่อความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม

 ๒) ขอ้เสนอแนะตอ่พระภกิษสุงฆ ์พทุธศาสนกิชนท่ัวไป และกลุ่มบคุคลผูเ้กีย่วขอ้งท่ีสนใจเจาะลึกเร่ือง

กิเลสมาร ในประเด็นความหมาย ประเภท และลักษณะของกิเลสมาร ดังที่ปรากฏในงานวิจัย เพื่อชี้นำาไปสู่ความ

รู้และความเข้าใจต่อหลักธรรมที่สำาคัญๆ อื่นๆ จึงจะนำาไปเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของหลักธรรมที่

สำาคัญนั้นๆ ต่อไป 

 ๓) ข้อเสนอแนะต่อวิธีการปฏิบัติเพื่อขจัดกิเลสมาร จากความสำาคัญของกิเลสมาร จะเห็นได้ว่ามี

มากมายและมีความสลับซับซ้อน ยากต่อการแยกแยะ เมื่อกิเลสมารแสดงสภาวธรรมออกมา ผู้ที่ไม่ได้ผ่านการ

เรียนรู้ และไม่เคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาก่อน มักจะมองข้ามความสำาคัญ และไม่เห็นโทษภัยที่จะส่งผลกระ

ทบต่อความเป็นอยู่และกระทบต่อการปฏิบัติ จึงเป็นผลให้การปฏิบัติเนิ่นช้าออกไป ดังนั้น ผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่สนใจ

จึงควรที่จะศึกษาและตีความเพิ่มเติมลงในเชิงลึกให้มากยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติวิปัสส และไม่

ประมาทในการดำาเนินชีวิต       

 ๖.๒ ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป      

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษากิเลสมารในการปฏิบัติวิปัสนาภาวนาและวิธีปฏิบัติเพื่อละกิเลสมารใน

พุทธศาสนาเถรวาท หากมีการศึกษาต่อไป ควรศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

 ๑) ศึกษาการละสังโยชน์ที่เป็นกิเลสมารในการเจริญวิปัสสนาภาวนาเป็นอย่างไร

 ๒) ศึกษากิเลสมารในฐานะที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเป็นอย่างไร  
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การศึกษาแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำาวัน

ตามหลักคำาสอนของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

THE STUDY OF PREVENTION OF PRACTICING MINDFULNESS 

IN DAILY LIFE ACCORDING TO DOCTRINE OF LUANGPO TIEN CITTASUBHO

นางสาวเกื้อกูล มูลทา *

บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาหลักการเจริญสติในพระพุทธศาสนาเถรวาท

(๒) เพื่อศึกษาวิธีการการเจริญสติตามหลักคำาสอนของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๓) เพื่อศึกษาแนวทางการเจริญ

สติในชีวิตประจำาวัน และงานวิจัยนี้เป็นงานวิชาเชิงเอกสารหลักการเจริญสติในพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นหลัก

ปฏิบัติเพื่อนำาสติมากำาหนดไว้ที่ฐานทั้ง ๔ เรียกว่าสติปัฏฐาน ๔ คือ นำาสติมากำาหนดไว้ที่กาย นำาสติมากำาหนดไว้

ที่เวทนา นำาสติมากำาหนดไว้จิต กำาหนดสติไว้ที่ธรรม เพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมีปัญญาดับทุกข์ได้ในระดับต่าง ๆ 

จนไปถึงพระนิพพาน รูปแบบการเจริญสตเิคลือ่นไหวไมห่ลับตาตามหลกัคำาสอนของหลวงพอ่เทียน จติฺตสโุภ ตรง

กับหลักการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในอิริยาบถบรรพ และ สัมปชัญญะบรรพจุด

มุง่หมายคือเพือ่เขย่าธาตรุูใ้หต้ืน่ขึน้มาทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูส้งัเกตการณ ์เปน็หลักการเจรญิสตท่ีิสนบัสนนุใหน้ำามาใช้กบั

ชีวิตประจำาวัน

คำาสำาคัญ: การศึกษา, การเจริญสติ, ชีวิตประจำาวัน, หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

Abstract

 This thesis contains 3 objectives; they were  1) to study about the mindfulness 

practicing in Theravada Buddhism 2) to study about the methodology of mindfulness practicing 

of LuangporTienCittasubho doctrine 3) to study about the mindfulness practicing in daily life and 

this thesis was the research documentation. The mindfulness practicing in Theravada Buddhism 

was aim to limit the mindfulness at the fourfold foundations, called “The four foundations 

of mindfulness”; they were Gaya-nupassanasatipattan, Vettana-nupassanasatipattan, Jitta-

nupassanasatipattan and Thamma-nupassanasatipattan. The four foundations of mindfulness 

were the practicing for keep the standing of consciousness and understand the spirituality suffering 

 * นิสิตปริญญาโทหลักสูตรปริญญาพุทธศาสนามหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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in various levels until reach out the nirvana. Practicing mindfulness by moving with unclosing 

eyes of LuangporTienCittasubho doctrine was the Gaya-nupassanasatipattan which contained 

body movements and mindfulnessdetermining. The aim of this practicing was reminding body 

to be an observer which can encourage people to apply this practicing in daily life. 

Keywords: Education, mindfulness practicing, daily life, Luangpo Tien Cittasubho

๑ บทนำา
 ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าสังคมได้พัฒนาเข้าสู่ยุคแห่งความเจริญของวัตถุทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 

และครอบงำาไปทั่วทุกหย่อมหญ้าของสังคมไทย เมื่อความเจริญทางด้านวัตถุเจริญงอกงามอย่างเต็มที่ แน่นอน

โฉมหน้าอันดีงามของสังคมไทยที่มีมาในอดีตย่อมถูกบดบังไป วัฒนธรรมทางด้านจิตใจ คือ ศาสนา ความเชื่อด้าน

ปรัชญาชีวติ คา่นยิมคณุธรรมและจริยธรรม ซึง่ผกูโยงไปถึงอุดมการณแ์หง่ชาต ิและเปน็วถิชีวีติของคนไทยมาเนิน่

นาน ถูกปล่อยปละละเลยเหน็วา่เปน็เร่ืองไรส้าระไมมี่ประโยชนอ์ะไรล้าสมัย มองวา่ศาสนาและศีลธรรมไม่สนบัสนนุ

ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางสังคมจึงถูกมองข้ามและไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร 

 เมื่อทุกภาคส่วนของประเทศล้วนมุ่งพัฒนาแต่ความเจริญทางด้านวัตถุ เพ่ือสนองตอบความต้องการ

ทางกายภาพ แต่ทางดา้นจิตใจของผูค้นในสงัคมกลบัเสือ่มลง ตกเปน็ทาสของวตัถุอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้มแีตค่วาม

คิดเรื่องของการทำามาหากินเพื่อเลี้ยงปากท้อง การวิ่งไล่ตามผลประโยชน์ใส่ตัวให้มากที่สุดไม่ต่างอะไรกันกับหมา

ล่าเนื้อ ชีวิตเหมือนยืนอยู่บนลู่วิ่งตลอดเวลาโดยหมายเอาว่าเงินและวัตถุเป็นตัวชี้วัดความสุข สนองตอบแต่ความ

ต้องการทางกายชีวิตมีแต่ความรีบเร่งดิ้นรน ละเลยการดูแลไม่เอาใจใส่ด้านจิตใจของตน นานวันเข้าจึงเกิดภาว

การณข์าดความสุขทางจิตใจทีเ่ป็นรากเหง้าสำาคญัของชีวติผูค้นในสงัคมต่างคดิเหน็แตเ่รือ่งผลประโยชนส์ว่นตนจงึ

มแีตค่วามเหน็แกต่วัใจรอ้นขาดความอดทน ขาดการยับย้ังช่ังใจ ขาดสต ิและโดดเดีย่วหงอยเหงาซึง่เปน็ผลมาจาก

สภาพความเป็นครอบครวัเชงิเดีย่วมีเพิม่มาก มีปัญหาความเดอืดรอ้นเกดิขึน้ในสงัคมไมเ่วน้แต่ละวนั ไมว่า่จะเป็น

เรือ่งของอาชญากรรมความรุนแรงต่างๆ ความรนุแรงทางเพศ การฆา่ขม่ขนืกระทำาชำาเลา และปญัหาความรนุแรง

ในครอบครวั ปัญหายาเสพยติ์ด ปัญหาการฆ่าตัวตายเพ่ือหนปีญัหาเพ่ิมมากขึน้ในแต่ละวนั เรือ่งของโรคภยัไขเ้จบ็

ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการอปุโภคบรโิภค ทางเทคโนโลยเีพ่ิมขึน้เปน็เงาตามตวั และตลอดจนภาวะของโรคทางจติ

ที่นับวันจะมีผู้ป่วยโรคน้ีมากขึ้นเรื่อย ๆ อันเป็นผลมาจากการขาดความภูมิใจในตัวเองและการขาดความสุขทาง

ด้านจิตใจเป็นเบื้องตน

 เมื่อผู้คนเห็นว่าเทคโนโลยีไม่สามารถตอบโจทย์ความสุขที่แท้จริงได้ จึงหันหน้าเข้าหาคำาสอนของ

ศาสนา และพระพทุธศาสนาสามารถตอบโจทยป์ญัหาน้ีไดเ้ปน็อยา่งด ีโดยการนำาบคุคลเขา้สูข่บวนการปฏบิตัเิจรญิ

สติวิปัสสนาพัฒนาสติปัญญาให้เจริญงอกงาม สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่จิตใจของมนุษย์เป็นเบื้องต้นด้วยว่าพระพุทธ

ศาสนานั้นสอนให้เข้าไปรู้เห็นธรรมชาติของชีวิตตามความเป็นจริง คือ กฎไตรลักษณ์ เพื่อให้เกิดขบวนการแก้

ปัญหาบนพื้นฐานของความเป็นจริงแบบเผชิญหน้ากล้ายอมรับและเข้าใจปัญหาตามความเป็นจริง ไม่จำานนต่อ

อย่างผู้แพ้แต่พร้อมที่จะแก้ไขและให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางท่ีดี มีความกล้าหาญพร้อมที่จะยืน

อยู่ในสังคมอย่างผ่าเผยบนพื้นฐานของความเป็นจริง เพราะมนุษย์คือสัตว์สังคม มนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนให้สังคม

เป็นไปในมิติต่าง ๆ  ได้ หากมนุษย์มีคุณภาพทางด้านจิตใจสูงส่งไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ย่อมนำามา
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ซึ่งความสุขความสงบความเจริญแก่สังคมส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและยั่งยืน แต่ตรงกันข้ามหากมนุษย์ในสังคมมี

คณุภาพทางดา้นจติใจตำา่ขาดคณุธรรมจรยิธรรมและศลีธรรม กม็แีตจ่ะก่อใหเ้กดิแตค่วามเดอืดรอ้นในสงัคมอยา่ง

กว้างขวางได้เช่นกัน

 ปัจจุบันปัญหาอยู่ที่ว่าชีวิตประจำาวันของผู้คนในยุคนี้มีข้อจำากัดเรื่องของเวลา เพราะต้องรีบเร่งดิ้นรน

เพือ่ความอยูร่อดเปน็สำาคญั จงึทำาใหห้ลายคนขาดโอกาสท่ีจะไดเ้รียนรู้คำาสอนของพระพุทธศาสนาในทางปฏิบตัท่ีิ

เป็นหัวใจหลักไปซ่ึงเป็นหนทางท่ีจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ดังนั้นวิจัยเรื่องนี้จึงได้มีการศึกษาหลักการเจริญ

สติตามคำาสอนของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ซึ่งเป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวไม่หลับตา โดยท่านได้ประยุกต์มาจาก

วิธีการเจริญสติเคล่ือนไหวบริกรรม ติ่ง-นิ่ง-ติ่ง-นิ่ง ของพระมหาปานพระสอนกรรมฐานแห่งประเทศสาธารณ

ประชาธิปไตยลาวแต่หลวงพ่อเทียนได้ปรับให้เป็นการเคลื่อนไหวที่มี ๑๔ จังหวะ เพ่ือให้มีรูปแบบที่ชัดเจนและ

ไม่ต้องใช้คำาบริกรรม ๔๔๖ ว่าน่าจะเป็นรูปแบบการเจริญสติที่เหมาะที่สุด ในการนำามาปรับประยุกต์เข้ากับการใช้

ชีวิตในประจำาวัน ที่มีการเคลื่อนไหวอวัยวะไปกับประกอบหน้าที่การงานต่าง ๆ  อยู่ก่อนแล้ว ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาดูว่า หลักการเจริญสติในชีวิตประจำาวันตามคำาสอนหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภเพิ่มเติมในราย

ละเอียดมากขึ้นว่ามีแนวคิดหลักปฏิบัติสำาคัญอย่างไรบ้าง จนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเจริญสติตาม

แนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ แล้วได้นำามาใช้ในชีวิตของตนเองจนได้ผลเกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป

ในทางที่ดีขึ้นดังกล่าวได้

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาหลักการเจริญสติในพระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๒ เพื่อศึกษาหลักการเจริญสติ ตามหลักคำาสอนของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

 ๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำาวัน ตามหลักคำาสอนของหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ 

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 ผู้วิจัย ได้ติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการเจริญสติในพระ

ไตรปิฎก เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาถึงแนวคิดรูปแบบการปฏิบัติธรรมในสำานักปฏิบัติธรรมเจริญ

สติปัฏฐาน วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกบุคคลผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ จำานวน ๕ ท่าน เพื่อสนับสนุนข้อมูลการวิจัย 

๔. ผลการวิจัย
 ๔.๑ ผลจากการวิจัยในพระไตรปิฎกและด้านเอกสารกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  ๔.๑.๑ หลักการเจริญสติในพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นหลักปฏิบัติเพื่อนำาสติมากำาหนดไว้ที่

ฐานทั้ง ๔ ของกาย เรียกว่า สติปัฏฐาน ๔ คือ (๑) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ฐานที่ว่าด้วยการพิจารณากายโดย

การหายใจเข้าหายใจออกและในอิริยาบถต่าง ๆ ทั้งอิริยาบถใหญ่ และอิริยาบถย่อย คือ ยืนเดินนั่งนอน คู้เหยียด

เคลื่อนไหวกินดื่มพูดคิดขับถ่ายหนักเบา ฯลฯ ตลอดจนความเป็นสภาวะธาตุดิน นำ้า ไฟ ลม ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไข

ที่ควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้ เน่าเปื่อยพุพังไปตามกาลเวลาจึงไม่ใช่ที่ยึดที่อาศัยอย่างแท้จริง (๒) เวทนานุปัสสนา

 ๔๔๖ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ, รู้ทุกข์ รู้ธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์เม็ดทราย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๙.

๓๙๒
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สติปัฏฐาน ฐานที่ว่าด้วยการพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่ทำาให้รู้สึกทุกข์สุขอทุกขมสุข ว่าเป็นเพียงสิ่ง

ทีจ่รเขา้มาอาศัยจงึไมค่วรยดึวา่เปน็บคุคลตวัตนเราเขาจงึไม่ควรยึดเปน็ท่ีพ่ึงท่ีอาศัย (๓) จติตานปุสัสนาสตปิฏัฐาน 

ฐานที่ว่าด้วยการพิจารณาจิตว่าเป็นเพียงธรรมชาติรับรู้เห็นธรรมท้ังหลาย ทั้งท่ีเป็นกุศลและอกุศลเกิดดับอยู่ใน

จิต ที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบุคคลเราเขาจึงไม่ควรยึดเป็นที่พึ่งที่อาศัย (๔) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ฐานที่ว่าด้วยการ

พิจารณาธรรมตามความเป็นจริง เป็นสัจธรรมท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติที่มีเกิดขึ้นต้ังอยู่และดับไปตามเหตุตามปัจจัย 

ไม่มีอะไรเที่ยงแท้เป็นทุกข์ รู้เห็นขันธ์ ๕ รูป นาม ตามความเป็นจริงตามกฎไตรลักษณ์ว่าไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยอย่าง

แท้จริง แต่เป็นสักแต่เพียงที่อาศัยเจริญจิตเจริญญาณให้เกิดสติ สมาธิ ปัญญา สามารถกำาจัดกิเลส ตัณหา อาสวะ 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่หมักดองอยู่ในจิตใจของเราออกไปได้ ดับทุกข์โดยสิ้นเชิง เป็น สมุทเฉทปหาน 

คือ มีนิพพานเป็นอารมณ์ ๔๔๗

  ๔.๑.๒ รปูแบบวธิกีารเจรญิสตเิคลือ่นไหวไมห่ลบัตา ตามหลกัคำาสอนของหลวงพอ่เทยีน จติตฺสโุภ 

ตรงกับหลักการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในอิริยาบถบรรพ คือ การยืน เดิน นั่งนอน 

ซึ่งเป็นอิริยาบถหลัก และ สัมปชัญญะบรรพ การก้าวไปและถอยกลับ การแลไปข้างหน้า และเหลียวซ้ายเหลียว

ขวา ในการคู้อวัยวะเข้า และเหยียดออก ในการทรงผ้าสังฆาฏิ บาตร และจีวรในการกิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้ม ตื่น พูด 

คิด นิ่ง ในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเป็นอิริยาบถย่อย ซึ่งท่านได้ประยุกต์มาจากวิธีการเจริญสติเคลื่อนไหว

บริกรรม ติ่ง-นิ่ง-ติ่ง-นิ่ง ของพระมหาปาน ซึ่งเป็นพระสอนกรรมฐานแห่งประเทศสาธารณประชาธิปไตยลาว แต่

หลวงพ่อเทียนได้นำามาปรับประยุกต์ให้เป็นการเคลื่อนไหวที่มี ๑๔ จังหวะ เพื่อให้มีรูปแบบที่ชัดเจนและไม่ต้อง

ใช้คำาบริกรรม ซึ่งการเคลื่อนไหวโดยไม่หลับตานี้เป็นรูปแบบฝึกซ้อมโดยไม่หลับตานี้เป็นรูปแบบฝึกซ้อม เพื่อที่จะ

สามารถเข้าถึงคุ้นชินและเป็นอัตโนมัติในการกำาหนดสติไปกับการเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่าง ๆ  ได้โดยง่าย เอื้อต่อ

การนำามาปรับประยุกต์ใช้กับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำาวันได้เป็นอย่างดี ๔๔๘

 การได้สภาวธรรมโดยไม่ได้อาศัยกรอบหรือตำารับตำาราเป็นตัวชี้นำาของท่าน เกิดขึ้นจากความเพียรใน

การปฏิบัติอย่างไม่ย่อท้อ จนได้สัมผัสสภาวธรรมอันลึกซึ้งด้วยตัวเอง การตื่นรู้แบบโพรงขึ้น เหมือนห้องที่ปิดตาย

มาเนิน่นานไดถ้กูเปดิออก เผยใหเ้หน็ความสว่างไสวไรค้วามลบัอกีตอ่ไป เปน็ประสบการณต์รงทีเ่กดิจากการปฏบัิติ

ของท่าน ดังนั้นวิธีการสอนของท่าน จึงเป็นการสอนแบบอธิบายธรรมตามสภาวะที่ได้ประสบมา เป็นนามธรรมที่

หลกัปรยิตัไิม่สามารถกำาหนดลำาดับสภาวะทีสั่มผสัได ้แตเ่นือ้หาของคำาสอนถกูตอ้งตามแนวพระพทุธศาสนา กลา่ว

คือ โดยสภาวธรรมที่ปรากฏในคำาสอน แต่อาจไม่ถูกต้องตรงกับพยัญชนะที่มีอยู่ในตำารา จนมีคนเปรียบท่านเป็น 

เซน็ แหง่ประเทศสยาม ๔๔๙ ซึง่เรือ่งน้ีหลวงปูด่ลุยก์เ็คยกล่าวไวว้า่ “การปฏิบตันิัน้ไม่เกีย่วกบัอักขระพยัญชนะหรือ

คำาพดูอะไรหรอก ทีรู่ว้า่ตนไมรู่ก้ด็แีลว้” ๔๕๐ ยำา้ให้เหน็ว่าการจะบรรลุธรรมนัน้ขึน้อยูค่วามเพียรในการปฏิบตั ิส่วน

ตำารับตำารานั้นอาจจะไม่ต้องอาศัยหรือไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ เลยก็ว่าได้ ซึ่งเรื่องนี้หลวงปูมั่นก็เคยกล่าวกับเจ้า

คณะมณฑลรูปหนึ่งที่เคยตำานิท่านว่าจะสอนธรรมให้แก่ญาติโยมได้อย่างไรในเม่ือความรู้ของหลวงปู่ม่ันนั้นไม่ได้

ผ่านการเรียนปริยัติมาเลย แม้แต่นักธรรมเอกก็ไม่ได้เรียน หลวงปู่ตอบพระรูปนั้นไปว่า “ธรรมนั้นมีอยู่ทุกย่อม

 ๔๔๗ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๗-๑๑๒/๑๐๒-๑๐๙.

 ๔๔๘ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ, สว่างท่ีกลางใจ ๒, พิมพ์คร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพฯ: แสงรุ้งการพิมพ์, ๒๕๒๕), หน้า๕๓-๕๘.
 ๔๔๙ พุทธยานันธ์, ปฐมาจารย์เซ็นแห่งประเทศยาม, พิมพ์คร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพ ฯ: ฟรีดอม, ๒๕๕๓).

 ๔๕๐ พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดุล อตุโล), หลวงปู่ฝากไว้, พิมพ์คร้ังท่ี ๑, (สมุทรปราการ: ขุมทองอุตสาหกรรมการพิมพ์, ๒๕๕๗), หน้า ๒๗.

 ๔๕๑ พระญาณวิริยาจารย์ อ้างใน พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคตแนวโน้มและทางออกจากวิกฤต, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพฯ: 

แปลนพร้ินท์ต้ิง จำากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๖๕.
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หญ้าสำาหรับผู้มีปัญญา” ๔๕๑  

 ธรรมะใช้ได้กับทุกคนทุกงาน กล่าวคือขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วความทุกข์ความสุขที่เกิดขึ้นไม่ได้เลือก

เกดิเฉพาะใคร หรอื นบัถอืศาสนาใดและไมไ่ดเ้ลอืกเกดิเฉพาะวยัหรอืเพศตลอดจนไม่ใชเ่ฉพาะสถานภาพความเปน็

อยูข่องบคุคลผูน้ัน้เปน็ตัวกำาหนด แต่ความทกุขค์วามสขุเปน็ของปกตโิลกเปน็ของสากลเปน็สมบัตขิองมนษุยท์กุคน 

ดังนัน้หนา้ทีข่องมนษุยจึ์งควรรูธ้รรมะ เพือ่เอาไวใ้ชใ้นยามทีเ่กดิปญัหาขึน้กับชวีติของตนเองได ้๔๕๒ หลวงพอ่เทยีน

ไดใ้หท้รรศนะวา่ตัวศาสนาทีแ่ทจ้รงิ คือ ตวัสตปิญัญาทีอ่ยูใ่นตวัของทุกคน ท่ีเรยีกกนัวา่ ศาสนาพุทธ ศาสนาครสิต์ 

ศาสนาอสิลาม ฯลฯ เปน็พยีงการสมมตุบิญัญตักินัขึน้มาเท่านัน้ ๔๕๓ ซ่ึงเรือ่งนีท่้านพุทธทาสภกิขกุไ็ดใ้ห้ทรรศนะไว้

ในหนงัสอืความลบัสุดยอดวา่ “ถอืศาสนาไหนอยา่งไรแลว้ความทุกขไ์ม่เกดิแกท่่าน ศาสนานัน้แหละถกูตอ้งเหมาะ

สมแก่ท่านอย่างแท้จริง พุทธศาสนารวมอยู่ในศาสนาชนิดนี้ กลัวแต่ว่าท่านจะไม่รู้จักตัวความทุกข์เสียเอง” ๔๕๔ 

ความคิดเป็นสมฏุฐานของความทกุข ์ทา่นเปรยีบความคดิเปน็สมุทัยท่ีเปน็รากเหงา้ทำาใหเ้กิดความทุกข์ท้ังปวง ไม่

วา่มนัจะมาในรปูไหนก่อนกต็ามแต่สดุทา้ยกจ็ะเปลีย่นเป็นทกุขใ์นทีส่ดุ ดงันัน้การท่ีจะเอาชนะความทกุขไ์ด้จงึตอ้ง

ปฏิบัติต่อความคิดด้วยการรู้เท่าทัน ซึ่งจัดว่าเป็นการเดินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงดับทุกข์ได้ก็ด้วยการ

บำาเพ็ญเพียรทางจิต ๔๕๕ 

 สวรรค์หรือนรกขึ้นอยู่กับความคิดเป็นสำาคัญคิดดี ทำาดี พูดดี คือ สวรรค์ของบุคคลนั้น ๆ คิดชั่ว 

ทำาชั่ว พูดชั่ว คือ นรกของบุคคลนั้นด้วยเช่นกัน สวรรค์อ่ืนนรกอ่ืนถ้าจะมีจะเป็นก็ขึ้นอยู่กับสวรรค์และนรกใน

ปัจจุบัน ๔๕๖ ซึ่งเรื่องนี้ท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้ในหนังสือความลับสุดยอดว่า “การกระทำาหน้าที่ของตนอย่าง

ถกูตอ้งและสมบูรณจ์นยกมอืไหวต้วัเองได ้สวรรค์อ่ืน-อยา่งอ่ืน-คราวอ่ืน ท้ังหมดถา้มีกข็ึน้อยูกั่บสวรรค์ท่ีวา่นี ้ส่วน

นรกทีแ่ทจ้รงิกม็ไีดท้ีน่ีแ่ละเดีย๋วนีเ้ชน่กนั คอื ความบกพรอ่งผิดพลาดในหนา้ท่ีอันแท้จริงของตน จนเกลียดนำา้หนา้

ตนเอง นรกอื่น-อย่างอื่น-คราวอื่น ถ้ามีก็ขึ้นกับนรกที่กล่าวมานี้” ๔๕๗ บาป คือ การลืมตัว คนไม่เห็นความคิดของ

ตวัเองคอืบาปมาก เพราะคนไมเ่หน็ความคดิของตวัเองจะมีความทุกขม์าก มีปญัหามาก ๔๕๘ พระดร.วลัโปละ ราหุ

ละ ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่อง บาป ไว้ในหนังสือพระพุทธองค์สอนอะไรว่า บาป ในพระพุทธศาสนาไม่ได้บังคับ

ให้เชื่อ อันที่จริงแล้วในพระพุทธศาสนาไม่มี “บาป” ดังที่เข้าใจกันในบางศาสนา เพราะความจริงคือรากเหง้าแห่ง

ความช่ัวทัง้ปวงคือความโงเ่ขลา (อวชิชา) และความเหน็ผดิ (มิจฉาทิฏฐ)ิ ๔๕๙ บญุ คือ บคุคลท่ีรูจ้กัตวัเอง ใครกต็าม

ทีรู่จ้กัตวัเอง คือ บคุคลผูมี้บญุและเปน็ผูท้ีมี่ความสามารถกระทำาตนเองใหเ้ปน็บคุคลทีป่ระเสรฐิไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ๔๖๐ 

 จติเดมิของมนษุยน์ัน้มสีภาพทีม่คีวามสะอาด สวา่ง และสงบ แตม่ดืบอดลงเพราะถูกบดบังไวด้ว้ยกเิลส

อาสวะที่จรมาจากภายนอก จนทำาให้ไม่สามารถแสดงภาวะที่สะอาด สว่าง และสงบออกมาได้ อุปมาเหมือนกับ

ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่ถูกบดบังด้วยเมฆหมอง ดังนั้นศักยภาพของมนุษย์จึงสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นพุทธะ

 ๔๕๒ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ, การเห็นตัวเอง, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เม็ดทราย, ๒๕๕๖), หน้า ๔๙.

 ๔๕๓ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ, การประจักษ์แจ้งสัจจะ, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์สุภา, ๒๕๕๒), หน้า ๒๗.

 ๔๕๔ พุทธทาสภิกขุ, ความลับสุดยอด, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๔๑), หน้า ๓๑.

 ๔๕๕ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ, พลิกโลกเหนือความคิด,  พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพฯ: ภาพการพิมพ์, ๒๕๒๙), หน้า ๖๑.

 ๔๕๖ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ, สว่างที่กลางใจ ๒, หน้า ๓-๗.

 ๔๕๗ พุทธทาสภิกขุ, ความลับสุดยอด, หน้า ๗๑-๗๒.

 ๔๕๘ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ, คนแบกโลก, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพฯ: นำาทองการพิมพ์, ๒๕๕๐), หน้า ๒๗.

 ๔๕๙ พระดร.วัลโปละ ราหุละ, พระพุทธองค์ทรงสอนอะไร, แปลโดย ดร.สุนทร พลามินทร์, พิมพ์ครั้งที่ ๑. (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, ๒๕๕๒), 

หน้า  ๖.

 ๔๖๐ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ, แด่เธอผู้รู้สึกตัว, พิมพ์ครั้งที่ ๑,(กรุงเทพฯ: จักรานุกุลการพิมพ์, ๒๕๒๗), หน้า ๔๑.

๓๙๔
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ได้ทุกคน จนไปถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้ ด้วยการเจริญสติวิปัสสนา และขณะเดียวกันหากใช้ศักยภาพในทางที่

ผิดก็สามารถทำาตนให้ตกตำ่าไปทางชั่วได้ นับตั้งแต่สัตว์นรก เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉานได้หากปล่อยให้ขาดสติ

ลืมตัว ๔๖๑ ซึ่งท่านเว่ยหล่างก็ได้กล่าวถึงจิตดั้งเดิมของมนุษย์ไว้ว่า “ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลาย จิตเดิมแท้ ของเรา

ซึ่งเป็นเมล็ดพืชหรือแก่นของตรัสรู้นั้น เป็นของบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ และต้องอาศัยจิตเดิมแท้นี้เท่านั้น มนุษย์จึง

จะเข้าถึงความเป็นพุทธะได้โดยตรง” ๔๖๒ นิพพาน จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้และได้ในปัจจุบันนี้ นิพพานจึงไม่

ตอ้งรอใหห้มดลมหายใจ หรอื ต้องตายจากโลกถงึจะเขา้ถงึได ้แตน่พิพานคือใจทีป่กติสงบเยน็ ไมไ่หลไปตามความ

พอใจและความไม่พอใจ ไม่วุ่นวายไม่ก่อบาปก่อทุกข์ ๔๖๓ พุทธทาสภิกขุ ก็มีความเห็นว่านิพพานเป็นเรื่องปัจจุบัน

เดี๋ยวนี้ที่นี้ด้วย ท่านได้ให้แนวคิดนี้ไว้ในหนังสือชีวิตคืออะไรว่า “นิพพานหมายถึงดับ ความดับไปหมดของสิ่งที่มี

ความร้อน หรือ อาการเย็น แต่เย็นในที่นี้หมายถึงเย็นจากกิเลสที่ไม่ใช่ไฟธรรมดา มันเป็นไฟกิเลส เมื่อไม่มีราคะ 

โทสะ โมหะ มันก็เย็น อย่างนี้เรียกว่า นิพพาน เป็นการเข้าถึงชีวิตที่แท้จริง เป็นโลกุตรภูมิที่ยังมีลมหายใจ” ๔๖๔

 ๓. การเจริญสติเป็นการเขย่าธาตุรู้ให้ตื่นข้ึนมาทำาหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ การเจริญสติควรมีความ

สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำาวัน เพราะการเจริญสติต้องอาศัยความสมำ่าเสมอต่อเนื่องถึงจะได้ผลอย่างแท้จริง 

ปกตชิวีติตอ้งเคลือ่นไหวไปมากับการประกอบกจิกรรมการงานตา่ง ๆ  ในแตล่ะวนัอยูก่อ่นแลว้ ตัง้แต่ต่ืนนอนจนถงึ

เวลาเขา้นอน ในแต่ละวนัเราไม่ควรปลอ่ยใหก้ารเคลือ่นไหวสญูเปลา่ไปอยา่งไรป้ระโยชน ์แตค่วรใหก้ารเคลือ่นไหว

ทีป่ฏิบัตอิยู่เปน็ปกตใินแตล่ะวันนัน้เปน็การเจรญิสตไิปดว้ย ดงันัน้หลวงพ่อเทียนจงึใหค้วามสำาคัญตอ่การเจรญิสติ

ในชีวิตประจำาวันไม่น้อยไปกว่าการเจริญสติในรูปแบบ เพราะการเจริญสติในชีวิตประจำาวัน เป็นเหมือนการหยด

นำ้าลงในโอ่งทีละหยดอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดนำ้าก็จะเต็มโอ่งไปเอง ๔๖๕ รูปแบบเฉพาะ หมายถึงการสร้างจังหวะ

และการเดินจงกรม แต่รูปแบบสากลคือการใช้อิริยาบถทั่วไป ในชีวิตจริงเราต้องทำาใจอยู่เสมอว่า เรากำาลังอยู่ใน

ช่วงปฏิบัติธรรมพยายามสังเกตความเคลื่อนไหวของอวัยวะทุกส่วน ๔๖๖ ซึ่งเรื่องนี้ท่านเขมรังสีภิกขุได้กล่าวไว้ใน

หนังสือ วิปัสสนากรรมฐานในชีวิตประจำาวันพอสรุปความว่า “ถ้าเรามีชีวิตการงานที่ปล่อยปละละเลยไม่ได้เจริญ

กรรมฐานไปด้วย แต่ละวันๆ จิตใจของเราก็จะสะสมกิเลสไว้มากมาย” ๔๖๗ 

 การเจรญิสติไปกบัการใชช้วีติประจำาวนัถอืวา่เปน็การสะสมสตวินัละเลก็ละนอ้ยสมำา่เสมอ สตทิลีะเลก็

นอ้ยนีเ้องกจ็ะกลายเปน็สตทิีม่คีวามเขม้แขง็มัน่คงไปเองอาจารย์กำาพล ทองบญุนุม่ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสืออยู่อย่างไร

ไม่ให้ทุกข์ว่า “การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำาวันเป็นหัวใจของการปฏิบัติเลยนะ ถ้าทำาตรงนี้ไม่ได้บรรลุธรรมไม่

ได้ การเจริญสติในชีวิตประจำาวันจึงเป็นการปฏิบัตินอกรูปแบบ” ๔๖๘ สติสัมปชัญญะจะเป็นเครื่องคุ้มครองชีวิต

ให้ปลอดภัยช่วยดับทุกข์ในระดับต่าง ๆ ได้จนไปถึงนิพพาน สติยังเป็นเครื่องพัฒนาจิตใจให้มีความสุขความสงบ 

มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวาย สติจึงเป็นรากเหง้าของคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน

เพราะมนุษย์เป็นรากฐานของสังคมเป็นตัวขับเคลื่อนให้สังคมเป็นไปในมิติต่าง ๆ สังคมจะดีข้ึนหรือแย่ลงก็ขึ้น

 ๔๖๑ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ, เปิดประตูสัจธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์สุภา, ๒๕๕๒), หน้า ๒๑๗.

 ๔๖๒ พุทธทาสภิกขุ, สูตรเว่ยหล่าง, (กรุงเทพฯ: เอส.เค.เอส. อินเตอร์พริ้น จำากัด, ๒๕๕๙), หน้า ๑๗.

 ๔๖๓ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ, สว่างที่กลางใจ ๒,หน้า ๕.

 ๔๖๔ พุทธทาสภิกขุ, ชีวิตคืออะไร, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพฯ: ซี แอนด์ เอ็น บุ๊ค, ๒๕๔๙), หน้า ๗๘-๗๙.
 ๔๖๕ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ, คู่มือการทำาความรู้สึกตัว, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, (แพร่: เลิศไพศาลการพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๔๔.

 ๔๖๖ พระพุทธยานันทภิกขุ, วิปัสสนาพามือเคลื่อนไหว, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์ฟรีดอม, ๒๕๕๘), หน้า ๑๕๗.

 ๔๖๗ เขมรังสีภิกขุ, วิปัสสนากรรมฐานในชีวิตประจำาวัน, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (อยุธยา:  แคนา กราฟฟิค, ๒๕๕๘), หน้า ๘.

 ๔๖๘ กำาพล ทองบุญนุ่ม, อยู่อย่างไรไม่ให้ทุกข์, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เม็ดทราย, ๒๕๕๖), หน้า ๕๘.

๓๙๕
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อยู่กับสภาพจิตใจของมนุษย์ในสังคมเป็นหลัก เพราะจิตใจคือตัวการหลักในการกำาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ให้

แสดงออกมาในลักษณะต่าง ๆ  ดงันัน้การจะพฒันาสงัคมใหดี้ไดค้วรพัฒนาท่ีตวัจติใจของมนษุย์เปน็อันดบัแรกเสีย

ก่อนเป็นสำาคัญ

 ๔.๒ ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ จำานวน ๕ ท่าน เพื่อสนับสนุนข้อมูลการวิจัย

  ๔.๒.๑ จากการสัมภาษณ์อุบาสิกาพิกุล มโนเจริญ สรุปได้ว่า หลังจากที่ท่านได้เจริญสติรูปแบบ

เคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียนแล้ว พบว่าตนได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก่อนนั้นท่านเป็นคนใจร้อนขี้โมโหและ

เชื่อมั่นในตนเองสูงมากไม่ฟังใคร แต่หลังจากที่ได้ผ่านการเจริญสติเพียงคอร์สเดียว ก็ทำาให้จิตใจของท่านเย็นลง 

เริ่มมองเห็นกายกับใจเป็นคนละส่วนกัน จึงเกิดความศรัทธามุ่งม่ันในการปฏิบัติอย่างไม่ย่อท้อ จนท่านสามารถ

สมัผสัสภาวธรรมไดใ้นละดบัหนึง่ และโดยไมไ่ดอ้าศยัความรู้ทางปริยัต ิไม่เคยผ่านการเจริญสตใินรูปแบบอ่ืนมากอ่น 

การศึกษาในทางโลกก็พออ่านออกเขียนได้เท่านั้น แต่เมื่อท่านเข้าถึงอารมณ์ปรมัตถ์แล้ว ท่านก็สามารถถ่ายทอด

อธบิายธรรมะไดอ้ยา่งลึกซ้ึงจากประสบการณจ์รงิของทา่น และไดน้ำาหลกัการเจรญิสตมิาใชกั้บชวีติประวนัได้อยา่ง

มีประสิทธิภาพ กับการที่ท่านต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้คนหลากหลายมากว่า ๒๔ ปี ทั้งผู้ที่มาอาสาเป็นบริกรใน

วัด และผู้มาปฏิบัติธรรมเจริญที่แพร่แสงเทียน 

 ทา่นกล่าววา่ เมือ่ใจของเรามสีตสิมัปชญัญะแลว้ เราไม่ตอ้งไปแกไ้ขอะไรมัน ไม่วา่จะเปน็ความคิดหรอื

ความเรา่รอ้นของใจ ของกเิลสต่าง ๆ  เม่ือเรามีสติสมัปชญัญะเขม้แขง็ดแีลว้ สิง่เหลา่นัน้มันจะอยูไ่มไ่ดเ้อง เมือ่มสีติ

อยู่ความคิดความอ่านตลอดจนการกระทำาก็เป็นสัมมาทิฏฐิ จะเป็นการอยู่ที่ไหนกับใคร หรือ ทำางานอะไรก็จะไม่

อึดอัดขัดข้อง ทำาอะไรคิดอะไรก็รู้จักจบ อยู่กับความจริงในปัจจุบัน เป็นคนซื่อสัตย์และเป็นที่รักของเพื่อน ๆ  และ

เจ้านายเพราะความเย็นของใจ ความคิดดี ทำาดี สวรรค์นิพพานก็เริ่มจากตรงนี้ แต่จะเย็นได้ก็ต้องอาศัยการเจริญ

สติเป็นบาทฐาน ถ้าไม่มีการเจริญสติก็จะไม่มีความรู้สึกตัว คิดเอาเองมันไม่เย็นได้หรอก ๔๖๙ 

 ๔.๒.๒ จากการสัมภาษณ์พระอาจารย์กระสินธุ์อนุภทฺโท สรุปได้ว่า การฝึกสติมีสองรูปแบบ คือ ในรูป

แบบ คือ การเข้าคอร์สอบรม นอกรูปแบบ คือ การนำามาใช้ในชีวิตประจำาวัน รูปแบบหลังนี้จะเอื้อประโยชน์อย่าง

มากมายตอ่การใชช้วีติทีต่อ้งเก่ียวขอ้งกบัผูอื้น่อยูต่ลอดเวลา งานการทัง้หมดทีเ่คลือ่นไหวอยูห่ากรูจ้กักบัการอยูก่บั

ปจัจุบนั และเอาสติมากำาหนดใหเ้ปน็ ถอืว่าเป็นการเจริญสตทิัง้หมด เปน็รปูแบบทางใจ คือ เป็นคนด ูดูอะไรทีเ่กดิ

ขึ้นทีละขณะ ๆ แล้วก็จะวางเป็นเพราะวิธีการเจริญสติของหลวงพ่อเทียนนั้น เน้นฝึกให้เป็นผู้รู้ ผู้ดูคือ หัวใจหลัก

ในการเจริญสติตามคำาสอนหลวงพ่อเทียน 

 และดว้ยอานสิงสข์องการเจรญิสตใินรปูแบบเคล่ือนไหวตามแนวทางคำาสอนของหลวงพ่อเทียน ทำาให้

ท่านได้รู้จักอารมณ์ของตัวเอง รู้ว่ากายกับอารมณ์มันคนละส่วนกัน อารมณ์ทางกายส่วนหนึ่ง อารมณ์ทางใจส่วน

หนึ่ง ก็เข้าใจวิธีการศึกษาและวางเป็น จากความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็เลยทำาให้ท่านอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัสตร์ได้

ร่มเย็นเป็นสุขได้นานขึ้นและท่านก็มีความเห็นว่า ศาสนาทุกศาสนา ต้องสอนเรื่องกายเรื่องใจเท่านั้น เพราะความ

ทกุขม์นัเกดิขึน้กบัสองสิง่นี ้หากคำาสอนใดไมไ่ดส้อนเรือ่งกายเร่ืองใจนีแ้ลว้ กไ็ม่ใชศ่าสนาทีแ่ท้จริงแตเ่ปน็เพียงลัทธิ 

 ท่านกล่าวว่า การปฏิบัติธรรมควรเป็นอกาลิโก คือ ไม่จำากัดกาล อารมณ์ที่เกิดกับเราในปัจจุบันมัน

ไม่มีกาลเวลา ดังนั้นการเจริญสติก็ไม่ควรมีกาลเวลา หรือ ต้องอยู่ในรูปแบบเท่านั้น เราก็ต้องทำาการปฏิบัติธรรม

ให้เป็นอกาลิโกด้วย การใช้อารมณ์ปัจจุบันเป็นหลัก อยู่ตรงไหน ที่ไหนก็ตาม ฝึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองในปัจจุบัน

 ๔๖๙ สัมภาษณ์: อุบาสิกาพิกุล มโนเจริญ,วัดแพร่แสงเทียน จังหวัดแพร่, วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.
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นั้นเป็นหลัก ไม่จำาเป็นต้องอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่รูปแบบของมันมีอยู่ อย่างรูปแบบของหลวงพ่อเทียน

คือรูปแบบของความรู้สึก แต่รูปแบบที่เราเคลื่อนไหวอยู่นี้ คือ รูปแบบฝึกซ้อม แต่รูปแบบที่จะเอาจริง ๆ คือ ตัว

รปูแบบความรูส้กึ นัน้แหละหวัใจของการปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อเทยีน ๔๗๐ (พระอาจารยก์ระสนิธุอ์นภุทฺโท, 

๒๕๕๙)

 ๔.๒.๓ จากการสมัภาษณพ์ระมหาดเิรก พุทธยานนโฺทสรุปไดว้า่ เนือ่งจากก่อนหนา้นัน้ท่านเคยผ่านการ

เรียนทางด้านปริยัติมา และผ่านการปฏิบัติเจริญสติในรูปแบบอื่นมาก่อนหลายรูปแบบ จึงทำาให้ท่านใช้เวลาเกือบ

สิบปีกวา่จะเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ในแนวทางการเจรญิสตริปูแบบเคล่ือนไหวตามคำาสอน หลวงพ่อเทียน โดยอาศัยการ

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นว่ามันไม่ทำาให้ง่วงเพราะไม่ต้องหลับตา ซึ่งท่านยอมรับว่าในช่วงแรก ๆ ท่านไม่ค่อย

ยอมรับวิธีนี้เท่าไหร่ แต่พอทำาไปเรื่อย ๆ  ก็เห็นว่าความโลภ ความโกรธ ความหลง ความรู้สึกยินดีพอใจมันเบาบาง

ลง แต่มันหมดไปวันไหนนั้นไม่รู้ และทำาให้รู้จักตัวเองอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน เห็นความนึกคิด เห็นกายเคลื่อนไหว

ออกมาเป็นการกระทำา ใจเคลื่อนไหวออกมาเป็นความคิด ขณะกายเคลื่อนไหวก็เห็นใจไปด้วย ต่อมาก็เลยทำาให้

ท่านเห็นประโยชน์ของการเจริญสติในรูปแบบนี้อย่างลึกซึ้ง 

 การเจริญสติมีเป้าหมายเดียว คือ ทำาให้เกิดสมาธิ เกิดปัญญา การเจริญสติจะหลับตา หรือ ไม่หลับตา

ก็ได้ แต่การเจริญสติแบบไม่หลับตาตามประสบการณ์ของท่านสามารถแยกระหว่างสิ่งที่เห็นกับความคิดและสิ่ง

ที่มากระทบได้เร็วกว่า จึงเป็นวิปัสสนาล้วน ๆ วิปัสสนาทำาเพื่อให้รู้จักความทุกข์ คนที่มีการเจริญสติอยู่สมำ่าเสมอ 

เหมอืนไดช้ารตไ์ฟไวใ้นแบตตารีเ่ตม็ตลอด เมือ่จะใชป้ระโยชนเ์ม่ือไหร่กส็มารถใชไ้ดเ้ลย จติใจกจ็ะเขม้แขง็มีปญัญา 

เจอปัญหาอะไรกจ็ะแกไ้ด้ทนัท ีเหมอืนใจเรามสีวติซป์ดิเปดิได ้คือ ควบคุมจติใจได ้กจ็ะเปน็การควบคุมการกระทำา

ไปโดยอัตโนมัติ

 การทำางานที่เป็นไปด้วยความรู้สึกตัวนั้น เป็นการทำางานที่มีประสิทธิภาพ มีความสุข ดังนั้นเวลา

ทำางานให้เราควรดึงกายดึงใจมาอยู่กับตัว เม่ือใจกายอยู่กับตัวจะอยู่ที่ไหนทำาอะไรก็จะไม่ทุกข์ไม่อึดอัดไม่ค่อยมี

ปัญหา เพราะการทำางาน หรือ ทำาทุกอย่างของผู้มีสตินั้นย่อมไม่เป็นเพ่ือผลตอบแทนด้วยราคาหรือรางวัลอะไร 

แต่จะเป็นการทำางานเพื่อให้งานสำาเร็จ และผู้มีสติย่อมเห็นผู้ที่ผูกพันเกี่ยวข้องกับตนเป็นเพื่อน เป็นกัลยาณมิตรที่

คอยถ้อยทีถ้อยอาศัยแลกเปลี่ยนกัน ไม่มีใครดีกว่า ด้อยกว่า หรือ ฉลาดกว่า เป็นเจ้านาย หรือ เป็นลูกจ้าง เพราะ

นั่นเป็นเพียงธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นเอง การเดินทางไปไหนมาไหนหากมีการเจริญสติไปด้วย ก็จะทำาให้ไปถึงจุด

หมายปลายทางโดยไม่เหนื่อยและเบื่อหน่าย ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดกับการได้อยู่กับตัวเอง

 ท่านให้ความเห็นเกี่ยวกับศาสนาว่า หากเป็นเพียงคำาสอนนั้นเป็นได้เพียงศาสนา แต่ไม่ใช่พระพุทธ

ศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาเป็นการเข้าถึงด้วยการปฏิบัติ เพื่อให้เกิด สติ สมาธิ ปัญญา ทำาให้เกิดความรู้ ความ

รู้ทีว่า่นัน้ต้องรูจ้กัตวัเอง ความรูท้ีว่า่ในความหมายของหลวงพ่อเทียน คือ รูสึ้กตวั และความรูสึ้กตวัมีสตินีเ้อง ท่ีจะ

ทำาให้เรามีชีวิตที่สงบสุขได้ เป็นสวรรค์ในปัจจุบัน และส่งผลไปถึงสวรรค์ในเบื้องหน้าได้ ตลอดจนถึงนิพพาน ตรง

ข้ามกับความคนไม่รู้สึกตัว ก็จะเป็นนรกในปัจจุบัน และส่งผลให้ไปสู่นรกในเบื้องหน้าได้ในที่สุดนั้นเอง ดังนั้นตัว

พุทธศาสนาจึงเป็นตัวธรรม ธรรมที่ให้เอาคำาสอนมาพัฒนาตัวเองได้ ทั้งร่างกายและจิตใจ ๔๗๑ 

 ๔.๒.๔ จากการสัมภาษณ์ พระอาจารย์สุริยา มหาปญฺโญ สรุปได้ว่า เมื่อท่านได้เจริญสติในรูปแบบ

เคล่ือนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทยีน ทา่นเหน็วา่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง มันหายไป กเ็ลยเหน็วา่แนวทาง

 ๔๗๐ สัมภาษณ์ : พระอาจารย์กระสินธุ์อนุภทฺโท, วัดแพร่แสงเทียน จังหวัดแพร่, วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙.
 ๔๗๑ สัมภาษณ์ : พระมหาดิเรก พุทธยานนฺโท, วัดพระธาตุแสงเทียน จังหวัดแพร่, วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙.
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การเจริญสติวิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุด มีประโยชน์ ก็เลยนำามาบอกเล่าชี้แนะ แบ่งปันประสบการณ์ในทาง

ปฏิบัติแก่ผู้อื่นสืบมาจนถึงปัจจุบัน 

 วิธีเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียน เป็นวิธีกระตุ้นให้สติโตได้ไว เจริญเร็วสามารถดับทุกข์ได้ไว มีความ

ชัดเจน ไม่จำาเป็นต้องอาศัยปริยัติอะไรมากมาย วิธีการสอนของท่านจะไม่พูดอะไรมากแต่จะให้ลงสนามจริงเลย 

คือ ให้ปฏิบัติก่อน เมื่อได้สภาวะแล้วจะคลายสงสัยไปเอง สติก็จะเกิด สมาธิก็จะเกิด ปัญญาก็เกิดตามกันมาเอง

เป็นอัตโนมัติ วิธีสอนแบบหลวงพ่อเทียนจึงเป็นวิธีที่เข้าใจง่าย บุคคลทุกระดับความรู้การศึกษาถ้าได้ปฏิบัติจริง

แล้ว เข้าถึงสภาวธรรมอันเดียวกัน 

 การเจริญสตถิา้ทำาถกูจะหลบัตาหรอืไมห่ลบัตาก็ไดท้ั้งหมด แตห่ลับตามีผลขา้งเคียงมากกวา่ลืมตา จะ

ทำาให้เกิดความเข้มแข็งของสติได้ช้าเพราะติดสงบ และส่งผลให้ง่วงได้ง่ายกว่า ส่วนในชีวิตประจำาวันนั้นหากจะ

เจริญสติไปด้วยต้องกำาหนดรู้มาก ๆ แต่จะให้ไปถึงมรรคถึงผลคงเป็นไปได้ยาก แต่หากเป็นเพื่อประคองอารมณ์

ให้อยู่กับครอบครัว หรือ ในสังคมอย่างสงบสันตินั้นพอเป็นไปได้ สติจะทำาให้รู้หน้าที่ของตน ๆ เป็นพ่อแม่ก็จะรู้

หน้าที่อย่างถูกต้อง เป็นลูกก็จะรู้หน้าที่อย่างลูก เป็นครูอาจารย์ หรือ เป็นนักเรียนก็จะรู้หน้าที่ของตน ๆ ก็จะไม่

ก่อให้เกิดปัญหา ผู้มีสติย่อมเห็นกายใจตามความเป็นจริง เมื่อรู้ว่าทุกอย่างเป็นของสมมุติ ก็ทำาให้ไม่ยึดติดอะไร ๆ 

ในโลก จิตใจของเราก็จะปล่อยจะวางเป็น ไม่ทำาอะไรให้ใครเดือดร้อน ไม่ปรุงแต่ง จะมีศีลมีธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิ 

บุญก็จะเกิดตามมาตรงนี้ สวรรค์ นิพพานก็จะเกิดตรงนี้ ๔๗๒

 ๔.๒.๕ จากการสัมภาษณ์พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล สรุปได้ว่า สำาหรับตัวท่านเอง หลังจากที่ได้เจริญ

สติตามแนวทางหลวงพ่อเทียน ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ คือ มันรู้สึกโล่งโปร่ง ปล่อยวางอารมณ์ได้ 

ตอนบวชใหม่ ๆ คิดว่าจะบวชสัก ๓ เดือน พอเกิดศรัทธาในทางปฏิบัติ จึงทำาให้ท่านครองเพศบรรพชิตมาจนถึง

ทุกวันนี้เป็นเวลาถึง ๓๓ ปี

 การเจริญสติไม่จำาเป็นที่จะต้องอยู่ในรูปแบบ เช่น การเดินจงกรม หรือ การปฏิบัติตามรูปแบบเท่านั้น 

แต่ควรเป็นไปในการกระทำาทุกอย่าง การรู้ซื้อ ๆ รู้แล้วละให้เป็นนั้นคือหลักการเจริญสติของหลวงพ่อเทียน สติ

นอกจากจะเป็นเคร่ืองมีในการดับทุกข์ได้แล้ว ยังส่งผลให้การทำางานออกมาดี เป็นเครื่องเตือนใจเมื่อมีอะไรมาก

ระทบก็ได้ การเจริญสติตามแบบหลวงพ่อเทียนไม่ได้เน้นท่ีความสงบ แต่เน้นให้ได้ขณิกสมาธิ จึงไม่จำาเป็นต้อง

หลับตา แต่ให้ทำาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของสติ จนเป็นสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมต่อเนื่อง 

แต่สติคือความระลึกได้ ซึ่ง สติ กับ สัมปชัญญะนี้คนละตัวกัน แต่อยู่ใกล้กันมากอาศัยกันเกิด 

 การใช้ชีวิตประจำาวันไม่ใช่เพียงแต่รักษาสติเท่านั้น ควรเป็นการสร้างสติไปด้วย เป็นการสะสมไม่ให้

ลืมเลือนไป จะทำาให้อ่อนแอนได้ง่าย ชีวิตประจำาวันจึงไม่ควรเติมนำ้าไปอย่างเดียว แต่ควรรู้จักรักษาอย่าให้นำ้ารั่ว

ได้ด้วย สติยังช่วยบำาบัดจิตใจเวลาเราป่วยไข้ได้ถ้าใช้ให้เป็น แม้นำาหลักการเจริญสติมาใช้กับครอบครัวก็จะทำาให้

การกระทบกระทั่งกันเบาบางจางลง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข สติยังส่งผลให้การเรียนการศึกษาได้ผลดี 

ผู้มีสติย่อมเข้าใจกฎธรรมชาติและยอมรับ พร้อมที่จะแก้ไขแต่ไม่ใช่การจำานนต่อ เมื่อเจอกับเหตุการณ์อะไรท่ีไม่

คาดฝันก็จะตั้งหลักได้ ไม่ตระหนกตกใจ ไม่เกรี้ยวกราด ไม่ปล่อยให้เหตุร้ายเข้าครอบงำาจิตจนเสียผู้เสียคนไป 

 สตยัิงใหผ้ลไปถงึวนัสดุทา้ยของลมหายใจ เพราะผูม้สีตยิอ่มไมท่รุนทรุายกอ่นทีจ่ะสิน้ลม สคุตนิบัตัง้แต่

สวรรค์เป็นเบ้ืองตน้ตลอดจนถงึนพิพานยอ่มเปน็ทีไ่ปของเขา เพราะฉะนัน้น้ันจงึไมค่วรใหเ้กดิวกิฤตในชวีติเสยีกอ่น

จึงค่อยมีการเจริญสติ หน้าที่ของเรา คือ จะต้องเตรียมพร้อมก่อนที่มันจะเกิด ดังนั้นเราจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาส

 ๔๗๒ สัมภาษณ์: พระอาจารย์สุริยา มหาปญฺโญ, วัดป่าโสมพนัส จังหวัดสกลนคร, วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

๓๙๘
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ในการเจริญสติผ่านไปอย่างสูญเปล่าในแต่ละวัน เพราะการเจริญสติในชีวิตประจำาวันเป็นเหมือนการหยอดนำ้าใส

ลงไปในจิตในทุก ๆ วัน วันละนิด ๆ ไม่นานจิตใจของเราก็จะสะอาด คือ มีนำ้าสะอาดเต็มใจนั้นเอง ๔๗๓

๕. ผลที่ได้รับจากการวิจัย
 ๕.๑.๑ ทำาให้ทราบถึงหลักการเจริญสติในพระพุทธศาสนาเถรวาทว่ามีอยู่ ๔ ฐานด้วยกัน คือ (๑) กา

ยานุปัสส-นาสติปัฏฐาน ฐานที่ว่าด้วยการพิจารณากาย ที่เป็นการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำาวันตั้งแต่ลมหายใจเข้า

ออกและอิริยาบถต่างที่เป็นทั้งอิริยาบถหลัก เช่น ยืน เดิน นั่ง นอก และอิริยาบถย่อย คู้ เหยียด กิน ดื่ม พูดคิด ขับ

ถ่ายหนักเบา ฯลฯ และการพิจารณากายนี้เป็นสักแต่ว่าธาตุดิน นำ้า ไฟ ลม มีสภาวะเป็นของเน่าเปื่อยพุพังเป็นต้น 

(๒) เวทนานปุสัส-นาสติปัฏฐาน ฐานทีว่า่ด้วยการพจิารณาอารมณท์ีเ่กดิขึน้ภายในใจวา่เปน็ทกุข ์เปน็สขุ และอทกุ

ขมสุขว่าอารมณ์เหล่าน้ีก็ไม่ใช่ที่ยึดถือว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขาเป็นต้น (๓) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ฐานที่ว่า

ด้วยการพิจารณาจิตว่าเป็นเพียงธรรมชาติรับรู้เห็นธรรมทั้งหลาย ทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเกิดขึ้นและดับไปในจิต

อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาจึงไม่ควรยึดเป็นที่พึ่งท่ีอาศัย (๔) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ฐานที่ว่าด้วย

การพิจารณาธรรมตามความเป็นจริง ว่ามีอยู่ตามธรรมชาติมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่มีอะไร

เที่ยงแท้เป็นทุกข์ ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎไตรลักษณ์ คือ ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

 ๕.๑.๒ ทำาให้ทราบถึงวิธีการเจริญสติ ตามแนวคำาสอนของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภว่าเป็นรูปแบบ

เคลื่อนไหว ๑๔ จังหวะ ตรงกับหลักการเจริญสติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในหลักสติปัฏฐาน ๔ ในหมวดอิริยาบถ

บรรพ คือ การยืน การเดิน การนั่ง การนอน และสัมปชัญญบรรพ อิริยาบถย่อย คู้ เหยียด กิน ดื่ม พูดคิด ขับ

ถ่ายหนักเบา ฯลฯ ของพระพุทธศาสนาที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก เป้าหมายในการเจริญสติของหลวงพ่อเทียน

เพื่อเขย่าธาตุรู้ให้ตื่นขึ้นมาทำาหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ รู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ดังนั้นการที่จะเอาชนะ

ความทุกข์ได้จึงต้องปฏิบัติต่อความคิดด้วยการรู้เท่าทัน ซึ่งจัดว่าเป็นการเดินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ทรง

ดับทุกข์ได้ก็ด้วยการบำาเพ็ญเพียรทางจิตในระดับสมาธิการเจริญสติชนิดนี้ต้องการเพียงขณิกสมาธิ (ความสงบที

ละขณะ) การลืมตาเจริญสติเป็นการฝึกการเผชิญหน้ากับความจริงซึ่งเป็นกิเลสสิ่งหลอกล่อ หรือ นิวรณ์ธรรมทั้ง

หลาย ที่ไม่เลือกเวลาว่าจะเข้ามายามหลับหรือยามตื่น ดังนั้นการเจริญสติวิธีนี้จึงไม่จำาเป็นต้องอาศัยปัจจัยความ

สงบจากภายนอกเป็นส่วนประกอบในการเจริญสติ เป็นการปฏิบัติที่มุ่งสู่จิตเป็นอันดับแรกเสียก่อนเพื่อให้เกิด

อารมณ์วิปัสสนาเป็นสำาคัญ สามารถแยกรูป แยกนาม ได้ชัดเจนตามความเป็นจริง

 ๕.๑.๓ ทำาใหท้ราบถงึแนวทางการเจรญิสตใินชวีติประจำาวัน ตามหลักคำาสอนของหลวงพ่อเทียน จติต

สุโภ ว่าเป็นวิธีเจริญสติอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถนำามาปฏิบัติควบคู่ไปกับการงานในชีวิตประจำาวันได้อย่างไม่ขัด

แย้งต่อกันเป็นรูปแบบที่สนับสนุนให้นำามาปฏิบัติไปกับการประกอบหน้าที่การงานในแต่หละวันได้เป็นอย่างดี ซึ่ง

ทา่นเรียกวา่เปน็การเจรญิสตนิอกรปูแบบ แต่เพือ่ใหเ้ข้าใจหลกัที่ถูกตอ้ง ผูป้ฏบิตัิควรไดเ้รียนรู้และเขา้ใจในวธิกีาร

เจริญสติในรูปแบบมาบ้างเสียก่อน

 ๕.๑.๔ ได้ทราบถึงประโยชน์ที่เกิดจากการเจริญสติตามหลักคำาสอนของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ว่า 

นอกจากจะทำาใหดั้บทกุขใ์นระดับต่าง ๆ  ได้แล้วยงัเปน็เครือ่งพฒันาจติใจใหม้คีวามสขุความสงบ มชีวิีตอยูใ่นสงัคม

อย่างปกติสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวาย และสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติจนไปถึงปลายทางสุดท้ายของทุกข์ได้ 

คือ นิพพาน

 ๔๗๓ สัมภาษณ์: พระไพศาล วิสาโล, วัดป่าสุคะโตจังหวัดชัยภูมิ, วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙.

๓๙๙
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๖. สรุปอภิปรายผล 

 จากการศึกษาพบว่า แนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำาวัน ตามหลักคำาสอนหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ 

พบประเด็นหลักสำาคัญดังนี้ 

 ๖.๑ หลักการเจริญสติตามคำาสอนหลวงพ่อเทียน ตรงกับหลักการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในพระไตรปิฎก 

ในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน อิริยาบถบรรพ การเคลื่อนไหวกายที่เป็นธรรมชาติหลัก คือ การยืน เดิน นั่ง 

นอน และสัมปชัญญบรรพ การเคลื่อนไหวกายโดยอิริยาบถย่อย คือ การคู้ เหยียด กิน ดื่ม พูด คิด ตลอดจนถึง

การขับถ่ายหนักเบา ฯลฯ 

 ๖.๒ รูปแบบวิธีการเจริญสติเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน เป็นการประยุกต์มาจากวิธีการ

เจรญิสตแิบบเคล่ือนไหวบรกิรรม ติง่-นิง่-ติง่-นิง่ ซึง่เปน็วธิกีารเจรญิสตติามคำาสอนของพระมหาปาน พระอาจารย์

วปิัสสนากรรมฐานแหง่สาธารณประชาธปิไตยลาว แต่หลวงพ่อเทียนได้ปรบัใหเ้ปน็การเคลื่อนไหวทีม่ี ๑๔ จังหวะ 

เพื่อให้มีรูปแบบที่ชัดเจนและไม่ต้องใช้คำาบริกรรม ซึ่งการเคลื่อนไหวโดยไม่หลับตานี้เป็นรูปแบบฝึกซ้อมเพื่อที่จะ

สามารถเข้าถึงคุ้นชินและเป็นอัตโนมัติในการกำาหนดสติไปกับการเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่าง ๆ ได้โดยง่ายเอื้อต่อ

การนำามาปรับประยุกต์ใช้กับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำาวันได้เป็นอย่างดี 

 ๖.๓ สติ คือ ความละลึกด้วย สัมปชัญญะ คือ ความต่อเนื่อง หรือ ความรูสึกตัวทั่วพร้อม 

 ๖.๔ หลักการเจริญสติตามคำาสอนหลวงพ่อเทียน เป็นการเขย่าธาตุรู้ให้ต่ืนขึ้นมาทำาหน้าที่เป็นผู้

สังเกตการณ์

 ๖.๕ มุ่งกำาจัดความคิด ซึ่งท่านถือว่าเป็นสมุฏฐานแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลด้วยการปฏิบัติต่อความคิด

อย่างรู้เท่าทัน ซึ่งจัดว่าเป็นการเดินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงดับทุกข์ได้ก็ด้วยการบำาเพ็ญเพียรทางจิต

 ๖.๖ มุ่งดบัทกุขใ์นปจัจบุนัเปน็สำาคญั ทกุข์อืน่ สวรรค์อ่ืน นพิพานอ่ืน ตลอดจนนรกอ่ืน กข็ึน้อยู่กบัการ

ปฏิบัติในปัจจุบัน

 ๖.๗ ศกัยภาพของมนษุยส์ามารถพัฒนาตนจนไปถึงพทุธสภาวะไดท้กุคน ไมว่า่ผูน้ัน้จะอยูใ่นสถานภาพ 

เชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัย ใด ๆ แม้ร่างกายพิการก็ไม่ใช่อุปสรรค โดยอาศัยหลักการปฏิบัติเจริญสติวิปัสสนาเป็น

เครื่องมือ

 ๖.๘ การเจรญิสติต้องมีความต่อเนือ่ง สมำา่เสมอ จงึจะไดผ้ลในการปฏิบตัอิยา่งสมบรูณ ์ดังนัน้การเจรญิ

สติตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน จึงไม่จำากัดการปฏิบัติเฉพาะแต่ในรูปแบบ เช่น การเข้าคอร์สอบรมเท่านั้น แต่

ยงัสามารถเจรญิสตไิปกบัการเคลือ่นไหว ในการประกอบกจิการงานตา่ง ๆ  ในชวีติประจำาวนัไปด้วยได ้แตก่อ่นอ่ืน

ผู้ปฏิบัติต้องมีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติในรูปแบบมาก่อนบ้าง

 ๖.๙ สติ จึงเป็นธรรมที่มีอุปการะต่อมนุษย์อย่างยิ่งในการใช้ชีวิตประจำาวัน จนไปถึงการเข้าถึงความ

ดับทุกข์โดยสิ้นเชิง อันเป็นปลายทางสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ คือ นิพพาน

 ๖.๑๐ สติเป็นรากเหง้าของคุณธรรมทุกอย่างในตัวของมนุษย์ ผู้มีสติย่อมดำาเนินชีวิตอยู่บนความถูก

ต้องตามมรรคตามผล เป็นสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งความดีความสงบสันติที่เกิดขึ้นที่จิตใจของมนุษย์เป็น

เบื้องต้นเสียก่อน แล้วจึงส่งผลต่อสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง

๔๐๐
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๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  ๗.๑.๑ ภาครฐัควรสนบัสนนุผลกัดนัใหป้ระชาชนในประเทศเหน็ความสำาคัญของการเจริญสตแิละ

สามารถนำาหลกัการเจรญิสตมิาใชใ้นชวีติประจำาวนัไดเ้พราะการพัฒนาทางดา้นจิตใจถอืไดว้า่เปน็การพฒันาสังคม

จากรากเหง้า เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนของสังคมให้เป็นไปในมิติต่าง ๆ ได้ ดังนั้นตัวชี้

วัดว่าสังคมจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางไหนก็ข้ึนอยู่กับมนุษย์นี้เอง หากมนุษย์มีคุณภาพทางด้านจิตใจสูงส่งไป

ด้วยคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ย่อมนำามาซึ่งความสุขความสงบและความเจริญแก่สังคมส่วนร่วมอย่างกว้าง

ขวางและยัง่ยนื แต่ตรงกนัขา้มหากมนษุยใ์นสงัคมมคุีณภาพทางดา้นจติใจตำา่ขาดคุณธรรมจรยิธรรมและศีลธรรม 

ก็มีแต่จะก่อให้เกิดแต่ความเดือดร้อนในสังคมอย่างกว้างขวางได้เช่นกัน

  ๗.๑.๒ ทางฝ่ายคณะสงฆ์ควรมีการผลิตบุคลากรทางด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาที่มีคุณภาพเพิ่ม

มากขึ้นเพื่อรองรับกับนโยบายภาครัฐ โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบบูรณา

การเชิงรุก มีแนวทางการสอนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้มากที่สุด แม้จะมีรูปแบบวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป

บ้างก็ตาม แต่ควรให้มีแนวทางการสอนและรูปแบบปฏิบัติอยู่ในกรอบของหลักคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นสำาคัญ คือ 

หลักการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ เป็นมาตรฐาน 

  ๗.๑.๓ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ควรสนับสนุนให้มีการจัดอบรมการเจริญสติให้

แก่พนักงานในองค์กรของตน เพราะเม่ือพนักงานในองค์กรของท่านได้รับการฝึกฝนอบรมสติดีแล้ว ย่อมส่งผลดี

ต่อองค์กรของท่านอย่างมหาศาล องค์กรของท่านจะมีประสิทธิภาพ ท่านจะได้รับผลตอบแทนทางด้านการผลิต

อย่างมีคุณภาพ และมีพนักงานที่มีความซ่ือสัตย์มีคุณธรรมศีลธรรมปฏิบัติงานอยู่ในองค์ เพราะสติเป็นรากเหง้า

ของคุณธรรมทกุอย่างในตวัของมนษุย ์ผูมี้สตยิอ่มดำาเนนิชีวติอยู่บนความถูกตอ้งตามมรรคตามผล เปน็สัมมาทิฏฐ ิ

ซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งความดีความสงบสันติ ที่เกิดขึ้นที่จิตใจของมนุษย์เป็นอันดับแรกเสียก่อน และส่งผลต่อสังคม

ส่วนรวมอย่างแท้จริง

  ๗.๑.๔ ตามมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ ควรมีการเพิ่มสาขาวิชาพุทธ

ศาสตร์เข้ามาในระบบการเรียนการสอนนอกเหนือไปจากวิชาอื่น ๆ ที่เน้นในเรื่องการทำามาหาเลี้ยงชีพเพียงอย่าง

เดียวแต่ยงัตอบโจทยใ์หป้ญัหาทีเ่กิดจากจติใจทีข่าดความสุขไม่ได ้แตพุ่ทธศาสนาสามารถตอบโจทย์นีไ้ด ้ดงัทีพ่ระ

ศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์เรื่อง “พุทธศาสนาในโลก

ตะวันตก” ไว้ว่า “ด้วยว่าพอวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าหรือมีความเจริญก้าวหน้าของโลก ศาสนาอื่นไม่สามารถตอบ

โจทย์ได ้เชน่ โลกรอ้น โรคเครยีดซึง่เปน็ปญัหาทีร่า้ยแรงทีส่ดุในโลก แต่ฝรัง่กลบัมาเจอคำาตอบในพทุธศาสนา ทำาให้

ในวงการศึกษาพุทธศาสนากลายเป็นศาสนาที่ศึกษาแบบกว้างขวาง ซึ่งไม่ได้ศึกษาในเชิง “ศาสน์” ไม่ได้ศึกษาใน

เชิงความเชื่อหรือปรัชญา แต่ศึกษาในเชิง “ศาสตร์” หรือองค์ความรู้และการเรียนพุทธศาสนาเพื่อเป็น “คริสต์ที่

ด”ี เป็น “มสุลมิทีด่”ี อยา่งมสุลมิ เขาบอกวา่เรยีนพุทธศาสนาแล้วทำาใหเ้ปน็มุสลิมท่ีด ีพวกครสิตเ์รยีนพุทธศาสนา 

กเ็ปน็ครสิตท์ีดี่ แต่วธิคีดิวธิดีำาเนนิชวีติเป็นพทุธ ปจัจบุนัทำาใหม้หาวทิยาลยัช้ันนำาและมหาวทิยาลยัทัว่ไป ได้บรรจุ

สาขาวิชาพุทธศาสตร์ไว้อีกหนึ่งสาขาวิชา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี” ๔๗๔

 ๔๗๔ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), เปิดมุมมองพระศากยวงศ์วิสุทธิ์พุทธศาสนาในโลกตะวันตก, [ออนไลน์], [๕ ม.ค. 

๒๕๖๐], แหล่งข้อมูล: http://www.matichon.co.th/news/414838.
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 ๗.๒ ข้อเสนอแนะด้านปฏิบัติ

  ๗.๒.๑ เมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นในชีวิต สิ่งสำาคัญที่สุดเราควรแก้ปัญหาด้วยการนำาตนเองเข้าไปสู่

ขบวนการเจริญสติวิปัสสนา เพราะเป็นทางเดียวที่จะทำาให้เราดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนเห็น

ความสำาคัญของการปฏิบัติธรรมเจริญสติวิปัสสนา ว่าไม่ควรเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไปโรคที่เกิดกับกายต้อง

รักษาที่กายจึงจะหายฉันใด ทุกข์ที่เกิดจากจิตใจก็ต้องแก้ที่จิตใจฉันนั้นเช่นกันถึงจะหายจากทุกข์ได้อย่างแท้จริง 

  ๗.๒.๒ การเข้าถึงสภาวธรรมในพระพุทธศาสนานั้น ต้องอาศัยการปฏิบัติเป็นตัวเชื่อมต่อ ดังนั้น

การเผยแผก่ค็วรเนน้ไปทีก่ารปฏิบัติเป็นหลกัสำาคญั ปรบัเปลีย่นพธีิรตีองทีเ่คยเยิน่เยร้งุรงัใหก้ระชบัสัน้ลง หรอือาจ

ไมม่เีลยกไ็ดใ้นบางสถานการณ์บางสถานที ่เพือ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งเหมาะกบัผูเ้ขา้รบัการอบรมทีม่คีวามหลาก

หลากทางด้านความเชื่อและวัตธรรม

  ๗.๒.๓ คุณสมบัติของผู้เผยแพร่ควรมีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในศาสตร์อื่น ๆ นอก

เหนอืไปจากความรู้ทางพระพุทธศาสนาอยูบ้่างพอสมควร เพ่ือจะไดม้คีวามรอบรู้เทา่ทนั แตกฉานในการวเิคราะห์

เปรียบเทียบ อธิบายทำาความเข้าใจแก่ผู้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๗.๒.๔ ในอนาคตผู้คนจะหันมาให้ความสนใจการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณกันมากขึ้น โดยการ

ปฏิบัตเิจริญสตวิิปัสสนา เพราะเทคโนโลยถีงึจดุอิม่ตวัไมส่ามารถตอบสนองความสุขท่ีแท้จรงิได ้และศรทัธาใหม่ท่ี

จะเกิดขึ้นนี้จะมาจากพื้นฐานความเชื่อเดิมที่ไม่ใช่ชาวพุทธทั้งหมดซึ่งนับวันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นคณะสงฆ์หรือ

องคก์รทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา จงึควรมกีารพัฒนาปรบัปรงุกลยทุธใ์นการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา และรูปแบบวิธีปฏิบัติให้ทันสมัยสอดคล้องกับความหลากหลายในวัฒนธรรมความเชื่อ เชื้อชาติ 

ศาสนา และตอ้งไมเ่กดิความขดัแยง้ไม่เป็นปฏปัิกษต่์อความเชือ่เดมิ ทีส่ำาคัญตอ้งไมล่ะทิง้หลกัเดมิคำาสอนเดมิของ

พระพุทธศาสนาด้วย ซึ่งเรื่องนี้นายแพทย์ประเวศ วสี ได้กล่าวไว้ในหนังสือฮู้ซื่อ ๆ  ว่า “ในอนาคตมนุษย์ทั่วโลกจะ

หันมาเจริญสติกันมากขึ้น ๆ  เพราะพบว่าทำาให้ทุกอย่างดีขึ้นหมด เช่น ลดความเครียด มีความสุขมากขึ้น สุขภาพ

ดีขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นทั้งในบ้านและนอกบ้าน การเจริญสติจะให้คำาตอบแก่วิกฤตการณ์โลกซึ่งขณะนี้ยังไม่มี

คำาตอบ ๔๗๕ 

 ๗.๓ การเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป

  ๗.๑.๑ ควรมีการศึกษาเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบหลักการสอนของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ 

กับหลักการสอนของนิกายเซ็นมหายาน”

  ๗.๑.๒ ควรมีการศึกษาเรื่อง “ศึกษาการเผยแผ่หลักการเจริญสติรูปแบบเคลื่อนไหวตามคำาสอน

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดยพระมหาดิเรกพุทฺธยานนฺโท ทั้งในและต่างประเทศ” 

  ๗.๑.๓ ควรมีการศึกษาเรื่อง “การศึกษาการเจริญสติรูปแบบเคลื่อนไหวตามคำาสอน หลวงพ่อ

เทียน จิตฺตสุโภ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าโสมพนัส” 

  ๗.๑.๔ ควรมีการศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการของการเจริญสติตามแนวหลวง

พ่อเทียน จิตฺตสุโภ กับรูปแบบการเจริญสติสำานักสาขาต่างๆ” 

  ๗.๑.๕ ควรมีการศึกษาเรื่อง “การศึกษาพัฒนาการของการเจริญสติตามแนวหลวงพ่อเทียน 

จิตฺตสุโภในกลุ่มประชาคมอาเซียน” 

 ๔๗๕ ประเวศ วสี, ฮู้ซื่อ ๆ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (สงขลา: มูลนิธิธรรมชาติ, ๒๕๕๘) หน้า ๙.
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การศึกษาอภัยทานในพระพุทธศาสนาเพื่อลดปัญหาความรุนแรงครอบครัว ในสังคมไทย 

THE ANALYTICAL STUDY OF ABHAYADANA FOR TO REDUCE FAMILY VIOLENCE 

IN THAILAND
      

     พระครูเนติปาลคุณ (สุนทร ตนฺติปาโล) *

บทคัดย่อ
 

 การศึกษาอภัยทานในพระพุทธศาสนาเพื่อลดปัญหาความรุนแรงครอบครัวในสังคมไทย ผู้วิจัยศึกษา

ในวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาอภัยทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาปัญหาความ

รุนแรงของครอบครวัในสงัคมไทย (๓) เพือ่ประยกุต์อภยัทานในพระพทุธศาสนาเถรวาทเพือ่ลดปัญหาความรนุแรง

ของครอบครัวในสังคมไทย ผลการศึกษาพบว่า อภัยทานในความหมายทางพระพุทธศาสนา มี ๓ ความหมาย 

คือ (๑) การให้อภัย เป็นการยกโทษ การให้อภัยโทษและการให้ความปลอดภัยที่ปราศจากเวรภัย (๒) การรักษา

ศีล การถือศีล (๓) การเจริญเมตตาและขันติ ลักษณะของอภัยทานมี ๓ ลักษณะ คือ อภัยทานทางกาย ทางวาจา 

และทางใจ มโนกรรมหรือเจตนาจะเป็นตัวกำาหนดการกระทำาทางกายและวาจาตามลำาดับพระพุทธศาสนาซึ่งถือ

เป็นศาสนาแห่งสันติภาพและการให้อภัยอย่างแท้จริงพระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นศาสนาที่สอนให้เรามีความรัก 

รวมไปถึงการให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน

 ความรุนแรง คือ พฤติกรรมการใช้อำานาจในการควบคุมหรือบังคับขู่เข็ญผู้อื่นให้เกิดความกลัวเช่น 

การทำาร้ายร่างกาย การข่มขืน และการทารุณกรรมทางด้านจิตใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ที่ผิดปกติ และ

สาเหตุส่วนใหญ่จะมาจากปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาทางเพศ ปัญหาการกดขี่แรงงานเด็ก ผู้ที่กระทำาความผิดหรือมี

พฤตกิรรมของความรนุแรงทีเ่ราพบเหน็ในสงัคมสว่นใหญม่กัเปน็ผูช้ายในครอบครวัและผูห้ญงิมกัจะตกเปน็เหยือ่

ของความรุนแรง รวมไปถึงเด็กและผู้สูงอายุก็มักได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน ความรุนแรงของครอบครัวมีช่องทางที่

เกดิความรุนแรง ๓ อยา่งคอื ทางกายวาจาและใจ ความรนุแรงทางใจจะมีลักษณะการกระทำาหรอืละเวน้ไม่กระทำา 

ทอดทิ้ง เพิกเฉย ไม่ดูแลไม่ใส่ใจ ไม่ให้เกียรติ การทำาร้ายจิตใจมีผลทำาให้ผู้ถูกกระทำาได้รับความเสียใจ เสียสิทธิ

และเสรีภาพ ความรุนแรงของครอบครัวทางวาจามีลักษณะดูถูกเหยียดหยาม ตะโกนใส่ ความรุนแรงทางกายจะ

มลีกัษณะ ผลกัตบตเีปน็ตน้ บางครัง้จนถงึขนาด ความกา้วร้าวขัน้รุนแรงทีรุ่นแรงถงึฆาตกรรม ไดแ้ก ่ทุบตดีว้ยวตัถ ุ

หรอือาวธุโดยมสีาเหตุมาจาก การมีบุคลกิภาพแปรปรวน เกบ็อารมณไ์ม่อยู ่จะเหน็วา่ปญัหาความรนุแรงยงัปราก

ฎอยู่ในครอบครัวสังคมไทยซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้

 การประยุกต์อภัยทานในพระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัวในสังคมไทย

ปัญหาครอบครัวท่ีเก่ียวกับความรุนแรง ทางกาย วาจาใจผู้วิจัยเสนอว่า ควรท่ีจะมีรูปแบบการให้อภัยต่อกัน เรา

สามารถหากิจกรรมท่ีส่ือออกทางกายเช่น กิจกรรมขออภัย คือเม่ือเรามีความโกรธ หรือ พลาดพล้ังแสดงกริยาทาง

กายไม่เหมาะสม ต่อครอบครัวสมาชิกในครอบครัวควรหากิจกรรมท่ีแสดงออกเป็นส่ือให้เห็นถึงความรักความเมตตา

เช่น การขอขมาซ่ึงจะเป็นแนวทางให้สังคมไทยสามารถลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัวได้อีกแนวทางหน่ึง

คำาสำาคัญ: อภัยทาน, ความรุนแรงของครอบครัว

 * นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครราชสีมา
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

Abstracts

 The study Buddhist sanctuary in order to reduce family violence in Thailand. Research-

ers studied in 3 main objectives: (1) the sanctuary in Theravada Buddhism (2) to study the issue 

of violence, families in Thailand (3) to apply sanctuary in Theravada Buddhism to reduce the 

severity of the family in society. Thailand The study indicated that

 In the Buddhist sanctuary has three meanings: (1) a pardon, forgiveness, forgiveness 

and a safety hazard duty-free (2) the precepts of Yom Kippur (3) to develop compassion and 

tolerance. There are three types of appearance sanctuary sanctuary physical, verbal and emo-

tional or mental intent will determine the physical and verbal actions, respectively. Buddhism 

is a religion of peace and forgiveness truly is regarded Buddhism is a religion that teaches us to 

love. The forgiveness of equality with men equally.

  Violent behavior is the use of power to control or coercion by others fear such as 

assault, rape and torture, psychological, emotional expression disorder. And the most likely 

cause of the economic problems, sexual problems, oppressive child labor. Perpetrators of vio-

lence or behavior that we see most often in men as in women and often victims of violence. 

Including children and the elderly are often affected as well. The severity of family violence 

Channel 3 is physical, verbal and emotional violence that is the nature of the act or omission 

did not leave indifferent not care, do not care. No respect The heart attack resulted in the vic-

tim receiving condolences. The rights and freedoms Family violence, verbal looks scornful yell 

violent physical looks. Pushed, slapped, hit, etc. Sometimes to the extent Aggression, extreme 

violence and murdered, including beatings with objects. Or is caused by weapons. Having a 

personality disorder Keep Emotions Out It also turns out that the problem of violence in the 

family, society, Thailand, the problem is still not solved.

 Applications sanctuary in Theravada Buddhism to reduce the problem of family violence 

in Thailand about family issues, physical violence, verbal mind that the researcher suggested. 

It should also be in the form of forgiveness to each other. We can find out the physical media, 

for example. Sorry activity When we are angry or make a mistake verb show physical abuse. The 

family members of the family should find expression in the media that the compassion which 

is like defusing a social approach to Thailand can reduce the severity of parents another way

 

Keywords: Abhayadana, Family, violence
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๑. บทนำา
 ความรุนแรง คือพฤติกรรมการใช้อำานาจในการควบคุมหรือบังคับขู่เข็ญผู้อื่นให้เกิดความกลัวเช่นการ

ทำารา้ยรา่งกายการข่มขนืและการทารณุกรรมทางดา้นจติใจเปน็การแสดงออกทางอารมณท่ี์ผิดปกติและสาเหตสุ่วน

ใหญจ่ะมาจากปญัหาเศรษฐกจิปญัหาทางเพศปญัหาการกดขีแ่รงงานเดก็ ผู้ท่ีกระทำาความผิดหรือมีพฤตกิรรมของ

ความรนุแรงทีเ่ราพบเหน็ในสงัคมสว่นใหญ่มักเปน็ผู้ชายในครอบครวัและผูห้ญงิมกัจะตกเปน็เหยือ่ของความรนุแรง

รวมไปถงึเดก็และผูส้งูอายก็ุมักได้รบัผลกระทบไม่แพกั้น ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็สว่นใหญ่ เปน็ความรุนแรงใน

ครอบครัวรูปแบบของความรุนแรงที่เราพบเห็นมีหลายรูปแบบ คือ ความรุนแรงต่อสตรี หมายถึง การกระทำาใด ๆ  

ก็ตามที่เป็นผล หรืออาจเป็นผลให้เกิดการทำาร้ายร่างกาย ทางจิตใจ และทางเพศ เป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมาน

แก่สตรี รวมทั้งการขู่เข็ญกีดกันจำากัดเสรีภาพ ทั้งในที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว ความรุนแรงต่อเด็ก หมายถึง

การที่เด็กได้รบัการปฏบิัตจิากผู้ใหญ ่ไม่วา่จะเปน็ในหรือนอกครอบครวั จนเปน็เหตุให้เด็กได้รบัอนัตราย บาดเจ็บ 

กระทบกระเทือนทางด้านร่างกาย จิตใจ และทางเพศ ตลอดจนการถูกละเลย ไม่สนองตอบความต้องการพื้นฐาน 

เช่น อาหาร การดูแลสุขภาพ และการอบรมเลี้ยงดู ๔๗๖

 มกีรณตีวัอยา่งใหพ้บเหน็ตามหนา้หนงัสอืพมิพ์อยู่ทุกวนั เชน่ กรณพ่ีอทุบตแีม่ เดก็กอ็าจจะถกูทุบตไีป

ด้วย เด็กที่ถูกทุบตี ทำาร้าย หรือได้เห็นความรุนแรงเสมอ ๆ จะฝังใจเรื่องความรุนแรง เด็กจะเข้าใจผิดว่า ปัญหา

แก้ไขได้ด้วยความรุนแรง ซ่ึงแท้ที่จริงแล้ว ปัญหาทุกปัญหาควรแก้ไขด้วยเหตุผล ด้วยการพูดจาทำาความเข้าใจ 

นอกจากนี้ การอยู่ในภาวะแวดล้อมที่มีความรุนแรง เด็กจะซึมซับเลียนแบบพฤติกรรมรุนแรงโดยไม่รู้ตัว เด็กจะ

กระทำาความรุนแรงต่อเพื่อน และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะกระทำารุนแรงต่อครอบครัวตนเอง ต่อสัตว์เล้ียงของ

ตนเอง ๔๗๗

 ความรนุแรงมีทัง้ ทางกายวาจาและใจ ความรนุแรงทางใจจะมลีกัษณะการกระทำาหรอืละเวน้ไมก่ระทำา 

ทอดทิ้ง เพิกเฉย ไม่ดูแลไม่ใส่ใจ ไม่ให้เกียรติ การทำาร้ายจิตใจมีผลทำาให้ผู้ถูกกระทำาได้รับความเสียใจ เสียสิทธิ

และเสรีภาพ เช่น การพูดจาดูถูก ด่าทอ เหยียดหยาม การก้าวร้าวทางวาจา การรบกวนรังควาน ปล่อยปละทอด

ทิ้ง ปฏิเสธสิทธิที่พึงมีพึงได้ การแสดงความเป็นเจ้าของที่มากเกินควร การริดรอนสิทธิด้านทรัพย์สินเงินทอง และ

ทำาลายทรัพย์สินของผู้อื่น ความรุนแรงของครอบครัวทางวาจามีลักษณะดูถูกเหยียดหยามตะโกนใส่ ความรุนแรง

ทางกายจะมีลักษณะ ผลักตบตีเป็นต้น บางครั้งจนถึงขนาด ความก้าวร้าวขั้นรุนแรงที่รุนแรงถึงฆาตกรรม ได้แก่ 

ทุบตีด้วยวัตถุ หรืออาวุธโดยมีสาเหตุมาจาก การมีบุคลิกภาพแปรปรวน เก็บอารมณ์ไม่อยู่ จะเห็นว่าปัญหาความ

รุนแรงยังปรากฎอยู่ในครอบครัวสังคมไทยซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้

 พระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นศาสนาแห่งสันติภาพและการให้อภัยอย่างแท้จริงพระพุทธศาสนาถือได้

ว่าเป็นศาสนาที่สอนให้เรามีความรัก รวมไปถึงการให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน 

ดังปรากฏในวัฒนธรรมของสังคมชาวพุทธไทย เมื่อเราพลั้งเผลอทำาผิดต่อกัน เกิดความเข้าใจผิดต่อกัน เกิดความ

ขัดแย้งกัน เราก็จะแสดงความรักความเมตตา และมักให้อภัยซึ่งกันและกัน มีการขอโทษ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติทาง

พระพุทธศาสนา และเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยในพระพุทธศาสนาได้มีคำาสอนเรื่องอภัยทาน คำาว่า 

“ทาน” หรอื “การให้” ตามทีป่รากฏในสงัคมไทยตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั มกัจะใหค้วามสำาคญัอยูใ่นมติขิอง “การ

 ๔๗๖ พระมหาบุญเพียร ปุญฺญวิริโย (แก้ววงศ์น้อย), “แนวคิดและวิธีการขัดเกลาทางสังคมในสถาบันครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา”,  

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๕๗.

 ๔๗๗ ประเวศ วะสี, พระสงฆ์และศาสนิกชนจะกู้ชาติได้อย่างไร, (กรุงเทพมหานคร: สำานักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๐), หน้า ๑๓ –๓๐.

๔๐๖
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ให้วัตถุ” ฉะนั้น เมื่อกล่าวถึง “การให้” สังคมไทยจะเข้าใจ หรือรับรู้ว่าหมายถึงการให้วัตถุสิ่งของ หรือบริจาค

สิ่งของให้แก่คนอื่นๆ เช่น ถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ และให้ทานแก่คนตกทุกข์ได้ยาก เช่น ขอทาน คนชรา หรือ

ทุพพลภาพ แต่ทานหรือการให้ที่จัดได้ว่าเป็นทานสูงสุดในพระพุทธศาสนาซึ่งสังคมไทย มักจะละเลย หรือไม่ค่อย

ให้ความสำาคัญคือ “การให้อภัย” หรือ “อภัยทาน” 

 อภัยทานในความหมายทางพระพุทธศาสนา มี ๓ ความหมาย คือ (๑) การให้อภัย เป็นการยกโทษ 

การใหอ้ภยัโทษและการใหค้วามปลอดภยัทีป่ราศจากเวรภัย (๒) การรักษาศีล การถอืศีล (๓) การเจริญเมตตาและ

ขันติ ลักษณะของอภัยทานมี ๓ ลักษณะ ๔๗๘ คือ อภัยทานทางกาย ทางวาจา และทางใจ มโนกรรมหรือเจตนาจะ

เปน็ตวักำาหนดการกระทำาทางกายและวาจาตามลำาดบั โดยมเีจตนาในการรักษาศลี ๕ สาเหตขุองการใหอ้ภยัทาน

มาจากความหวังในด้านต่าง ๆ อยากไปเกิดในสวรรค์ อยากได้สิ่งที่ตนปรารถนาในทรัพย์สมบัติ ลาภ ยศ ชื่อเสียง 

ความสุข ความหวัง ความสุขสบาย ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า อานิสงส์ หรือคุณประโยชน์ของการให้อภัยทาน คือ 

เป็นการสรา้งมหากศุลสะสมบญุบารม ีมคีวามสขุ มีชือ่เสียง เปน็ท่ีรกัของคนอ่ืนการใหอ้ภยัจงึเปน็ทานหรอืการให้

ที่มีคุณค่ามากและเป็นเหตุให้มนุษย์เกิดความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

 ปัญหาความรนุแรงในครอบครวั สิง่ทีเ่หน็ไดชั้ดเจนทีเ่ปน็ปญัหาคือ การขาดการใหอ้ภยั ความรกัเมตตา

ต่อกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอภัยทานในพระพุทธศาสนาเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

สังคมไทย หากมีการศึกษา อภัยทานเพื่อลดปัญหาความรุนแรงครอบครัวในสังคมไทยก็เป็นจะแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาครอบครัวซึ่งจะเป็นเหตุทำาให้สังคมไทย มีความสุขและความมั่นคงของคนในชาติต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาอภัยทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๒ เพื่อศึกษาปัญหาความรุนแรงของครอบครัวในสังคมไทย

 ๒.๓ เพื่อประยุกต์อภัยทานในพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัว

ในสังคมไทย 

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยค้นคว้าทางเอกสารซึ่งมีลำาดับ

 ๓.๑ ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ ค้นคว้าข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙

 ๓.๒ ข้อมูลชั้นทุติยภูมิ อรรถกถา และคัมภีร์ต่างๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลจากตำารา เอกสาร บทความ ข้อมูลทางออนไลน์ และงานวิจัยต่างๆ 

 ๓.๓ รวบรวมข้อมูลแล้วนำามาเรียบเรียงย่อความ จากข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ คือ ข้อมูลชั้น ปฐมภูมิ และ

ข้อมูลชั้นทุติยภูมิ 

 ๓.๔ นำาเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย  

 ๔๗๘ นางสาวสุนันทา เลียงธนะฤกษ์,“ศึกษาอภัยทานในพุทธจริยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า บทคัดย่อ.

๔๐๗
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๔. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาอภัยทานในพระพุทธศาสนาเพ่ือลดปัญหาความรุนแรงครอบครัวในสังคมไทย สรุปได้

ดังนี้ พระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นศาสนาแห่งสันติภาพและการให้อภัยอย่างแท้จริงพระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็น

ศาสนาทีส่อนใหเ้รามคีวามรกั รวมไปถงึการให้อภยัแก่เพือ่นมนษุย์ดว้ยความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน ดงัปรากฏ

ในวฒันธรรมของสงัคมชาวพทุธไทย เมือ่เราพลัง้เผลอทำาผดิตอ่กนั เกดิความเขา้ใจผิดตอ่กนั เกดิความขดัแย้งกนั เรา

กจ็ะแสดงความรกัความเมตตา และมกัใหอ้ภยัซึง่กนัและกนั มีการขอโทษ ซึง่เป็นหลักปฏบิตัทิางพระพุทธศาสนา 

และเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยในพระพุทธศาสนาได้มีคำาสอนเรื่องอภัยทาน คำาว่า “ทาน” หรือ “การ

ให้” ตามที่ปรากฏในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มักจะให้ความสำาคัญอยู่ในมิติของ “การให้วัตถุ” ฉะนั้น 

เมือ่กลา่วถงึ “การให”้ สงัคมไทยจะเขา้ใจ หรอืรบัรูว้า่หมายถงึการให้วตัถสุิง่ของ หรอืบรจิาคสิง่ของใหแ้กค่นอ่ืนๆ 

เช่น ถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ และให้ทานแก่คนตกทุกข์ได้ยาก เช่น ขอทาน คนชรา หรือทุพพลภาพ แต่ทาน

หรือการให้ที่จัดได้ว่าเป็นทานสูงสุดในพระพุทธศาสนาซึ่งสังคมไทย มักจะละเลย หรือไม่ค่อยให้ความสำาคัญคือ 

“การให้อภัย” หรือ “อภัยทาน” 

 อภัยทานในความหมายทางพระพุทธศาสนา มี ๓ ความหมาย คือ (๑) การให้อภัย เป็นการยกโทษ 

การให้อภัยโทษและการให้ความปลอดภัยที่ปราศจากเวรภัย (๒) การรักษาศีล การถือศีล (๓) การเจริญเมตตา

และขันติ ลักษณะของอภัยทานมี ๓ ลักษณะ คือ อภัยทานทางกาย ทางวาจา และทางใจ มโนกรรมหรือเจตนาจะ

เปน็ตวักำาหนดการกระทำาทางกายและวาจาตามลำาดบั โดยมเีจตนาในการรักษาศลี ๕ สาเหตขุองการใหอ้ภยัทาน

มาจากความหวังในด้านต่าง ๆ อยากไปเกิดในสวรรค์ อยากได้สิ่งที่ตนปรารถนาในทรัพย์สมบัติ ลาภ ยศ ชื่อเสียง 

ความสุข ความหวัง ความสุขสบาย ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า อานิสงส์ หรือคุณประโยชน์ของการให้อภัยทาน คือ 

เป็นการสร้างมหากุศลสะสมบุญบารมี มีความสุข มีชื่อเสียง เป็นที่รักของคนอื่น การให้อภัยจึงเป็นทานหรือการ

ให้ที่มีคุณค่ามากและเป็นเหตุให้มนุษย์เกิดความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

 ความรุนแรง คือ พฤติกรรมการใช้อำานาจในการควบคุมหรือบังคับขู่เข็ญผู้อื่นให้เกิดความกลัวเช่น 

การทำาร้ายร่างกาย การข่มขืน และการทารุณกรรมทางด้านจิตใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ที่ผิดปกติ และ

สาเหตุส่วนใหญ่จะมาจากปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาทางเพศ ปัญหาการกดขี่แรงงานเด็ก ผู้ที่กระทำาความผิดหรือมี

พฤตกิรรมของความรนุแรงทีเ่ราพบเหน็ในสงัคมสว่นใหญม่กัเปน็ผูช้ายในครอบครวัและผูห้ญงิมกัจะตกเปน็เหยือ่

ของความรุนแรง รวมไปถึงเด็กและผู้สูงอายุก็มักได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน 

 ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กส่วนใหญ่ เป็นความรุนแรงในครอบครัว รูปแบบของความรุนแรงที่เรา

พบเห็นมีหลายรูปแบบ คือ ความรุนแรงต่อสตรี หมายถึง การกระทำาใด ๆ ก็ตามที่เป็นผล หรืออาจเป็นผลให้เกิด

การทำาร้ายร่างกาย ทางจิตใจ และทางเพศ เป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่สตรี รวมทั้งการขู่เข็ญกีดกันจำากัด

เสรีภาพ ทั้งในที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว ความรุนแรงต่อเด็ก หมายถึงการที่เด็กได้รับการปฏิบัติจากผู้ใหญ่ 

ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกครอบครัว จนเป็นเหตุให้เด็กได้รับอันตราย บาดเจ็บ กระทบกระเทือนทางด้านร่างกาย 

จิตใจ และทางเพศ ตลอดจนการถูกละเลย ไม่สนองตอบความต้องการพื้นฐาน เช่น อาหาร การดูแลสุขภาพ และ

การอบรมเลี้ยงดู ความรุนแรงมีทั้ง ทางกายวาจาและใจ ความรุนแรงทางใจจะมีลักษณะการกระทำาหรือละเว้นไม่

กระทำา ทอดทิ้ง เพิกเฉย ไม่ดูแลไม่ใส่ใจ ไม่ให้เกียรติ การทำาร้ายจิตใจมีผลทำาให้ผู้ถูกกระทำาได้รับความเสียใจ เสีย

สิทธิและเสรีภาพ เช่น การพูดจาดูถูก ด่าทอ เหยียดหยาม การก้าวร้าวทางวาจา การรบกวนรังควาน ปล่อยปละ

ทอดทิ้ง ปฏิเสธสิทธิที่พึงมีพึงได้ การแสดงความเป็นเจ้าของที่มากเกินควร การริดรอนสิทธิด้านทรัพย์สินเงินทอง 
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และทำาลายทรัพย์สินของผู้อื่น ความรุนแรงของครอบครัวทางวาจามีลักษณะดูถูกเหยียดหยาม ตะโกนใส่ ความ

รุนแรงทางกายจะมีลักษณะ ผลักตบตีเป็นต้น บางครั้งจนถึงขนาด ความก้าวร้าวขั้นรุนแรงที่รุนแรงถึงฆาตกรรม 

ได้แก่ ทุบตีด้วยวัตถุ หรืออาวุธโดยมีสาเหตุมาจาก การมีบุคลิกภาพแปรปรวน เก็บอารมณ์ไม่อยู่ จะเห็นว่าปัญหา

ความรุนแรงยังปรากฎอยู่ในครอบครัวสังคมไทยซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้

 การประยกุต์อภยัทานในพระพทุธศาสนาเถรวาทเพ่ือลดปญัหาความรนุแรงของครอบครวัในสังคมไทย

ปัญหาครอบครัวที่เกี่ยวกับความรุนแรง ทางกายผู้วิจัยเสนอว่า ควรที่จะมีรูปแบบการให้อภัยต่อกัน เราสามารถ

หากิจกรรมที่สื่อออกทางกายเช่น กิจกรรมขออภัย คือเม่ือเรามีความโกรธ หรือ พลาดพลั้งแสดงกริยาทางกาย

ไม่เหมาะสม ต่อครอบครัวสมาชิกในครอบครัวควรหากิจกรรมที่แสดงออกเป็นสื่อให้เห็นถึงความรักความเมตตา

เช่น การขอขมา ดังที่พระสงฆ์ทำาเป็นกิจวัตร หรือกิจกรรมท่ีแสดงเป็นข้อตกลงของครอบครัวเช่น เมื่อเรารู้สึก

โกรธแสดงกิริยาท่าทางไม่ดี เมื่อสมาชิกในครอบครัวคนใดเห็นพฤติกรรมให้แสดง การขอโทษทันที วิธีการให้

อภัยทางวาจา ปัญหาความรุนแรงของครอบครัวสามารถประยุกต์หลักอภัยทานได้เป็นอย่างดีการพูดหรือวาจา

เป็นเรื่องที่สำาคัญ ดังมีสุภาษิต ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี การดำาเนินชีวิตของคนในครอบครัวมีการ

ติดต่อสื่อสารกันเป็นประจำาทุกวัน ดังนั้น การประยุกต์หลักอภัยทานในการลดปัญหาความรุนแรง คือเมื่อ เราผิด

พลาดแสดงวาจาทีไ่มส่ภุาพตอ่สมาชกิในครอบครัว ตวับคุคลท่ีกระทำาผิดเองตอ้งสำานกึตระหนกัวา่เปน็ส่ิงท่ีไม่ควร

กระทำา สมาชิกในครอบครัว เมื่อเห็นพฤติกรรมการพูดที่ไม่ดีของสมาชิกในครอบครัวแล้ว ต้องรู้จักปล่อยวาง ไม่

ยึดติดในคำาที่พูดออกมา ไม่พยายามโต้ตอบ ควรโต้ตอบด้วยการพูดดี หรือเมื่อเห็นมีอารมณ์รุนแรงเราอาจนิ่งไม่

ตอ้งแสดงกรยิาอาการใด ๆ  เมือ่สมาชกิทีแ่สดงพฤตกิรรมไม่ดใีนขณะท่ีเขามีอารมณท่ี์ดแีล้วควรไปเจรจาดว้ยวาจา

ทีไ่พเราะ นอกจากนัน้ ครอบครวัสงัคมไทย ควรหากจิกรรมในครอบครวัทีเ่ปน็สญัลกัษณส์ือ่ใหส้มาชกิในครอบครวั

พูดดี วาจาไพเราะ เช่น กิจกรรมพูดไพเราะ กิจกรรมเข้าอบรมธรรมะ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวรู้จักพูดและไม่

ใช้ความรุนแรงต่อกัน วิธีประยุกต์ทางใจ คืออภัยทานเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรง ครอบครัวสังคมไทยควรนำาหลัก

อภัยทานมาประยุกต์อยู่ตลอดเวลาเพราะจิตคิดอยู่ทุกขณะ ควรมีการกำาหนดจิตใจตนเองสำารวมระวัง ไม่ให้คิด

ร้ายต่อคนอื่นและคนในครอบครัว การประยุกต์ผู้วิจัยเสนอดังนี้คือ สมาชิกในครอบครัว ควรตระหนักขณะก่อน

ที่จะคิด จะพูด จะทำาอะไร ควรกำาหนดจิตให้มีเมตตาความรักรู้จักให้อภัย และเมื่อจิตพลาดพลั้งคิดไม่ดีก็ให้ดึงจิต

กลับมาให้เราคิดดีอยู่เสมอ พยายามทำาเป็นประจำาจิตจะได้ปลุกฝังความรักความเมตตาอย่างแท้จริง 

 ส่วนคุณค่าของอภัยทานมีคุณค่า คือ การให้อภัยเป็นจุดเริ่มของมิตรภาพที่ยั่งยืน การให้อภัยเป็นการ

หวา่นเมล็ดพนัธุข์องมติรภาพใหง้อกงาม การใหอ้ภยัเปน็การชำาระใจ และใหใ้จไดพ้กัผอ่น การใหอ้ภยัเปน็การเคาะ

สนิมแห่งความเลวร้ายออกจากใจ การให้อภัยไม่ใช่การสูญเสีย แต่เป็นการ “ได้” อย่างไม่มีขีดจำากัด การให้อภัย

เป็นการสร้างบารมีขั้นสูงสุด

๕. สรุป
 อภัยทานเป็นสิ่งสำาคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคม สังคมจำาเป็นที่จะต้องมี การให้อภัยซึ่งกันและกัน 

เพราะการให้อภัยน้ัน เป็นเคร่ืองมือสำาคัญที่จะทำาให้มนุษย์ ไม่ใช้ความรุนแรง ในพระพุทธศาสนา ได้กล่าวไว้

ว่า อภัยทาน เป็นทานที่มีคุณค่ามาก เป็นทานที่ยอดเยี่ยมที่สุด ปัจจุบัน สังคมมีความรุนแรงยิ่งในสมัยปัจจุบัน 

เทคโนโลยีการสื่อสารมีความเจริญขึ้นอยู่เรื่อย ๆ จึงส่งผลกระทบให้จิตใจของมนุษย์ มีการดิ้นรน แข่งขันต่อสู้ 

เพื่อที่จะได้มาซึ่งความ มีอำานาจ อภัยทานเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นแนวทาง ให้สังคมมนุษย์นั้นมีความสุขสงบ
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อภัยทาน สามารถใช้ได้กับทุกสังคม ไม่เฉพาะ การนำามาใช้เพื่อลดความรุนแรงของครอบครัวอย่างเดียว สามารถ

ใช้กับทุกสังคมได้เป็นอย่างดี เป็นแกนกลางท่ีจะทำาให้มนุษย์มีเมตตาต่อกัน สังคมใดไม่มีอภัยทานสังคมนั้นจะ

ต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างแน่นอนดังนั้นอภัยทานจึงมีความสำาคัญ เพราะสามารถลดปัญหาความรุนแรงของ

ครอบครัวในสังคมไทย

๖. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 ในสังคมไทยควรมกีารนำาหลกัอภยัทานไปกำาหนดเปน็นโยบาย และปลกูฝงัคา่นยิมใหค้นในชาติปฏบิตัิ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคนซึ่งจะเป็นเหตุทำาให้ประเทศ สังคมตลอดทั้งมนุษย์ได้รับ

ความสุขสันติอย่างแน่นอน และควรนำาหลักอภัยทานไปศึกษาวิจัยต่อ ดังนี้

 ๕.๑ ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบอภยัทานในพระพุทธศาสนากบัแนวคิดศาสนาอ่ืนเพ่ือใหเ้หน็จดุรว่ม

และจุดแตกต่าง

 ๕.๒ ควรมีการวิจัยแบบลงสนามทดลองการใช้อภัยทานเพื่อได้ข้อมูลเชิงลึก
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บทคัดย่อ

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเกี่ยวกับ

การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ ๒) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา

วิชาการการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้าน

กระบวนการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

ด้วยการเลือกแบบเจาะจงโดยการกำาหนดเป็นโควตา จำานวน ๒๑๓ คน เครื่องมือมี ๓ ลักษณะ คือแบบตรวจสอบ

รายการ แบบมาตรส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ และแบบปลายเปิด ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ ๐.๘๙๘๐ วิเคราะห์

ด้วยการแจกแจงความถี่จัดเข้าประเด็นเดียวกัน ด้วยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการ

วิจัย พบว่าความคิดเห็นของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ

และภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่

ในระดบัมากเชน่กนั สว่นความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ พบวา่ ควรมกีารประชาสมัพันธเ์กีย่วกบัรายละเอียด

ของหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและหลากหลายช่องทาง

คำาสำาคัญ: ความคิดเห็น, ศิษย์เก่า, ศิษย์ปัจจุบัน        

       

ABSTRACT

 The purposes of this research were 1) to study the opinions of alumni and present 

students on development on curriculum on public administration program in public and 

private management in Buriram Rajabhat University, and 2) to investigate the additional opinions 

and suggestions on development of curriculum on public administration program in public and 

private management in Buriram Rajabhat University in 3 aspects, namely curriculum, teaching 

 * อาจารย์ประจำาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

๔๑๑
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and learning process, and measurement and evaluation. The samples were 213 alumni and 

present students, selected by using purposive sampling through quota technique. The research 

instrument was a 3-part questionnaire, including checklist, 5-rating scale and open-ended form 

with the reliability at 0.8980. The collected data were analyzed by using frequency, percentage, 

mean and standard deviation. The findings revealed that the opinions of alumni and present 

students on development of curriculum on public administration program in public and private 

management in Buriram Rajabhat University both in overall and each aspect were at a high 

level. The additional opinions suggestions were that the details of the curriculum should be 

publicized continuously and various channels.

Keywords: Opinions, Alumni, Present students

๑. บทนำา
 ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ

เทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีเ่รยีกกนัวา่ยคุโลกาภวิฒันท์ำาใหก้ารสือ่สาร รวดเรว็

และสือ่สารกนัไดท้ัว่โลก บางครัง้ทำาให้เกิดความรูส้กึวา่โลกเรานีม้ไิดก้วา้งใหญไ่พศาลเหมอืนอยา่งทีเ่ราคิดในอดตี 

เราะการส่ือสารทกุวนันีมี้หลากหลายรูปแบบบางครัง้เหมอืนกับนัง่พูดคุยตอ่หนา้สามารถสัมผัสไดทุ้กเรือ่ง ผลพวง

อันนี้ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองไปด้วย จึงทำาให้ประเทศต่างๆ ในโลก

นี้ จำาเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้น มีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจาก

กระแสโลกาภิวัตน์เช่นเดียวกัน ดังนั้นเราจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้อีกแล้ว เพื่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม คือ 

ต้องพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยต้นทางของการพัฒนาทุกด้าน 

แต่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น ปัจจัยพื้นฐานคือคนต้องได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นและมากขึ้น จึงทำาให้มากพอ 

การพัฒนาคนจึงขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยจะเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นอุดมศึกษา ซึ่ง

จะทำาให้ประชาชนและประเทศได้มีองค์ความรู้ในการที่จะนำาไปพัฒนางาน พัฒนาตน และอาชีพ เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเท่ากันและอย่างชาญฉลาดด้วย

 การจัดการศึกษาจึงเน้นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศและเป็นเคร่ืองมือเตรียมพร้อมรองรับการ

เปลีย่นแปลงจากกระแสโลกาภวิฒัน ์จงึจำาเปน็จะตอ้งมกีารเร่งรัดการพัฒนาการศึกษาอย่างตอ่เนือ่ง แต่ในกฎหมาย

หลักของการปกครองประเทศ คอื กฎหมายรฐัธรรมนญู โดยเฉพาะรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๘๐ (๓) ได้บัญญัติไว้ว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ

และทุกรปูแบบใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม จดัใหม้แีผนการศกึษาแห่งชาต ิกฎหมาย

เพ่ือการพัฒนาการศึกษาของชาติจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันต่อการ

เปลีย่นแปลงของสงัคมโลก รวมทัง้ปลกูฝงัใหผู้เ้รยีน มีจิตสำานกึของความเปน็ไทยมรีะเบยีบวนิยั คำานงึถงึประโยชน์

สว่นรว่มและยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัรย์ิเปน็ประมุข (สำานกัวชิาการสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์. ๒๕๕๐: ๒๓) ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการจัด

ดำาเนินการและการให้บริการทางการศึกษาสำาหรับสาธารณะชนตามแนวทางที่ปรากฏในแผนการศึกษาแห่งชาติ

๔๑๒
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

และใหด้ำาเนินการจดัการศกึษาของไทยทุกระบบ โดยเฉพาะการปรบัปรุงพฒันาหลกัสูตรใหม้คีวามเหมาะสมสนอง

ความต้องการของสังคมไทย เพราหลักสูตรเป็นหลักและหัวใจของการเรียนการสอน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 

๒๕๔๓ : ๒๓-๒๔) 

 มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์คอืสถาบนัอดุมศกึษาแหง่หนึง่ในประเทศไทยมภีาระหน้าที ่ในการจดัการ

ศึกษาแก่คนในท้องถิ่นมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาเปล่ียนแปลงปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

แผนการศึกษาแห่งชาติและความต้องการที่จะพัฒนาตนเองของคนในท้องถิ่น จนทำาให้มีหลักสูตรหลากหลายทั้ง

สาขาครแูละสาขาวชิาการอืน่ ต้ังแต่ระดับปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปริญญาเอก หลกัสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

ในระดับปริญญาตรี มีการพัฒนาเปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๐ ส่วนในระดับปริญญาโทมีการ

พัฒนาและเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ การจัดการศึกษาทั้ง ๒ ระดับ ได้รับความสนใจ

สมัครเข้ามาศึกษาแต่ละปีการศึกษา มีจำานวนมาก บางปีไม่สามารถรับผู้สมัครเรียนได้ทั้งหมด แต่เมื่อปีการศึกษา 

๒๕๕๘ โดยเฉพาะในระดับปริญญาโท มีผู้สนใจมาสมัครเรียนน้อยมากจนหน้าตกใจ จึงเป็นเหตุปัจจัยทำาให้คณะ

ผู้บรหิารหลักสตูร ไดป้รกึษาหารอืถงึสาเหตแุละแนวทางการแกไ้ขรวมท้ังการศึกษาดงูานดา้นการพัฒนาหลักสูตร

ของมหาวทิยาลยัในระดบัเดยีวกนัในทอ้งถิน่เดยีวกนั เพ่ือนำาขอ้มูลมาปรบัปรงุแกไ้ขพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพ่ือตอบ

สนองความต้องการของคนในสังคมได้มากขึ้น

 จากความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงทำาให้คณะผู้วิจัย ซึ่งมีความรับผิดชอบ การ

บรหิารหลกัสตูรต้องการทีจ่ะสำารวจความคดิเหน็จากทัง้ศิษย์เกา่และศิษยป์จัจบุนั ทัง้ระดับปริญญาตรแีละปริญญา

โท เพื่อนำามาพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 ๒. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของศษิยเ์กา่และศษิยป์จัจบุนัเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูร

รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

๓. ความสำาคัญของการวิจัย
  ๑. ทำาให้ทราบศึกษาความคิดเห็นของของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  ๒. เป็นสารสนเทศในการกำาหนดกรอบของการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการ

จัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

๔. ขอบเขตของการวิจัย
 ๑. ขอบเขตเนื้อหา

  การศกึษาวจัิยครัง้นี ้เป็นการศกึษาความคดิเหน็ของของศษิยเ์กา่และศษิยป์จัจบุนัเกีย่วกบัการพฒันา

หลักสตูรรฐัประศาสนศาสตร ์สาขาวชิาการจัดการภาครฐัและภาคเอกชน มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์ใน ๓ ดา้น 

ไดแ้ก ่ดา้นหลกัสตูร ดา้นกระบวนการเรยีนการสอนและดา้นการวดัและประเมินผล (สำานกังานคณะกรรมการการ

๔๑๓
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ศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ : ๔๐ - ๔๙)

  ๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

   ๒.๑ ประชากร ได้แก่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

จำานวน ๒๑๓ คน 

    ๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างได้เลือกอย่างเจาะจง (Pverporive Sampling) 

โดยการกำาหนดโควตา จำานวน ๒๑๓ คน ประกอบด้วย

    ๒.๒.๑ ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท จำานวน ๓๙ คน

    ๒.๒.๒ ศิษย์ปัจจุบันระดับปริญญาโท จำานวน ๑๐ คน

    ๒.๒.๓ ศิษย์ปัจจุบันระดับปริญญาตรี จำานวน ๑๖๔ คน เฉพาะปี ๒ และ ปี ๔ รวมทั้งสิ้น 

จำานวน ๒๑๓ คน 

  ๓. ตวัแปรทีศึ่กษา ไดแ้ก ่ความคิดเหน็ของของศิษย์เกา่และศิษย์ปจัจุบนัเกีย่วกบัการพัฒนาหลักสตูร

รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

๕. วิธีดำาเนินการวิจัย
 ๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ๑.๑ ประชากร ได้แก่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำานวน ๒๑๓ คน 

  ๑.๒ กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างได้เลือกอย่างเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

การกำาหนดโควตา จำานวน ๒๑๓ คน ประกอบด้วย

   ๑.๑ ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท จำานวน ๓๙ คน

  ๑.๒ ศิษย์ปัจจุบันระดับปริญญาโท จำานวน ๑๐ คน

  ๑.๓ ศิษย์ปัจจุบันระดับปริญญาตรี จำานวน ๑๖๔ คน เฉพาะปี ๒ และ ปี ๔ 

 ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น

เองโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้คำาแนะนำาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย 

แล้วนำาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ที่มี

ลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จำานวน ๓๐ คน ได้ค่าความเชื่อมั่น ๐.๘๙๘๐

 ๓. การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผู้วจิยัขอความอนเุคราะหจ์ากบณัฑติวิทยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์

ออกหนังสือส่งถึงสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันกรอก

แบบสอบถาม ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามไปยังที่ทำาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่ม

ตัวอย่าง และกำาหนดวันรับแบบสอบถามคืน และดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม

ตัวอย่าง ที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรอกด้วยตนเอง จำานวน ๒๑๓ ฉบับ 

แล้วเก็บแบบสอบถามกลับคืนมาได้ จำานวน ๒๑๓ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

 ๔. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล ด้วย

คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้

  ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ แล้วนำา

เสนอข้อมูลเป็นตาราง แสดงจำานวนและร้อยละ

๔๑๔
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

  ๔.๒ ความคดิเหน็ของศษิยเ์กา่และศิษย์ปจัจบุนัเกีย่วกบัการพัฒนาหลักสูตรรัฐ ประศาสนศาสตร์ 

สาขาวชิาการจัดการภาครฐัและภาคเอกชน วเิคราะหด์ว้ยการหาคา่เฉลีย่ และหาคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เสนอ

ข้อมูลเป็นตารางประกอบคำาบรรยาย

   ๔.๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นคำาถามปลายเปิด นำามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดย

จัดคำาตอบเข้าประเด็นเดียวกันแล้วแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบ คำาบรรยาย 

๖. สรุปผลการวิจัย
 จากการวจัิยความคดิเห็นของศษิยเ์กา่และศิษยป์จัจบัุนเกีย่วกบัการพัฒนาหลกัสตูร รฐัประศาสนศาสตร ์

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้

 ๑. ความคิดเห็นของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา

วิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่

ในระดบัมากเชน่กนั โดยเรยีงลำาดับจากด้านทีมี่คา่เฉลีย่สงูไปหาตำา่จะไดด้งันี ้ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน ด้าน

หลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรแกนกลาง) และด้านการวัดผลและประเมินผล ตามลำาดับ

 ๒. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

    ๒.๑ ด้านหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรแกนกลาง) ประเด็นที่มีผู้เสนอแนะมากที่สุด คือ ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร ในหลายๆช่องทาง รองลงมา คือ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบแล้วได้

มามสีว่นรว่มแนะนำา ประสบการณก์ารเรยีนแกน่กัศึกษาปจัจบุนั และควรแจง้ประโยชน์ของการเขา้เรียนหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนให้ชัดเจน ตามลำาดับ

  ๒.๒ ด้านกระบวนการเรียนการสอน ประเด็นที่มีผู้เสนอแนะมากที่สุด คือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน

ได้มีร่วมในกระบวนการเรียนการสอน เช่น การสอบถามข้อสงสัย การเลือกวิธีการสอบ รองลงมา คือ ในแต่ละ

รายวชิาควรใหห้วัขอ้การสบืคน้งานลว่งหนา้ และจำานวนงานทีม่อบหมายจากอาจารยป์ระจำาวชิามากเกนิไป ตาม

ลำาดับ

   ๒.๓ ด้านการวัดผลและประเมินผล ประเด็นที่มีผู้เสนอแนะมากที่สุด คือ ควรวัดและประเมินผล

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย รองลงมา คือ ควรมีการวัดประเมินผลผู้เรียนก่อนเรียน และประเด็นที่มีผู้เสนอแนะน้อย

ที่สุด คือ ควรแจ้งระยะเวลาในการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 

๗. อภิปรายผล
 จากการศึกษาความคิดเห็นของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเ ก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ง ๓ ด้าน ผู้วิจัยพบประเด็น ที่น่าสนใจและขอ

นำาเสนอการอภิปรายผลดังนี้

 ๑. จากการศึกษาความคิดเห็นของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ง ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร (เฉพาะ

หลักสูตรแกนกลาง) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านนันทนาการ และด้านการวัดผล และประเมินผล โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาออกมาเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ในปัจจุบันการแข่งขันทางการศึกษา

ของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนมีการแข่งขันกันมากจำาเป็นที่สถานศึกษาต่างๆต้องพัฒนาการจัดการศึกษา

๔๑๕
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ในด้านต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีปัจจัยเกี่ยวกับ

การจัดอันดับของสถานศึกษาซึ่งต้องมีอันดับที่ดีขึ้นเนื่องจากมีผลต่อความไว้วางใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ใน

การตดัสินใจเลอืกเขา้ศกึษาต่อในระดับทีส่งูขึน้ ซึง่ผลงานวจิยัสอดคล้องกบัแนวความคดิของสุนยี ์ภูพ่นัธ ์(๒๕๔๖ : 

๑๖-๑๗) กลา่ววา่ ความสำาคญัของการศกึษาหลกัสตูรเป็นองค์ประกอบอนัสำาคัญยิง่อยา่งหนึง่ของการจดัการศึกษา

การจัดการศึกษาประเภทใด และระดับใดก็ดี จะขาดหลักสูตรเสียมิได้ เพราะหลักสูตรเป็นโครงร่างกำาหนดไว้ว่า 

จะให้เด็กได้รับประสบการณ์อะไรบ้าง จึงจะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก และสังคม หลักสูตรเป็นแนวทางที่สร้างความ

เจรญิเตบิโตใหแ้ก่ผูเ้รยีน นอกจากนีห้ลกัสตูรยงัเปน็เครือ่งชีใ้ห้เหน็โฉมหนา้ของสงัคมในอนาคตวา่จะเปน็ไปอยา่งไร

อีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของธนศักดิ์ เปาริก (๒๕๕๐ : ๘๒) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และเขต ๒ ผลการวิจัยใน

ครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา เห็นว่า สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวี เพชรพะยอม (๒๕๕๑ : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพ

ปญัหาการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 

๒ ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญทรง ประดิษฐ

บุญ (๒๕๕๑ : ๑๐๘ – ๑๑๑) ได้ศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ พบว่า สภาพการดำาเนินงานของผู้อำานวยการโรงเรียน ครูวิชาการและครูผู้สอนที่มี

ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ ราย

ด้าน โดยภาพรวมมีสภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

 ๒. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

   ๒.๑ จากผลการวิจัย ด้านหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรแกนกลาง) พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก แสดงใหเ้หน็วา่ ศษิยเ์กา่และศษิยปั์จจุบันเหน็ความจำาเปน็และความสำาคัญของการพัฒนาหลกัสตูรซึง่ในการ

จัดการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้น ทั้งในและนอกระบบการศึกษา หลักสูตรถือเป็นส่วนสำาคัญของ

การศึกษา ถ้าไมม่หีลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอนกไ็มม่รีะบบ ระเบยีบแบบแผนท่ีแนน่อน ทำาหลักสูตรเปน็เปน็

เครื่องมือในการถ่ายทอดเป้าประสงค์ของการศึกษาของชาติลงสู่การปฏิบัติเป็นมาตรฐานของการจัดการศึกษา 

อีกทั้งยังเป็นส่ิงที่กำาหนดโครงร่างในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการ

ให้กับผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของ ซึ่งผลงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลินี หมื่นไวย์ (๒๕๕๓ : บทคัดย่อ) 

ได้ศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของ

โรงเรียนนำาร่องตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๑ พบว่า 

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ ความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครูในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดจันทบุรี เขต ๑ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริฉัตร สุราช (๒๕๕๓ : บทคัดย่อ) สภาพปัจจุบันและปัญหาในการบริหาร

จัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษาในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาจังหวดัขอนแกน่ พบวา่ สภาพปจัจบุนัในการบรหิารจดัการ พทุธศกัราช 

๒๕๕๑ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ บุญทรง ประดิษฐบุญ (๒๕๕๑ : ๑๐๘ – ๑๑๑) ได้ศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

๔๑๖
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ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ พบว่า สภาพการดำาเนินงานของผู้อำานวยการ

โรงเรียน ครูวิชาการและครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ รายด้าน โดยภาพรวมมีสภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

   ๒.๒ จากผลการวิจัย ด้านกระบวนการเรียนการสอน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดง

ใหเ้หน็วา่ศษิยเ์ก่าและศษิยปั์จจุบันมีความคดิเหน็สอดคลอ้ง เกีย่วกบักระบวนการจดัการเรยีนการสอนของสถาน

ศกึษา ซึง่เปน็การจดักระบวนการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน เรา้ความสนใจเพือ่ผูเ้รยีนใหเ้กดิการ

เรียนรู้ ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้แสดงออกถงึความสามารถ ความถนดั ความสนใจ ขยายความรู้ และประสบการณ์การ

ทำางานร่วมกับผู้อื่นซึ่งก่อให้เกิดคุณลักษณะความเป็นประชาธิปไตย และความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งผลงานวิจัย

สอดคล้องกับแนวความคิดของ สุมน อมรวิวัฒน์ (๒๕๔๒ : ๕๕) กล่าวไว้ว่า รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการ

สอนที่แท้จริง ควรสอดคล้องกับการดำาเนินชีวิต ซึ่งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งทุกข์ สุข ความ

สมหวังและความผิดหวังต่าง ๆ การศึกษาที่แท้ควรช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ  และ

สามารถเอาชนะปัญหาเหล่านั้นได้ รูปแบบนี้มุ่งพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการต่าง ๆ จำานวน

มาก อาทิ กระบวนการคิด (โยนิโสมนสิการ) กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแสวงหาความรู้

กระบวนการประเมินค่าและตัดสินใจ กระบวนการส่ือสาร ฯลฯ รวมทั้งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการแก้

ปัญหาและการดำารงชีวิต สอดคล้องกับแนวความคิดของ สุวิทย์ มูลคำา (๒๕๔๒ : ๒-๓) กล่าวไว้ว่า รูปแบบการ

จัดกระบวนการเรียนการสอนที่พึงประสงค์ ท่ีต้องคำานึงถึงพื้นฐานความแตกต่างของผู้เรียน โดยยึดผู้เรียน เป็น

ศนูยก์ลางของการเรยีนรู ้สนบัสนนุใหผู้เ้รยีนทกุคนไดพั้ฒนาตามศักยภาพ และความสนใจของตนเอง มวีธิกีารเรยีน

การสอนที่หลากหลาย สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ค้นพบ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนคอยช่วยเหลือ

แนะนำา สนบัสนนุใหผู้เ้รยีนได้เรยีนรูจ้ากสถานการณท์ีม่คีวามหมาย ท้ังในและนอกหอ้ง เรยีน สง่เสรมิใหผู้เ้รียนได้

เรยีนรูจ้ากปญัหาจรงิ ประสบการณ์จรงิ ในลกัษณะของการบรูณาการใหส้อดคลอ้งกับความเปน็อยูแ่ละชวีติประจำา

วนั ฝกึใหผู้เ้รยีนรูจั้กใครค่รวญไตรต่รองด้วยตนเอง มุง่เนน้ให้มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็และการทำางานร่วมกบั

ผู้อื่น และสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยมีผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี

   ๒.๓ จากผลการวิจัย ด้านการวัดผล และประเมินผล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดง

ให้เห็นว่าศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีความคิดเห็นสอดคล้องกับ การวัดผล และประเมินผล ของสถานศึกษา ซึ่ง

สามารถวัดและประเมินผลถึงการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการวัดประเมินผลถือ

เป็นตัวช้ีวัดผลการศึกษาทุกด้าน ซึ่งส่งผลถึงการแก้ไขปรับปรุง เพ่ิมเติมในส่ิงต่างๆเพ่ือความสมบูรณ์และบรรลุ

วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งผลงานวิจัยสอดคล้องกับแนวความคิดของ วาณี ภูเสตว์ (๒๕๔๒ : 

๒๒๑-๒๒๓) กล่าวไว้ว่า การประเมินผลมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะผลที่ได้

จากการประเมิน จะนำามาใช้เป็นพื้นฐาน ในการตัดสินใจของผู้สอน ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงการ

เรียนการสอน การแนะแนวแบบเรยีน การใชส้ือ่การสอน ตลอดจนระบบบรหิารท่ัวไปของสถานศึกษา และยงัเปน็

ประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนด้วย 

๘. ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ทำาให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเกี่ยวกับการ

พัฒนาหลักสูตรรัฐ ประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะ เพื่อให้

๔๑๗
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เกิดประโยชน์ในการบริหารงานดังต่อไปนี้

 ๑. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

   ๑.๑ จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเกี่ยวกับการ

พัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน

กระบวนการเรียนการสอน ดังนั้น หลักสูตรควรดำาเนินงานในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม

ลำาดับข้ันตอน และให้ความสำาคัญกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในด้านครูผู้สอน ที่มีคุณวุฒิมี

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง

และประสบผลสำาเร็จในการเรียนนั่นคือการจบการศึกษาตามระยะเวลาที่สถานศึกษากำาหนด เพื่อให้เกิดความ

เชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วย 

   ๑.๒ จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนา

หลักสูตรรัฐ ประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด คือ ด้านการ

วัดผลและประเมินผล ดังนั้น หลักสูตรควรมีการวางแผนร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทาง ในการวัด

และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ตรงตามสภาพจริงซึ่งทำาให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่น ในระบบการวัด

และประเมินผล อาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องเหมาะสมกับ สภาพผู้เรียนในปัจจุบัน 

   ๑.๓ ข้อเสนอแนะจากคำาถามปลายเปิด พบว่า ที่มีจำานวนมากที่สุด คือ ควรวัดและประเมินผล 

ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย เหมาะสม ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะวา่วิธกีารวดัและประเมินผลยงัไม่หลากหลาย ท้ังท่ีมีอาจารย์

ประจำาวชิาหลายทา่น ดงันัน้อาจมกีารวางแผนรว่มกนัในการวดัและประเมินผลของอาจารย์ ประจำาวชิา หรือปรับ

เปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับสภาพนักศึกษาในปัจจุบัน 

 ๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

    ๒.๑ ควรศึกษาระดับความคิดเห็นของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

   ๒.๒ ควรมกีารศกึษาสภาพและปญัหาเกีย่วกบัการพัฒนาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิา

รัฐประศาสนศาสตร์

๔๑๘
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนบางนาง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

GUIDELINES FOR QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT OF THE ELDERLY 

IN BANG-NANG COMMUNITY, PANTHONG DISTRICT, CHONBURI PROVINCE.

         สุพร หวลกระจาย * 

บทคัดย่อ

 งานวจิยัเรือ่ง แนวทางการพฒันาคณุภาพชวีติผู้สูงอายุชมุชนบางนาง อำาเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ มี

วัตถุประสงค์คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนบางนาง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ๒) 

เพื่อศึกษารูปแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนบางนาง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ๓) เพื่อศึกษาแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนบางนาง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

บคุคลทีศ่กึษา ไดแ้ก่ ๑) บุคคลทีท่ำาการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ ไดแ้กผู่ส้งูอายทุีม่อีายรุะหวา่ง ๖๐ – ๗๕ ป ี๓) กลุม่

บุคคลที่นำามาสนทนากลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุ นักวิชาการ ผู้นำาชุมชน เครื่องมือที่นำามาใช้ในการวิจัย คือ แนวคำาถาม

การสัมภาษณ์เจาะลึก ใช้วิธีการสังเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาและตีความ

 ผลการวิจัยพบว่า

 ๑. สภาพปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนบางนาง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี คือ ผู้สูงอายุมี

อาการสับสนในชีวิตและความทรงจำาไม่ดี หลงลืมบ่อย มีอาการหลงลืมหรือคิดช้าลงเป็นมีปัญหาสุขภาพมากขึ้น 

เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต หัวใจ ข้อเสื่อม สมองขาดเลือด ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกจิ และสง่ผลต่อเศรษฐกจิชมุชนโดยเฉพาะผูส้งูอาย ุปัญหาทีพ่กัอาศัยผูส้งูอายสุว่นใหญย่งัไมถ่กูสขุลกัษณะ 

ปญัหาการขาดพ้ืนทีก่ารจดักจิกรรมนนัทนาการของชมุชนบางนาง อำาเภอพานทอง จังหวดัชลบุร ีท่ีเหมาะสม เช่น 

สนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ 

 ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีอยู่ในชุมชนตำาบลบางนาง ยังเป็นรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตแบบองค์กรหน่วยงานภาครัฐจัดสรรให้ทำาให้ผู้สูงอายุเป็นผู้รอรับเพียงด้านเดียว ยังไม่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม

ของผู้สูงอายุอย่างจริงจังและขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงเป็นเหตุให้

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำาบลบางนางนั้นยังไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเท่า

ที่ควร การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนตำาบลบางนางยังขึ้นอยู่กับนโยบายของหน่วยงานภาครัฐและ

งบประมาณจากภาครฐัทีจ่ดัสรร ถา้ขาดงบประมาณจากภาครฐัหรอืขาดนโยบายการพฒันาจากภาครฐัในช่วงเวลา

ไหนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชน

ตำาบลบางนางก็จะขาดช่วงในการพัฒนา ในช่วงเวลานั้นจึงเป็นเหตุให้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ตำาบลบางนางยังไม่มีดีเท่าที่ควรจะเป็น

 ๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนบางนาง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี คือ ควร

จัดกิจกรรมการออกกำาลังกาย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้รับรู้ถึงลักษณะของการมีเหตุผล ความ

 * นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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พอประมาณ และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ควรจัดกลุ่มอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ควรการจัดกิจกรรมผู้สูง

อายุ รัฐควรกำาหนดนโยบายเก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคมสำาหรับผู้สูงอายุให้ชัดเจนเด่นชัด โดยมี ๔ โครงการ

ดังนี้ โครงการที่ ๑ ด้านสุขภาพ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขปัญหา ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดัน

โลหิตสูงในผู้สูงอายุ โครงการที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรให้แก่เกษตรกรตำาบลบาง

นาง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการที่ ๓ ด้านที่อยู่อาศัย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ผู้ด้อย

โอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ และโครงการที่ ๔ ด้านนันทนาการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม

งานประเพณีสงกรานต์ รดนำ้าดำาหัวผู้สูงอายุ

คำาสำาคัญ : แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ

Abstract

 The objectives of this qualitative research were: 1) to study problems relating to a 

quality of life of the elderly in Bang-Nang community, Panthong district, Chonburi province; 2) 

to study a quality of life’s patterns of the elderly in Bang-Nang community; and 3) to propose 

guidelines for improving a quality of life of the elderly in Bang-Nang community. Data were 

collected through an in-depth interview and a focused-group discussion. The participants of 

this study were divided into 3 groups including (1) the elderly who are during 60-75 years old, 

(2) 5 of the gurus who are public health officers, villagers, and community leaders, and (3) the 

elderly, academics, and community leaders who participated in a focused-group discussion. A 

research tool used for data collection was a guide of in-depth interview questions.

 The study found that:

 1. According to problems about a quality of life of the elderly, the study showed 

that the elderly living in Bang-Nang community are confused, forgetful, or think slowly. Further, 

there is an increasing number of health problems of the elderly (e.g. blood pressure, diabetes, 

arthritis, heart stroke, etc.). Moreover, economic problems of Thailand have affected a com-

munity economy. In addition, most residences of the elderly are in an unhygienic condition. 

Finally, there is no appropriate areas provided for recreation (e.g. a sport field, a relaxing site, a 

playground, or a public park) of people within a community.

 2. Owing to the elderly’s quality of life development, the researcher viewed that a 

quality of life of the elderly is usually developed by concerning government sectors. Therefore, 

the elderly is a group of people who are only waiting for the assistance made by concerning 

organizations. The elderly does not assemble and there is no participatory process of a com-

munity to improve the elderly’s quality of life. Thus, the elderly’s quality of life in Bang-Nang 

community has not been developed continuously and sustainably as it should be. Mostly, 
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the elderly’s quality of life development in Bang-Nang community is depended on budgets 

and policies of the government. If there is no budget or related policy from the government 

to develop the elderly’s quality of life, the elderly’s quality of life development in Bang-Nang 

community will be discontinuous during that time. As a result, the quality of life development 

model for the elderly in Bang-Nang community is not good as it should be.

 3. According to guidelines for the quality of life development of the elderly, it is 

recommended that the elderly should be provided with exercising activities. Next, information 

about sufficiency economy should be given to the elderly to make them to be reasonable 

and sufficient as an immunization. Further, an occupational group should be established to 

increase the elderly’s income. Also, activities for the elderly should be prepared. Finally, the 

government should provide outstanding policies about the elderly’s social welfare. According to 

the elderly’s social welfare management, the 4 projects should be promoted. Firstly, a project 

concerns the elderly’s health including behavioral modification projects should be promoted to 

solve problems of diabetes and blood pressure of the elderly. Secondly, an economic project 

including sub-projects to develop and support for the agricultural profession of agriculturist 

and sufficiency economy should be also promoted. Third is a project to repair residences of 

the elderly, disadvantaged people, and poor and needy people. Finally, recreational projects 

to support and promote Songkran Festival and the elderly’s water-pouring ceremony should 

be provided.

Keywords : quality of life of the elderly

๑. บทนำา
 โครงสรา้งประชากรผูส้งูอายขุองประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไป ทำาใหมี้จำานวนประชากรสูงอายุมาก

ขึน้ และเมือ่มกีารขยายตวัอยา่งรวดเร็ว สภาพสังคมมกีารเปล่ียนแปลงจากระบบเครอืญาตท่ีิสามารถดแูลช่วยเหลือ

กนัไดอ้ยา่งใกลช้ดิ มาเปน็สงัคมเมอืงทีป่ระชากรวยัเดก็และวยัทำางานตา่งเร่งรีบออกจากท่ีอยู่อาศัยไปทำางาน หรือ

ทำากิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุมีการพัฒนาที่อยู่อาศัย เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ก้าวลำ้าเกินความสามารถ

ของผู้สูงอายุที่จะเข้าไปใช้งานและการเข้าถึงยังสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ในหลายแห่ง ยังขาดมาตรฐานที่ผู้สูงอายุ

สามารถเข้าไปใช้งานได้ ผู้สูงอายุจะมีปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ด้านการเงินและเรื่องที่อยู่อาศัย ส่งผลกระทบให้

เกิดความต้องการการดูแลเพ่ิมข้ึนท้ังการดูแลภายในครอบครัวและสถานบริการสาธารณะ รวมท้ังสวัสดิการสังคม ๔๗๙

 อายุขัยเฉลี่ยของผู้สูงอายุก็เพ่ิมสูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ ส่งผลให้สังคมในปัจจุบันมีผู้สูง

อายุจำานวนมากท่ีอยู่ในจากสภาวะความเป็นอยู่และการดำารงชีพที่เปลี่ยนไปประชากรส่วนที่เป็นวัยทำางานต้อง

เข้ามาแสวงหางานทำาในเมืองใหญ่ จึงเกิดปัญญาผู้สูงอายุถูกละเลยหรือถูกทอดทิ้งเพิ่มมากขึ้น จนประสบปัญหา

 ๔๗๙ ไตรรัตน์ จารุทัศน์. (๒๕๕๒, ตุลาคม). “เมืองน่าอยู่ผู้สูงวัย.” วารสารผู้สูงวัย ๑(๓) : ๔.
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ครอบครวัเด่ียว สง่ผลกระทบต่อคุณภาพชวีติผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นทอ้งถิน่ของประเทศไทยและในพ้ืนทีอ่งค์การบรหิาร

ส่วนตำาบลบางนาง ประสบปัญหาด้านคุณภาพชีวิตอาทิเช่นด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา รายได้ การได้

รบัการดแูลจากครอบครวัและสงัคม ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ เปน็ตน้ สถานการณผ์ูส้งูอายขุององคก์าร

บรหิารสว่นตำาบลบางนาง ในปัจจุบันอยูใ่นภาวะวิกฤต ิอันมผีลมาจากการเปลีย่นแปลงระบบเศรษฐกจิและสงัคม

จากเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรม ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจากครอบครัวขยายมาเป็น

ครอบครัวเดี่ยวทำาให้ผู้สูงอายุขาดการดูแลที่ดี เหงา และสิ้นหวัง ไร้ที่พักพิงเกิดปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ และ

ผู้สูงอายุจำานวนมากยงัมปีญัหาสขุภาพ ขาดคณุภาพชวีติท่ีดรีวมท้ังสวสัดกิารผู้สูงอายุท่ียังไม่เปน็รปูธรรมท่ีชดัเจน 

ซึง่รฐับาลกใ็หค้วามสำาคญักบัผูส้งูอายแุละบรรจอุยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิพร้อมท้ังหนว่ยงาน

ภาครัฐเองกเ็ริม่ดำาเนนิการโครงการ กจิกรรมและตืน่ตวัเปน็อย่างมากในระยะเวลา ๓-๕ ป ีท่ีผ่านมา แตยั่งไม่เพียง

พอกบัความตอ้งการเพราะยงัคงพบเหน็ปญัหาคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อาจเนือ่งมาจากหลายสาเหตุดว้ยกนั ๔๘๐ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบางนาง อำาเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ีในฐานะท่ีองค์การบรหิารส่วนตำาบล

บางนาง เป็นหนว่ยงานภาครฐัทีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัประชาชนมากท่ีสุดและมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบคุณภาพชีวติของประชาชน

จึงได้กำาหนดนโยบายในการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดกับผู้สูงอายุใน

อนาคตและตอบสนองความต้องการประชาชนและส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ มุ่ง

ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่ให้ทั่วถึงและครอบคลุมด้วยความเสมอภาคและต่อเนื่อง ด้วยการนี้

จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรค และเพ่ือหาแนวทาง

แก้ไขและปรับปรุงการทำางานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต่อไป

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้ศึกษา จึงมีความสนใจศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ชุมชนบางนาง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดการอยู่ร่วมกันใน

สังคมอย่างมีความสุข ให้มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  ๒.๑ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนบางนาง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

  ๒.๒ เพื่อศึกษารูปแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนบางนาง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

  ๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนบางนาง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
  การศึกษาวิจัยนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อค้นหาปัญหาในมุมมองของผู้ถูกศึกษาวิจัย

  ขั้นตอนการวิจัย

  ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้โดยอาศัยประเด็นต่าง ๆ จาก

การทบทวนวรรณกรรม และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มนำาเสนออาจารย์ผู้ควบคุมวทิยานพินธเ์พ่ือตรวจสอบความ

ถูกต้อง ครบถ้วนของประเด็นต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการวิจัย หลังจากนั้นได้นำาไปทดสอบ

ในหมู่บ้านที่ต้องการศึกษา โดยผู้วิจัยได้ทดสอบเครื่องมือดังกล่าวโดยทำาการสนทนากลุ่ม จำานวน ๑ กลุ่ม และ

 ๔๘๐ สำานักงานสถิติแห่งชาติ.  (๒๕๕๙). “สำานักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. ๒๕๕๙.” [ออนไลน์] : เข้าถึงได้จาก  www.nso.go.th/ สืบค้น 

๒๑ มกราคม ๒๕๕๙.

๔๒๓
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สัมภาษณ์แบบเจาะลึก จำานวน ๓ ราย ซึ่งหลังจากที่ถอดเทป การให้สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำาเอาบันทึก

การถอดเทป ซึ่งผู้วิจัยได้ถอดทุกคำาพูดไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 

  ขั้นที่ ๑ การสัมภาษณ์ผู้รู้ (Key Informant Interview) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ชุมชนบางนาง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยทำาการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับประวัติ บริบททางด้าน

สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนบางนาง เป็นลำาดับแรก โดยพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำาโรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพตำาบลบางนาง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพ่ือหาผู้รู้ท่ีจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา

ของหมู่บ้าน และเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางประชากรจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในองค์การบริหารส่วนตำาบล

บางนาง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สังเกตร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้รู้ ประเด็นที่ผู้วิจัยใช้การสังเกตได้แก่การเจ็บ

ป่วยของผู้สูงอายุที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล พฤติกรรมการมารับการรักษาพยาบาลของผู้

สูงอายุ สัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุกับผู้มารับ-ส่ง และการสังเกตชีวิตประจำาวันของผู้สูงอายุในชุมชนบางนาง 

อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อนำาประกอบในการพรรณนาให้เห็นสภาพของพื้นท่ีอีกด้วย การสัมภาษณ์ผู้รู้ 

(Key Informant Interview)ในประเด็นนี้กำาหนดกลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น จำานวน ๕ คน

  ขัน้ตอนที ่๒ การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุชุมชนบางนาง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยจะทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึก เกี่ยวกับปัญหา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนบางนาง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบด้วย 

ปัญหาด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านที่พักอาศัย และด้านนันทนาการ กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้สูงอายุรวมทั้งสิ้น 

๒๐ คน

  ขั้นตอนที่ ๓ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อแนวทางในการพัฒนาหลังจากนั้น 

ผู้วิจัยจะดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มจากตัวแทนจากผู้สูงอายุ จำานวน ๒ กลุ่ม ๆ ละ ๘ คน 

รวม ๑๖ คน 

  ขั้นตอนที่ ๔ การสรุปข้อมูลแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนบางนาง อำาเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี โดยทำาการสนทนาพูดคุยกับญาติหรือคู่สมรสท่ีสัมภาษณ์แบบเจาะลึกไปแล้วเฉพาะรายที่ต้องการ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลที่ให้สัมภาษณ์จากกลุ่มผู้สูงอายุ โดยทำาการตรวจสอบทั้งส้ิน จำานวน ๕ คน 

ในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่ว ๆ ไป ปัญหาด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านที่พักอาศัย และด้านนันทนาการ 

  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ในขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลนี ้ผูว้จัิยใชว้ธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในชมุชนดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย

เพือ่เปน็การตรวจสอบขอ้มูลทีไ่ด้ ผูว้จัิยใชก้ารเก็บขอ้มลูด้วยวธีิการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) และ

ทำาการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept Interview) มาเป็นหลักในการวิเคราะห์ตีความ 

นอกจากนัน้ยงัใชก้ารให้ขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informant) และการสงัเกตแบบไม่มสีว่นรว่มมา ประกอบ

ในการวิเคราะห์ตีความ 

  การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลท้ังจากการเก็บข้อมูลในภาคสนามและจากขั้น

ตอนอื่น ๆ คือ

  ๑. การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation Technique) ในงานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการตรวจสอบ

ข้อมูล ตามแนวคิดของ เดรซินและลินโคน (Denzin & Lincoln. ๑๙๙๔) โดยอาจสรุปวิธีการตรวจสอบความ

๔๒๔
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ตรงและความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ใน ๒ วิธีหลักดังนี้ คือ

  ๑.๑ ตรวจสอบด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี (Methodology Triangulation) 

 โดยการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี ได้แก่การสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตัวอย่าง (In- dept Interview) ใน

กลุม่ผูส้งูอายใุนชมุชนบางนาง อำาเภอพานทอง จังหวดัชลบรุ ีและเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสนทนากลุม่ (Focus 

Group Discussion) ในกลุม่ผูส้งูอายใุนชมุชนบางนาง อำาเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ีรวมถงึวธิกีารสัมภาษณผ์ูรู้ใ้น

หมูบ้่านทีเ่ป็นประชาชน ผูน้ำาหมูบ่า้นและเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข พรอ้มท้ังทำาการตรวจสอบขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง

ที่สัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยการสอบถามในบางประเด็นจากญาติหรือคู่สมรสของกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้

 ๑.๒ ตรวจสอบข้อมูลที่ได้ (Data Triangulation) 

   ๑.๒.๑ เก็บข้อมูลในประเด็นคำาถามเดียวกันจากผู้ให้ข้อมูลคนเดียวกัน แต่จำานวนหลายครั้ง 

(Multiple Visits) เช่นปัญหาด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านที่พักอาศัย และด้านนันทนาการ เพื่อให้โอกาสกับ

ผู้ให้ข้อมูลตอบคำาถามได้หลายครั้ง และเป็นการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับจากการบอกเล่าของ

ผู้ให้ข้อมูล

  ๑.๒.๒ การตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ  ที่ยินดีให้ข้อมูล เช่น ญาติหรือคู่สมรส

ของผู้ให้ข้อมูลที่มีประวัติน่าสนใจ

  ๒. การให้ความยินยอม (Consent) การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและประเด็นทางด้าน จริยธรรม

   ๒.๑ การชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ชัดเจน ผู้วิจัยได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตของ

การวิจัย รวมถึงประโยชน์อันจะเกิดแก่สังคมให้แก่กลุ่มที่จะศึกษาทราบ ชี้แจงถึงสิทธิของผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

ที่จะตอบหรือไม่ตอบคำาถามแก่ผู้วิจัยในบางประเด็นหรือมีสิทธิที่จะออกจากการวิจัยได้ทันทีหากมีความต้องการ 

กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจและเลือกให้ความยินยอมในการตอบหรือไม่ตอบคำาถามตามสิทธิที่ผู้ถูกวิจัยพึงมี

ด้วยตนเอง 

   ๒.๒ การสรา้งความไวเ้นือ้เชือ่ใจ (Trust Building) และความสมัพนัธร์ะหวา่งผูว้จิยัและผูใ้หข้อ้มลู 

ผูว้จิยัไดท้ำาการสร้างความไวเ้นือ้เชือ่ใจระหวา่งผูว้จิยักบัผูใ้หข้อ้มลูโดยทำาทัง้กอ่นทีจ่ะการทดสอบเครือ่งมอืและการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูล ทัง้นีก้ารดำาเนนิการดังกลา่วมีวตัถปุระสงค์เพือ่ทีจ่ะพยายามใหผู้ถู้กสมัภาษณ์เปดิเผยข้อมูลอยา่ง

ตรงไปตรงมาใหม้ากทีส่ดุ โดยทีข่อ้มลูทีเ่ปดิเผยจะต้องไม่เปน็ขอ้มูลท่ีตอบตามความนา่จะเปน็หรอืพฤตกิรรมท่ีนา่

จะกระทำา ดังนั้นผู้ที่ให้ข้อมูลจึงมีหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ เรื่องราว ประสบการณ์ของตนเอง รวมถึงให้ความ

กระจ่างชัดกับข้อซักถามของผู้วิจัยในประเด็นต่าง ๆ เพื่อพยายามที่จะทำาให้ผู้วิจัยเข้าใจในเรื่องราวมากที่สุด 

๔. ผลการวิจัย
  ๔.๑ สภาพปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนบางนาง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี คือ ผู้สูงอายุ

มีอาการสับสนในชีวิตและความทรงจำาไม่ดี หลงลืมบ่อย มีอาการหลงลืมหรือคิดช้าลง มีปัญหาสุขภาพมากขึ้น 

เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต หัวใจ ข้อเสื่อม สมองขาดเลือด ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกจิ และสง่ผลต่อเศรษฐกจิชมุชนโดยเฉพาะผูส้งูอาย ุปัญหาทีพ่กัอาศัยผูส้งูอายสุว่นใหญย่งัไมถ่กูสขุลกัษณะ 

ปัญหาการขาดพ้ืนทีก่ารจดักจิกรรมนนัทนาการของชุมชนบางนาง อำาเภอพานทอง จังหวดัชลบุร ีท่ีเหมาะสม เช่น 

สนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ 

๔๒๕
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  ๔.๒ รูปแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนบางนาง อำาเภอพานทอง มีการเอาใจใส่ทางด้านร่างกายดูแล

เอาใจใส่เรื่องการรับประทานอาหารการพักผ่อน มีการมีการสำารวจความต้องการทางพัฒนาด้านเศรษฐกิจของ

ผู้สูงอายุ มีการจัดที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมปลอดภัย จัดหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้เหมาะสมตามฤดูกาล มีการพา

ผู้สูงอายุไปร่วมกิจกรรมทางสังคมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมในครอบครัวผู้ สูงอายุมีการได้รับโอกาสในการเข้าถึง

แหล่งทางการศึกษา วัฒนธรรม และศาสนา 

  ๔.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนบางนาง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี คือ ควร

จัดกิจกรรมการออกกำาลังกาย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้รับรู้ถึงลักษณะของการมีเหตุผล ความ

พอประมาณ และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ควรจัดกลุ่มอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ควรการจัดกิจกรรมผู้สูง

อายุ รัฐควรกำาหนดนโยบายเก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคมสำาหรับผู้สูงอายุให้ชัดเจนเด่นชัด โดยมี ๔ โครงการ

ดังนี้ โครงการที่ ๑ ด้านสุขภาพ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขปัญหา ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดัน

โลหิตสูงในผู้สูงอายุ โครงการที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรให้แก่เกษตรกรตำาบลบาง

นาง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการที่ ๓ ด้านที่อยู่อาศัย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ผู้ด้อย

โอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ และโครงการที่ ๔ ด้านนันทนาการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม

งานประเพณีสงกรานต์ รดนำ้าดำาหัวผู้สูงอายุ

 

๕. สรุป
 สรปุไดว้า่คณุภาพชวีติผูส้งูอายชุมุชนบางนาง อำาเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ คือ ผู้สูงอายุมีอาการสบัสน

ในชวีติและความทรงจำาไม่ดี หลงลมืบ่อย มีอาการหลงลมืหรอืคิดชา้ลงเปน็มปีญัหาสขุภาพมากขึน้ เช่น เบาหวาน 

ความดันโลหิต หัวใจ ข้อเสื่อม สมองขาดเลือด ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และ

สง่ผลตอ่เศรษฐกิจชมุชนโดยเฉพาะผูส้งูอาย ุปญัหาทีพ่กัอาศัยผู้สูงอายุส่วนใหญยั่งไม่ถกูสุขลักษณะ ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีอยู่ในชุมชนตำาบลบางนาง ยังเป็นรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์กรหน่วยงาน

ภาครัฐ จัดสรรให้ผู้สูงอายุเป็นผู้รอรับเพียงด้านเดียว ยังไม่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุอย่างจริงจัง และ

ขาดการมสีว่นรว่มของชมุชนในการพฒันาคณุภาพชวีติของผู้สูงอายุ จงึเปน็เหตใุห้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผูส้งูอายใุนชมุชนตำาบลบางนางนัน้ยงัไมม่กีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งและย่ังยนืเทา่ทีค่วร การพฒันาคณุภาพชีวติของ

ผู้สูงอายุต้องอาศัยนโยบายการพัฒนาจากภาครัฐอย่างจริงจัง จึงจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนได้

อย่างยั้งยืน

๖. ข้อเสนอแนะ    

 ๖.๑ ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

  ๖.๑.๑ ด้านสุขภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโภชนากาที่

ดีจัดสถานที่ออกกำาลังกายและเล่นกีฬาให้เหมาะสม 

  ๖.๑.๒ ด้านเศรษฐกิจ ควรยึดและนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ

   ๖.๑.๓ ด้านที่พักอาศัย ควรหมั่นตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ของใช้ผู้สูงอายุเป็นประจำาเพื่อ

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 

  ๖.๑.๔ ด้านนันทนาการ ควรพาผู้สูงอายุไปเที่ยวหรือจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อลด

ความเครียด ความวิตกกังวล 

๔๒๖
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ๖.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

   ๖.๒.๑ ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุโดยใช้ตัวแปรอื่น ๆ 

   ๖.๒.๒ ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพาผู้สูงอายุไปฝากดูแลในสถานสงเคราะห์คนชรา 

   ๖.๒.๓ ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ 
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รูปแบบการเสริมสร้างความเป็นผู้นำาด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม

สำาหรับผู้นำาชุมชน

A MODEL OF LEADERSHIP ENHANCEMENT ON ENVIRONMENTAL LAWS 

FOR COMMUNITY LEADERS 

ดร.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา*

บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑)เพื่อศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลจากการใช้กฎหมาย

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒) ศึกษาระดับความรู้ ความตระหนักการปฏิบัติในการ

ใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม และความต้องการเสริมสร้างความเป็นผู้นำาด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมของผู้นำาชุมชน๓) 

พฒันารปูแบบการเสรมิสรา้งความเป็นผูน้ำาด้านกฎหมายสิง่แวดลอ้มสำาหรบัผูน้ำาชมุชนพืน้ทีท่ำาวจิยั คือ ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๔ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีคดีเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมขึ้นสู่ศาลปกครองสูงกว่าจังหวัดอื่น การวิจัยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ระยะที่ ๑ศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมและ

ผลจากการใช้กฎหมายแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนประชากรในการวิจัยเป็นผู้นำาชุมชนได้แก่ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลใน๔จังหวดั จำานวน๑,๖๐๐คน กำาหนดกลุม่ตวัอยา่งตามตารางทาโร ่ยามาเน ่ได้

กลุ่มตัวอย่างจำานวน ๓๒๐คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามปลายเปิดที่มีค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๘ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ระยะที่ ๒ ศึกษาระดับความรู้ ความ

ตระหนัก และการปฏิบัติในการใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม และความต้องการเสริมสร้างความเป็นผู้นำา กลุ่มตัวอย่าง

เป็นเดียวกันกับกลุ่มที่ใช้ในระยะที่ ๑ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ แบบเลือกตอบที่มีค่าความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๗๒ และมีค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง ๐.๕๐ ถึง ๐.๘๐ แบบสอบถามความตระหนักเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า ๕ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๗และแบบสอบถามการปฏิบัติเป็นแบบ

ปรนยั ทีม่ค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั ๐.๗๙วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ระยะที ่๓ พฒันารปูแบบการเสริมสรา้งความเปน็ผูน้ำาโดยการรา่งรปูแบบดว้ยการจดัสนทนากลุม่ผูท้รงคณุวฒุแิละ

ผู้นำาชุมชน จำานวน ๒๘คน แล้วประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน ๗คน โดยใช้แบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความ

สอดคล้องเทา่กบั ๐.๘๖และมคีา่อำานาจจำาแนก ระหว่าง ๐.๗๐ ถงึ ๑.๐๐ วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยการวเิคราะหเ์นือ้หา 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าสถิติที และค่าสถิติเอฟ

 ผลการศึกษาพบว่า        

 ๑) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนด้านกายภาพ ได้แก่ ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ

ปา่รว่มกนัของชมุชน กรรมสทิธิท์ีด่นิ และดนิเส่ือมคณุภาพ ดา้นชีวภาพ ไดแ้ก ่การลดลงของสัตวป์า่และสัตวน์ำา้ใน

 * อาจารย์ประจำาสาขาวิชารัฐศาสตร์  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔๒๘
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แหล่งธรรมชาติ การแย่งเก็บผลผลิตทางอาหารจากป่า ด้านมลภาวะ ได้แก่ การทิ้งขยะไม่เป็นที่ควันจากการเผา

ถา่น มสีารเคมทีีต่กคา้งในดนิและแหลง่นำา้ผลการใชก้ฎหมายแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้มในชมุชนทำาใหค้วามขดัแยง้ลด

ลง แต่ผู้นำาขาดความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมจึงต้องพึ่งพาผู้รู้กฎหมายนอกชุมชน 

 ๒) ผู้นำาชุมชนมีความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยรวมในระดับปานกลาง (ร้อยละ๕๓.๗๐) มีความ

ตระหนักระดับปานกลาง ( = ๓.๔๕, S.D. = ๐.๗๒) มีการปฏิบัติระดับปานกลาง (ร้อยละ ๔๖.๖๐) และมีความ

ต้องการเสริมสร้างความเป็นผู้นำาด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยการเรียนรู้ การอบรมและการฝึกทักษะการใช้

กฎหมายแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 ๓) รูปแบบการเสริมสร้างความเป็นผู้นำาด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำาหรับผู้นำาชุมชนได้ใช้หลักการ

เรยีนรูร้ว่มกนัของผูน้ำาบนฐานปญัหาสิง่แวดล้อมชมุชนและฝกึทกัษะการถา่ยทอดอยา่งตอ่เน่ืองโดยใช้กระบวนการ

และวิธีการในการเสริมสร้าง ๓ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ ๑สำารวจและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันของผู้นำาชุมชน โดยใช้วิธีการ

สำารวจสภาพสิ่งแวดล้อมจริงและความต้องการของชุมชน วิเคราะห์กรณีตัวอย่างที่ประสบผลสำาเร็จในการแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน ขั้นที่ ๒ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยใช้วิธีการฝึก

อบรม๓วัน กิจกรรม ได้แก่ การบรรยาย การวิเคราะห์กรณีตัวอย่างการใช้กฎหมาย ปฏิบัติการภาคสนามฝึกการ

เลือกใช้กฎหมายแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ข้ันที่ ๓ สร้างทักษะความเป็นผู้นำาในการใช้กฎหมาย

สิ่งแวดล้อมโดยใช้วิธีการให้ผู้นำาปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้กฎหมายสู่ประชาชนและวิเคราะห์ทางเลือกในการใช้

กฎหมายร่วมกัน โดยใช้สื่อในการเสริมสร้างได้แก่ชุดฝึกอบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อม สถานการณ์จริง กรณีตัวอย่าง

การใช้กฎหมายแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม และตวัอยา่งผู้นำาท่ีประสบผลสำาเร็จในการจดัการปญัหาส่ิงแวดล้อมชุมชนโดย

มผู้ีสนบัสนนุ ไดแ้ก ่นกักฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม นักวชิาการดา้นส่ิงแวดล้อม ผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินรูปแบบ พบว่า มีคุณภาพในระดับมาก ( =๔.๑๔,S.D.=๐.๓๕)

 

คำาสำาคัญ : การเสริมสร้างความเป็นผู้นำา, กฎหมายสิ่งแวดล้อม, ผู้นำาชุมชน

ABSTRACT

 The objectives of this research were to 1) study on the environmental problems and 

result from laws and regulations usage for environmental remedy in the north eastern region of 

Thailand, 2) study on level of knowledge, awareness and practical skill for using environmental 

regulations and the needs to enhance leading in environmental laws of community leaders, 3) 

developing model of knowledge enhancement on environmental laws for community leaders. 

Research area was the lower part of northeastern region of Thailand. NakhonRatchasima, Chaiya-

phum, Buri Ram and Surin were four interested provinces due to high lawsuits in administrative 

court. This research was sub-divided into 5 phases: Phase 1: study on the environmental prob-

lems and result from laws usage for environmental remedy in community. There were 1,600 

persons of community leaders selected from 4 provinces to be as research population. Taro 

Yamane table was applied to select the research samples. Finally, the village headman, village 

๔๒๙



430 431รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

leaders and member of tamboladministration office of 320persons were sampled by multi-

stage sampling. The research instrument was open-end questionnaire with IOC at the 0.88 level. 

Phase 2 : study on level of knowledge, awareness and practical skill for using environmental 

regulations and the needs to enhance leading. Research samples were the same as those in 

phase 1.The research instruments were knowledge test with the reliability significance of 0.72 

with the discrimination ranging from 0.50 to 0.80, questionnaire for attitude with IOC at the 0.78 

level as well as multiples choice of questionnaire for practical skill with IOC at the 0.79 level. 

The results were analyzed by the same techniques as in phase 1. Phase 3 : develop a model of 

knowledge enhancement of community leaders with drafting a model by focus group discussion 

technique with 28 qualifiers and community leaders. The model was evaluated by 7 experts. 

The questions with IOC at the 0.86 level, discrimination ranging from 0.70 to 1.00 were used as 

the research instrument. The results were analyzed by the same techniques as in phase 2. The 

resultswere analyzed by percentage, mean, and standard deviation, t-test Independent, F-test 

One Way ANOVA.

 The results were found that:

 1) Environmental issues in the community, including physical conflicts in land use 

and forest communities together. Land ownership and biological soil degradation and decline 

of wildlife and aquatic animals in natural habitats. Poaching of wild food harvesting, pollution 

and the trash is not. Smoke from the burning charcoal Chemical residues in soil and water. 

Results of the legal community in the conflict resolution, environmental decline. But the lack 

of clear understanding about environmental law and therefore must rely on the law to know 

the community.

 2) Community leaders were found to have medium level on knowledge (53.70 %), 

meanwhile, the attitude ( = 3.54, S.D. = 0.72) and environmental practice (46.60 %) were found 

to be also medium level. And to strengthen its leadership in environmental law. By learning 

and practicing skills training, legal solutions to environmental problems.

 3) Model for enhancement on community leader consisted applied learning together 

leaders of community-based environmental education and the relay continued. The process and 

procedures to strengthen the three stages include Stage 1 survey and analysis of community 

leaders together. Using surveys and environmental needs of the community. Analyses of the 

samples that have been successful in solving environmental problems at the community level 

2 knowledge and experience in environmental law. Using the training takes three days of events 

including lectures, case analysis, and the use of the law. Field training to use the law to resolve 

the situation properly Stage 3 builds leadership skills in environmental law. Using leading to 

the transfer of knowledge to the public and legal analysis of alternatives to the common law. 

๔๓๐
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Using the media to strengthen environmental laws include the training kit. Real for example, 

using the law to solve environmental problems.And examples of successful leaders in the 

environmental community. The sponsors include the environmental legislation. The academic 

environment Local government executives and environmental agencies Evaluation forms were 

found to have a high level of quality. ( = 4.14, S.D. = 0.35).

Keywords: Leadership, Environment Law, Enhancement, Community leaders.

๑. บทนำา
 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสังคมโลกในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว จนบางคร้ังไม่สามารถปรับตัว

ได้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การดำาเนินชีวิตของมนุษย์มีแต่การแย่งชิง แข่งขัน กีดกัน เอาเปรียบกันใน

ด้านสังคมและเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา ในด้านสังคมมีการรวมกลุ่มกันในระดับภูมิภาคเพื่อออกกฎระเบียบการใช้

ทรพัยากร การปฏบิตัแิละอยูร่ว่มกันอยา่งสนัต ิปราศจากการรกุราน การใชค้วามรุนแรงตอ่กนั พรอ้มกบัมีมาตรการ

ในการควบคุม รักษา คุ้มครอง ป้องกัน ในกลุ่มตลอดจนมีการร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อเสถียรภาพความ

มั่นคง รักษาสภาพคล่องทางการเงินในแต่ละประเทศ พร้อมใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองกับกลุ่มองค์กรหรือ

ประเทศที่มีอิทธิพลเหนือกว่า ซึ่งแต่ละประเทศมีการออกกฎหมายคุ้มครองทรัพยากรที่มีอยู่จำากัดและมีความ

สำาคญัตอ่ความเปน็อยูต่อ่ประชากรในสงัคมอนัเป็นส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างย่ิงสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบตอ่ส่ิง

มชีวิีตใหไ้ดรั้บความเสยีหายนำามาใช้ประโยชนไ์มไ่ด ้จะเหน็จากขา่วประเทศจนีนำาหนา้ประเทศสหรฐัอเมรกิา เปน็

ประเทศผู้ผลิตขยะใหญ่ที่สุดของโลกในปี ๒๕๔๗ เพียงประเทศเดียวผลิตขยะได้มากถึงร้อยละ ๗๐ ของปริมาณ

ขยะทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-แปซิฟิก ทั้งนี้ จีน เอเชียตะวันออกอีกหลายประเทศ และบางส่วนของ

ยุโรปตะวันออก และตะวันออกกลาง เป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของการผลิตมูลฝอยชุมชน (Municipal 

Solid Waste) เร็วที่สุดในโลก โดยมูลฝอยชุมชนเป็นขยะท่ีเกิดข้ึนจากการดำาเนินชีวิตประจำาวันของชุมชน ซ่ึง

มีที่มาจากแหล่งต่าง ๆ คือ ที่พักอาศัย สถานประกอบการค้า สถาบัน การก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 

การให้บริการของเทศบาล ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยกระดาษ สิ่งปลูกสร้าง เช่น ซากปรักหักพัง และเศษซาก

จากยาง วัสดุสารอินทรีย์ พลาสติก โลหะ วัสดุอันตราย และแก้ว หรือกรณีเกิดไฟป่าที่ประเทศอินโดนีเซียส่งผลก

ระทบเป็นบริเวณกว้างข้ามประเทศการปล่อยควันเสียจากโรงงาน มลพิษทางเสียงก่อให้เกิดความรำาคาญ เหล่านี้

ล้วนเป็นเหตุให้เกิดวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม ทำาให้แต่ละภูมิภาคมีความจำาเป็นจะต้องแสวงหาความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเหมาะสม หรือออกกฎระเบียบในการปฏิบัติต่อส่ิงแวดล้อม โดยการ

ทำาสนธิสัญญา ทำาปฏิญญา หรือบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและมีสภาพบังคับในกลุ่ม

องค์กร เป็นบทลงโทษหากมีผู้ละเมิดกระทำาผิดหรือฝ่าฝืนสัญญาก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ที่ผู้มีอำานาจเกี่ยวข้องได้ลงนามร่วมกันเอาไว้ ๔๘๑

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นที่สนใจของสาธารณะในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมา 

คือปัญหามลภาวะอากาศในจีนหลังจากที่หมอกควันได้ปกคลุมท้องฟ้าในหลายพื้นที่ของประเทศจีน เช่น กรุง

ปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้และกว่าร้อยละ ๙๐ จาก ๑๖๑ เมืองในประเทศจีนนั้นมีคุณภาพอากาศที่ตำ่ากว่ามาตรฐานโดย

 ๔๘๑ ธนาคารโลก, วิกฤติขยะล้นโลก, สืบค้นจาก www.dailynews.co.th/Content/Article/159456, (๒๕๕๗).
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พิจารณาจากระดับPM ๒.๕ ซึ่งหมายถึงอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศเช่น ฝุ่นควันโดยในประเทศจีนนั้นระดับPM 

๒.๕ เฉลี่ยอยู่ที่ ๘๕.๙ ไมโครกรัมซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์ขณะที่ระดับตามมาตรฐานประเทศจีน

อยู่ที่ไม่เกิน๓๕ไมโครกรัมประเทศจีนยังตั้งใจว่าจะใช้มาตรการอื่น ๆเช่นปิดบริษัทที่ก่อมลภาวะหรือการลดกำาลัง

การผลิตซีเมนต์เพื่อทำาให้ท้องฟ้าประเทศจีนกลับมาสดใส อีกครั้ง ๔๘๒ ในฟิลิปปินส์ก็มีปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

มานานนับสิบปีจากการศึกษาของธนาคารโลกพบว่าปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญของฟิลิปปินส์ได้แก่มลพิษ

ของนำ้าและมลพิษของอากาศได้สร้างความเสียหายให้กับฟิลิปปินส์มากถึงปีละ ๑๒,๒๕๐ ล้านบาทที่เป็นเช่นนี้ 

เน่ืองจากผู้กระทำาผิดกฎหมายสิง่แวดลอ้มไมไ่ดเ้กรงกลวัตอ่การลงโทษเนือ่งจากผู้กระทำาผิดถกูลงโทษนอ้ยมากท้ังๆ

ทีม่กีฎหมายอยูม่ากพอสมควรทีจ่ะสามารถลงโทษผูก้ระทำาผิดไดแ้ต่ปญัหาอยูท่ีก่ารบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไมเ่ขม้งวด

เพยีงพอดว้ยเหตนุีฟ้ลิปิปนิสจ์งึกำาลงัดำาเนนิการจดัตัง้ศาลพิเศษขึน้มาเชน่เดยีวกบัประเทศออสเตรเลียและอินเดยี

เพื่อพิจารณาคดีความด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่เรียกว่า“ศาลสิ่งแวดล้อม” จะได้สามารถลงโทษผู้กระทำาผิดได้

รวดเรว็ข้ึน3ซ่ึงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดล้อมในปจัจุบนัยังไม่มีประสิทธภิาพเท่าท่ีควร ขาด

การบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การกำาหนดเครื่องมือและกลไกในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นแบบแยกส่วน ระบบการจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง

แวดล้อมยังไม่เป็นมาตรฐาน ไม่ครอบคลุม และขาดการเชื่อมโยง กับข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายมี

ลักษณะของการบริหารจัดการทรัพยากรรายสาขาขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้ ขาดความเป็นธรรม และไม่

โปร่งใส 

 นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร เช่น ที่ดิน 

นำ้า และป่าไม้ เป็นต้นส่งผลให้เกิดความไม่ไว้ วางใจในการบริหารจัดการของภาครัฐ ในขณะที่เกิดช่องว่างทาง

นโยบายในการบรูณาการระหวา่งการอนรุักษ ์สิง่แวดล้อม กบัการพฒันาเศรษฐกจิ ประกอบกบัความออ่นแอของ

กลไกการจัดการส่ิงแวดลอ้มและการบังคับใช ้กฎหมาย และความไม่มีประสิทธภิาพของเครือ่งมือกำากบัและควบคุม

ในการบรรเทาผลกระทบของโครงการขนาดใหญ่ ส่งผลให้เกิดผลกระทบมากมายจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ

ขนาดใหญข่องทัง้ภาครฐัและเอกชน แม้โครงการพฒันาเหลา่นี ้จะตอบสนองเปา้หมายทางเศรษฐกจิและเพ่ิมราย

ได ้แตก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบทางด้านสงัคมและสิง่แวดลอ้มหลายประการ เช่น กรณปีญัหามลพิษในพ้ืนทีม่าบตาพุด

และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยองซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยขาดการควบคุมการ

ปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามกฎหมายกำาหนด ก่อให้เกิดมลพิษด้านอากาศเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบางจุด

ตรวจวัดการปนเป้ือนโลหะหนักและสารอินทรีย์ ระเหยง่ายของนำ้าผิวดินนำ้าใต้ดินและนำ้าทะเล ปัญหาขยะและ

กากของเสียชุมชน การลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม และการเกิดอุบัติภัยจากการรั่วไหลของสารเคมี บ่อยครั้ง ก่อ

ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพของประชาชนในพืน้ที ่และมผีลกระทบตอ่ความเปน็อยู่ของประชาชนและคุณภาพสิง่

แวดล้อมสง่ผลใหภ้าคประชาชนขาดความเชือ่มัน่ตอ่การพฒันาอุตสาหกรรมและการแก้ ไขปญัหาส่ิงแวดล้อมของ

ภาครัฐซึ่งมีผลกระทบต่อการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ 

 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมที่มีสถิติคดีเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมขึ้นสู่ศาล

ปกครองใน ๔ จงัหวดั ได้แก ่นครราชสมีา ชยัภูมิ บุรรัีมย ์และสรุนิทร ์พบวา่ สงูกวา่จงัหวดัอืน่ทีอ่ยูใ่นภาคเดยีวกนั 

เนือ่งจากเปน็กลุม่จงัหวดัทีมี่วถิกีารดำาเนนิชวีติ ภาษา ประเพณ ีวฒันธรรมทีค่ลา้ยคลงึกนั มกีารตัง้บา้นเรอืนทีพั่ก

 482
 Feifei Shen, Beijing to Shut All Major Coal Power Plants to Cut Pollution, Retrieved from 

http://www.renewableenergyworld.com, (2015). 
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

อาศัยเป็นชุมชนใหญ่ มีวัฒนธรรมประเพณีหลากหลายเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับประเทศกัมพูชากลุ่ม

คนเหล่านี้ใช้ภาษาไทย-เขมร สื่อสารกันเป็นภาษาท้องถิ่น หรือพูดภาษาไทย-ลาว พูด-ฟัง-อ่านภาษาไทยกลางไม่

ค่อยเข้าใจในความหมาย โดยเฉพาะภาษากฎหมายท่ีเปน็ภาษาท่ีใชค้ำาศัพท์เฉพาะตอ้งตคีวามตามเจตนารมณข์อง

กฎหมายแตล่ะดา้น จากการสนทนากบัผูน้ำาอาสาพัฒนาชมุชน (ผู้นำา อช.) ในกลุ่มจงัหวดัขา้งตน้เกีย่วกบักฎหมาย

และสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทำาให้ทราบว่าประชาชนโดยทั่วไปไม่ทราบว่ามีกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จึง

ขาดความรูค้วามเข้าใจในขอ้กฎหมาย ประกาศ ขอ้หา้ม ระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม แมก้ระทัง่ตวัของ

ผู้นำาชุมชนเอง ไม่ว่าจะเป็นกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล การดำาเนินชีวิตประจำาวันบางครั้ง

จึงเป็นการละเมิดหรือกระทำาผิดต่อกฎหมายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนา เช่น การเผาถ่านไม้ เผาขยะ การระบายสิ่ง

ปฏิกูลลงสู่แม่นำ้าลำาคลอง การเปิดเครื่องเสียงหรือเสียงดังรบกวนของรถจักรยานยนต์ อันเป็นแหล่งกำาเนิดมลพิษ

ในชมุชน กอ่ใหเ้กดิมลภาวะมปีญัหาเรือ่งสภาพแวดลอ้มและสขุภาพรา่งกายตามมาและทีส่ำาคญัเปน็การกระทำาผดิ

กฎหมายเกีย่วสิง่แวดลอ้มโดยรูเ้ทา่ไม่ถงึการณ์ปัญหาขอ้กฎหมายอันเปน็อุปสรรคตอ่ความเข้มแขง็ของชุมชน เช่น 

เขา้ไปหาเหด็ เกบ็พชืผกัต่าง ๆ  เพือ่มาบรโิภคซึง่เปน็วถิชีวีติของชาวบา้นตอ้งพ่ึงปา่หาอาหาร แตต่อ้งถกูจบัดำาเนนิ

คดใีนข้อหาบกุรกุ เกบ็ของปา่โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต จากสภาพปญัหาดงักล่าวขา้งตน้กอ่ใหผู้้นำาชุมชนเกิดความวติก

กงัวลตอ่ปญัหาวา่ทำาอยา่งไรใหก้ลุม่ผูน้ำาชมุชนไดศ้กึษาเรียนรู้กฎหมายส่ิงแวดล้อมใหเ้ขา้ใจ เกดิความตระหนกั นำา

ไปปฏิบัติ และสามารถถ่ายทอดต่อประชาชนได้อย่างถูกต้อง

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลจากการใช้กฎหมายแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ

 ๒. เพื่อศึกษาระดับความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติในการใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม และความ

ต้องการเสริมสร้างความเป็นผู้นำาด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมของผู้นำาชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ๓. เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเป็นผู้นำาด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำาหรับผู้นำาชุมชน

 

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Research Method) คือใช้ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research Method) และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) เพ่ือใหส้ามารถ

ตอบปญัหาของการวจัิยได้อยา่งครอบคลมุและถกูตอ้งตามวตัถปุระสงคป์ระชากรทีใ่ชใ้นการวิจยัคร้ังนีไ้ดแ้กก่ำานนั

ผู้ใหญบ้่านสมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลทีอ่ยูใ่นพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง ๔ จงัหวดั ไดแ้ก ่จงัหวัด

นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์และบุรีรัมย์จำานวน ๑,๖๐๐ คนประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออก

เป็น ๓ ระยะมีรายละเอียด ดังนี้

 ระยะที๑่ศกึษาปญัหาสิง่แวดลอ้มและผลจากการใช้กฎหมายแกป้ญัหาส่ิงแวดล้อมในชุมชนภาคตะวนั

ออกเฉยีงเหนือกลุม่ตัวอยา่งทีใ่ช้ในการวจัิยเป็นผูน้ำาชมุชน คอื กำานนั ผูใ้หญบ่า้น สมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล

ใชว้ธิกีารเลอืกแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Sampling) กำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งจากตารางของทาโร ่ยามา

เน ่(Taro Yamane) กำาหนดเปน็กลุม่ตวัอยา่งจำานวน ๓๒๐คน โดยเลือกพ้ืนท่ีมีสภาพปญัหาทางดา้นส่ิงแวดล้อมท่ี

สูงกว่าพื้นที่อื่น จาก ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ จังหวัดละ๑ อำาเภอรวม๔ 
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อำาเภอ จำานวน ๓๒๐ คน 

 ระยะที ่๒ ศึกษาระดบัความรู ้ความตระหนกั และการปฏบิตัใินการใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อม และความ

ตอ้งการเสรมิสร้างความเป็นผู้นำาดา้นกฎหมายสิง่แวดลอ้มของผูน้ำาชมุชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืกลุม่ตวัอย่าง

ในการศึกษาเป็นกลุ่มเดียวกับระยะที่๑จำานวน๓ ๒๐ คน 

 ระยะที่๓ พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเป็นผู้นำาด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมของผู้นำาชุมชน กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม ๑๖ คน โดยเลือกแบบเจาะจงจาก ๔ จังหวัด ๆ ละ ๔ คน 

ประกอบ ๑) ผู้อำานวยการสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ๒) ผู้อำานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

จังหวัด ๓) ประธานสภาทนายความประจำาจังหวัด ๔) เลขาประธานสภา ทนายความประจำาจังหวัด จากจังหวัด

นครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ รวม ๑๖ คน และตัวแทนผู้นำาชุมชน ๔ จังหวัด จำานวน 

๑๒ คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย

 ๑. แบบสอบถามเพือ่ศกึษาสภาพปัญหาส่ิงแวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในชมุชนและความตอ้งการเรยีนรูก้ฎหมาย

สิ่งแวดล้อมของผู้นำาชุมชน

 ๒. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม

 ๓. แบบสอบถามความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม

 ๔. แบบสอบถามการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม

 ๕. ชุดคำาถามและแบบบันทึกเพื่อสร้างรูปแบบการสร้างเสริมความเป็นผู้นำาด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม

สำาหรับผู้นำาชุมชน

๔. สรุปผลการวิจัย          

 ๑. การศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลจากการใช้กฎหมายแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ

  ๑.๑ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน คือ ด้าน

กายภาพ ด้านชีวภาพ และด้านมลภาวะ สรุปผลการวิจัย ดังนี้

  ก. ด้านกายภาพ มีการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน แหล่งนำ้า ที่ดินและคุณภาพดิน โดยพบว่า (๑) ป่า

ชุมชน ปัญหาที่พบ คือมีความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน มีการแย่งชิงทรัพยากรที่สามารถนำา

มาบริโภคได้ เช่น พืชผัก เห็ด ไม้ฟืนที่ นำามาเป็นพลังงานเชื้อเพลิง พืชสมุนไพร มีการนำามาจำาหน่าย เป็นไม้ดอกไม้

ประดบัมกีารขดุ ตัด นำาไปขายหรอืขนยา้ยไปเกบ็ไวเ้ป็นของตนเอง ทำาลายในสว่นทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตกิำาลงั

จะสูญพันธุ์ และชาวบ้านรุกป่าเพื่อใช้พื้นที่ในการเกษตร มีการจับจองพื้นที่แผ้วถางขายให้กับนายทุนข้างนอก

พื้นที่เพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนเชิงธุรกิจ (๒) แหล่งนำ้า ปัญหาที่พบ คือแหล่งนำ้าสาธารณะที่ใช้ในการ

อปุโภค การจดัสรรนำา้ทีใ่ชใ้นการเกษตร ใชบ้รโิภคในชมุชนไมเ่พียงพอ ฤดแูลง้นำา้นอ้ย ขาดแหลง่นำา้ตามธรรมชาติ

ขนาดใหญ่ ต้องอาศัยนำ้าฝนตามฤดูกาลและนำ้าใต้ดิน (๓) ที่ดินและดินเสื่อมคุณภาพ พบว่ามีความขัดแย้งเรื่อง

กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน มีการโต้แย้งสิทธิในการทำากิน เกิดข้อพิพาทกันระหว่างประชาชนด้วยกัน เช่น ที่

มรดก ลุกลำ้าที่ข้างเคียง ยึดครองที่ดินของบุคคลอื่น และพิพาทระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับประชาชน เช่น 

ประชาชนบกุรกุทำากนิในเขตอนรุกัษ ์ปา่สงวน ทีท่ำาเลเลีย้งสัตวห์รือท่ีสาธารณประโยชน ์และในส่วนสภาพของดนิ

๔๓๔
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ที่เสื่อมคุณภาพ โดยเฉพาะในส่วนที่ใช้ในการเกษตร เช่น การทำานา และทำาไร่ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ของแร่

ธาตตุามทีพ่ชืตอ้งการ ขาดความสมดลุไมเ่หมาะทีจ่ะใชท้ำาการเกษตรมกีารใชส้ารเคมเีกนิความจำาเปน็เพือ่เรง่ความ

เจรญิเตบิโตใหไ้ด้ผลผลติในปรมิาณทีม่ากขึน้ ไม่ใสใ่จตอ่ผลกระทบสภาพแวดลอ้มสิง่มชีวีติอ่ืน สารเคมตีกค้างเปน็

อันตรายต่อสุขภาพของคนและสัตว์

  ข. ด้านชีวภาพมีปัญหาเกี่ยวกับสัตว์และพืชในแหล่งธรรมชาติ โดยพบว่า (๑) สัตว์ป่าและสัตว์

นำ้าที่อาศัยในธรรมชาติลดลงหรือสูญหายไปจากชุมชนเช่น กุ้ง หอย ปู ปลา กบ เขียด จิ้งหรีด ตั๊กแตน กิ้งก่า หนู

นา เนื่องจากชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดความตระหนักถึงผลกระทบ จากการจับสัตว์

มาบริโภคมากเกินไปและไม่คำานึงถึงฤดูกาลขยายพันธุ์ มีการใช้สารเคมี สารปราบศัตรูพืช ในไร่นามากเกินความ

จำาเป็น มีผลไปทำาลายสัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตให้ต้องตาย สูญพันธุ์ บ้างก็อพยพไปอยู่ถิ่นอื่น และมีการขัดแย้งในการ

แย่งเก็บผลผลติในพืน้ทีข่องคนตา่งถิน่ (๒) พชืผกัท่ีมีอยู่ตามธรรมชาต ิมีจำานวนลดลง มีความหลากหลายของชนดิ

พันธ์ลดลง และบางชนิดพันธุ์สูญหาย เช่น ต้นกะเจียว ต้นเอื้อง (กะทือ) ผักหวาน ผักกะโดน ผักหนาม ใบบัวบก 

สาหร่ายนำ้าจืด (เทา) ซึ่งเกิดจากความโลภเห็นแก่ตัวหรือการเก็บมาบริโภคไม่ถูกวิธี เช่น ขุดเอาทั้งต้น ตัด นำาไป

เป็นไม้ประดับ นำาไปจำาหน่าย ทำาเป็นธุรกิจซื้อขายของป่า รวมทั้งเห็ดชนิดต่าง ๆ ด้วยตลอดจนการเพิ่มขึ้นของ

พันธุ์พืชต่างถิ่น เช่น ผักตบชวา ไม้ยูคาลิปตัส ไม้ยางพารา

  ค. ด้านมลภาวะมีปัญหาเกี่ยวกับ ขยะ กลิ่น เสียง และการตกค้างของสารเคมี ในดิน นำ้า อากาศ 

โดยพบว่า (๑) ขยะทิ้งไม่เป็นที่ การกำาจัดขยะไม่ถูกวิธี ไม่มีการคัดแยกขยะ ในส่วนขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ร่างกายของคน พืช และสัตว์ ไม่มีการจัดการเศษของเหลือเพื่อนำากลับหรือแปรสภาพมาใช้ใหม่ได้ (๒) กลิ่นเหม็น

จากกลุ่มควันของการเผาถ่าน กลิ่นจากการเผาเศษขยะ เป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง หลังฤดูการทำานา

มีการเผาตอซังข้าว ก่อนไถเตรียมดินในฤดูกาลถัดไป กลิ่นจากการใช้สารกำาจัดจำาพวกสัตว์หรือแมลงศัตรูพืชในไร่

นา การเผาไร่อ้อยก่อนตัดส่งโรงงาน การเผาป่าล่าสัตว์ของกลุ่มชาวบ้าน มีทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งก่อให้เกิดกลุ่ม

ควัน และฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ปกคลุมไปทั้งชุมชน บางครั้งเกิดผลกระทบเกิดไฟลุกลามไปในป่าสาธารณะ

และพื้นที่ชุมชนจนเสียหายด้วย (๓) เสียงที่เกิดจากการเปิดเครื่องเสียงดังหนวกหูก่อให้เกิดความรำาคราญต่อผู้อื่น 

ชาวบา้นไมรู่ว้า่การะทำาดังกลา่วเป็นการละเมิด ผดิตอ่กฎหมายดา้นอนามยัรวมทัง้เสียงเครือ่งยนตข์องรถยนตท์ีว่ิง่

เข้า-ออกในชุมชน และรถมอเตอร์ไซด์ของกลุ่มเด็กวัยรุ่นในชุมชนที่ดัดแปลงเครื่องยนต์ขับขี่ด้วยความคึกคะนอง

รบกวนเป็นที่น่ารำาคราญ (๔) สารเคมีที่ตกค้างในดิน นำ้า อากาศเกิดจากเกษตรกรที่ทำานา ทำาสวน ทำาไร่ใช้สารเคมี

เกนิขนาดและเกนิความจำาเป็นในการเพาะปลกูเพราะมุง่ผลผลติ แตข่าดความรู ้ความเขา้ใจถงึผลกระทบหรอืพิษ

ภยัของสารเคมีโดยตรงทีก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายต่อสิง่ทีมี่ชวีติหากสมัผสัและไดร้บัสารพษิโดยตรงจากการสดูดม สมัผสั

ละอองที่ลอยฟุ้งในอากาศ และทางอ้อมจากการสะสมของสารเคมีในพืชผักหรือกุ้ง หอย ปู ปลา ที่สารเคมีถูกซะ

ล้างลงสู่แม่นำ้า ซึ่งเป็นปัญหาอยู่ทุกจังหวัด

  ๑.๒ ผลจากการใช้กฎหมายแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

  จากการใช้กฎหมายแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อมีปัญหาความ

ขัดแย้ง เรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้มีการใช้กฎหมายแก้ปัญหาในระดับแตกต่างกัน ดังนี้

  ๑) ปัญหาความขัดแย้งไม่รุนแรง เช่น รุกลำ้าที่ดินเนื่องจากแนวเขตไม่ชัดเจน ดำาเนินการโดยยึด

หลักความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น ผู้ใช้กฎหมาย คือผู้นำาชุมชนหรือผู้ที่คู่

กรณีทั้งสองฝ่ายให้ความเคารพนับถือการเจรจาไกล่เกลี่ยในการพิจารณาหาข้อยุติปัญหาข้อขัดแย้ง

๔๓๕
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  ๒) ปัญหาความขัดแย้งรุนแรง เช่น พิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน ดำาเนินการยึดข้อ

กฎหมายเป็นหลักว่าใครมีสิทธิมากกว่ากัน ผู้ใช้กฎหมาย คือ เจ้าหน้าที่ตำารวจ ทนายความ พนักงานอัยการ หรือ

ผู้พิพากษา ในการฟ้องร้องดำาเนินคดี โดยอาศัยพยานหลักฐานในการตัดสินคดีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชนด้วยกฎหมายที่จัดการได้ยากเกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

   (๑) ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยตรงคือ ประชาชนรับภาระอัตราค่า

ธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยมากเกินไป ประชาชน

ไม่ได้รับความครองด้านสิทธิในการทำากินในที่ดินประชาชนถูกห้ามเข้าเก็บหรือหาของป่าตามธรรมชาติโดยข้อ

กฎหมายประชาชนขาดรายได้ที่เกิดจากการประกอบอาชีพจับสัตว์นำ้า หาของป่า เช่น หาปลา หาเห็ด ไข่มดแดง

ผดิกฎหมายโดยการลกัลอบเกบ็ของนำาออกจากปา่อนรุกัษ ์ประชาชนขาดความรูด้า้นกฎหมายเก่ียวกบัสิง่แวดลอ้ม 

ถูกเจ้าหน้าที่ดำาเนินคดี ฐานละเมิดต่อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

   (๒) สาธารณะประโยชน์หรอืบคุคลอืน่ คอื ประชาชนสว่นใหญไ่ม่รูก้ฎหมาย (บางสว่น) หรอื

รู้แต่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อห้ามของทางราชการ ไม่คำานึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมเช่น บุกรุกที่สาธารณะ 

ภาครัฐหรือผู้มหีนา้ทีร่บัผดิชอบปฏบิตักิารใชก้ฎหมายไมม่กีารเขม้งวดในการลงโทษตามความผิดกฎหมายดา้นส่ิง

แวดลอ้ม ภาครฐัไมม่พ้ืีนทีร่องรบัสิง่ปฏกิลูหรอืมูลฝอยตามทีก่ฎหมายกำาหนดประชาชนไมใ่หค้วามสำาคัญตอ่สิง่ของ

ที่เป็นของหลวงหรือของสาธารณะประโยชน์ จำานวนอัตรากำาลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการดูแล รักษา เฝ้าระวัง

การกระทำาความผิดภาครัฐขาดงบประมาณที่จะจัดสรรในการดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

 ๒. ผลการศกึษาระดับความรู ้ความตระหนกั และการปฏบิตัใินการใช้กฎหมายสิง่แวดลอ้ม และความ

ต้องการเสริมสร้างความเป็นผู้นำาด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมของผู้นำาชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จากการรวบรวมขอ้มูลความรู ้ความตระหนกั และการปฏบิตัใินการใชก้ฎหมายสิง่แวดล้อม และความ

ต้องการเสริมสร้างความเป็นผู้นำาด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม จากผู้นำาชุมชน จำานวน ๓๒๐ คน ผลปรากฏ ดังนี้

  ๒.๑ ระดับความรู้ผู้นำาชุมชนมีความรู้หลังได้รับการเสริมสร้างความเป็นผู้นำาด้านกฎหมายสิ่ง

แวดล้อมโดยรวมรอ้ยละ ๘๑.๘๘ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ี ๔ คือเหตรุำาคาญหมายถงึ กอ่

ใหเ้กดิมลพษิ ดา้นกลิน่ เสยีง หรอืทางสายตาหรอืเหตุอนัอาจกอ่ใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแกผู่อ้ยูอ่าศัยในบรเิวณใกล้

เคียงคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๕ และข้อที่ ๑ และ ๒ คือรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมไวว้า่ บคุคลมสีว่นรว่มในการจัดการ การบำารงุรกัษา และการใช้ประโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ

ตามรัฐธรรมนูญ, รัฐต้องดำาเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมโดยจัดให้

มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย่างเป็นระบบและส่งเสริม บำารุงรักษา และ

คุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้นำาชุมชนตอบถูกน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๘

  ๒.๒ ระดบัความตระหนกั ผูน้ำาชมุชนมคีวามตระหนกัตอ่ส่ิงแวดล้อมหลังไดร้บัการเสรมิสรา้งความ

เป็นผู้นำาด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๖๗ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๖๗, S.D. = ๐.๔๕) เมื่อ

พจิารณารายขอ้พบว่า ขอ้ที๙่นำา้ควรใชอ้ยา่งรูค้ณุคา่โดยไมเ่ปดิทิง้ไว้และไมใ่ช้อยา่งสิน้เปลอืงมค่ีาเฉลีย่ ๔.๘๗มค่ีา

เฉลี่ยสูงสุด ( = ๔.๘๗, S.D. = ๐.๓๔) และข้อที่ ๘ สิ่งแวดล้อมมีความสำาคัญและจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตควรมี

การเรียนการสอนในทุกระดับ มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๘ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = ๔.๔๘, S.D. = ๐.๕๐) 

  ๒.๓ ระดบัการปฏบิตั ิผูน้ำาชมุชนหลงัไดร้บัการเสริมสร้างความเปน็ผู้นำาดา้นกฎหมายส่ิงแวดล้อม

โดยรวม อยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๖๓.๑๖ พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่ ๗ คือท่านเคยบ้วนหรือถ่มนำ้าลาย เสมหะ 

๔๓๖
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บ้วนนำ้าหมาก สั่งนำ้ามูกลงบนถนนสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ ๖๕ (๒๐๘ คน) ระดับการปฏิบัติสูงสุด และข้อที่ ๓, 

๔ ท่านเคยคัดแยกขยะและจัดเก็บตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดไว้ท่านเคยล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

บริเวณหน้าบ้านที่เป็นทางสาธารณะระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒๐ (๑๙๙ คน) 

  ๒.๔ ความต้องการเสริมสร้างความเป็นผู้นำาด้านกฎหมายส่ิงแวดล้อมของผู้นำาชุมชนแบ่งออก

เป็น ๔ ด้าน ๑) เนื้อหาซึ่งเก่ียวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือบังคับใช้กับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่บัญญัติไว้

หลายฉบับทั้งทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงยากที่ประชาชนโดยท่ัวไปจะรู้และเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง ในงานวิจัย

นี้อ้างถึงกฎหมาย ๗ ฉบับ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติรักษา

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 

๒๕๒๖ พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ และประมวลกฎหมายอาญา ๒) 

กระบวนการและวิธีการที่ผู้นำาชุมชนต้องการเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ ควรให้ความรู้กฎหมายส่ิงแวดล้อม

โดยการอบรม สัมมนากับผู้นำาทุกชุมชนทุกระดับควรทำาเป็นชุดความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมแจกผู้นำาชุมชนทุกคน

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบควรจัดประกวด

ชุมชนสีเขียวเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมควรบรรจุเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมลงในหลักสูตรการศึกษาให้

ภาครัฐนำาเสนอความรู้ด้านกฎหมายส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่องให้ภาครัฐบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมา

อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ๓) สื่อการเรียนรู้ ผู้นำาชุมชนต้องการสื่อที่สามารถรับรู้ที่เข้าใจง่ายเนื้อหากระชับ ไม่ซับ

ซ้อน ไม่ต้องแปรความหมาย มีรูปแบบหรือการนำาเสนอที่หลากหลาย น่าสนใจ เช่น ชุดความรู้ หนังสือ แผ่นพับ 

ป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสาย วีดีโอซีดี การสอดแทรกในบทเพลง หมอลำา กันตรึม เจรียง การละเล่น

พืน้บ้าน เพือ่ใหผู้น้ำาหรอืประชาชนทัว่ไปไดศ้กึษาเรยีนรู ้กอ่ใหเ้กดิความตระหนกั นำาไปสู่การปฏบิตัติอ่ส่ิงแวดล้อม

อย่างเป็นมิตรและยั่งยืนสืบไป ๔) ปัจจัยสนับสนุนผู้นำาชุมชนต้องการให้มีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่จะ

ปฏิบัติด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น โดยให้ภาครัฐสนับสนุนด้านวิชาการ วิทยากรให้ความรู้ เอกสารที่เป็น

เนือ้หาทีเ่กีย่วกบักฎหมายสิง่แวดลอ้ม จดัการอบรม สัมมนา ศึกษาดงูาน อันจะเปน็ผลตอ่ความตระหนกั เหน็คุณค่า

ความสำาคัญของแหลง่ธรรมชาตอินัควรอนุรกัษ ์และควรใหค้วามรูเ้รือ่งหลักการบังคับใชก้ฎหมายส่ิงแวดล้อม รวม

ทั้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดูแลรักษาหรือฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในส่วนที่กำาลังเสื่อมโทรม หรือสูญหาย

ไปจากชุมชนอย่างเร่งด่วน

 ๓. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเป็นผู้นำาด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

  ๓.๑ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเป็นผู้นำาด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำาหรับผู้นำาชุมชน 

ปรากฏผล ดังนี้

   ๑) ผลการสงัเคราะหค์วามรูด้้านกฎหมายสิง่แวดลอ้ม เพือ่นำามาใช้ในการกำาหนดเพือ่กำาหนด

เนื้อหาของรูปแบบการเสริมสร้างความเป็นผู้นำาด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำาหรับผู้นำาชุมชน ปรากฏ ดังนี้ 

    (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้อำานาจหน้าที่แก่

บุคคล ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นมีสิทธิร่วมอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะหรือ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ จัดการ บำารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เข้าไป

มีส่วนร่วมในการบำารุงรักษา ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่

    (๒) พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎหมาย

๔๓๗
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ได้กำาหนดให้บุคคลมีสิทธิหน้าที่ต่างๆ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีสิทธิขอจดทะเบียนเป็น

องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ พร้อมกับกำาหนดโทษสำาหรับผู้ที่

ฝ่าฝืนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำาเนิน

ชีวิตชองบุคคล 

    (๓)  พระราชบัญญัติสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม การดำาเนนิกจิการ

รับทำาการเกบ็ ขน หรอืกำาจัดสิง่ปฏกิลู หรอืมูลฝอย โดยทำาเปน็ธรุกจิหรอืโดยไดร้บัประโยชนต์อบแทนดว้ยการคิด

คา่บรกิาร เวน้แตจ่ะไดร้บัใบอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ พรอ้มใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่มอีำานาจออกขอ้กำาหนด

ของท้องถิ่นห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำาให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ในการนี้ให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นมีอำานาจออกคำาสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ กำาจัดและควบคุมเหตุรำาคาญต่างๆ ได้

    (๔) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ.๒๕๓๕ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมชุมชน กฎหมายได้กำาหนดหน้าที่ ข้อควรปฏิบัติข้อห้ามต่าง ๆ พร้อมทั้งกำาหนด

บทลงโทษ สำาหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเอาไว้ 

    (๕)  พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้ง

กำาหนดบทลงโทษ สำาหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเอาไว้

    (๖)  พระราชบัญญัติควบคมุการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสียงพ.ศ.๒๔๙๓ผูท้ีจ่ะทำาการ

โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำาลังไฟฟ้าจะต้องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีก่อนอาจเป็นมลภาวะ

ทางเสียงเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงทำาการโฆษณาได้ ผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท

และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ด้วยและ

    (๗) ประมวลกฎหมายอาญา ได้มีบทบัญญัติโดยตรงที่ห้ามกระทำาการใด ๆ  อันจะก่อให้

เกิดมลพิษในแม่นำ้าลำาคลอง มุ่งจะคุ้มครองการจราจรหรือการสาธารณูปโภคเพื่อมิให้ขัดแย้ง และเกิดความเสีย

หายต่อประชาชนโดยตรง

   ๒) ผลการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมและผู้นำาชุมชน เพื่อสร้างรูป

แบบการเสริมสร้างความเป็นผู้นำาด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำาหรับผู้นำาชุมชน ปรากฏดังนี้

 รปูแบบการเสรมิสรา้งความเปน็ผูน้ำาดา้นกฎหมายส่ิงแวดลอ้มไดใ้ช้หลักการเรียนรู้ร่วมกนัของผู้นำาบน

ฐานปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนและฝึกทักษะการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการและวิธีการในการเสริม

สรา้ง ๓ขัน้ ไดแ้ก ่ขัน้ที ่๑ สำารวจและวเิคราะหปั์ญหารว่มกนัของผูน้ำาชุมชน โดยใชว้ธิกีารสำารวจสภาพสิง่แวดลอ้ม

จริงและความต้องการของประชาชนในชุมชน วิเคราะห์กรณีตัวอย่างท่ีประสบผลสำาเร็จในการแก้ไขปัญหาส่ิง

แวดล้อมชุมชน ขั้นที่ ๒ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการฝึกอบรมใช้

เวลา ๓วัน กิจกรรม ได้แก่ การบรรยาย การวิเคราะห์กรณีตัวอย่างการใช้กฎหมาย ปฏิบัติการภาคสนามฝึกการ

เลือกใช้กฎหมายแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ขั้นที่ ๓ สร้างทักษะความเป็นผู้นำาในการใช้กฎหมาย

สิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการให้ผู้นำาปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้กฎหมายสู่ประชาชนและวิเคราะห์ทางเลือกในการใช้

กฎหมายรว่มกัน โดยใชส่ื้อในการเสรมิสรา้ง ได้แก ่ชดุฝกึอบรมกฎหมายสิง่แวดลอ้ม สถานการณจ์ริง กรณตีวัอยา่ง

การใช้กฎหมายแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และตัวอย่างผู้นำาที่ประสบผลสำาเร็จในการจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อมชุมชน 

และมีผู้สนับสนุน ได้แก่ นักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินรูปแบบพบว่า มีคุณภาพในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

๔๓๘
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๔.๑๔ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๓๕)

๕. ข้อเสนอแนะ
 ๑. ควรมีการเสริมสร้างความเป็นผู้นำาด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำาหรับผู้นำาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะ

ผู้นำาเป็นกลุ่มบุคคลที่ประชาชนให้ความศรัทธา เชื่อถือ หากมีปัญหาหรือข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม ผู้นำาจะเป็น

ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเบื้องต้น โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒. ควรจัดให้มีการเรียนรู้เป็นหลักสูตรระยะสั้นหรือโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย

สิ่งแวดล้อมกับประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ให้ความสำาคัญต่อสิ่งแวดล้อม 

นำาไปสู่ความตระหนัก ปฏิบัติได้ถูกต้อง เหมาะสม ในการป้องกัน ดูแล แก้ไข ตลอดการอนุรักษ์ให้เห็นผล โดยกรม

การปกครอง กระทรวงมหาดไทยรว่มกบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ นกัวชิาการ และสำานกังานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

 ๓. ควรมีการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวสิ่งแวดล้อมสำาหรับชุมชน เป็นศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมชุมชน 

ทำาเป็นหนังสือ ซีดี ให้หลากหลาย เหมาะสม อ่านเข้าใจง่าย น่าสนใจ หรือป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อควรปฏิบัติต่อ

สิง่แวดลอ้ม สรา้งความรู้ ความเขา้ใจใหก้บัผูน้ำาชมุชนและประชาชนเพิม่มากขึน้ ซึง่จะก่อใหเ้กิดผลดตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

ดำาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

นักวิชาการ

 ๔. ควรนำารปูแบบการเสริมสรา้งความเปน็ผูน้ำาด้านกฎหมายสิง่แวดลอ้มสำาหรบัผูน้ำาชมุชนทีพ่ฒันาขึน้

ไปกำาหนดเป็นนโยบายและแผนงาน ดำาเนินในท้องถิ่น โดยกระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย
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การศึกษาวิธีการปฏิบัติตนต่อพระบรมสารีริกธาตุของชาวพุทธไทย จังหวัดพิษณุโลก

THE STUDY OF THE PRACTICE TO THE BUDDHA’S RELICS OF THAI BUDDHISTS 

IN PHITSANULOK PROVINCE 
    

 พระอนุชา สนฺตจิตฺโต (เหมือนมี) *

พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร., ผศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ **

บทคัดย่อ

 งานวจิยัเรือ่ง มีวตัถุประสงค ์๒ ข้อ คอื (๑) เพือ่ศึกษาความเช่ือและความสำาคัญของพระบรมสารรีกิธาตุ

ในพระพทุธศาสนาของชาวพุทธไทย (๒) เพือ่ศกึษาแนวทางการปฏิบติัตนตอ่พระบรมสารรีกิธาตุของชาวพทุธไทย

จังหวัดพิษณุโลก งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งเนื้อหาออกตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  วตัถปุระสงคข์อ้ที ่๑ กลา่วถงึ ความหมาย ความเปน็มา ประเภทและลักษณะของพระบรมสารรีกิธาต ุ

ความสำาคัญของพระบรมสารีริกธาตุ การสร้างที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และคติความเชื่อเรื่องพระบรม

สารีริกธาตุในสมัยพุทธกาล สมัยหลังสมัยพุทธกาล การเข้ามาของพระธาตุในประเทศไทย และความเชื่อเก่ียว

กับพระธาตุของชาวพุทธไทย และวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อพระบรม

สารีริกธาตุของชาวพุทธในจังหวัดพิษณุโลก 

  ผลการวิจัยพบว่า 

 ผลจาการศึกษาวิจัยภาคเอกสาร สรุปได้ว่าชาวพุทธไทยมีความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุอย่างสูง

ยิ่ง นอกจากนี้ยังเชื่อมั่นในอานุภาพของพระอัฐิธาตุที่ประดิษฐานอยู่ในพระสถูปเจดีย์ และยังพบว่าผู้มีพระบรม

สารีริกธาตุไว้สักการบูชา จะมีความสุขความเจริญในชีวิต ดังนั้น ชาวพุทธจึงควรพยายามปฏิบัติตนให้บริสุทธิ์เพื่อ

บูชาพระบรมสารีริกธาตุ เพราะเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุคือสิ่งแทนพระพุทธเจ้า 

  ผลการวิจัยภาคสนาม ได้ผลสรุปว่าพระธาตุ วัดเสนาสน์ อำาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นพระ

ธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ คือพระธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จำานวน ๓๖ พระองค์ โดยพระมหา

ไหล่ลาย ต่อมาชาวพุทธ อำาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ได้พากันสร้างเจดีย์ใหญ่ครอบไว้ เมื่อ พ.ศ. ๑๒๓๒

  พื้นฐานความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุของชาวพุทธไทยในปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากความเชื่อแบบ

ด้ังเดมิทีส่บืทอดกนัมาและสว่นใหญ่มีความเคารพนบัถอืและความเขา้ใจเรือ่งพระบรมสารรีกิธาต ุเคยเหน็พระอัฐิ

ธาตุและเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นวัตถุวิเศษสามารถแสดงปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติได้ 

  ประชาชนจังหวัดพิษณุโลกมีความเชื่อว่าพระบรมธาตุเจดีย์ วัดเสนาสน์ เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรม

สารีริกธาตุจริง และองค์พระธาตุความศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิปาฏิหาริย์ ดลบันดาลให้ผู้มีศรัทธาในการปฏิบัติตน

แคล้วคลาดปลอดภัย และเป็นสิริมงคล สำาหรับการปฏิบัติตนต่อพระธาตุของชาวพุทธจังหวัดพิษณุโลก คือการ

 * นิสิตบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ** อาจารย์ประจำาหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

บวงสรวง การถวายนำ้าสรง การบวชนาคหมู่ เมื่อได้สืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่จะต้องปฏิบัติทุกปี และ

มีการบวชนาคหมู่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วย 

คำาสำาคัญ: วิธีการปฏิบัติตน, พระบรมสารีริกธาตุ, ชาวพุทธไทย

ABSTRACT

 This dissertation is of 2 objectives ; (1) to study of the belief and importance of Bud-

dha’s relict in of Buddhism of The Thai Buddhists (2) to study of the belief and performance 

according to the Buddha’s relict in of The Thai Buddhists in Phitsanulok province. This study is 

a quantitative research.

 This thesis was divided substance into follow the 2 objectives ;

  objective 1 deals with meaning, history, development and kinds of the Buddha’s 

relics, the importance about the Buddha’s relict, the constructing of monuments for Buddha’s 

relics, and the belief in Buddha’s relics after Buddha’s passing away’ 

  objective 2 deals with the belief about Buddha’s relics of Thai Buddhists nowadays 

and objective 3 deals with results of studies and the analysis of the belief and performance 

according to the Buddhists relict in of The Thai Buddhists in Phitsanulok province of information’s 

that divided into 2 objectives. 

  The result of the present study was found that Phradhatu of Watsanat in watbhot 

distich was a pagoda contain the Buddha’s relics about 36 Buddha’s relics by Phramaha Lhai-

lay. Later, the Thai Buddhists Peoples of Watbhot esgablished a big pagoda to cover a Dhatu. 

Phradhatu of Buddha’s relics was produced in Buddha Era 1232. 

  The results from the analysis of a documentary research was concluded that : an atti-

tude and belief in Buddha’s relics was highly faithful in Thai society. Moreover, it was found that 

Buddhists believe in the power of Buddha’s relics which was contained in Buddhist monuments 

and those who pay respect to these Buddha’s relics would obtain happiness and be prosperous 

in their lives. Most of them, therefore, lead their life in a good way. Worshiping Buddha’s relic 

is considered to be the worshipping of those thin that represent the Buddha Himself. 

  The results from the analysis of a questionnaire can be concluded that : 

  The Thai Buddhists’ belief nowadays in Buddha’s relics was based origin ancient belief 

of ancestors on their old continuous belief. Most of them had the knowledge and understanding 

of Buddha’s relics. They believed that the Buddha’s relics were the special substance that can 

bring about supernatural phenomena. 

๔๔๑
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 Buddhists in the Thitsanulok province believed that Phradhatu Watsanat was a pagoda 

to contain the real Buddha’s relics. It had auspicious power, and miracle to save believers from 

danger and to give them the prosperity.

  The belief and performance according to the Buddha’s relict in of The Thai Buddhists 

in Phitsanulok province that was practiced form generation to generation was worshiping, This 

rite was derived from generation to generation till it became a tradition that was organized in 

every year. In the present time, there was a change of practice from worship to competition 

and ordination group every year.

Keywords: The Way Behave, Buddha’s Relics, Thai Buddhist 

๑. บทนำา
  ในดินแดนต่างๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนาต่างนับถือว่า พระบรมสารีริกธาตุเป็นวัตถุสูงค่าสูงสุด 

เน่ืองจากเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และด้วยความเช่ือ

เรื่องพระพุทธบารมี ประดุจพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ จึงมีความเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆ 

ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น พระบรมสารีริกธาตุลอยนำ้า พระบรมสารีริกธาตุเสด็จเคลื่อนย้ายที่ประดิษฐานเองได้ 

พระบรมสารีริกธาตุแสดงปาฏิหาริย์ในลักษณะต่างๆ เช่น เปล่งแสงหรือรัศมีโอภาส เป็นต้น 

 ในปจัจบุนัพระพทุธศาสนกิชนสว่นใหญก่ย็งัใหค้วามสนใจทีจ่ะสกัการบชูาและตอ้งการจะมพีระบรม

สารีริกธาตุ หรือพระธาตุของพระอรหันต์ไว้ครอบครอง เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ กัน เช่น เพื่อสักการบูชา เพื่อ

เป็นสิริมงคลที่มีพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่บ้าน โดยจัดวางไว้บนโต๊ะหมู่บูชา หรือเก็บรักษาไว้ในที่อันเหมาะสม 

เนื่องจากมีความเชื่อว่าหากผู้ใดมีพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุของพระอรหันต์อยู่ในครอบครองแต่รักษา

ไว้ไม่ดี เช่น เก็บรักษาไว้ในที่ไม่เหมาะสม หรือ ขาดการสักการบูชา พระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุก็จะ

อันตรธานไปจากที่นั้น ในขณะที่บางคนก็เชื่อว่าผู้ที่มีพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระธาตุไว้ครอบครองมากๆ 

จะเป็นการวัดคุณธรรมของผู้นั้นว่าเขามีกาย วาจา และใจ ที่บริสุทธิ์สะอาด มีบุญญาธิการมาก ๔๘๓ เป็นต้น 

ด้วยเหตุนี้จึงมีการสวดคาถาอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุและมีวิธีการปฏิบัติตนในกรรมวิธีต่างๆ ซึ่ง

ผู้ใดจะปฏิบัติได้ผลก็จะบอกต่อๆ กันมา

 ในดินแดนต่างๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนาต่างนับถือว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นวัตถุสูงค่าสูงสุด 

เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงแห่งพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และด้วยความเช่ือ

เรื่องพระพุทธบารมีประดุจพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ จึงมีความเช่ือว่าพระบรมสารีริกธาตุแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆ 

ได้หลากหลายรูปแบบ เช่นพระบรมสารีริกธาตุลอยนำ้า พระบรมสารีริกธาตุเสด็จเคลื่อนย้ายที่ประดิษฐานเองได้ 

พระบรมสารีริกธาตุแสดงปาฏิหาริย์ในลักษณะต่างๆ เช่น เปล่งแสงหรือรัศมีโอภาส เป็นต้น จารึกวัดศรีชุม เป็น

หลกัฐานจารกึโบราณของไทยทีก่ลา่วถงึปาฏหิารยิข์องพระบรมสารรีกิธาตโุดยละเอยีด ในประเทศไทยสมยัโบราณ 

ปรากฏหลักฐานความเชื่อปาฏิหาริย์ที่เก่ียวเนื่องกับพระบรมสารีริกธาตุที่เก่าที่สุดในจารึกวัดศรีชุม ซ่ึงเป็นศิลา

จารึกสุโขทัยหลักที่ ๒ โดยพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีศรีรัตนลังกาทีปมหาสามีเป็นเจ้า ซ่ึงเป็นพระโอรส

 ๔๘๓ ธนิต อยู่โพธิ์, ตำานานพระบรมสารีริกธาตุ, (กรุงเทพมหานคร: มปท. ๒๕๒๙), หน้า ๑๙๑.

๔๔๒
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
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ของพระยากำาแหงพระราม และเป็นพระนัดดาของพ่อขุนผาเมือง เป็นผู้จารึกขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. ๑๘๙๐ - พ.ศ. 

๑๙๑๗ โดยมีส่วนหนึ่งของจารึกกล่าวถึงอิทธิปาฏิหาริย์ของพระบรมสารีริกธาตุที่วัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัยโดย

ละเอียด ในสังคมไทยเมื่อประเทศได้รับพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ตั้งแต่สุโขทัยเป็นต้นมา ได้มีการสร้างพระ

สถูปสำาหรบับรรจพุระบรมสารรีกิธาตขุัน้เปน็หลกัของวดัตามคตคิวามเชือ่ของชาวประเทศศรลีงักาและมกีารเขยีน

ตำานานพระบรมสารีริกธาตุกำากับไว้ด้วย ทำาให้ชาวพุทธไทยบางส่วนเช่ือว่าพระบรมสารีริกธาตุท่ีแจกไปยังเมือง

ต่างๆ เมื่อครั้งถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ได้รับการรักษาและสักการบูชาสืบมาโดยลำาดับ ในประเทศไทยก็มี

การสร้างพระสถูปเจดีย์สำาหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพ่ือให้ประชาชนได้สักการบูชาและการสร้างเจดีย์นี้ถือ

ได้เป็นแบบสถาปัตยกรรมอย่างหนึ่งของสังคมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ 

  พระบรมสารีริกธาตุ โดยความหมายก็คือพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า หรือกระดูกของพระพุทธเจ้า

รวมถึงพระธาตุที่นับเนื่องหรือเป็นส่วนกายหรือพระวรกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หมายถึง พระเกศา พระ

โลมา พระนขา พระทันตา พระอัฐิ พระทาธาตุ พระอักขธาตุ พระคีวธาตุ ของพระพุทธเจ้า ในมหาปรินิพพานสูตร

ได้กล่าวถึงพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ว่าเมื่อพระเพลิงไหม้พระสรีระของพระพุทธเจ้า พระอวัยวะคือ

พระฉว ีพระจมัมะ พระมงัสา พระนหาร ูพระลสกิา ไม่ปรากฏเถา้ ไม่ปรากฏเขม่าเลย คงเหลือแตพ่ระสรรีะเท่านัน้ 

เปรียบเหมือนเมื่อไฟไหม้เนยใสและนำ้ามัน ก็ไม่ปรากฏเถ้า ไม่ปรากฏเขม่า ฉันใด เมื่อพระเพลิงไหม้พระสรีระของ

พระผู้มีพระภาค พระอวัยวะ กล่าวคือพระฉวี พระจัมมะ พระมังสา พระนหารู หรือพระลสิกา ไม่ปรากฏเถ้า ไม่

ปรากฏเขม่า คงเหลืออยู่แต่พระสรีระเท่านั้น ฉันนั้นเหมือนกัน 

  พระบรมสารรีกิธาตุวดัเสนาสน ์: วดัเสนาสน ์ตัง้อยูท่ี ่๑๒๘ หมูท่ี ่๑ บา้นสวนปา่น ตำาบลท่างาม อำาเภอ

วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดโบราณเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยใดไม่มีใครทราบแน่ชัด

สนันษิฐานวา่วดันีส้รา้งขึน้กอ่น พ.ศ. ๑๒๓๒ และได้มีการย้ายสถานท่ีตัง้เสนาสนะหลายคร้ังหลายหน นบัถงึปจัจบุนั

ได ้๕ ครัง้ นบัเปน็วดัชนดิไดร้บัพระราชทานวสิงุคามสีมาแล้วในราว พ.ศ. ๑๘๒๐ ๔๘๔ ไดมี้ประวตักิล่าวไวเ้พียงบาง

ตอนจากหนังสือเรื่อง “พระปฐมเจดีย์” ซึ่งมี “เจ้าพระยาทิพากรณ์ (นายขำา บุนนาค)” กล่าวไว้ว่า มหาไหล่ลาย

ซึง่เปน็ลกูชายของนายเชน กษัตริยใ์นเชือ้พระวงศ์พระยาศรสีิทธไิชย เมื่อครั้งทีพ่ระมหาไหลล่ายยงัมิไดบ้วชนั้นได้

เข้ารบัราชการเปน็มหาดเลก็ของพระเจา้แผน่ดนิเมอืงละโว ้เมือ่บวชเปน็สามเณรแลว้ไดท้ราบขา่ววา่จะมเีรอืสำาเภา 

เดนิทางไปยังเมอืงลงักา สามเณรไหล่ลายจงึไดข้ออาศัยโดยสารเรอืสำาเภาลำาดงักล่าวเดนิทางไป ดว้ยจนกระท่ังถงึ

ปากนำา้ทางเข้าเมอืงลงักา สามเณรไหลล่ายจงึไดน้ำาบาตรและไมเ้ทา้ของตนใสล่งในกระโล ่แลว้กล็อยเขา้ไปในเมอืง

ลังกาในวดัเดยีวกนัน้ันเอง และขอรอ้งใหค้ณะสงฆเ์หลา่นัน้ไดน้ำาตนเองเขา้ไปนมสัการสกัการะพระบรมสารรีกิธาตุ

ในพระมหาเจดยีเ์ทา่นัน้ ซึง่ทางคณะสงฆก์ไ็ดย้นิยอมพาสามเณรไหลล่ายเขา้ไปในพระมหาเจดยีจ์นกระทัง่ถงึยงัตน้

โพธิส์ามเณรไหลล่ายก็ไดท้ำาการทกัษณิาวรรตจนครบสามรอบแล้ว กบ็งัเกดิความมหศัจรรย์ขึน้โดยกิง่ตน้โพธิด์า้น

ทศิทกัษณิไดน้อ้มกิง่ลงมาใหส้ามเณรไหลล่ายจบัใส่เหนอืเศียรพร้อมทัง้ยงัมีพระบรมสารีริกธาตเุสดจ็ออกมาแสดง

พระปาฏิหาริย์ตั้งลอยอยู่เหนือเศียร สามเณรไหล่ลาย มีรัศมีเปล่งประกายสว่างไสว ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตา

ของเหลา่คณะสงฆท์ัง้ปวงโดยถ้วนทัว่กนั จากเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ดงักลา่ว คณะสงฆท์ัง้ไดป้ระจักษซ์ึง่บญุญาบารมี

ของสามเณรไหล่ลายคณะสงฆ์ทั้งหลายจึงได้ยินยอมพร้อมใจกันทำาการบวชให้สามเณรไหล่ลายเป็นพระภิกษุโดย

สมบูรณ์ทันทีหลัง จากนั้นมาพระมหาไหล่ลายก็ได้เดินทางไป นมัสการสักการะพระพุทธบาทและพระมหาเจดีย์

แห่งอื่นๆ จนทั่วแล้วจึงเดินทางกลับมา และสมเด็จพระสังฆราชก็ได้เมตตาประทานพระบรมธาตุ จำานวน ๖๕๐ 

 ๔๘๔ ประวัติความเป็นมาของวัดเสนาสน์ และพระบรมธาตุ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.thangarm.go.th/system/

showdata.asp?TID=546, [๙ สิงหาคม ๒๕๕๘].

๔๔๓
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พระองค์ พร้อมด้วยผลของต้นศรีมหาโพธิ์ให้แก่พระมหาไหล่ลายได้นำาไปบรรจุและปลูกในเมืองแห่งอื่นๆ จะได้

ให้เหล่าสมณชีพราหมณ์ และท้าวพระยา ประชาราษฎร์ท้ังปวงจะได้นมัสการสักการบูชาสืบต่อไปเมื่อหน้ากว่า

พระศาสนาได้๕๐๐ พรรษา จากนั้นพระมหาไหล่ลายก็ได้กราบทูลลาสมเด็จพระสังฆราชและคณะสงฆ์ ทั้งหลาย

กลบัชมพทูวปี และเม่ือไปถงึนครชยัศร ีวดัพระเชตุพน พระมหาไหลล่ายจงึได้ทำาการแบง่พระบรมธาตนุำาไปบรรจุ

ไว้ในพระมหาเจดีย์ พระปางสมาธิ และพระเสมาทั้งสี่ รวมทั้งสิ้นจำานวน ๑๖ พระองค์ แบ่งไปบรรจุไว้ในพระปาง

ค์ไสยาสน์ พระประธานใหญ่รวม ๓๖ พระองค์ แบ่งไปบรรจุไว้ในพระโพธิพารักษ์ จำานวน ๓๖ พระองค์ แบ่งไป

บรรจุไว้ในพระป่าเลไลย จำานวน ๓๖ พระองค์ แบ่งบรรจุไว้ในเมืองชัยนาทจำานวน ๓๖ พระองค์ ส่วนผลตนมหา

โพธิ์ไปปลูกไว้ริมหนองนอกวัดเขมาปากนำ้า จึงได้ปรากฏชื่อว่า “มหาโพธิ์เมืองลังกา” หลังจากนั้นก็ทำาการแบ่ง

พระบรมธาตุไปบรรจุไว้ที่วัดหน้าพระธาตุเมืองอโยธยาอีก จำานวน ๑๖ พระองค์ แบ่งไปบรรจุไว้ในพระพุทธบาท 

จำานวน ๓๖ พระองค์ แบ่งไปบรรจุในเขานครสวรรค์จำานวน ๓๖ พระองค์ แบ่งไปบรรจุในต้นศรีมหาโพธิ์ที่ปลูกไว้ 

ณ อ่างทอง จำานวน ๓๖ พระองค์ แบ่งไปบรรจุไว้ในเมืองหลวงสวนแก้ว จำานวน ๓๖ พระองค์ และแบ่งไปบรรจุ

ไว้ในวัดเสนาสน์ จำานวน ๓๖ พระองค์ (ขณะนั้นพระพุทธศักราชได้ ๑๒๓๒ พรรษา) แบ่งไปบรรจุไว้ในวัดบูรพา

ราม จำานวน ๓๐ พระองค์ แบ่งไปบรรจุไว้ในวัดมหาสถาน จำานวน ๓๐ พระองค์ (ซึ่งทั้งสามอารามสุดท้ายนี้ ล้วน

อยู่ในแดนเมืองพิษณุโลกทั้งสิ้น) และเม่ือพระมหาไหล่ลายได้แบ่งพระบรมธาตุไปบรรจุในเมืองอื่นๆ จนหมดสิ้น

ทั้ง ๖๕๐ พระองค์แล้ว พระมหาไหล่ลายก็ได้เดินทางกลับไปอยู่ยังเมืองละโว้ดังเดิม

  ในสมัยโบราณชาวพุทธในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงรู้จักวัดเสนาสน์ เพราะงานสรงนำ้า

พระบรมธาตุ ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่โตมาก ส่วนใหญ่ในช่วงก่อนเทศกาลตรุษ ๒–๓ วัน จะมีประเพณีบวชนาคหมู่ มี

งานฉลอง ทำาบุญตรุษ และงานประเพณีสรงนำ้าพระบรมธาตุติดต่อกันไปการสรงนำ้าพระบรมธาตุจัดขึ้นในวันข้ึน 

๑ คำ่า เดือน ๕ อันเป็นวันสุดท้ายของงานผู้สูงอายุมักเดินทางไปยังวัดเสนาสน์ ตั้งแต่ในวันแรม ๑๕ คำ่า เดือน ๔ 

พักค้างคืนเพื่อปฏิบัติธรรมที่วัด ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันขึ้น ๑ คำ่า เดือน ๕ ก็ร่วมทำาบุญตักบาตร ฟังพระธรรม

เทศนาและร่วมสรงนำ้าพระบรมธาตุแล้วจึงเดินทางกลับ เพื่อไปร่วมงานประเพณีที่วัดโบสถ์ต่อไป สำาหรับคนหนุ่ม

คนสาวทียั่งแข็งแรงจะเดนิทางไปวดัเสนาสน ์ในวนัขึน้ ๑ คำา่ เดอืน ๕ รว่มสรงนำา้พระบรมธาตแุละดกูารละเลน่แลว้

จึงเดินทางกลับ ในวันขึ้น ๑ คำ่า เดือน ๕ นี้เองทางวัดโบสถ์ก็จัดงานประเพณีประจำาปีของวัดต่อทันที ประชาชน

กจ็ะเดนิทางไปรว่มงานบุญทีว่ดัโบสถต่์ออกีงานหนึง่การทีว่ดัโบสถ์จดังานตอ่จากวดัเสนาสน ์เนือ่งจากเปน็การให้

เกียรติที่ วัดเสนาสน์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จึงให้วัดเสนาสน์จัดงานประเพณีสรงนำ้าพระบรมธาตุ

กอ่น เปน็ประเพณทีีป่ฏิบัติสืบทอดกนัมาแต่โบราณจนกระทัง่ถงึปจัจบุนั ในสมยักอ่นงานประเพณสีรงนำา้พระบรม

ธาตุวัดเสนาสน์ นอกจากจะมีมหรสพต่างๆ แล้ว บรรดานักแข่งม้าจะพากันมาแข่งม้าในบริเวณงานวัด นักเลงที่มี

เรื่องบาดหมางหรือไม่ถูกชะตากันจะนัดมาชกต่อยตีกัน เพื่อชำาระความแค้น เพราะถือว่าที่วัดเสนาสน์มีพระบรม

ธาตุเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง และเป็นสักขีพยานชกต่อยตีกันไม่มีการเอาเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาล ไม่เลือดตกยางออก

ถึงอันตรายร้ายแรง ดังนั้น เมื่อถึงวันขึ้น ๑ คำ่า เดือน ๕ ของทุกๆ ปี เพียง ๑ วันเท่านั้น ทางวัดเสนาสน์ จะจัดพิธี

สรงนำ้าพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนทั่วไปหลั่งไหลเข้ามาเพื่อนมัสการพระบรมสารี ริกธาตุเป็นจำานวน

มาก พร้อมท้ังมีชาวบ้านอีกหลายคนมารอคอยเพื่อรองรับนำ้าสรงท่ีล้นออก มาจากภาชนะบรรจุองค์พระบรม

สารีริกธาตุ นำาไปปะพรมคนในครอบครัว บ้านเรือน ไร่นาและอื่นๆ ให้เกิดความเป็นสิริมงคล ขจัดปัดเป่าความ

ทุกข์นานาประการให้หมดไปจากครอบครัว ตลอดจนตราบถึงปัจจุบันนี้

  องคค์วามรูจ้ากการวจัิย: สิง่ทีป่ระชาชนได้จากการมพีระเจดยีบ์รรจพุระอฐิัธาตุหรือพระบรมสารริีกธาตุ

๔๔๔
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
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ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธประชาชนทั่วไป มีความศรัทธาและความเชื่อต่ออัฐิธาตุ หรือพระบรมสารีริกธาตุ ที่

บรรจุไว้ในองค์พระธาตุนั้น เพราะมีความเชื่อว่า

  ๑. การบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเหมือนได้บูชาพระพุทธเจ้าโดยตรง 

 ๒. การบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เป็นการได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา กล่าวคือ ๑) พุทธา

นุภาพ ความเชื่อมั่นในพระพุทธคุณ ที่ทรงบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสาสวะทั้งปวง และทรงประกอบด้วยพระคุณ ๓ 

ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และพระปัญญาคุณ ๒) ธรรมานุภาพ คือพลังอานุภาพของพระ

ธรรม คำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีปรากฏอยู่ตามบทสวดมนต์ต่างๆ ๓) สังฆานุภาพ คืออานุภาพแห่งพระอริย

สงฆ์และพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายและมีการแผ่เมตตาจิตมาสู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ๔) ปุญญานุภาพ 

คือ อานุภาพของการทำาบุญกุศล คุณงามความดี รวมถึงการกระทำาที่ให้ผลในทางที่ดีของบุคคลต่างๆ ๕) เทวานุ

ภาพ คือ อานุภาพแห่งเทวดาที่ชาวพุทธต่างมีความเชื่อมั่นว่าจะต้องได้รับการรักษาจากเทวดาอยู่เสมอ

 คณุคา่พระเจดียบ์รรจพุระอฐัธิาตุ ทีม่อิีทธพิลตอ่วถิชีวิีตชาวพุทธไทย ในดา้นตา่งๆ ดงันี ้คือ (๑) คุณค่า

ดา้นประวตัศิาสตร ์ตามตำานานพระอรุงัคธาต ุ(๒) คุณค่าดา้นศรัทธาท่ีปรากฏในพิธกีรรมการบชูาพระเจดย์ีอัฐธิาต ุ

(๓) คุณค่าด้านความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา (๔) คุณค่าด้านหลักธรรม ที่เป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 

เช่นความชั่วทำาจิตใจให้บริสุทธิ์จากทั้ง ๓ หลักการนี้ทำาให้พุทธบริษัทหันมาประกอบกิจกุศลเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ 

ที่ตั้งแห่งการทำาบุญ, ทางทำาความดี ที่เรียกว่า “บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ” ได้แก่ ๑) ทานมัย คือการทำาบุญ

ด้วยการให้ปันสิ่งของ ๒) สีลมัย คือการทำาบุญด้วยการรักษาศีลหรือประพฤติดี ๓) ภาวนามัย คือการทำาบุญด้วย

การเจริญภาวนา คือการฝึกจิตใจเจริญปัญญา ๔) อปจายนมัย คือการทำาบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม ๕) เวย

ยาวัจจมัย คือการทำาบุญด้วยการขวนขวายรับใช้ ๖) ปัตติทานมัย คือการทำาบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้

ผู้อื่น ๗) ปัตตานุโมทนามัย คือการทำาบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น ๘) ธัมมัสสวนมัยคือการทำาบุญด้วยการ

ฟังธรรมด้วยการศึกษาหาความรู้ ๙) ธัมมเทสนามัย คือการทำาบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้รู้ ๑๐) ทิฏฐุชุกัมม์ คือ

การทำาบุญด้วยการทำาความเห็นให้ตรง (๕) คุณค่าด้านจิตใจ (๖) คุณค่าด้านวัตถุ (๗) คุณค่าทางสังคม  (๘) ด้าน

ความสามัคคี (๙) ด้านเศรษฐกิจ (๑๐) คุณค่าด้านประเพณีและวัฒนธรรม

  อย่างไรก็ตามเรื่องประวัติความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุ ยังไม่เป็นที่กระจ่างแจ้ง

นกัในแงป่ระวตัศิาสตร ์เนือ่งจากมีกลา่วไวห้ลายแหง่เหมือนกัน จงึเปน็ประเดน็ท่ีนา่ศึกษาค้นควา้ใหก้ระจา่งย่ิงขึน้

ไปและจากความเชือ่เรือ่งพระบรมสารรีกิธาตุหรอืพระธาตขุองพทุธศาสนิกชนในปจัจบุนั ยากทีจ่ะอธบิายใหเ้ขา้ใจ

ไดโ้ดยกระจา่งแจ้ง เพราะเป็นเรือ่งความศรทัธาเคารพนบัถืออยา่งมัน่คงตอ่องค์พระบรมสารีรกิธาต ุหรอืพระธาตุ

ในประเด็นนี้เอง ทำาให้ผู้วิจัยที่จะศึกษาวิจัยว่าพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยในปัจจุบัน มีความรู้เกี่ยวกับพระบรม

สารีริกธาตุอย่างไร มีความเชื่อและวิธีปฏิบัติต่อองค์พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าหรือพระธาตุอย่างไร

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  ๑. เพื่อศึกษาความสำาคัญของพระบรมสารีริกธาตุในพระพุทธศาสนา

  ๒. เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติตนที่มีต่อพระบรมสารีริกธาตุของชาวพุทธไทย ในจังหวัดพิษณุโลก 

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ประกอบด้วย

๔๔๕



446 447รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และ

การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่งทีใ่ชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ (๑) ประชากร ไดแ้ก่ ชาวพทุธไทยทีม่ากราบนมสัการ

พระธาตุเจดีย์ ณ วัดเสนาสน์ อำาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จำานวน ๓๔๐ คน เป็นการเก็บข้อมูลจากผู้ที่เดิน

ทางมากราบนมัสการในช่วงระหว่าง เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง มกราคม ๒๕๕๙ (๒) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่ม

ตัวอย่างของชาวพุทธไทยท่ีมากราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ/พระธาตุเจดีย์ ณ วัดเสนาสน์ อำาเภอวัดโบสถ์ จังหวัด

พิษณุโลก ในช่วงระยะเวลาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๘ รวม ๕ เดือน จำานวน ๑๘๑ คน/ฉบับ 

การกำาหนดกลุ่มตัวอย่างนี้ได้โดยการเปิดตารางของ เครซี่ และมอร์แกน (R.V. Krecie & D.W. Morgan) ๔๘๕ 

ซึ่งเป็นการสุ่มแบบอังเอิญ (Accidental sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้น สำาหรับชาวพุทธไทยที่มากราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุ/พระธาตุเจดีย์ ณ วัดเสนาสน์ อำาเภอวัดโบสถ์ จังหวัด

พิษณุโลก เป็นผู้ตอบตอบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว

ของผู้ตอบ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบเติมข้อความลงในช่องว่าง ตอนที่ ๒ 

เป็นแบบสอบถามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อแบบธรรมชาตินิยมของชาวพุทธไทย โดยใช้สเกล

วัดแบบลิเคอร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) โดยสร้างครอบคลุมด้านต่างๆ ที่กำาหนด

 ลักษณะของเครื่องมือ ตอนท่ี ๑ เป็นคำาถามแบบเลือกตอบ (checklist) เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ

สถานภาพของ ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อและการปฏิบัติตนต่อธาตุของ

ชาวพุทธไทย ในจังหวัดพิษณุโลก มี ๕ ด้านคือ ด้านหลักความเชื่อในศรัทธา ๔ ด้านอุทเทสิกเจดีย์ ด้านพุทธานุส

สต ิดา้นวญิญาณนยิมและความเชือ่แบบบธรรมชาตนิยิม โดยแบบสอบถามท้ังหมด มีลักษณะเปน็แบบสอบถามท่ี

ใชม้าตราส่วนประเมนิคา่ (Rating Scale) ๕ ระดบั ตามหลักการของลิเคอร์ท (Likert) ตอนท่ี ๓ เปน็แบบสอบถาม

ชนิดเลือกตอบ (checklist) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เคยปฏิบัติตนต่อพระธาตุว่า เคยปฏิบัติ หรือ ไม่เคยปฏิบัติ

  การวเิคราะห์ขอ้มลูนำาแบบสอบถามทีไ่ดท้ำาการตรวจสอบความสมบรูณแ์ลว้ มาประมวลผลดว้ยเครือ่ง

คอมพิวเตอร์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Sciences Version 13.0) 

เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติต่างๆ 

๔. สรุปผลการวิจัย
  จากผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

 ๕.๑.๑ การศึกษาความเห็นตามหลักความเชื่อในพระพุทธศาสนา เมื่อสรุปโดยภาพรวม พบว่า ด้านที่

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กัมมสัทธา ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ [๐.๖๘] รองลงมา คือตถาคตโพธิสัทธา มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๔ [๐.๕๓] 

พุทธานุสสติ มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๒ [๐.๗๖] กัมมัสสกตาสัทธา มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๓ [๐.๖๔] วิปากสัทธา มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๙ 

[๐.๖๘] และ อุเทสิกเจดีย์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๒ [๐.๖๒] ส่วนด้านความเชื่อแบบดั้งเดิมที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจาก

บรรพบุรุษ พบว่า มีค่าเฉลี่ย ๓.๔๑ [๐.๘๔] 

  เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อด้านตถาคตโพธิสทัธา พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉลีย่สูงสดุ ได้แกเ่ช่ือว่าเมือ่บำาเพ็ญบารมี

จนเต็มเปี่ยมแล้วสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ มีระดับค่าเฉลี่ย ๔.๖๓ [๐.๗๑] รองลงมาคือเชื่อว่า พระคุณ

 485 Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan., Determining Sampling Size for Research Activities. Journal 

of  Educational and Psychological Measurement., (New York : John Wiley, 1970), pp. 608-609.

๔๔๖



446 447
การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ของพระพุทธเจ้า ไม่มีที่สิ้นสุด มีมากกว่าเหล่าพระสาวก ๔.๖๒ [๐.๖๔] ส่วน ความเชื่อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด คือเชื่อ

ว่าพระบรมสารีริกธาตุ/พระอัฐิธาตุต่างๆ มีอิทธิฤทธิ์ สามารถแสดงปาฏิหาริย์ให้ปรากฏได้จริง ๔.๐๗ [๐.๘๘] 

  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามหลักกัมมสัทธา (เชื่อในหลักกรรมในทางพระพุทธศาสนา) พบว่า ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เชื่อว่าบุคคลจะประสบความสำาเร็จได้นั้น ต้องได้มาด้วยการกระทำาของตนเอง มิใช่ด้วยการ

อ้อนวอน ขอร้อง หรือนอนรอคอย โชควาสนามาหล่นทับ มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๖ [๐.๕๙] รองลงมา คือเชื่อว่ามนุษย์

จะประสบสิ่งที่ดีได้ด้วยกรรมดี ที่ตนเองต้องสร้างเอง ไม่จำาเป็นต้องพึ่งพาอำานาจดลบันดาลจากเทวดา หรือพระ

พรหมองค์ใดๆ มาช่วยเหลือหรือบันดาลให้ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๓ [๐.๖๘] ส่วนความเชื่อ ที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด คือเชื่อว่า

อกุศลกรรม และกุศลกรรม บุคคลไม่สามารถแก้ไขได้ โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๓๗ [๐.๗๔] 

  เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้ตามหลกัความเชือ่ตามหลกัวปิากศรทัธา [ความเชือ่ในเรือ่งผลของกรรม ทีเ่กดิ

จากการกระทำาอันเนื่องเดียวพระรัตนตรัย] พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่เชื่อว่า การกราบไหว้ พระบรมธาตุ/

พระธาตุเจดีย์ อันเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า หรือพระอริยสาวก จะมีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นปูชนียวัตถุ ที่ควร

แก่การสักการบูชา มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ [๐.๖๖] รองลงมา คือเชื่อว่า พระสถูป พระบรมธาตุ/พระธาตุเจดีย์ทั้งหลาย 

มีท้าวจตุโลกบาลปกป้องคุ้มครองรักษา และมีเทวดาสัมมาทิฏฐิ คอยรักษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อยู่จริง มีค่า

เฉลี่ย ๔.๔๔ [๐.๘๑] ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด คือเชื่อว่าพระสถูป พระบรมสารีริกธาตุ/พระธาตุเจดีย์ทั้งหลายนั้น 

สามารถดลบันดาลให้เราประสบสุขทั้งในภพนี้และภาพหน้า และทำาความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานได้จริง 

โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๗๗ [๑.๑๒] 

  เมือ่พจิารณาเปน็รายข้อตามหลกักมัมสัสกตาสทัธา [เชือ่ในหลกัการกระทำาทีต่นเองทำาไปแลว้วา่ กรรม

นัน้เป็นของของตนอยา่งแน่นอน] พบวา่ ขอ้ทีม่คีา่เฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก ่เช่ือวา่แตล่ะบคุคลเปน็เจา้ของกรรม และ ตอ้ง

รับผิดชอบต่อกรรมที่ตนเองได้ทำาไปแล้วนั้นเอง มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๑ [๐.๗๒] รองลงมาคือเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับ

ความสุขสบาย เปน็ผลมาจากการประกอบกรรมดท่ีีเปน็บญุกศุลอันตนเองเคยทำาไว ้มีค่าเฉล่ีย ๔.๓๖ [๐.๗๗] ส่วน

ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ตำา่สดุ คอืเชือ่วา่กรรมเปน็สิง่ทีไ่มส่ามารถรบัถา่ยโอนใหผู้้อ่ืน หรอืใชว้ธิกีารอ่ืนใดใหร้บักรรมแทนตน

ได้ โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ [๐.๘๒]

  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามหลักอุเทสิกเจดีย์ [เจดีย์คือสิ่งที่แสดงแทนพระพุทธเจ้าองค์จริงโดย

สัญลักษณ์] พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เชื่อว่าพระธาตุ เป็นสัญลักษณ์ที่ทำาให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ในฐานะ

ที่เป็นพุทธานุสสติ มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๙ [๐.๖๙] รองลงมา เชื่อว่าพระบรมธาตุ/พระอัฐิธาตุ เป็นสิ่งที่มนุษย์ให้คุณค่า 

ในฐานะเป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้าองค์จริง ที่ควรแก่การกราบไหว้สักการบูชาสูงสุดของชาวพุทธ มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๘ 

[๐.๘๕] ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือเชื่อว่าพระธาตุ/พระธาตุเจดีย์ ไม่มีพลังอำานาจอ่ืนใด ท่ีจะให้คุณให้โทษแก่

มนุษย์ มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๒ [๑.๑๙] 

  เมือ่พจิารณาเปน็รายข้อตามความเชือ่ตามหลกัพทุธานสุส พบว่า ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุอนัดบัแรก ได้แก่

เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เท่าทันอวิชชา และทำาลายอวิชชาได้อย่างสิ้นเชิงโดยหลักอริยสัจและตัดกระแสด้วย

อวิชชาด้วยหลักปฏิจจสมุปบาท มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ [๓.๘๓] รองลงมา คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ คือผู้

ตัดกิเลสได้โดยสิ้นเชิง เป็นสัพพัญญู โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๔๙ [๐.๗๔] ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้า

ทรงรู้แจ้งทั้งสถานที่ที่เป็นแดน ยมโลก มนุษย์โลก เทวโลก พรหมโลก และพระนิพพาน และข้อปฏิบัติที่จะทำาให้

สัตว์ไปเกิดในที่นั้นๆ ได้หมดสิ้นเชิงมีค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ [๐.๘๒] 

๔๔๗
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  เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้เกีย่วกบัความเชือ่ตามหลักวญิญาณนยิมแล้ว พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอันดบั

แรกได้แก่ เชื่อว่ามีวิญญาณ ที่อาศัยอยู่นอกกายมนุษย์ มีอยู่จริง มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๔ [๑.๑๓] รองลงมา คือเชื่อว่าใน

ธรรมชาติทั้งหลาย มีวิญญาณสิงสถิตอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะในส่ิงศักด์ิที่เป็นปูชนียวัตถุทางศาสนา โดยมีค่าเฉล่ีย 

๓.๖๒ [๑.๑๐] ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด คือเชื่อว่าการบวงสรวง การทรงเจ้า เป็นของขลัง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาว

พุทธไทยยังให้ความเคารพและถือปฏิบัติอยู่โดยทั่วไปในสังคมไทยปัจจุบัน โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๐๕ [๑.๒๔] 

  เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้เกีย่วกบัความเชือ่ตามหลกัธรรมชาตนิยิมแลว้ พบวา่ ขอ้ทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ไดแ้ก่

เชื่อในเรื่องพรหมลิขิตชีวิตมนุษย์ทำาให้ตกตำ่าและดีขึ้นได้ ด้วยอำานาจพระพรหม มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๗ [๑.๑๒] รองลง

มา คือเชื่อว่ามีพลังอำานาจพิเศษเหนือธรรมชาติ แฝงอยู่ในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์ มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๗ [๑.๐๗] ส่วน

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด คือเชื่อว่าพลังเหนือธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ควรให้ความเคารพนับถือบูชา เหมือนกับปูชนียวัตถุ

ในทางศาสนา มีค่าเฉลี่ย ๓.๐๐ [๑.๒๖] 

  การปฏิบัติตนต่อพระบรมสารีริกธาตุ/พระธาตุเจดีย์ตามหลักความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา เรียง

ตามลำาดับความสำาคัญของระดับความเชื่อ พบว่า การกราบไหว้สักการบูชาพระธาตุ เพื่อเป็นพุทธบูชา ธัมมบูชา 

สังฆบูชา และเป็นสิริมงคล คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓ รองลงมา คือการบริจาคปัจจัยบูชาพระบรมธาตุ ตามตู้บริจาค

ตา่งๆ คดิเปน็รอ้ยละ ๘๔.๙ และทำาบญุเพือ่อทุศิสว่นกศุลให้แกเ่จา้กรรมนายเวร คิดเปน็ร้อยละ ๘๑.๕ ส่วน ส่ิงท่ีไม่

เคยปฏบิตัติอ่พระบรมสารรีกิธาตุ/พระธาตเุจดยี ์เรยีงตามลำาดบั ๓ ลำาดบัแรก คือการปดิทองพระบรมสารีริกธาต/ุ

พระธาตุเจดีย์ การถวายโคมไฟ การถวายนำ้ามัน การเปลี่ยนเครื่องทรง และการห่มจีวรพระธาตุ เป็นต้น คิดเป็น

ร้อยละ ๕๒.๒ รองลงมา คือการบวชชีพราหมณ์/บวชนาคหมู่ เป็นประจำาทุกปี คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙ และ การ

บูชาพระธาตุ เพ่ือเป็นของขลังและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสรรพอันตรายต่างๆ โดยคิดเป็นร้อย

ละ ๔๑.๕ 

  การปฏิบัติตนต่อพระบรมสารีริกธาตุ/พระธาตุเจดีย์ตามความเช่ือแบบดั้งเดิม เรียงตามลำาดับความ

สำาคัญ พบว่าการอ้อนวอนขอพรพระธาตุ ให้ช่วยเหลือเรื่องต่างๆ ที่ตนเองต้องการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒ รองลง

มา คือการเสี่ยงเซียมซีเพื่อทำานายโชคชะตาราศี คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖ และ การถวายนำ้าสรงพระธาตุ ถวายนำ้า

หมอ ถวายโคมไฟ ถวายเครื่องทรง เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘ ส่วน กิจกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติต่อพระธาตุ เรียง

ตามลำาดับ ๓ ลำาดับแรก คือการบูชาพระธาตุ เพื่อเป็นเครื่องรางขลัง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒ การบวงสรวง การ

บนบาน ศาลกล่าว และการแก้บน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗ และการสะเดาะเคราะห์แก้กรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖ 

ตามลำาดับ 

๕. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 ๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  ๑. คณะสงฆแ์ละเทศบาลตำาบลวดัโบสถ ์อำาเภอวดัโบสถ ์ควรใหค้วามสำาคญัเรือ่งการดแูลรกัษาพระ

ธาตุวัดเสนาสน์ อำาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก กำาหนดกติกาในการดูแลรักษาปฏิสังขรณ์ส่วนที่ให้แน่นอน จัด

บรเิวณภายในวดัใหช้ดัเจน เนน้ความเปน็อารามตามหลกัพระพทุธศาสนา เพราะเปน็สมบตัขิองสาธารณประโยชน์

ร่วมกัน ไม่ควรปล่อยให้เป็นของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

  ๒. ภายในวดัควรมีศนูยก์ารใหข้อ้มูลทีถ่กูตอ้ง มกีารเผยแผห่ลกัศรทัธาทีถ่กูตอ้งแกพุ่ทธศาสนกิชน

โดยให้ความสำาคัญในการแยกแยะกิจกรรมทางศาสนาให้ถูกต้องตามหลักศรัทธา ๔ ที่ถูกต้อง

๔๔๘
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  ๓. วัดควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลายในการให้ความรู้ และฝึกอบรมหลักศรัทธาที่ถูกต้องแก่ผู้นำา

ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ที่วัดต้ังอยู่ โดยมีแผนงานในการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ถูกต้องตามหลักศรัทธา 

เช่น กิจกรรมวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมในช่วงระหว่างงานนมัสการพระธาตุ เป็นต้น 

   ๔. วดัและเทศบาล ควรมศีนูยใ์หข้อ้มูลความรูเ้กีย่วกบัพระธาตุ/พระเจดย์ีธาตท่ีุถกูตอ้ง โดยสรา้ง

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วัด บ้าน โรงเรียน และหน่วยงานราชการ 

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  ๑. ควรศึกษาวิเคราะห์การใช้สถูป เจดีย์ ในฐานะเป็นสื่อในการบำาเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ 

   ๒. ควรศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของประเพณีงานนมัสการพระธาตุเจดีย์ที่มีผลต่อการสืบต่ออายุ

พระพุทธศาสนา

   ๓. ควรศึกษาความพึงพอใจของชาวพุทธไทยที่มีต่อการจัดงานนมัสการพระธาตุเจดีย์

   ๔. ควรศกึษาเรือ่ง รูปแบบการสรา้งศรทัธาและปญัญาท่ีถูกตอ้งแกพุ่ทธศาสนกิชนตามหลักธรรม

ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

  ๕. ควรศกึษาวจัิยเรือ่ง รปูแบบการจดักจิกรรมสง่เสรมิพระพทุธศาสนาตามหลกัอรยิมรรค เพือ่จะ

เปน็การพฒันาไปสูก่ารจดักจิกรรมทางศาสนาทีถู่กตอ้งตามหลักพระพุทธศาสนาท่ีแท้จริงมิใช่เปน็การจดักจิกรรม

ทางศาสนาที่มุ่งหวังการค้าเชิงพุทธพาณิชย์และสร้างกระแสอวิชชาความงมงายให้แก่คนในสังคมเท่านั้น

  ๖. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงคติความเชื่อและพฤติกรรมของชาวพุทธที่มีต่อพระธาตุในพื้นที่ต่างๆ 

แต่ละภาคของประเทศไทย
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ศึกษาสีลสิกขาที่เป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

A STUDY OF MORAL TRAINING (SĪLASIKKHĀ) AS A TIVE FACTORS 

FOR INSIGHT MEDITATION PRACTICE

พระทวีป กลฺยาณธมฺโม (เล็กบัณฑิตย์) *

บทคัดย่อ

 รายงานวจิยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค ์๑) เพือ่ศึกษาหลักสีลสิกขาในคัมภร์ีพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพ่ือ

ศึกษาหลักการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ๓) เพ่ือศึกษาหลักสีลสิกขาท่ีเป็นปัจจัย

เกื้อกูลต่อการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 

 ผลการวิจัยพบว่า ศึกษาหลักสีลสิกขาในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท ๑) สีลสิกขา หมายถึง การศึกษา

เร่ืองศลีฝกึฝนและปฏบัิติตนใหเ้รยีบรอ้ยดีงามทางกาย วาจา ใหบ้รสิทุธิถ์กูตอ้งตามหลกัของจุลศีล มชัฌมิศีล หรอื

มหาศีล การรกัษาศีลใหบ้รบิรูณไ์มด่า่งพรอ้ยยอ่มสามารถกำาจดักเิลสอยา่งหยาบได ้เมือ่กลา่วโดยอรยิศลี ไดแ้กก่าร

บำาเพ็ญอริยมรรค ๓ ประการ คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาอาชีวะ ๒) ความสำารวมสังวรในการประพฤติ

ปฏิบัติวิปัสสนา ๕ ประการคือ สำารวมในพระปาฎิโมกข์ สำารวมสติ สำารวมปัญญา สำารวมขันติ และสำารวมวิริยะ

โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ใหป้ญัญาเกดิขึน้สูร่ะดบัสงูขึน้ไป ๓) หลกัสลีสกิขาทีเ่ปน็ปจัจยัเกือ้กลูตอ่การปฏบิตัวิปิสัสนา

ภาวนา เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วได้แก่ อธิสีลสิกขา ความประพฤติเรียบร้อยทางกาย วาจา ไม่เบียดเบียนตนและผู้

อืน่, อธิจติตสิกขา วธิกีารอบรมจติ เรยีกวา่ สมถกมัมฏัฐาน ได้แก ่อารมณ ์๔๐ อย่าง ท่ีชำาระจติใหป้ราศจากนวิรณ,์ 

และอธปัิญญาสิกขา หมายถงึ วปิสัสนาญาณทีป่ระกอบดว้ยกศุลจติ คอื อธสิลีสกิขา อธจิติตสกิขา ในขนัธ ์อายตนะ 

ธาตุ อินทรีย์ สัจจะ และปฏิจจสมุปบาท เกิดความรู้แจ้งสภาวธรรมตามความเป็นจริง โดยความเป็นไตรลักษณ์ ที่

เรียกว่า อริยสัจ ๔.

คำาสำาคัญ : สีลสิกขา, วิปัสสนาภาวนา, พระพุทธศาสนาเถรวาท

Abstract

 The purpose of this thesis is to a study of moral training (SĪLASIKKHĀ) as a tive factors 

for insight meditation practice. This thesis is study with documentary research as found in Tipitaka 

and Buddhist scriptures with 3 objectives namely :- 

 1) to study of moral training (SĪLASIKKHĀ) as a tive factors in the Doctrine of the Elders; 

 * นิสิตหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๔๕๐
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2) to study the aims of attainment of Dhamma ; 3) to study relation between moral training 

(SĪLASIKKHĀ) as a tive factors for insight meditation practice of Dhamma. 

 The study also found that of moral training (SĪLASIKKHĀ) as a tive factors for insight 

meditation practice attainment are related in the Three-fold Training (Tisikkhā). This Tisikkhā 

consists of:- 1) Adhisīla-sikkhā: morality training rules so that one does not harm both oneself 

and others, 2) Adhicitta-sikkhā: higher mentality training rules, also called Samatha Kammathāna, 

which is to purify one’s mind by any of the 40 different stated exercises, so that one can be 

free from hindrances, and 3) Adhipaññā-sikkhā, which refers to Vipasanā-ñanna, the knowledge 

of functions with righteous thought. The said knowledge refers to those in the Adhicitta-sikkhā, 

which means that when one realizes the reality of Khandha, Āyatana, Dhātu, Indriya and Patic-

casamupāda, one then bear the fruitful realization because one has realized the Tilakkhana or 

the Four Noble Truths.

Keywords : Discipline, Insight Meditation, Theravada Buddhism

บทนำา

๑. ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 ในกาลสมัยของพระพทุธองค ์พระธรรมคำาสอน เรยีกว่า“พระธรรมวินยั”กาลตอ่มาหลงัพทุธปรนิพิพาน 

พระมหาสาวกทัง้หลายไดท้ำาสงัคายนาพระธรรมวนิยัครัง้แรก ด้วยการรวบรวมพระธรรมคำาสอนของพระองค์เปน็ 

“พระไตรปิฎก” คือ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก จัดเป็น “ปริยัติ” โดยหลักปฏิบัติแล้ว 

ได้แก่ “ไตรสิกขา ๔๘๖ หมายถึง ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสำาหรับศึกษา คือ ฝึกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปัญญา 

ใหย้ิง่ขึน้ไปจนบรรลจุุดหมายสงูสดุคอืนพิพาน มีอธสิลีสกิขา, อธจิิตตสกิขา และอธปิญัญาสกิขา เรยีกงา่ยๆ วา่ ศีล 

สมาธิ ปัญญา ๔๘๗ 

 เจตนาชือ่วา่ศลี เจตสิกช่ือวา่ศลี ความสำารวมช่ือวา่ศีล ความไม่ล่วงละเมิด ชือ่วา่ศีล คำาวา่ เจตนาชือ่วา่

ศลี ศลี ๔๘๘ เปน็ธรรมชาตทิีท่รงไวซ้ึง่กศุลธรรมม ีสมาธ ิปญัญา และวมุิตตเิปน็ตน้ โดยความรอบคอบ ดงัมีวจนตัถะ

แสดงว่า “สีลยติ กุสลธมฺเม อุปธาเรตีติ สีลำ.” สีลำ แปลว่าธรรมชาติใดย่อมทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมมีสมาธิ ปัญญาและ

วิมุตติ เป็นต้น โดยความรอบคอบ ฉะนั้นธรรมชาตินั้น จึงชื่อว่า ศีล ๔๘๙ ในคัมภีร์อรรถกถาเรียกศีล ๕ ว่า “ปญจ

 ๔๘๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑.

 ๔๘๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙,(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒๗.

 ๔๘๘ พระพุทธโฆสเถระ รจนา, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ), พิมพ์ครั้งที่ ๖, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จำากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๐.

 ๔๘๙ พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ รจนา, คู่มือการสร้างกุศลบารมี, รวบรวมโดย พระศรีคัมภีรญาณ(ถวัลย์ ญาณจารี ป.ธ. ๙, อภิธรรม

มหาบัณฑิต), (กรุงเทพมหานคร: จารุชา ๑๙๘ การพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๖๒.

๔๕๑
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สีลำ สพฺพกาลิกำ” ศีล ๕ เป็นของที่มีอยู่ตลอดกาลทุกยุคสมัย ๔๙๐ ศีลมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับต้น ระดับกลาง และ

ระดับสูง แต่ถ้าจัดกว้างๆ เป็น ๒ ระดับ คือ ศีลสำาหรับบุคคลทั่วไป เพื่อการใช้ชีวิตในสังคมให้อยู่กันอย่างสงบสุข 

ดำาเนินชีวิตอย่างไม่เป็นโทษ และศีลสำาหรับบรรพชิต โดยมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนเพื่อเกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรม 

เพื่อให้เกิด มรรค ผล นิพพาน ศีลมีความสำาคัญต่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ผู้ประพฤติศีลย่อมเป็นผู้ละกิเลส

อยา่งหยาบได ้ดงันัน้ผูป้ฏบัิติวิปัสสนากรรมฐานจึงต้องอาศยัศลีเปน็เครือ่งนำาทางสูก่ารปฏิบตัวิปิสัสนาขัน้สงูตอ่ไป 

ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “ศีลมีลักษณะอย่างนี้ สมาธิมีลักษณะอย่างนี้ ปัญญามีลักษณะอย่างนี้ สมาธิที่อบรม

โดยมีศีลเป็นฐาน ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ปัญญาที่อบรมโดยมีสมาธิเป็นฐาน ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก 

จิตที่อบรมโดยมีปัญญาเป็นฐาน ย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง” ๔๙๑ ผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เพื่อให้เกิดปัญญา

รู้แจ้ง พึงอาศัยศีล ตั้งอยู่ในศีล ประกอบด้วยศีล แล้วจึงปฏิบัติวิปัสสนา ยิ่งปฏิบัติมากๆ เข้า ก็ย่อมดำารงมั่นในศีล

ให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น เพื่อจะได้พัฒนาการปฏิบัติให้ก้าวหน้าจนไปสู่จุดที่มุ่งหมายได้ เป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าทรงแสดงแนวทางการเจรญิวปิสัสนาภาวนาตามแนวสติปฏัฐาน ๔ ๔๙๒ เปน็หลกัธรรม

สำาคัญในการพิจารณาธรรมในสติปัฏฐาน ๔ ได้แก่ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุ

ปัสสนาสติปัฏฐาน ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน สติปัฏฐานทั้ง ๔ สรุปลงในธรรมทั้งปวง คือ “รูปกับนาม” โดยความ

เป็นอารมณ์แห่ง “ปรมัตถ์” หรือเรียกว่า “วิปัสสนาภูมิ ๖” เพราะเป็นสภาวธรรมที่ต้องพิสูจน์ด้วยวิปัสสนา จน

ความจริงปรากฏเกิดขึ้นแก่ตัวปัญญาว่า ตัวตนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 

 ในการศึกษาหลกัสลีสกิขาทีเ่ปน็ปจัจยัเกือ้กลูตอ่การปฏบิตัวิปิสัสนาภาวนาในคมัภรีพ์ทุธศาสนาเถรวาท

ครัง้นี ้ตามสภาพของปัญหามีผูท้ีย่งัขาดความรู ้ขาดความสนใจเกีย่วกบัหลกัธรรมของศีล แมผู้ท้ีป่ฏบิตัวิปิสัสนา ก็

อาจไมไ่ดส้ำารวมรกัษาศลีในชวีติประจำาวนัอยา่งเต็มที ่แตร่กัษาศลีเฉพาะชว่งทีเ่ขา้ปฏบิตัใินหอ้งกรรมฐาน เปน็ทาง

ทำาความดี ๔๙๓ ทำาให้ความสะอาดของจิตอาจไม่ได้ผลเต็มที่ เพราะขาดความต่อเนื่อง ผลของการปฏิบัติก็ไม่ได้ผล

เท่าที่ควร เพราะขาดความเข้าใจที่เกื้อกูลกันในความเป็นจริงระหว่างศีลกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่เป็น

ปัจจัยเกื้อกูลอิงอาศัยกันอยู่อย่างแยกออกจากกันไม่ได้

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวตามเนื้อหาหลักธรรมของศีลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ เป็นหลักธรรมที่มีความ

สำาคัญอย่างย่ิงต่อพุทธศาสนิกชนผู้สนใจปฏิบัติธรรม ต้องศึกษาทำาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ อันเป็นพื้นฐานของ

การปฏบิตัวิปิสัสนาภาวนา เหตนุีผู้ว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาหลักธรรมของศีลท่ีมาในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท หลัก

ธรรมการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท และความเกื้อกูลระหว่างศีลกับการปฏิบัติวิปัสสนา

ภาวนา ที่มีผลต่อการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา และสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เพื่อจะ

ได้เป็นอุบายและเป็นหลักธรรมสำาคัญต่อการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนทางพระพุทธศาสนา

สืบต่อไป

 ๔๙๐ รศ.เวทย์ บรรณกรกุล, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง “ศีล ๕” สำาหรับเด็กและเยาวชน, (นนทบุรี: อักษขระการพิมพ์, 

๒๕๕๙), หน้า คำานำา.
 ๔๙๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๕๙/๑๐๔.
 ๔๙๒ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑-๓๐๒.
 ๔๙๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๑๐.

๔๕๒
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาหลักสีลสิกขาในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๒ เพื่อศึกษาหลักการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๓ เพื่อศึกษาหลักสีลสิกขาที่เป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาหลกัสลีสิกขาทีเ่ป็นปัจจัยเกือ้กลูตอ่การปฏบิตัวิิปสัสนาภาวนาในพุทธศาสนาเถรวาทในครัง้

นี้ เป็นการศึกษาวิจัยงานเอกสาร (Documentary Research) โดยได้กำาหนดหัวข้อวิธีดำาเนินการวิจัย ซึ่งมีลำาดับ

ดังนี้

 ๑.๗.๑ ศึกษาเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารคัมภีร์พระพุทธ

ศาสนาเถรวาท คือ พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ พร้อมอรรถกถา และ

พระไตรปิฎกและอรรถกถา (เฉพาะอรรถกถา) ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๕. 

 ๑.๗.๒ ศึกษาเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) จากคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเถรวาท หนังสือ

วิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ๑.๗.๓ นำาขอ้มูลทีไ่ด้จากการศกึษาข้ันปฐมภมูแิละขัน้ทติุยภูม ินำามาสรุป รวบรวมและเรียบเรียงขอ้มลู 

แบบบรรยายเชิงพรรณนา ตามคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ เสนอผลงานต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและ

ความสมบรูณข์องเนือ้หา แกไ้ข ปรบัปรงุ ตามคำาแนะนำาของตามคำาแนะนำาของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธ์และ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิปัสสนาภาวนา 

 ๑.๗.๔ นำาข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำา พร้อมนำาเสนอเป็น

วิทยานิพนธ์

๔. สรุปผลการวิจัย
  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเรื่อง “ศึกษาหลักสีลสิกขาที่เป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการปฏิบัติวิปัสสนา

ภาวนาในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท” ผลจากการศึกษาพบว่า 

  เจตนาชื่อว่าศีล เจตสิกชื่อว่าศีล ความสำารวมชื่อว่าศีล ความไม่ล่วงละเมิด ชื่อว่าศีล ๔๙๔ 

การละ การเวน้ เจตนาทีเ่ป็นขา้ศกึต่อกเิลสทัง้ปวง ความสำารวมกิเลสทัง้ปวงดว้ยอรหตัตมรรค ช่ือวา่ศีล มรรคเปน็

ศีล ผลเป็นศีล ทรัพย์อันประเสริฐ ชื่อว่าศีล  

 วิปัสสนาภาวนา เป็นชื่อของปัญญาที่เข้าไปเห็นแจ้งเป็นพิเศษในอริยสัจ ๔ ๔๙๕ การปฏิบัติวิปัสสนา

ตามแนวสตปัิฏฐาน ๔, โดยความเป็นอารมณ์แหง่รปูนาม ไดแ้ก ่วปัิสสนาภมู ิ๖ เพราะเปน็สภาวธรรมทีต่อ้งพิสจูน์

ด้วยวิปัสสนา จนความจริงปรากฏเกิดขึ้นแก่ปัญญาว่า ตัวตนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ได้แก่ วิปัสสนาญาณ 

ที่เกิดขึ้นตามลำาดับ

 ความบริบูรณ์ของศีล มีองค์ธรรม ๔ ประการ ได้แก่ ปาฎิโมกขสังวรศีล เพราะรักษากาย วาจา ให้

เรียบร้อย จัดเป็นศีล ชื่อว่าศรัทธาเจตสิก, อินทรีย์สังวรศีล ศีล คือ ความสำารวมอินทรีย์ ๖ ได้แก่ ความสำารวม 

 ๔๙๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๖/๒๖๔.

 ๔๙๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙,  (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๘๑.

๔๕๓
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ด้วยสติสัมปชัญญะ จัดเป็นศีล ชื่อว่าสติเจตสิก, อาชีวปาริสุทธิศีล ความบริสุทธิ์แห่งการดำารงชีวิต เป็นข้อปฏิบัติ

ใหเ้ปน็ผูบ้รสิทุธิ ์จดัเปน็ศลี ชือ่วา่วริยิเจตสกิ, ปัจจยสนัสสิสติศีล การพิจารณาในเหตผุลของการใชป้จัจยัสี ่จดัเปน็

ศีล ชื่อว่าปัญญาเจตสิก ๔๙๖ 

 องค์ธรรมแห่งความเกื้อกูลของศีลในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

 สติสังวร มีความเกื้อกูลกับสติปัฏฐาน ๔ ที่ทำาหน้าที่พิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม ได้แก่ รูปนาม

จนสำาเร็จเป็นมรรค ผล นิพพาน ชื่อว่าสติสังวร

 วิริยเจตสิก มีความเกื้อกูลกับสัมมัปปธาน ๔ ที่ทำาหน้าที่ความเพียร ชื่อว่าสัมัปปธาน ๔

 วิริยเจตสิก มีความเกื้อกูลกับหลักธรรมในอิทธิบาท ๔ คุณเครื่องให้สำาเร็จความประสงค์ ศีลชื่อว่าวิ

ริยสังวร เป็นศีล มีความเกื้อกูลกับหลักธรรมในอิทธิบาท ๔ ที่ทำาหน้าที่ความเพียร ชื่อว่าอิทธิบาท ๔

 สัทธาเจตสิก มีความเกื้อกูลกับสัทธินทรีย์ ศรัทธาเป็นผู้ปกครองในความเลื่อมใส ชื่อว่าอินทรีย์ ๕

 ปัญญาเจตสิก มีความเกื้อกูลกับปัญญาพละ องค์ธรรมได้แก่ ปัญญาเจตสิก เป็นผู้ไม่หวั่นไหวในการ

รู้ตามความเป็นจริง ชื่อว่าพละ ๕

 สติเจตสิก มีความเกื้อกูลกับสติสัมโพชฌงค์ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ คือ การทำาใจไว้โดยอุบายโดย

แยบคาย, การทำาให้มากๆ ในธรรมนั้นๆ , ชื่อว่าโพชฌงค์ ๗

 ปัญญาเจตสิก มีความเกื้อกูลกับธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ พิจารณา เป็นชื่อของ “ปัญญา” คือ พิจารณา

ธรรม ชื่อว่าธัมมวิจยสัมโพชฌงค์

 สติปัฏฐาน ๔ ศีลชื่อว่า สติสังวร เป็นศีล มีความเกื้อกูลกับสติปัฏฐาน ๔ ที่ทำาหน้าที่พิจารณา กาย 

เวทนา จิต ธรรม ได้แก่รูปนามจนสำาเร็จเป็นมรรค ผล นิพพาน องค์ธรรมได้แก่สติเจตสิก

 องค์ธรรมแห่งความเกื้อกูลของศีลในอริยมรรคมีองค์ ๘ มี ๓ ประการดังนี้คือ

 สมัมาวาจาเจตสกิ มีความเกือ้กลูกบัสมัมาวาจามรรค องค์ธรรมไดแ้กส่มัมาจาวาเจตสิก ลกัษณะของ

วาจา มี ๔ ประการ คือ ๑) วาจาไม่เท็จ ๒) วาจาไม่ส่อเสียด ๓) วาจาไม่หยาบ ๔) วาจาไม่เพ้อเจ้อ ชื่อว่าสัมมา

วาจา

 สมัมากมัมนัตเจตสกิ มีความเกือ้กลูกบัสมัมากมัมนัตมรรค ทำาการงานถกูตอ้งตามทำานองคลองธรรม 

คือ การงานที่กระทำาด้วยกาย วาจา ใจ ประกอบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ชื่อว่าสัมมากัมมันตะ

 สมัมาอาชีวเจตสกิ มคีวามเกือ้กลูกับสมัมาอาชวีมรรค ความเปน็อยู่ชอบ เพราะความเพียร เน่ืองจาก

งดเว้นเด็ดขาดจากกายทุจริต ๓ วจีทุจริต ๔ ชื่อว่าสัมมาอาชีวะ

 สรุปได้ว่า ความเกื้อกูลระหว่างศีลกับการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนานั้น ต้องอาศัยจตุปาริสุทธิศีล ๔ คือ 

ความบรสิทุธิข์องศลี กลา่วโดยสรปุแลว้ ไดแ้ก ่ศลีในอรยิมรรคมอีงค์ ๘ จงึนบัวา่มสีว่นสำาคญัตอ่การปฏบิตัวิปิสัสนา 

เพื่อให้เกิดวิปัสสนาญาณตามลำาดับสืบไป

 ๔๙๖ พระพุทธโฆสเถระ รจนา, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ), พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จำากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๒๕-๓๕. 

๔๕๔
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บรรณานุกรม

๑. ภาษาไทย:

 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: 

 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปลชุด ๙๑ เล่ม, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
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การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการทำางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) 

อำาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

AN APPLICATION OF IDDHIPADA USAGE ON WORKING OF PUBLICHEALTH 

CARE VOLUNTEERS (OR SOR MOR) PHROM PHIRAM 

DISTRICT PHITSANULOK PROVINCE.

นางสาวจิรภิญญา ชาญชิต *

พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร., ผศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ **

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการทำางานของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ของอำาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ๒) เพื่อศึกษาปัญหา

อปุสรรคและขอ้เสนอแนะในการทำางานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจำาหมู่บา้น (อสม.) ของอำาเภอพรหมพิราม 

จังหวัดพิษณุโลก งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

  ผลการวิจัยพบว่า 

  ข้อมลูของกลุม่ตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่จะเปน็เพศหญงิ มีอายุระหวา่ง ๓๑ – ๔๐ 

ป ีระดบัการศกึษา พบวา่ สว่นใหญ่สำาเรจ็การศกึษาระดับอนปุรญิญา/ปวส. ระยะเวลาการทำางาน อยูร่ะหวา่ง ๒๑ 

– ๒๕ ป ีส่วนในสภาพของการประยกุตใ์ชห้ลกัอทิธบิาท ๔ ในการทำางานของอาสาสมัครสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น 

(อสม.) ของอำาเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณโุลก พบวา่การประยกุต์การใชห้ลกัอทิธบิาท ๔ ในการทำางานของอาสา

สมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ของอำาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติ

มากโดยมีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๐๘, SD = .๔๕) และเมื่อจำาแนกการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการทำางานของอาสา

สมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ของอำาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกเป็นรายด้านทั้ง ๔ ด้าน ปรากฏ

ว่าด้านฉันทะ (ความพอใจรักใคร่ในการทำางาน) ( = ๔.๒๑, SD = .๔๙) รองลงมาคือด้านวิมังสา (การพิจารณา

ใคร่ครวญหาเหตุผลในความสำาเร็จของการทำางาน) ( = ๔.๐๖, SD = .๓๙) ด้านจิตตะ (การเอาใจใส่ ฝักใฝ่ในการ

ทำางาน) ( = ๔.๐๔, SD = .๔๘) และด้านวิริยะ (ความเพียรพยายามในการทำางานให้ประสบความสำาเร็จ) ( = 

๔.๐๒, SD = .๖๒) ตามลำาดับ

คำาสำาคัญ : การประยุกต์ใช้, อิทธิบาท, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.)

 * นิสิตบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ** อาจารย์ประจำาหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔๕๖



456 457
การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

Abstract

  This Thesis is of 2 objectives (1) to study the state application of the Four Path of 

Accomplishment in work of village health volunteers (VHV.) of the PhromPhiram District Phitsa-

nulok Province (2) to study of problems obstacles and the suggestions in work of village health 

volunteers (VHV.) of the PhromPhiram District Phitsanulok Province. This study is a quantitative 

research.

 The results showed that :

 The sample respondents were mostly female and were between the ages of 31-40 

years. The study found that most graduate at the level of diploma / vocational. Working time 

is between 21-25 years. The application of the Four Path of Accomplishment influence on the 

work of village health volunteers (VHV.) of The PhromPhiram District, Phitsanulok Province. The 

study found that the applications of the Four Path of Accomplishment that used the main influ-

ence on the work of the village health volunteers (VHV.), the PhromPhiram District, Phitsanulok 

Province. The overall level of compliance with the mean; ( = 4.08, SD = .45) and classified the 

main Four Path of Accomplishment influence on the work of village health volunteers (VHV.) 

of the PhromPhiram District, Phitsanulok Province, is the 4 sides appear to the Chanda or 

Aspiration; ( = 4.21, SD = .49), followed by the Vimamsa or Investigation; ( = 4.06, SD = .39) and 

the Chitta or Active Thought (the concentrate on work); ( = 4.04, SD = .48), then the Viriya or 

Exertion (Perseverance in working to achieve); ( = 4.02, SD = .62), respectively.

Keywords: Application, Four Path of Accomplishment, Work of Village Health Volunteers (VHV.)

๑. บทนำา
 ปจัจบุนัการเกดิขึน้ขององคก์รเอกชนสาธารณะประโยชนท่ี์ทำาใหอ้าสาสมัครสาธารณสขุประจำาหมู่บา้น 

สว่นหนึง่ไดพ้ฒันาไปมีบทบาททีห่ลากหลายของอาสาสมคัรอ่ืนๆ ทัง้ในและนอกระบบสาธารณสขุ เชน่อาสาสมคัร

เพื่อนช่วยเพื่อน To be Number One เครือข่ายจิตอาสา อาสาสมัครที่ทำางานในโรงพยาบาลต่างๆ เป็นต้นตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคมว่าเป็นกำาลัง

สำาคญัรว่มกบักระทรวงสาธารณสขุในการพฒันาสขุภาพคนไทยโดยเฉพาะในพืน้ทีช่นบทใหค้นในชมุชนมสีขุภาพ

ชวีติทีด่ขีึน้อุปสรรคสำาคญัประการหนึง่ในการทำางานของอาสาสมัครสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น ทีต่อ้งทำางานรว่ม

กบัชมุชนหรอืคนหมูม่าก ดงันัน้ ยอ่มเกดิปญัหาเกีย่วกบัการทำางานดว้ยเชน่เดยีวกนั เชน่ ปญัหาการขาดสำานกึทาง

คุณธรรม จริยธรรม ความไม่เอาจริงเอาจัง ความเฉยชาการขาดอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ในการทำางาน เป็นต้น 

ซึ่งทำาให้มีผลกระทบต่อการพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งในการทำางานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำาหมูบ้่าน เพือ่ให้การทำางาน บรรลุตามเปา้หมาย จากความเปน็มาและความสำาคัญของปญัหาดงั

กลา่วขา้งตน้ ผูว้จัิยจงึมีความสนใจทีจ่ะศกึษาวเิคราะหก์ารประยกุตใ์ช้หลกันำาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาอิทธิ

๔๕๗
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บาท ๔ มาประยุกต์ใช้กับการทำางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน ของอำาเภอพรหมพิราม จังหวัด

พิษณุโลก 

 ในระบบเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปภายใตก้ระแสโลกาภวิฒัน ์ระบบทนุนยิมและเทคโนโลยี

การสือ่สารไรพ้รมแดน สง่ผลใหค้นไทยเปลีย่นวถิกีารดำาเนนิชวีติอยา่งไมพ่อเพยีง ทา่มกลางค่านยิม วฒันธรรมและ

สิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและเป็นภัยคุกคามสุขภาพ เกิดการระบาดของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถ

ป้องกันได้ หรือเรียกว่าโรควิถีชีวิตที่สำาคัญ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด

สมอง และโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นปัญหาสำาคัญลำาดับต้นๆ ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะมีแนวโน้ม

ทวีความรุนแรงมากขึ้น หากไม่สกัดกั้นหรือหยุดยั้งปัญหาได้จะทำาให้เกิดการเจ็บป่วย พิการ เสียชีวิต มีภาระค่าใช้

จ่ายทางด้านสุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอย่างมหาศาล ๔๙๗

 ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสขุไดน้ำาการสาธารณสขุมลูฐานมาเปน็กลวธิหีลกัในการพฒันางาน

สาธารณสุขของประเทศ ภายใต้หลักการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพของตนเอง

และเพือ่นบ้านในรปูแบบอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น (อสม.) ต้ังแตป่ ีพ.ศ. ๒๕๒๐ (แผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔) เป็นต้นมา เพื่อเป็นแกนนำาในเรื่องสุขภาพให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน

มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน ครอบคลุมทุกหมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำาหมู่บ้าน ที่ได้รับการจัดสรรค่าป่วยการ ๖๐๐ บาท มีจำานวน ๑,๐๐๕,๖๓๓ คน และอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำาหมู่บ้าน ที่ขึ้นทะเบียนรอ (waiting list) ๑๐,๓๒๓ คน รวมประเทศไทยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำา

หมู่บา้น ผู้ทีไ่ดร้ับสวัสดิการทัง้สิน้จำานวน ๑,๐๑๕,๙๔๖ คน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บา้น บทบาทใน

การ แจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานชุมชน โดยบทบาทดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานองค์ประกอบ

งานสาธารณสุขมูลฐาน ๔๙๘

 เนื่องจากในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๗ หรือเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้วแผนการเจ็บ

ป่วยของประชาชนในประเทศเปลี่ยนแปลง จากโรคติดต่อ ไปสู่โรคไม่ติดต่อ ที่มาจากพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะ

สม ปัญหาเหล่านี้เราสามารถแก้ไขได้หาก ชุมชนรู้จักและเข้าใจวิธีการเฝ้าระวังโรค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน จะต้องดำาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา

 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้ดูแลส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำาหมู่บ้าน ในด้านการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้และทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยีในการดูแลส่งเสริมสุข

ภาพ และการบริหารจัดการแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย

บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล 

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบอาชีพเวชกรรมในการควบคุมของเจ้า

หน้าที่ ซ่ึงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๙ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวกับอาสา

สมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน การพัฒนาระบบสวัสดิการและสร้างขวัญกำาลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำาหมูบ่า้น อาท ิการคดัเลอืกอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมู่บา้นดเีดน่ การเสนอชือ่พระราชทานเคร่ืองราช

 ๔๙๗ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชนโรคไม่ติดต่อรื้อรัง ๕ โรค, 

(กรุงเทพมหานคร: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐.
 ๔๙๘ กมลาภรณ์ คงสุขวิวัฒน์ และ คณะ, การวิจัยและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม องค์กร อาสาสมัครสาธารณสุขสู่การสร้างระบบสุขภาพ

ชุมชนพื้นที่ภาคเหนือ, (นครสวรรค์ : โรงพิมพ์ทิศทางการพิมพ์นครสวรรค์, ๒๕๕๔), หน้า ๙.

๔๕๘
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

อสิรยิาภรณ ์การยกระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน การจดัสรรโควตาเขา้ศึกษาตอ่ในสถาบนัการศึกษาสังกดักระทรวง

สาธารณสุข การประสานมหาวทิยาลยัในการศกึษาตอ่เนือ่งและรบัปรญิญากติตมิศักดิ ์การจดัตัง้มลูนธิอิาสาสมคัร

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน และกองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน ท้ังนี้โดยมีกระทรวง

มหาดไทยโดยกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ เปน็ผู้สนบัสนนุงบประมาณการดำาเนนิงานสาธารณสุขมูลฐานของ

หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท ภายใต้กรอบกิจกรรม ๓ ประการ คือการพัฒนากำาลังคนของหมู่บ้าน การจัด

บริการสุขภาพในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้าน ๔๙๙

 ปจัจบุนัการเกดิขึน้ขององคก์รเอกชนสาธารณะประโยชนท่ี์ทำาใหอ้าสาสมัครสาธารณสขุประจำาหมู่บา้น 

ส่วนหนึง่ไดพ้ฒันาไปมบีทบาททีห่ลากหลายของอาสาสมคัรอืน่ๆ ทัง้ในและนอกระบบสาธารณสขุ เชน่ อาสาสมคัร

เพือ่นชว่ยเพือ่น To be Number One เครอืขา่ยจติอาสา อาสาสมัครท่ีทำางานในโรงพยาบาลตา่ง ๆ  เปน็ตน้ตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคมว่าเป็นกำาลัง

สำาคญัรว่มกบักระทรวงสาธารณสขุในการพฒันาสขุภาพคนไทยโดยเฉพาะในพืน้ทีช่นบทใหค้นในชุมชนมสีขุภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ๕๐๐

 อปุสรรคสำาคญัประการหนึง่ในการทำางานของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น ทีต่อ้งทำางานรว่ม

กบัชมุชนหรอืคนหมู่มาก ดังนัน้ย่อมเกดิปัญหาเกีย่วกบัการทำางานด้วยเชน่เดยีวกนั เช่น ปญัหาการขาดสำานกึทาง

คุณธรรม จริยธรรม ความไม่เอาจริงเอาจัง ความเฉยชา การขาดอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ในการทำางาน เป็นต้น 

ซึ่งทำาให้มีผลกระทบต่อการพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งในการทำางานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำาหมูบ้่าน เพือ่ให้การทำางาน บรรลุตามเปา้หมาย จากความเปน็มาและความสำาคัญของปญัหาดงั

กลา่วขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาวเิคราะหก์ารประยุกตใ์ชห้ลักนำาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อิทธิ

บาท ๔ มาประยุกต์ใช้กับการทำางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน ของอำาเภอพรหมพิราม จังหวัด

พิษณุโลก เพื่อเป็นแนวทางในการทำางานของอาสาสมัครสาธารณสุข

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ๑. เพื่อศึกษาความสำาคัญของพระบรมสารีริกธาตุในพระพุทธศาสนา

  ๒. เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติตนที่มีต่อพระบรมสารีริกธาตุของชาวพุทธไทย ในจังหวัดพิษณุโลก 

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบผสม (Mixed Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey Research) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้านของอำาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จำานวน ๒๐ แห่งซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำาหมู่บ้านทัง้หมด ๒,๑๙๓ คน กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้กอ่าสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บา้น (อสม.) 

ของอำาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) และ กำาหนดขนาด

 ๔๙๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชนโรคไม่ติดต่อรื้อรัง ๕ โรค, พิมพ์ครั้งที่ ๑, 

(กรุงเทพมหานคร : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๑๔-๑๕.
 ๕๐๐ กมลาภรณ์ คงสุขวิวัฒน์ และคณะ, การวิจัยและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม องค์กร อาสาสมัครสาธารณสุขสู่การสร้างระบบสุขภาพ

ชุมชนพื้นที่ภาคเหนือ, (นครสวรรค์ : โรงพิมพ์ทิศทางการพิมพ์นครสวรรค์, ๒๕๕๔), หน้า ๑๕.

๔๕๙
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กลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางกลุ่มตัวอย่างสำาเร็จรูปของ เครซี่ และมอร์แกน (R.V. Krejcie @ D.W.Morgan) ได้

กลุ่มตัวอย่างจำานวน ๓๒๗ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของการวิจัยเรื่อง การ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการทำางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ของอำาเภอพรหมพิราม 

จงัหวดัพษิณโุลก การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิสำารวจ (Survey Research) และเกบ็ขอ้มูลในการสัมภาษณเ์ชิงลึก 

(In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ (Key Informant) ซึ่งผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยโดยการสร้างเครื่องมือ

แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการทำางาน ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้

หลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการทำางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ของอำาเภอพรหมพิราม 

จังหวัดพิษณุโลก 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้

หลักอิทธิบาท ๔ ในการทำางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ของอำาเภอพรหมพิราม จังหวัด

พิษณุโลก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมลูสภาพของกลุม่กลุม่ตวัอยา่ง พบวา่ สว่นใหญจ่ะเปน็เพศหญงิ มีจำานวน ๒๐๙ คน คิดเปน็รอ้ยละ 

๖๓.๙ และเพศชาย มีจำานวน ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑ อายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 

๓๑ – ๔๐ ปี มีจำานวน ๑๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ รองลงมามีอายุระหว่าง ๖๐ ปีขึ้นไป มีจำานวน ๘๐ คน คิด

เป็นร้อยละ ๒๔.๕ ส่วนอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี มีจำานวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙ และอายุ ๕๑ – ๖๐ ปี มีจำานวน 

๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕ ระดับการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีจำานวน 

๑๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖ รองลงมาเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำานวน ๑๐๑ คน คิด

เป็นร้อยละ ๓๐.๙ ส่วนระดับปริญญาตรีมีจำานวน ๕๐ คนคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓ ส่วนระดับประถมศึกษา มีจำานวน 

๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘ ส่วนระดับและมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีจำานวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔ 

ระยะเวลาการทำางานของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการทำางานที่ ๒๑ - ๒๕ ปี มีจำานวน ๑๓๖ คน คิด

เป็นร้อยละ ๔๑.๖ รองลงมามีระยะเวลาการทำางาน ๑ - ๕ ปี มีจำานวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗ ส่วนระยะ

เวลาการทำางานที่ ๒๖ - ๓๐ ปี มีจำานวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖ ส่วนระยะเวลาการทำางานที่ ๑๑ - ๑๕ ปี 

มีจำานวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓ และมีระยะเวลางาน ๖ - ๑๐ ปี จำานวน ๑๒ คนคิดเป็นร้อยละ ๓.๗ 

 การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการทำางานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำาหมู่บ้านของอำาเภอ

พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พบว่า การประยุกต์การใช้หลักอิทธิบาทในการทำางานของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ของอำาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากโดย มีค่าเฉลี่ย 

( = ๔.๐๘, SD = .๔๕) และ เมื่อจำาแนกการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการทำางานของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำาหมูบ้่านของอำาเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณโุลกเปน็รายดา้นท้ัง ๔ ดา้น ปรากฏวา่ ดา้นฉนัทะ (ความพอใจ

รักใคร่ในการทำางาน) ( = ๔.๒๑, SD = .๔๙) รองลงมาคือด้านวิมังสา (การพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในความ

สำาเร็จของการทำางาน) ( = ๔.๐๖, SD = .๓๙) ด้านจิตตะ (การเอาใจใส่ ฝักใฝ่ในการทำางาน) ( = ๔.๐๔, SD = .

๔๖๐
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๔๘) และด้านวิริยะ (ความเพียรพยายามในการทำางานให้ประสบความสำาเร็จ) ( = ๔.๐๒, SD = .๖๒) ตามลำาดับ

 จากผลการวจัิยด้านฉนัทะ การทำางานทีม่ปีระสทิธภิาพของอาสาสมคัรสาธารณสขุนัน้ควรสรา้งภาวะ

การเป็นผู้นำา โดยการจดัหลกัสตูรอบรม สมัมนา ฝกึปฏิบตั ิโดยแพทยท์ีม่ปีระสบการณด์า้นตา่งๆ มาใหค้วามรูเ้ก่ียว

กับการทำางานของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการทำางานมีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

อาสาสมัครสาธารณสุขกับประชนชนในชุมชน สร้างแรง

  จากผลการวิจัยด้านวิริยะ ผู้บริหารควรทำาหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ควบคุมการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

สาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น (อสม.) สง่เสรมิสนบัสนนุ สร้างขวญักำาลังใจใหบ้งัเกดิแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำา

หมูบ้่าน (อสม.) รวมถงึการทำาหนา้ทีเ่ปน็ทีป่รกึษาชีแ้นะ และเปน็แบบอย่างในการทำางานท่ีดใีนการปฏิบตังิานเพ่ือ

สร้างให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

  จากผลการวิจัยด้านจิตตะ ผู้บริหารควรส่งเสริมการปฏิบัติธรรมควบคู่กับการปฏิบัติงาน เพื่อให้อาสา

สมคัรสาธารณสขุประจำาหมู่บ้าน (อสม.) มีสมาธใินขณะปฏบิตังิานไดเ้สมอ สามารถจดจอ่อยูก่บังานไดต้ลอดเวลา

ไมเ่คยลืมภารกิจในสว่นทีต่นรบัผดิชอบเสมอ รวมท้ังหม่ันตรวจตรา งานท่ีทำาเสรจ็แล้วเพ่ือหาขอ้บกพรอ่งของงาน 

และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  จากผลการวิจัยด้านวิมังสา ควรกระจายอำานาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ทุกคน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ รวม

ทัง้เปิดโอกาสใหม้สีว่นรว่มในการจดัการระบบงานวางนโยบายรว่มกนัส่งเสรมิใหมี้ส่วนรว่มในการแสดงความรูสึ้ก

นกึคิด แสดงความสามารถอยา่งเตม็ที ่เพือ่หาโอกาสในการพัฒนางานอันจะนำาไปสู่ความรว่มมือในการปฏบิตังิาน

ให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน

๕. ข้อเสนอแนะ
  ผลการวจิยัเรือ่ง การประยกุตใ์ชห้ลกัอิทธบิาทในการทำางานของอาสาสมัครสาธารณสขุประจำาหมูบ้่าน

ของอำาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

  ๕.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไป 

    ๕.๑.๑ จากผลการวจิยัดา้นฉนัทะ การทำางานทีม่ปีระสทิธภิาพของอาสาสมคัรสาธารณสขุนัน้ควร

สรา้งภาวะการเป็นผูน้ำา โดยการจัดหลกัสตูรอบรม สมัมนา ฝกึปฏบิตั ิโดยแพทยท์ีม่ปีระสบการณด์า้นตา่งๆ มาให้

ความรูเ้กีย่วกบัการทำางานของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถงึการสร้างแรงจงูใจในการทำางานมีสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขกับประชนชนในชุมชน สร้างแรง

    ๕.๑.๒ จากผลการวิจัยด้านวิริยะ ผู้บริหารควรทำาหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ควบคุมการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำาลังใจให้บังเกิดแก่อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) รวมถึงการทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาชี้แนะ และเป็นแบบอย่างในการทำางานที่ดี

ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

    ๕.๑.๓ จากผลการวิจัยด้านจิตตะ ผู้บริหารควรส่งเสริมการปฏิบัติธรรมควบคู่กับการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) มีสมาธิในขณะปฏิบัติงานได้เสมอ สามารถจดจ่ออยู่กับงาน

ได้ตลอดเวลาไม่เคยลืมภารกิจในส่วนที่ตนรับผิดชอบเสมอ รวมทั้งหมั่นตรวจตรา งานที่ทำาเสร็จแล้วเพื่อหาข้อ

บกพร่องของงาน และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔๖๑
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    ๕.๑.๔ จากผลการวิจัยด้านวิมังสา ควรกระจายอำานาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้แก่อาสา

สมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ทุกคน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

รวมทัง้เปิดโอกาสใหม้สีว่นรว่มในการจดัการระบบงานวางนโยบายรว่มกนัส่งเสรมิใหมี้ส่วนรว่มในการแสดงความ

รูส้กึนกึคดิ แสดงความสามารถอยา่งเตม็ที ่เพือ่หาโอกาสในการพัฒนางานอันจะนำาไปสูค่วามร่วมมือในการปฏิบตัิ

งานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน

  ๕.๒ ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

  หากมีการวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการทำางาน ในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะ

การดำาเนินการในลักษณะดังต่อไปนี้

    ๕.๒.๑ ควรศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งผู้บริหารกบัอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บา้น (อสม.) 

หรืออาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น (อสม.) กบัประชาชนในชุมชน ในการพฒันาประสทิธิภาพในการทำางาน

ตามหลักอิทธิบาท ๔ หรือตามหลักพุทธธรรมอื่นๆ 

    ๕.๒.๒ ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการทำางานตามหลักอิทธิบาท ๔ ว่ามี

ปัจจัยใดบ้าง 

    ๕.๒.๓ ควรศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของอิทธิบาทธรรมในการบริหารงานของสาธารณสุขประจำา

อำาเภอ” 

    ๕.๒.๔ ควรศึกษาเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์การทำางานจิตอาสาที่เกิดจากการใช้อิทธิบาทธรรมในการ

บริหารงานของสาธารณสุข” 

    ๕.๒.๕ ควรศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการทำางานตามหลักอิทธิบาทสี่ในของสาธารณสุขประจำา

อำาเภอ” 

    ๕.๒.๖ ควรศึกษาเรื่อง “ปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการทำางานในฐานะมีอิทธิบาท ๔ เป็นฐานของ

สาธารณสุข” 

    ๕.๒.๗ ควรศึกษาเรื่อง “พุทธวิธีการให้บริการด้วยจิตอาสาของอาสาสมัครสาธารณสุขตามหลัก

อิทธิบาท” 

๔๖๒
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บทคัดย่อ

 งานวจัิยนีมุ้ง่ศกึษาวเิคราะหป์จัจยัทีเ่อือ้ตอ่การจัดการศึกษาพระปรยัิตธิรรมของสำานกัศาสนศึกษาวดั

คลองโพธิ์ ตำาบลบ้านเกาะ อำาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า มี ๓ ปัจจัยหลักที่เอื้อต่อการจัดการ

ศึกษา คือ ๑) ปัจจัยภายใน เป็นตัวส่งเสริมและควบคุมคุณภาพการศึกษา ๒) ปัจจัยภายนอก เป็นผลกระทบต่อ

การจัดการศึกษา และ ๓) ปัจจัยที่เกี่ยวกับหลักพุทธธรรม เป็นสิ่งที่นำาไปสู่ความสำาเร็จของการจัดการศึกษา โดย

ทั้ง ๓ ปัจจัยนี้ จะต้องมีความสัมพันธ์ควบคู่กันไป ในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของสำานักศาสนศึกษาวัด

คลองโพธิ์ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาศึกษาของพระสงฆ์สามเณร ผู้ที่ต้องเพิ่มพูนด้วยความรู้คู่กับคุณธรรม สร้าง

ศาสนทายาทที่มีคุณภาพ เพื่อออกไปสนองงานคณะสงฆ์และทำาคุณประโยชน์ให้กับสังคม

คำาสำาคัญ : ปัจจัย, การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม, สำานักศาสนศึกษาวัดคลองโพธิ์

Abstract

 The purpose of this research aims to study analysis related factors for Phrapariyatidhamma

educational organization at Watklongpho, Banko Sub-District, Muang District, Uttaradit Province. 

 The result was found that: there are 3 factors that support to educational management

were; 1) the internal factor is the promoted and control of educational quality. 2) the external 

factor is the effective to educational management. 3) the Buddhist principle factor is the lead to 

success of educational management which 3 factors have to concern together. In the educational 

 * นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตศึกษาวิทยาเขตแพร่

 ** อาจารย์ประจำา มจร.วิทยาเขตแพร่ ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

 *** อาจารย์ประจำา มจร.วิทยาเขตแพร่ กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
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management of Khongbhodi school that there are monks and novices learning who have to be 

intellectual, morality and created good men to reply Sangha community and benefit for society.

Keywords: Factors, Phrapariyatidhamma Educational, Watklonnpho

๑. ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 รากฐานของชีวิตมนุษย์ทุกคนที่สำาคัญประการหนึ่งคือการศึกษา การดำาเนินชีวิตอยู่ในสังคมจำาเป็น

ต้องอาศัย ทักษะการเรียนรู้รอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง และเป็นสังคมแห่ง

การเอาตัวรอด ทุกคนจึงต้องดิ้นรนและแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเองและครอบครัวการศึกษาจึงมีความสำาคัญใน

ชวีติ เพราะเปน็พืน้ฐานในการสรา้งความมัน่คงในชวีติการงานเพือ่เลีย้งชพี ไมว่า่ในสงัคมระดบัใดทกุคนมสีทิธขิัน้

พืน้ฐานในการได้รบัการศึกษาอยา่งเทา่เทยีมกนั และการศึกษาตอ้งเนน้ตวัผูศึ้กษาหรอืผูเ้รยีนเปน็สำาคัญ ดงัทีพ่ระ

ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๒๒ กำาหนดว่าการศึกษาต้อง

ยึดหลักผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำาคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา

ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ๕๐๑

 สถาบันพระพุทธศาสนากับการศึกษามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน 

เพราะแต่เดิมวัดนั้นเป็นศูนย์กลางการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีพระสงฆ์เป็นครูสอนและ

จัดการศึกษาการศึกษา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะ

บำารุงการศึกษาที่สืบทอดมาแต่เดิม ทรงประสงค์ให้พระสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางปริยัติธรรมและวิชาการทาง

โลกควบคู่กนัไป ทรงมพีระบรมราชโองการประกาศพระราชบญัญตัลัิกษณะการปกครองคณะสงฆ์และมีบทบัญญตัิ

ใหพ้ระผูเ้ปน็เจ้าอาวาสปกครอง มีหนา้ทีใ่นการใหก้ารศึกษาแกกุ่ลบตุร ซึง่ทำาใหว้ดักบับา้นมคีวามสมัพันธอั์นดตีอ่

กัน วัดจึงเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและให้การศึกษาแก่ชุมชน ธำารงรักษาวัฒนธรรมประเพณี

อนั ดงีาม แมผู้ท้ีเ่ขา้มาบวชเรียน เม่ือได้เขา้รบัการศึกษาอบรมดแีลว้ เมือ่ลาสกิขาออกไปกจ็ะเปน็พลเมอืงทีด่ ีเปน็

กำาลังสำาคัญของประเทศชาติ มีความสามารถและพัฒนาสังคมให้มั่นคงเจริญต่อไป ๕๐๒ 

 การศกึษาพระปรยิติัธรรมเป็นการศกึษาดัง้เดมิทีค่ณะสงฆด์ำาเนนิกันมาตัง้แตอ่ดตีจนถึงปจัจบุนั มกีาร

จดัการศกึษาทีเ่ป็นระบบ ระเบียบ รดักมุ มีการศกึษาทัง้แผนกนกัธรรมและบาลี มพีระมหากษตัรยิเ์ปน็ราชูปถมัภ ์

ใหก้ารรบัรองการศกึษาของคณะสงฆ ์และประชาชนท่ัวไปใหก้ารยอมรับนบัถอืเคารพการศึกษาของคณะสงฆเ์ปน็

อย่างด ีการศกึษาดา้นศาสนามจีดุมุง่หมายเพือ่ผลติ ศาสนทายาทของพระศาสนา รบัใช้พระศาสนา นอกจากนีก้าร

ศึกษาพระปริยัติธรรม มีทั้งแผนกนักธรรม และบาลี อันเป็นหัวใจของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย มีผลต่อความ

อยู่รอดของพระศาสนา เพราะคัมภีร์สำาคัญทางศาสนา เช่น พระไตรปิฎกของฝ่ายเถรวาทจารึกไว้ด้วยภาษาบาลี

และเพือ่กนัพระพทุธพจนมิ์ให้คลาดเคลือ่นจากพระสทัธรรมปฏิรปู ซึง่พระพุทธพจนเ์ปน็สิง่สำาคญัทีจ่ะรกัษาศาสน

 ๕๐๑ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, (๒๕๔๕) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำากัด, ๒๕๔๕).

 ๕๐๒ พระราชวรมุนี, การศึกษาคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: มปป.), หน้า ๓๕๕.
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ธรรมไวอ้ยา่งสมบรูณ ์การศกึษาพระปรยิตัธิรรมยงัเปน็การเพ่ิมวทิยฐานะใหก้บัพระภิกษุสามเณรใหเ้ปน็ผู้มีเกยีรติ

สูงขึ้นในสังคมอีกด้วย ๕๐๓ 

  การศกึษาพระปรยิตัธิรรมทัง้แผนกนกัธรรมและบาลี เปน็การศึกษาสูงสุดของการศึกษาคณะสงฆไ์ทย 

ฉะนั้นพระภิกษุสามเณรต้องได้รับการศึกษาให้ถูกต้องตามหลักคำาสอนของพระพุทธศาสนา เป็นศาสนทายาทท่ี

ดี เมื่อศึกษาได้ถูกต้องแล้วก็สามารถนำาหลักคำาสอนเหล่านั้นออกไปเผยแผ่แก่ประชาชน แต่การศึกษาส่วนนี้ก็ยัง

มีปัญหาอีกมากมายที่ยังต้องแก้ไขเพิ่มเติม และยังต้องรอการแก้ไข เช่น ด้านหลักสูตรตำาราที่สอน มีเนื้อหาที่มาก

จนเกินไป ซึ่งไม่เหมาะกับยุคสมัย ซึ่งต้องได้รับการปรับแก้ไขให้เหมาะกับสมัยปัจจุบัน วิธีการสอนที่ยังใช้แบบ

เดมิๆ ดา้นครผููส้อนมีไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการของนกัเรยีน และดา้นการประเมนิการเรยีนการสอนไมส่ามารถ

จะประเมนิ ออกมาเปน็รปูธรรมได ้ดา้นการจกัการศกึษาแตล่ะสำานกัจดัการศึกษาด้วยดว้ยตนเอง ไม่มีการจดัเปน็

เอกภาพ ๕๐๔ จึงทำาให้ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาในแต่ละสำานักนั้นแตกต่างกันไปตามบริบทของรูปแบบที่ใช้

ในการจัดการศึกษา

 สำานักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมวัดคลองโพธิ์ ตำาบลบ้านเกาะ อำาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ถือได้

ว่า เป็นสำานักเรียนของคณะสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ มีการศึกษาทั้งแผนกนัก

ธรรม แผนกบาลี และโรงเรยีนพทุธศาสนาวนัอาทติย ์ซึง่เปน็สำานกัเรยีนทีส่ง่เสรมิและจดัการศกึษาพระปรยิตัธิรรม

อยา่งจรงิจงั การศึกษาประเภทนีเ้ปน็การสรา้งโอกาสทางการศกึษาใหก้บัเยาวชนท่ีเรยีนจบการศกึษาในช้ันประถม

ศึกษาปีที่ ๖ ที่มีฐานะทางบ้านยากจน ให้ได้เข้าศึกษาต่อ รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ที่สนใจการศึกษาแผนกนี้ จากสถิติ

ของพระภิกษุสามเณร ที่เข้ามาจำาพรรษาและศึกษาพระปริยัติธรรมในสำานักศาสนศึกษาวัดคลองโพธิ์ในปี ๒๕๕๗ 

พบว่า มีจำานวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๐๒ รูป แบ่งเป็นนักธรรมตรี โท เอก จำานวน ๓๒ รูป เรียนบาลี จำานวน ๗๐ รูป 

มีผู้สำาเร็จการศึกษาหรือสอบผ่านในปีนี้ทั้งหมด นักธรรมทุกชั้น จำานวน ๓๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน

ธรรมทั้งหมด และสอบบาลีได้จำานวน ๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๑ ของนักเรียนบาลีทั้งหมด นอกจากนี้จากการ

ศกึษาผลสำาเรจ็ของสำานกัศาสนศกึษาวดัคลองโพธิย์งัพบวา่ มีผูท้ีเ่ปน็ศิษยเ์กา่ท่ีสำาเรจ็การศกึษาจากสำานกันัน้เปน็ผู้

ท่ีทำาคณุประโยชนแ์กพ่ระพทุธศาสนาและสรา้งชือ่เสยีงใหก้บัสำานกัศาสนศึกษา อาทเิชน่ พระราชเขมากร,ผศ.ดร. 

เปรียญธรรม ๙ ประโยค ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะจังหวัดแพร่, พระราชวิมลเมธี เปรียญธรรม ๙ ประโยค 

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย, พระมหาวิจารณ์ มหาปญฺโญ เปรียญธรรม ๙ ประโยค เจ้าคณะ

อำาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น

 ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงตระหนักว่า สำานักศาสนศึกษาวัดคลองโพธิ์นั้น ถือว่าได้สร้าง

ศาสนทายาทแก่พระพุทธศาสนา ยังคณูปการมาสู่สังคมอย่างมากมาย จึงเป็นที่น่าศึกษาว่า สำานักศาสนศึกษาวัด

คลองโพธิ์นั้นมีหลักการจัดการศึกษาอย่างไร มีหลักธรรมท่ีสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

และสร้างศาสนทายาทแก่พระพุทธศาสนา จนประสบความสำาเร็จ เพื่อที่จะได้นำาองค์ความรู้ไปเผยแพร่ และเป็น

แนวทางของการจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

 ๕๐๓ กระทรวงศึกษาธิการ, การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี, (กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, 

๒๕๔๑), หน้า ๒. 

 ๕๐๔ นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม และวลัยพร ศิริภิรมย์, แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๕.
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๒. วัตถุประสงค์การวิจัย
 ๒.๑ เพือ่ศกึษาวธิกีารจดัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมของสำานกัศาสนศกึษาวดัคลองโพธิ ์ตำาบลบา้นเกาะ 

อำาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

 ๒.๒ เพื่อศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของสำานักศาสนศึกษาวัดคลองโพธิ์ 

ตำาบลบ้านเกาะ อำาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

 ๒.๓ เพือ่วเิคราะห์ปัจจัยทีเ่อือ้ต่อการจดัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมสำานกัศาสนศกึษาวดัคลองโพธ์ิ ตำาบล

บ้านเกาะ อำาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่งศึกษาข้อมูลจาก เอกสาร

ประกอบการดำาเนินการจัดการศึกษาของสำานักศาสนศึกษาวัดคลองโพธ์ิที่มีการจัดการเรียนการสอนมาแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน และการสัมภาษณ์ข้อมูลจากเจ้าสำานักศาสนศึกษา อาจารย์ผู้สอน พระภิกษุ สามเณรและผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ของสำานักศาสนศึกษาวัดคลองโพธิ์ ตำาบล

บ้านเกาะ อำาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมไปถึงศิษย์เก่าที่สำาเร็จการศึกษาแล้วประสบความสำาเร็จในหน้าที่การ

งาน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ปัจจุบัน และสร้างชื่อเสียงให้กับสำานักศาสนศึกษาวัดคลองโพธิ์ แล้วนำาข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์และสรุปผล เขียนเป็นแบบบรรยายเชิงพรรณนา มีขั้นตอนการศึกษาดังนี้

 ๓.๑ การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

  ก. ขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) เป็นการศึกษาวิธีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของสำานัก

ศาสนศกึษาวัดคลองโพธิ ์โดยการศกึษาจากเอกสารหลกัสตูร หนงัสอื งานวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศึกษา

พระปริยัติธรรมของสำานักศาสนศึกษาวัดคลองโพธิ์ทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

  ข. ขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความทางวิชาการ 

เพื่ออธิบายขยายความเพิ่มเติมจากข้อมูลปฐมภูมิ

  ค. การศึกษาภาคสนาม

 ๑) ออกแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

 ๒)  เปน็การสมัภาษณเ์จา้สำานกัศาสนศกึษา อาจารยผ์ูส้อน พระภกิษ ุสามเณรและผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

กบัการจดัการเรยีนการสอนพระปรยิตัธิรรม แผนกธรรม ของสำานกัศาสนศึกษาวดัคลองโพธิ ์ตำาบลบา้นเกาะ อำาเภอ

เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมไปถึงศิษย์เก่าที่สำาเร็จการศึกษาแล้วประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงาน เป็นตัวอย่าง

ที่ดีแก่ศิษย์ปัจจุบัน และสร้างชื่อเสียงให้กับสำานักศาสนศึกษาวัดคลองโพธิ์ จำานวนทั้งหมด ๑๑ รูป โดยใช้วิธีการ

เลือกกลุ่มประชากรแบบเจาะจง ดังนี้ (Purposive selection) ๕๐๕ คือ

 (๑) เจ้าสำานักศาสนศึกษา    จำานวน ๑ รูป

 (๒) อาจารย์ใหญ่     จำานวน ๑ รูป

 (๓) พระอาจารย์ผู้สอนแผนกนักธรรม(ตรี,โท, เอก) จำานวน ๓ รูป

 (๔) พระอาจารย์ผู้สอนแผนกบาลี (ป.ธ. ๑ – ๙ )  จำานวน ๓ รูป

 ๕๐๕ สุวิมล ติรกานันท์, ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, หน้า ๑๗๐.
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 (๕) ศิษย์เก่า      จำานวน ๓ รูป

 รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น   จำานวน ๑๑ รูป

 โดยมกีารจดบนัทกึและใช้อปุกรณใ์นการบนัทึกเสยีงสัมภาษณแ์ละบนัทกึภาพถา่ยขอ้มลูอยา่งละเอยีด

 ๓.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ก. ในการศกึษาภาคเอกสาร ผูศ้กึษาไดร้วบรวมเนือ้หาทีเ่กีย่วกับการจดัการศกึษาของสำานกัศาสน

ศึกษาวัดคลองโพธิ์ จากเอกสารวิชาการ ตำาราและเอกสารอื่นๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำามาเขียนเป็น

แบบบรรยายเชิงพรรณนา

  ข. ในการศึกษาภาคสนาม มีขั้นตอนในการศึกษา คือ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และแจก

แบบสอบถาม โดยการจดบันทึกและใช้อุปกรณ์ในการบันทึกเสียงสัมภาษณ์และบันทึกภาพถ่ายข้อมูลที่ได้อย่าง

ละเอียด

 ๓.๓ การนำาเสนอข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและจดบันทึกนำามาเขียนเป็นแบบเชิงพรรณนาและเสนอในรูป

แบบตารางประกอบความเรียง เพื่อนำาเสนอข้อมูล

๔. สรุปผลการวิจัย
 สำานักศาสนศึกษาวัดคลองโพธ์ิ เป็นแหล่งให้ความรู้ภาษาบาลีแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยเป็นที่ตั้ง

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สำานักศาสนศึกษาแผนกธรรม – บาลี โดยทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม

แผนกธรรมและแผนกบาลีอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 ได้รับยกย่องให้เป็น สำานักเรียนตัวอย่างดีเด่น จาก

กรมการศาสนา พ.ศ.๒๕๒๓ โรงเรยีนพระปรยิติัธรรมแผนกบาล ีประจำาจงัหวดัอุตรดติถ ์แหง่ที ่๑ จากแมก่องบาลี

สนามหลวง พ.ศ.๒๕๔๒ ไดร้บัเกียรตคิณุใหเ้ปน็สำานกัดเีดน่ดา้นการจดัการศึกษาพระปรยัิติธรรมแผนกธรรม – บาลี 

ของ สอศ. พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๗ เป็นสำานักที่มีนักเรียนสอบบาลีผ่านมากที่สุด ปี พ.ศ.๒๕๔๖ โรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมทีม่นีกัเรยีนสอบไดม้ากเปน็อนัดบั ๓ ในเขตปกครองคณะสงฆห์นเหนอื เปน็ศูนย์ศึกษาพระปริยัตธิรรมแผนก

บาลี ของคณะสงฆ์ ภาค ๕ (โครงการนำาร่อง) ตั้งแต่เปรียญธรรม ๖ ประโยค ถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค (ป.ธ.

๖-๗-๘-๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยไดร้บัมอบหมายจากสำานกังานแม่กองบาลีสนามหลวงแผนกบาลีและกองศาสนศึกษา 

สำานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ เม่ือทำาการศกึษาวเิคราะห์ยงัพบวา่ สำานกัศาสนศึกษาวดัคลองโพธิ ์เปน็สำานกั

เรียนที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมากมาย และออกไปสร้างคุณูปการให้กับพระพุทธศาสนา และมีผลงานเป็นที่

ประจกัษ์ ไดร้บัการยอมรบัจากคณะสงฆใ์หท้ำาหนา้ทีใ่นฝา่ยปกครองสงฆ ์ทำานบุำารงุพระพทุธศาสนาใหเ้จรญิรุง่เรอืง 

โดยมีตัวอย่างบุคคลที่เป็นศิษย์เก่าที่ประสบผลสำาเร็จจาการเรียนในสำานักศาสนศึกษาวัดคลองโพธิ์ คือ พระราช

วิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย รูปปัจจุบัน และพระอุดมปิฎก เจ้าคณะอำาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ รูปปัจจุบัน

 จากการศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของสำานักศาสนศึกษาวัดคลองโพธิ์ 

ตำาบลบ้านเกาะ อำาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น คือ

 ๑. ปจัจยัภายใน คอื ปจัจยัทีเ่กีย่วกบัสภาพการจดัการเรยีนการสอนภายในสำานกัศาสนศกึษาวดัคลอง

โพธิ์ อันมีส่วนในการสนับสนุน ส่งเสริม และเอื้อต่อการจัดการศึกษา มีดังนี้

 ๑) ด้านอาคารสถานที่ 

 ทีต่ัง้ของสำานกัศาสนศึกษาวดัคลองโพธิ ์มีความเหมาะสม มอีาคารเรยีนทีใ่ช้ในการเรยีนรวมไปถงึ วสัดุ

๔๖๘
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อุปกรณ์ โต๊ะเรียน ห้องปฏิบัติการ สิ่งอำานวยความสะดวกในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ การจัดอาคารสถาน

ที่เป็นไปตามหลัก ๕ ส. 

 ๒) ด้านสภาพแวดล้อม

 สำานักศาสนศึกษาวัดคลองโพธิ์ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและเอื้อต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียน เช่น มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเมื่อว่างจากการเรียน มีสถานที่สงบในการทบทวนการเรียน มีห้องสมุด 

ไว้ใช้ศึกษาค้นคว้า โดยรอบบริเวณมีความสงบร่มเย็น มีต้นไม้บริเวณสถานท่ี อากาศบริสุทธิ์ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

เหมาะสำาหรับการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน

 ๓) ด้านบุคลากร แบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ

  ๓.๑) ผูบ้รหิาร มีความเป็นผูน้ำาในการบรหิาร มคีณุธรรมจรยิธรรมในการบรหิารอยูใ่นระดบัสงู เปน็

แบบอยา่งและนา่เชือ่ถอื เนือ่งจากเปน็พระมหาเถระท่ีไดรั้บการศึกษาทางพระพุทธศาสนามาแล้วและทำางานดา้น

การศึกษา ส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์มาโดยตลอด ท่านมีความเสียสละและอุทิศตนทำาหน้าที่ในการบริหาร

จัดการอย่างเต็มความสามารถ

  ๓.๒) ครูผู้สอน ทั้งในส่วนของครูผู้สอนนักธรรม และครูผู้สอนบาลี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 

มีคุณวุฒิท่ีถูกต้องเหมาะสมกับการเรียนการสอนในแต่ละระดับ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นกัลยญาณมิตร

กับนักเรียน มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน มีความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนและหลักสูตร

เป็นอย่างดี และจำานวนครูผู้สอนมีจำานวนที่พอเพียงกับจำานวนนักเรียน

 ๔) ด้านหลักสูตร 

 หลักสูตรของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมท้ังแผนกธรรมและแผนกบาลีของสำานัก ศาสนศึกษา

วัดคลองโพธิ์ ในส่วนของเนื้อหามีความเป็นมาตรฐานตรงกับหนังสือหลักสูตรของสำานักเรียนทั่วประเทศ มีเนื้อหา

ที่ครอบคลุมหลักคำาสอนทางพระพุทธศาสนาไว้ครบถ้วน แต่ยังขาดการบูรณาการและการพัฒนาระบบการเรียน

การสอนให้ทันสมัย

 ๕) ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 มกีารจดัการเรยีนการสอนตามชว่งระยะเวลาทีส่ำานกัเรยีนกำาหนด มคีวามเหมาะสมตามชว่งเวลา และ

การจดัการเรยีนแบบแยกชัน้เรียนระหวา่งนกัธรรมกับบาลไีดช้ดัเจน มคีวามเปน็ระเบยีบในการเรยีนการสอน และ

ให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำานักเรียนอย่างเคร่งครัด

 ๖) ด้านนักเรียน

 นักเรียนคือพระภิกษุและสามเณร มีจำานวนที่พอเพียงกับครูผู้สอน และนักเรียนมีความใฝ่รู้ มีความ

เพียร

 ๗) ด้านผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน 

 สำานักศาสนศึกษาวัดคลองโพธิ์ ได้ผลิตพระสงฆ์และสามเณรที่มีความรู้ มีคุณธรรม มีศักยภาพเต็ม

ความสามารถ เมื่อจบการศึกษาพระปริยัติธรรมแล้ว สามารถทำางานเพื่อสนองงานแก่คณะสงฆ์ได้เป็นอย่างดี ทั้ง

ด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ ได้รับการยกย่องชมเชย และได้รับการแต่งตั้งให้ทำาหน้าที่รับผิดชอบงาน

ของคณะสงฆ ์ในสมณศกัดิร์ะดบัตา่งๆ สว่นผู้ทีล่าสกิขาไป กส็ามารถไปทำางานรบัใชส้งัคม ชว่ยงานพระพทุธศาสนา

ในด้านการเผยแผ่ รับใช้สังคมและท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ 

๔๖๙
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 ๒. ปจัจยัภายนอก คอื ปัจจยัทีม่ผีลกระทบตอ่การจดัการเรยีนการสอนของสำานกัศาสนศกึษาวดัคลอง

โพธิ์ ที่จะเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ให้ประสบความสำาเร็จ มีดังนี้

  ๑) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

  บริบทในพื้นท่ีต้ังของสำานักศาสนศึกษาวัดคลองโพธิ์ มีสภาพสังคมโดยท่ัวไปเป็นสังคมชาวพุทธ 

คือส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเกือบทั้งหมด จึงเอื้อต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นอย่าง

ดี เพราะความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชนที่ความศรัทธา รวมไปถึงการมีวัฒนธรรมชาวพุทธที่เข้มแข็ง และยึดถือ

ประเพณีที่มีมาแต่โบราณ ปฏิบัติตามบรรพบุรุษ

  ๒) ด้านงบประมาณ 

  ไดร้บังบประมาณในการอดุหนนุจากรฐัโดยเบกิจา่ยผา่นสำานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิเชือ่ม

โยงกับสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และจากการรับบริจาคจากพุทธศาสนิกชนทั่วไป มีคามเพียงพอต่อการ

บริหารจัดการทำาให้การจัดการเรียนการสอนดำาเนินไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

 ๓. ปัจจัยด้านที่เกี่ยวกับหลักพุทธธรรม คือ การนำาหลักธรรมคำาสอนในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของสำานักศาสนศึกษาวัดคลองโพธิ์ 

  ๑) หลักพุทธธรรมของผู้บริหาร ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสำานักศาสนศึกษาวัดคลอง

โพธิ์ มีดังนี้

  จากการสมัภาษณเ์จา้สำานกัศาสนศกึษาและอาจารยใ์หญข่องสำานกัศาสนศกึษาวดัคลองโพธิ ์ทา่น

มีหลักธรรมในการบริหาร พอสรุปได้ดังนี้

   (๑) จักขุมา คือ มีปัญญามองการณ์ไกล

   ผูบ้รหิารสำานกัศาสนศกึษาวดัคลองโพธิ ์ท่านใช้หลักในการคิดวางแผนการทำางานและมีความ

ฉลาดในการเลอืกใชค้นในการทีจ่ะจัดการเรยีนการสอน มวีสิยัทศัน ์สามารถการวเิคราะห์ถงึเหตปุจัจยัตา่งๆ ทีจ่ะ

มีผลกระทบ และพยายามพัฒนาในสิ่งที่จะเป็นผลกระทบให้น้อยที่สุด

   (๒) วิธุโร คือ จัดการธุระได้ดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

   ดว้ยความรูค้วามสามารถในการบรหิารต่างๆ จากประสบการณใ์นการทำางานและสงส่งการ

เรียนการสอนนักธรรมและบาลีมาตลอด ทำาให้รู้ปัญหา และสามารถแก้ไข หาวิธีดำาเนินการจัดการเรียนการสอน

ได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการมีคุณวุฒในด้านธรรมและบาลี จากการศึกษาด้วยตนเองจนประสบความสำาเร็จ 

นำามาเป็นหลักในการบริหารให้เกิดความเชี่ยวชาญ

   (๓) นิสสยสัมปันโน คือ พึ่งพาอาศัยคนอื่นได้ เป็นบุคคลมีมนุษยสัมพันธ์ดี

   การเป็นผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นบุคคลที่มีเมตตาสูง เพราะในฐานะที่

เป็นพระสงฆ์จึงเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจำาใจ และจะต้องผูกใจคนไว้ได้ โดยเฉพาะการผูกใจครูผู้สอนและนักเรียน 

ให้มีความั่นใจในสำานักเรียน ส่งเสริมและให้กำาลังใจ และหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ

   (๔) หลักสัปปุริสธรรม ๗ 

   หลักธรรมนี้ผู้บริหารทุกคนจำาเป็นจะต้องมีและศึกษาให้เข้าใจ เพราะการบริหารด้วยหลัก

สัปปุริสธรรม ๗ นี้ ผู้บริหารต้องมีความฉลาดในปัญญาพิจารณาสถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสม แต่ถ้ายึดถึงความ

สำาคัญของหลักสัปปุริสธรรมในแต่ละข้อนั้นก็ถือว่ามีความสำาคัญคือต้องต้องบริหารเป็นระบบเริ่มด้วยการเป็นผู้

รู้จักเหตุ การเป็นผู้รู้จักผล การเป็นผู้รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน และรู้จักบุคคล ถ้าขาดข้อใดข้อ

๔๗๐
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หนึ่งอาจทำาให้การบริหารหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนนั้นไม่ราบรื่น สอนคล้องกับหลัก ๓ ประการที่ได้

กล่าวไว้เบื้องต้นคือ มีปัญญามองการณ์ไกล สามารถจัดการธุระได้ดี สามารถพึ่งพาคนอื่นได้และมีมนุษยสัมพันธ์

ที่ดี

  ๒) หลักพุทธธรรมของครูผู้สอน 

  จากการสมัภาษณเ์จา้สำานกัศาสนศกึษาและอาจารยใ์หญข่องสำานกัศาสนศกึษาวดัคลองโพธิ ์ทา่น

มีหลักธรรมในทำาหน้าที่ พอสรุปได้ดังนี้

   (๑) หลักพรหมวิหาร ๔ 

   ในฐานะพระสงฆ์ที่มีบทบาทเป็นครูสอนนักธรรมบาลี ทุกท่านนั้นย่อมมีคุณธรรมประจำาใจ 

และพรหมวหิาร ๔ เป็นหวัใจสำาคญัทีค่รูทกุทา่นม ีคอืมคีวามเมตตารกัใครป่รารถนาดตีอ้งการใหล้กูศษิยเ์รยีนอยา่ง

มีความสุขและประสบผลสำาเร็จ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อลูกศิษย์อย่างเท่าเทียมกัน มีความยินดีเมื่อลูกศิษย์ได้ดี

ประสบความสำาเร็จ ให้การสนับสนุน ย่องย่อง ชมเชย ในการทำาดีของลูกศิษย์ มีความตั้งใจในการช่วยลูกศิษย์เมื่อ

ได้รับความเดือดร้อน มีปัญหาก็ให้คำาปรึกษา ช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ คุณครูผู้สอนจะต้องเป็นตัวอย่าง

ที่ดีของลูกศิษย์ มีจิตใจเป็นกลางไม่เอนเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ซำ้าเติมลูกศิษย์กรณีที่เกิดความผิดพลาด และไม่

แสดงออกถึงความเสียใจหรือดีใจจนมากเกินไป

   (๒) อิทธิบาท ๔ 

   หลักอิทธิบาท ๔ นี้ มีความจำาเป็นที่จะต้องใช้ในการสร้างความมั่นใจให้กับตัวครูผู้สอน และ

ใช้พัฒนาศักยภาพของครู กล่าวคือ จะต้องมีความพอใจสนใจใฝ่เรียนรู้ มีความเพียรสู้และพยายามศึกษาหาความรู้

ใหม่เสริมตลอดเวลาอย่างไม่ท้อถอย มีความใส่ใจต่อหน้าที่ในการสอน และใส่ใจต่อลูกศิษย์ในความดูแล และเฝ้า

คอยให้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผล เห็นปัญหา และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง พยายามพัฒนาตนเอง

ให้มากที่สุด

   (๓) ขันติ

   คุณครูผู้สอนนักธรรมและบาลี จะต้องมีขันติคือความอดทนสูง ในการที่จะสั่งสอนลูกศิษย์

เพราะแต่ละคนนั้นมีพื้นฐานและมีที่มาจากครอบครัวท่ีแตกต่างกัน ฐานความรู้ ความเข้าใจ และความสนใจใฝ่

เรียนรู้นั้นแตกต่างกัน และต้องทำาตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ฉุนเฉียว หรืออารมณ์ร้อน ประการนี้เป็นสิ่งสำาคัญ 

ในการที่จะสามารถครองใจลูกศิษย์ได้อีกทางหนึ่ง

  ๓) หลักพุทธธรรมของนักเรียน

  จากการสมัภาษณ์ศษิยเ์กา่ของสำานกัศาสนศึกษาวดัคลองโพธิ ์ทีป่จัจบุนัประสบความสำาเรจ็ เปน็

บุคคลที่มีคุณภาพ สามารถสนองงานคณะสงฆ์และสังคมได้ จำานวน ๒ รูป คือ พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัด

สุโขทัย และ พระอุดมปิฎก เจ้าคณะอำาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ท่านมีหลักธรรมในการเรียน พอสรุปได้ดังนี้

   (๑) อิทธิบาท ๔

   นักเรียนที่จะประสบความสำาเร็จ จะต้องมีอิทธิบาท ๔ คือหลักธรรมอันนำาไปสู่ความสำาเร็จ 

กล่าวคือจะต้องมี (๑) ฉันทะ คือมีความพอใจ มีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียนอย่างสมำ่าเสมอ (๒) วิริยะ จะ

ต้องมีความเพียรพยายาม ไม่ท้อถอย แม้ตนเองจะประสบกับปัญหา หรือพื้นฐานความรู้สู้คนอื่นไม่ได้ หรือความ

จำาไม่ดี (๓) จิตตะ จะต้องใส่ใจเอาใจใส่กับการเรียน หมั่นหาตำาราเรียนมาท่องทบทวนอยู่เสมอไม่ขาด และจะต้อง

ทำาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ณ ขณะนั้น โดยคำานึงถึงผลสำาเร็จเป็นแรงกระตุ้น และ (๔) วิมังสา หมั่นตรวจสอบ

๔๗๑
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ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องของตนเอง รีบหาแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการวางแผนการเรียนของ

ตนเองในทุกๆ วัน ถ้าทำาได้ครบทั้ง ๔ ประการนี้ จะประสบความสำาเร็จแน่นอน

   (๒) กตัญญูกตเวที

   นกัเรยีนจะต้องเป็นลกูศษิยท์ีดี่ของครอูาจารย ์กล่าวคือ จะตอ้งมคีวามกตญัญู รูคุ้ณ มคีวาม

อ่อนน้อมถ่อมตน หลักนี้เป็นหลักธรรมสำาคัญที่จะสามารถสร้างความเสื่อมและความเจริญแก่เราได้ ดังคำากล่าวที่

วา่ “ศษิยไ์ม่มคีร ูเหมือนงูไม่มีพษิ” นกัเรยีนจะต้องใหค้วามเคารพครผููส้อนปฏบิตัดิว้ยความไวใ้จและเชือ่ใจ เช่ือมัน่

ในครบูาอาจารยว์า่ทา่นจะสามารถแนะนำาและอบรมบม่เพราะความรูใ้หเ้ราประสบความสำาเรจ็ได ้ถา้ขาดคณุธรรม

ข้อนี้ ก็ถือว่าไม่มีพื้นฐานของความเป็นคนดี ก็จะประสบความสำาเร็จยาก เมื่อจบไปแล้ว ก็จะต้องแวะเวียนมาหา 

คือตระหนักในคุณของท่านตลอดเวลา

   (๓) ขันติ

   นักเรียนจะต้องมีขันติ คือ ความอดทน ไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรค หรือการเรียนจะยากแค่

ไหน ต้องใช้ความอดทนในการเรียน เพราะความอดทนทำาให้เกิดตบะ คือภูมิคุ้มกัน ทำาให้เราเข้มแข็ง เมื่อฝึกความ

อดทนเป็นนิจ จะทำาให้จิตมั่นคง ความอดทนเข้มแข็งจะนำาไปสู่เป้าหมาย

   (๔) สัจจะ

   สัจจะ คือ ความจริง ในที่นี้หมายถึง นักเรียนจะต้องตั้งเป้าหมายและปฏิบัติให้ถึงเป้าหมาย

ด้วยความซ่ือสัตย์ ความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยเฉพาะการมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองนั้น

ถอืวา่มคีวามสำาคญัมากทีส่ดุ อนัจะนำาไปสูค่วามรบัผดิชอบท่ีย่ิงใหญใ่นการวางแผนชีวติของตนเอง และมองการณ์

ไกล พยายามทำาในสิ่งที่ตนตั้งปณิธาณไว้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วย

 สรุป ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาของสำานักศาสนศึกษาวัดคลองโพธิ์ มี ๓ ปัจจัยที่สำาคัญ คือ 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และปัจจัยที่เกี่ยวกับหลักพุทธธรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกันเป็นอย่างมาก เพราะ

ทั้งสาม ส่วนถือเป็นองค์ประกอบของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมซึ่ง

เป็นการศึกษาของพระสงฆ์สามเณร ผู้ที่ต้องเพิ่มพูนด้วยความรู้คู่กับคุณธรรม จำาเป็นจะต้องมีปัจจัยที่ดี ในการ

ส่งเสริม สนับสนุน ให้การศึกษามีคุณภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ถึงขั้นที่จะนำาไปสู่การเข้าใจซึ่งหลักธรรมคำาสั่งสอน

ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำาคัญ ช่วยศร้างศาสนทายาท และเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญ

รุ่งเรืองสืบไป

๕. ข้อเสนอแนะ
 ๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ควรมีหลักสูตรพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและระยะเวลาเพื่อ ศึกษาศาสนธรรม คือ

  (๑) หลักสูตรสำาหรับผู้มุ่งเรียนรู้ทางพระธรรม พระวินัยและภาษาบาลีโดยเฉพาะ 

  (๒) หลักสูตรสำาหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาชีวิตด้วยการศึกษาขั้นสูงสุดแต่ไม่มีโอกาส ได้ศึกษา 

  (๓) หลักสูตรสำาหรับ ผู้บวช ๓ เดือน หลักสูตรสำาหรับผู้บวช ๑๕ วัน หลักสูตรสำาหรับ ผู้บวช ๗ วัน

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

  (๑) ควรศกึษาตน้แบบในการจดัการเรยีนการสอนพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมและบาล ีของสำานกั

ศาสนศึกษาในประเทศไทย

๔๗๒
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  (๒) ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

และบาลี

  (๓) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรเรียนธรรมและบาลี

  (๔) การมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและ

แผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย

  (๕) การสรา้งการมสีว่นรว่มของคณะสงฆก์บัชุมชนในการสง่เสรมิการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนก

ธรรมและแผนกบาลี

บรรณานุกรม

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, 

 กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำากัด, ๒๕๔๕.

พระราชวรมุนี. การศึกษาคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร: มปป.

กระทรวงศึกษาธิการ. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี. กรุงเทพมหานคร: 

 กรมการศาสนา, ๒๕๔๑.

นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม และวลัยพร ศิริภิรมย์. แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามพระราชบัญญัติ

 การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕.
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ศึกษาแนวทางการบริหารงานโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

อำาเภอเมือง จังหวัดน่าน

A Study of Approach Management to Buddhist Sunday School, 

Muang District, Nan Province.

พระจำาเริญ จิตฺตสำวโร *

พระครูโกศัยพัฒนบัณฑิต,ผศ.ดร.**

ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์ ***

บทคัดย่อภาษาไทย

 การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา

วันอาทติย ์๒) เพือ่ศกึษาปัญหาอปุสรรคของการบริหารงานของศนูยศ์กึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย ์อำาเภอเมอืง 

จังหวัดน่าน ๓) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อำาเภอเมือง จังหวัด

น่าน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 

 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในสมัยเริ่มแรกนั้นมีชื่อว่า โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

โดยทีโ่รงเรยีนพระพทุธศาสนาวนัอาทติยเ์กดิขึน้ครัง้แรกท่ีประเทศศรลีงักา โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูพระศาสนา

และ การรุกรานของศาสนาคริสต์ที่เข้ามารุกราน ซึ่งโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นนี้มีลักษณะเป็นสถาบันอาสาคือ คณะครู

และอาจารย์ทำางานโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ มีทั้งฆราวาสและพระภิกษุ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาและศาสนา

ซึ่งอยู่ภายใต้การดำาเนินงานของสมาคมยุวพุทธิก (Young Men Buddhist Association หรือ Y.M.B.A.) สำาหรับ

โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในประเทศไทยนั้น เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึ่งเป็นช่วงระยะสงครามโลกครั้ง

ที่ ๒ เกิดการผสมผสานวัฒนธรรม ในราวปี พ.ศ. ๒๔๙๖-๒๕๐๐ พระพิมลธรรม (อาจ อาสภเถระ) สังฆมนตรี

ว่าการองค์การปกครองและองค์สภานายก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางไปดูกิจการพระพุทธศาสนา

ที่ประเทศพม่าและประเทศศรีลังกา ได้เห็นพระสงฆ์ในประเทศเหล่านั้นจัดสอนศีลธรรมให้แก่เด็กเฉพาะในวัน

อาทิตย์ได้ผลดีมาก จึงได้นำาเอาแนวคิดนี้มาใช้ที่ประเทศไทยจนเกิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรก

ของไทยในปี ๒๕๐๕ เป็นต้นมา 

 จากการศึกษาวิจัยถึงปัญหาอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย์ในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดน่าน พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในมุมมองของนักเรียนเองนั้น โดยภาพรวมพบว่า โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ประสบปัญหาอยู่ ๕ ด้านคือ ๑) ปัญหาอุปสรรคด้านการจัดการเรียนการสอน ๒) ปัญหาอุปสรรคด้านครูผู้สอน 

 * นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ** ประธานควบคุมวิทยานิพนธ์

 *** กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

๔๗๔
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๓) ปัญหาอุปสรรคด้านสื่อการเรียนการสอน ๔) ปัญหาอุปสรรคด้านการวัดผล ๕) ปัญหาอุปสรรคด้านการจัดการ

สภาพแวดล้อมการเรียน 

 จากการศึกษาวจัิยถงึแนวทางการบรหิารงานของศนูยศ์กึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติยใ์นอำาเภอเมอืง

น่าน จังหวัดน่าน พบว่า แนวทางการบริหารงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อำาเภอเมือง จังหวัดน่าน

มีทั้งหมด ๘ ด้าน ดังนี้ ๑) แนวทางการบริหารงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ด้านการบริหารทั่วไป 

๒) แนวทางการบริหารงานศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ด้านหลักสูตร ๓) แนวทางการบริหารงานศูนย์ศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ด้านวิชาการ ๔) แนวทางการบริหารงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ด้าน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๕) แนวทางการบริหารงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ด้านบุคลากร ครูผู้สอน 

๖) แนวทางการบรหิารงานศูนย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติยด์า้นสือ่การเรยีนการสอน ๗) แนวทางการบรหิาร

งานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ด้านการจัดการสภาพแวดล้อม ๘) แนวทางการบริหารงานศูนย์ศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ด้านงบประมาณ 

คำาสำาคัญ: โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ABSTRACT

 The objectives of this research were: 1) to study the history of Buddhist Sunday 

school. 2) to study the problems of Buddhist Sunday School Management in Muang District, 

Nan Province. 3) to study an approach management of Buddhist Sunday School, Muang district, 

Nan province. The result of this research was found that:

 The history of Buddhist Sunday school. 

 Buddhist Sunday school had beginning on Sri Lanka that the purpose to restore of 

Buddhism and protection from Christian attack. Buddhist Sunday school like the volunteer school 

because there aren’t pay for teachers. There are monks and laymen that working under the 

Young Men Buddhist Association or Y.M.B.A. In Thailand the Buddhist Sunday school had been 

begin on 2488 B.A. that was the time of the World War II, there are cultural assimilation. In the 

2496-2500 B.A. Phrapimoladhamma (Aard Asapadhera) the Sangha president of Mahachulalong-

kornrajavidyalaya University had goes to Myanmar and Sri Lanka for visit Buddhist activities. He 

saw the monks teach the morality to students on Sunday. There fore, he had apply this idea 

to Thailand and have the first Buddhist Sunday school in 2505 B.A

 The problems of Buddhist Sunday School Management in Muang District, Nan Province 

was found that:

 There are 5 problems of educational management were, 1) the problem on learning 

management. 2) the problem on teacher. 3) the problem on instructional media. 4) the problem 

on educational tests and measurements. 5) the problem on learning environment management.

๔๗๕
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 The result of the ways management of Buddhist Sunday School, Muang district, Nan 

province was found that there are 8 ways of management 1) the way management of Buddhist 

Sunday school on general management. 2) the way management of Buddhist Sunday school 

on Curriculum management. 3) the way management of Buddhist Sunday school on academic 

management. 4) the way management of Buddhist Sunday school on activity management. 

5) the way management of Buddhist Sunday school on personnel management. 6) the way 

management of Buddhist Sunday school on instructional media management. 7) the way man-

agement of Buddhist Sunday school on budget management.

Keywords: Buddhist Sunday School

๑. บทนำา
 การศึกษาเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับทุกคนและเป็นพื้นฐานสำาคัญของสังคมในระบอบประชาธิปไตย เป็น

สทิธเิสรีภาพของบุคคลในสงัคมทีค่วรจะไดร้บัโอกาสเพือ่พัฒนาศักยภาพของคนพระราชบญัญตักิารศึกษาแหง่ชาต ิ

พ.ศ.๒๕๔๒ หมวดที่ ๑ มาตราที่ ๘ ความว่า การจัดการศึกษาให้ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับประชาชนให้

สงัคมมสีว่นรว่มในการจัดการศกึษา และสามารถพฒันาสาระกระบวนการเรยีนรูใ้หเ้ปน็ไปอยา่งตอ่เนือ่ง ๕๐๖ การ

พัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการศึกษาเป็นกลไกที่สำาคัญที่สุดในการพัฒนา

คุณภาพของคนให้มีความสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้อย่างเต็มท่ี ทำาให้เป็นคนท่ีรู้จักคิดวิเคราะห์ 

รู้จักแก้ปัญหา รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีศีลธรรม 

จริยธรรม คุณธรรม และสามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ๕๐๗

 อีกท้ังการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้วัดมีสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษา รัฐบาลควรจัดให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

ของชุมชน เพราะในกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ทางศาสนา ถือเป็นกระบวนการสำาคัญที่จะนำาไปสู่การพัฒนา

คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และวัดเป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนมา

หลายยุคหลายสมัย ให้บุคคลเกิดความรู้คู่คุณธรรมตลอดชีวิต ซ่ึงปัจจุบันวัดจำานวนมากจัดการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ วัดในพระพุทธ

ศาสนา มีหน้าที่หลัก คือ เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจและแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา พระสงฆ์ช่วยปลูกฝังคุณธรรม

ให้เกิดข้ึนแก่คนในชุมชน สั่งสอนให้คนเป็นคนดี ระบบการศึกษาสมัยใหม่และสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป

ของสังคมไทย ทำาให้คนไทยห่างไกลออกไปจากวัดมากขึ้นทุกที ทั้งๆ ที่วัดยังคงมีภาพของความเป็นผู้ให้อยู่อย่าง

ไม่เปลี่ยนแปลง แต่การที่วัดได้ มีบทบาทเปลี่ยนแปลงไปในสายตาของคนในสังคม ก่อให้เกิดผลกระทบเกิดการ

เปลี่ยนแปลงต่อสังคมชาวพุทธแบบดั้งเดิมของคนไทย หากเราจะนำาวัดกลับมาเป็นที่กล่อมเกลาปลูกฝังจริยธรรม

 ๕๐๖ สำานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, (๒๕๔๕). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ: พริกหวานก

ราฟฟิค, หน้า ๔.

 ๕๐๗ กระทรวงวัฒนธรรม. (๒๕๕๑), คู่มือการดำาเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, หน้า ๔๙.

๔๗๖



476 477
การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ความดงีามตา่งๆ ดัง่เชน่อดตี เราจะสามารถทำาไดห้รือไม่วดัมีบทบาทสำาคัญอย่างย่ิงตอ่สังคมและวถิชีีวติของคนไทย 

ทัง้ในอดตีและปัจจุบันเพราะนอกจากจะเป็นสถานทีพ่ำานกัของพระภกิษุสามเณรแลว้ ยงัเปน็สถานทีส่ำาหรับศึกษา

เล่าเรยีนและเผยแผพ่ระพทุธศาสนาตามประเพณดีัง้เดิมมาชา้นานตัง้แตส่มยักรงุสุโขทยัเปน็ราชธาน ีเมือ่พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของตะวันตก วัดหลายแห่งทั้งในเมืองหลวง

และหัวเมือง ได้ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาตามวิธีการสมัยใหม่ แต่เมื่อ

การศกึษาในระบบโรงเรยีนมีการขยายตัวมากขึน้ มรีะดบัการศึกษาสงูขึน้ และเนือ้หาวชิาทีส่อนในโรงเรยีนมเีรือ่ง

ราวที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระศาสนามากขึ้น วัดกับโรงเรียนก็แยกออกจากกันจนเกือบสิ้นเชิง พระสงฆ์ไม่เกี่ยวข้องกับ

วชิาทีม่ากบัความเจรญิสมยัใหมท่ำาใหข้าดสือ่กลางในการรับรู้ร่วมกนั ความเช่ือถอืของประชาชนตอ่พระสงฆท่ี์เคย

นับถือว่าเป็นผู้นำาทางปัญญา คำาแนะนำาสั่งสอนของพระสงฆ์ที่เคยมีค่ายิ่งกลับแปรเปลี่ยนไป บทบาทของวัดและ

พระสงฆ์ห่างเหินกับสภาพสังคมและความเจริญที่นับวันจะมีมากขึ้นทุกวัน การที่จะชักนำาให้เข้าหาหลักธรรมทาง

ศาสนาที่เขายังไม่รู้นั้น เกิดเป็นความไม่เข้าใจกันมากขึ้น ๕๐๘

 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัด มูลนิธิ 

สมาคม สถานศกึษา หรอืหนว่ยงานของรฐั ได้จัดตัง้ขึน้เพ่ือเปน็แหลง่ใหก้ารศึกษา อบรมปลกูฝงัศีลธรรม วัฒนธรรม

และประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน มีชื่อย่อว่า “ศพอ.” ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นองค์กร

ทางพระพุทธศาสนาองค์กรหนึ่งที่พระสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน 

ใหก้ารศึกษาอบรมประชาชน ซึง่กลุม่เปา้หมายสว่นใหญเ่ปน็เดก็และเยาวชนท่ีกำาลังอยู่ในวัยแห่งการศึกษาขัน้พ้ืน

ฐาน เพือ่ใหรู้จั้กใชเ้วลาวา่งในวนัหยดุเรยีน เขา้มาศกึษาหาความรูค้วามเขา้ใจตามหลกัคำาสอนทางพระพทุธศาสนา

แล้วน้อมนำาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน

 จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีที่ต้ังอยู่ทางภาคเหนือตอนบน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา 

เรียกได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีความสงบสุขทั้งทางด้านกายภาพและสังคม วิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดน่านอาศัย

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิต สังเกตได้จากการท่ีมีวัดวาอารามเป็นจำานวนมาก

ในจงัหวดันา่น ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความศรทัธาในพระพุทธศาสนาและวถิชีีวติแบบพุทธ เพราะเยาวชนไดร้บัการ

จัดการศึกษาในรูปแบบของพุทธบูรณาการ โดยอาศัยการจัดการศึกษาทั้งภายในโรงเรียนและทางวัด ในส่วนของ

ทางวัด เยาวชน เด็กนักเรียนได้รับการจัดการศึกษาในรูปแบบของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โดยที่มี

พระสงฆ์เป็นผู้นำา และได้รับการร่วมมือจากประชาชนในจังหวัดน่าน ในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบัน ศูนย์ศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในจังหวัดน่านเหลือเพียงแค่ ๔ แห่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการศูนย์ศึกษา

พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยท์ีน่บัวนัจะประสบปญัหาในดา้นการบรหิารงาน กอปรกบัจำานวนนกัเรยีนท่ีเข้ามาเรยีน

ในศูนย์ศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยก็์ลดนอ้ยลง ภาวะการขาดครทูีม่คีวามรูค้วามสามารถในรายวชิาพระพทุธ

ศาสนาเพิม่มากขึน้ และประเดน็ทีส่ำาคญัคอื การขาดการสนบัสนนุจากหนว่ยงานองค์กรท่ีเกีย่วขอ้ง โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในด้านหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม งบประมาณ รวมไปถึงการขาดการมีส่วนร่วมระหว่างวัด 

บ้าน โรงเรียน จึงทำาให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในจังหวัดน่านประสบปัญหาดังกล่าว 

 ๕๐๘ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบัน, หนังสือชุดหลักธรรมเฉลิมพระเกียรติ เล่ม ๕๔/๖๐, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๐), หน้า ๑๖–๑๘.

๔๗๗
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 ดงันัน้ จากความสำาคญัดังกลา่ว ผูว้จัิยในฐานะทีเ่ปน็พระสงฆใ์นเขตอำาเภอเมอืง จังหวัดนา่น ได้ตระหนกั

ถงึความสำาคญัและความรักในพระพุทธศาสนา จงึสนใจทีศึ่กษาประวตัคิวามเปน็มาของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนา

วันอาทติย ์ปัญหาอุปสรรคของการบรหิารงานศนูยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ อำาเภอเมอืง จงัหวดันา่น และ

แนวทางการบริหารงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อำาเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อให้การบริหารจัดการ

ศกึษาของศนูยศ์กึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยข์องอำาเภอเมอืง จงัหวดันา่น เปน็ไปเพือ่ประโยชนข์องเยาวชนและ

พระศาสนาต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

 ๒.เพือ่ศึกษาปญัหาอปุสรรคของการบรหิารงานของศนูยศ์กึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย ์อำาเภอเมอืง 

จังหวัดน่าน

 ๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อำาเภอเมือง จังหวัดน่าน

๓. วิธีการดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ลำาดับขึ้น

ตอนการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล 

  ก. ขอ้มูลปฐมภูมิ ศกึษาคน้ควา้และเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากคมัภรีพ์ระไตรปฎิกภาษาไทยฉบบัมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙

  ข.ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือหรืองานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ๓.๒ ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

  ผู้วจิยัไดก้ำาหนดขอบเขตในการศกึษาคือ ศนูยศ์กึษาพระพทุธศาสนาวันอาทิตย ์ในอำาเภอเมอืง จงัหวดั

น่าน จำานวน ๔ โรงเรียน โดยมีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ เจ้าคณะจังหวัดน่าน ๑ รูป เจ้าคณะอำาเภอเมือง 

๑ รปู เจ้าคณะตำาบล ๑ รปู ผูบ้รหิารโรงเรยีน ๘ รูป ตลอดจนถงึนกัเรียนทีก่ำาลงัศกึษาในศนูยศ์กึษาพระพทุธศาสนา

วันอาทิตย์จำานวน ๒๐ คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 เจ้าคณะจังหวัดน่าน      ๑ รูป

 เจ้าคณะอำาเภอเมือง      ๑ รูป

 เจ้าคณะตำาบล       ๑ รูป

 ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน   ๑ คน

 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระธาตุช้างคำ้าวรวิหาร อำาเภอเมือง จังหวัดน่าน

 ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระธาตุช้างคำ้า   ๑ รูป

 เลขานุการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระธาตุช้างคำ้าฯ   ๑ รูป

 นักเรียนโรงเรียน พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระธาตุช้างคำ้าฯ   ๕ คน

 ผู้ปกครอง        ๒ คน

๔๗๘
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 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไผ่เหลือง อำาเภอเมือง จังหวัดน่าน

 ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไผ่เหลือง   ๑ รูป

 เลขานุการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไผ่เหลือง  ๑ รูป

 นักเรียนโรงเรียน พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไผ่เหลือง   ๕ คน

 ผู้ปกครอง        ๒ คน

 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดมิ่งเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดน่าน

 ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดมิ่งเมือง   ๑ รูป

 เลขานุการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดมิ่งเมือง    ๑ รูป

 นักเรียนโรงเรียน พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดมิ่งเมือง     ๕ คน

 ผู้ปกครอง         ๒ คน

 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะไมย์ อำาเภอเมือง จังหวัดน่าน

 ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะไมย์   ๑ รูป

 เลขานุการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะไมย์     ๑ รูป

 นักเรียนโรงเรียน พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะไมย์    ๕ คน

 ผู้ปกครอง        ๒ คน

 ๓.๓ ขั้นตอนการประมวลผลและเรียบเรียง

 เป็นขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นการนำาข้อมูลจากขั้นตอนต่างๆ ในข้างต้นมาทำาการประมวลผลเรียบเรียง

และสรปุเพ่ือเขยีนงานวจัิยใหถู้กต้องตามวตัถปุระสงค์ทีต่อ้งการทราบและตัง้ขอ้เสนอแนะแนวทางการวิจยัตอ่ไป

๔. สรุปผลการวิจัย  
 ๔.๑ ประวัติความเป็นมาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

 จากการศึกษาวิจัยพบว่า ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในสมัยเริ่มแรกนั้นมีชื่อว่า โรงเรียน

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โดยที่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เกิดข้ึนครั้งแรกที่ประเทศศรีลังกา โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือฟื้นฟูพระศาสนาและ การรุกรานของศาสนาคริสต์ที่เข้ามารุกราน ซึ่งโรงเรียนที่จัดตั้งข้ึนนี้มี

ลักษณะเป็นสถาบันอาสาคือ คณะครูและอาจารย์ทำางานโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ มีทั้งฆราวาสและพระภิกษุ 

ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาและศาสนาซึ่งอยู่ภายใต้การดำาเนินงานของสมาคมยุวพุทธิก (Young Men Buddhist 

Association หรือ Y.M.B.A.)

 สำาหรับโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในประเทศไทยน้ัน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึ่งเป็นช่วง

ระยะสงครามโลกครัง้ที ่๒ เกดิการผสมผสานวฒันธรรม จนทำาใหเ้กดิพฤตกิรรมการเลยีนแบบชาวตะวนัตก ทำาให้

รัฐบาลไทยเกิดความตระหนักในเรื่องนี้ กอปรกับกลัววัฒนธรรมไทยถูกลืม จนทำาให้รัฐบาลได้มีมาตรการส่งเสริม

ให้เยาวชนไทยใส่ใจในเรื่องศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมากยิ่งขึ้น จนในราวปี พ.ศ.๒๔๙๖-๒๕๐๐ พระ

พิมลธรรม (อาจ อาสภเถระ) สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครองและองค์สภานายก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ไดเ้ดนิทางไปดูกจิการพระพทุธศาสนาทีป่ระเทศพมา่และประเทศศรลีงักา ไดเ้หน็พระสงฆใ์นประเทศเหล่านัน้จัด

สอนศลีธรรมใหแ้กเ่ด็กเฉพาะในวนัอาทิตยไ์ด้ผลดมีาก ทา่นจงึไดน้ำาแนวคิดนีม้าเผยแผแ่กพ่ระ เจา้หนา้ทีแ่ละพระ

๔๗๙
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นสิติของมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัฟงั และในป ีพ.ศ.๒๕๐๑ จงึมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการอบรมสอนพระพุทธ

ศาสนาวนัอาทติยข์ึน้ ในชือ่ว่า “คณะกรรมการอบรมศลีธรรมแกเ่ดก็และเยาวชน” คณะกรรมการไดป้ระชุมคร้ังแรก

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๑ เมื่อพิจารณาวางแนวทางและหลักสูตรให้การศึกษาอบรมสำาหรับเด็กและเยาวชน

แล้ว ทีป่ระชมุไดแ้ตง่ต้ังคณะอนกุรรมการขึน้ชดุหนึง่ ทำาหน้าท่ียกรา่งและรว่มกันพิจารณาหลักสูตรจนเม่ือท่ีประชุม

เห็นชอบแล้ว การเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์จึงเริ่มขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๐๑ เป็นต้น

มา โดยมีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้กำาเนิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศไทย 

 ๔.๒ ปญัหาอุปสรรคการบรหิารงานศูนยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์อำาเภอเมืองนา่น จงัหวัด

น่าน 

 จากการศึกษาวิจัยถึงปัญหาอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย์ในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดน่าน พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในมุมมองของนักเรียนเองนั้น โดยภาพรวมพบว่า โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ประสบปญัหาอยู ่๕ ดา้นคอื ๑) ปัญหาอปุสรรคด้านการจัดการเรยีนการสอน ประกอบไปดว้ย ปัญหาด้านกจิกรรม

การเรียนการสอน ปัญหาครูไม่มีวิธีการสอนที่ ปัญหาเนื้อหารายวิชาไม่มีความน่าสนใจ ปัญหาจำานวนนักเรียนใน

ห้องมีจำานวนมาก ๒) ปัญหาอุปสรรคด้านครูผู้สอน ประกอบไปด้วย ปัญหาครูผู้สอนมีวัยวุฒิมาก ปัญหาครูผู้สอน

มีแต่พระสงฆ์ ปัญหาเปลี่ยนครูผู้สอนบ่อย ๓) ปัญหาอุปสรรคด้านสื่อการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย ปัญหา

สื่อการเรียนการสอนมีสภาพเก่า ปัญหาสื่อการเรียนการสอนไม่ทันสมัย ปัญหาส่ือการเรียนการสอนชำารุดบ่อย 

ปัญหาสื่อการเรียนการสอนมีน้อย และปัญหาสื่อการสอนไม่สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน ๔) ปัญหาอุปสรรคด้าน

การวัดผลประเมินผล ประกอบไปด้วย ปัญหาเกณฑ์ในการวัดผลประเมินผลไม่ชัดเจน ปัญหาไม่มีการทดสอบ

ระหวา่งเรยีน ปญัหาไม่มีการวดัผลประเมินผลกอ่นเรียนและหลงัเรยีน ปญัหาการวดัผลประเมนิผลทีไ่มห่ลากหลาย 

ปญัหาสัดสว่นของคะแนนไมเ่หมาะสม ๕) ปญัหาอปุสรรคดา้นการจัดการสภาพแวดลอ้มการเรยีน ประกอบไปดว้ย 

ปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ ปัญหาห้องนำ้าส่งกลิ่นเหม็น ปัญหาไม่มีสถานที่พักผ่อนเวลาพักการเรียน และปัญหา

ห้องเรียนชำารุดและอุปกรณ์อำานวยความสะดวกมีน้อย

 ๔.๓ แนวทางการบริหารงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อำาเภอเมือง จังหวัดน่าน

 จากการศึกษาวิจัย พบว่า แนวทางการบริหารงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อำาเภอเมือง 

จังหวัดน่านมีทั้งหมด ๘ ด้าน ดังนี้ 

  ๑) แนวทางการบรหิารงานศนูย์ศกึษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์ดา้นการบรหิารท่ัวไป คือ มีการ

กำาหนดนโยบายการบริหารงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทั้ง ๙ ด้าน โดยคำานึงถึง การบริหารศูนย์ฯ 

การพัฒนาบุคลากรทางด้านคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร

สถานที่ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

   ๒) แนวทางการบริหารงานศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ด้านหลักสูตร คือ จะต้องจัดการ

เรียนการให้ให้ครบทั้ง ๓ ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยมีการจัดการรายวิชาที่ทำาการเรียน

การสอนคือ รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก และจัดให้มีการสอบธรรมศึกษาทั้ง ๓ ระดับ คือ ระดับต้น ศึกษา

ควบคู่ไปกับธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับกลาง ศึกษาควบคู่ไปกับธรรมศึกษาชั้นโท และระดับสูง ศึกษาควบคู่ไปกับ

ธรรมศึกษาชั้นเอก

  ๓) แนวทางการบริหารงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ด้านวิชาการ คือ จะต้องพัฒนา

๔๘๐
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

คณุภาพดา้นการศกึษาให้เด็กเป็นผูท้ีมี่ความรูค้วามคูค่ณุธรรมจรยิธรรม มกีารวางแผนพฒันา หรอืแผนเชงิกลยทุธ์ 

การนำาแผนไปปฏบิตั ิและประเมนิผลการปฏบิติัตามแผนงาน ซึง่จะชว่ยใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่การจดัการศกึษา

ในด้านวิชาการ 

  ๔) แนวทางการบริหารงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ

ต้องเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการ ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย ให้ได้รับประสบการณ์จากการ

ปฏิบัติจริง มีความหมาย และมีคุณค่าในการพัฒนา ผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

มุง่เสรมิเจตคติ คณุคา่ชีวิต ปลกูฝงัคณุธรรมและค่านยิมทีพ่ึ่งประสงค์ สง่เสรมิใหรู้เ้รยีนรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง สรา้ง

จติสำานกึในธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ม ปรบัตัวและปฏบิตัตินใหเ้ปน็ประโยชนต์อ่สงัคมประเทศชาตแิละดำารงชวีติ

ได้อย่างมีความสุข

  ๕) แนวทางการบริหารงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ด้านบุคลากร ครูผู้สอนคือ 

บุคลากรในแหล่งการเรียนรู้ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันต่อ

เหตุการณ์ และสถานการณ์โลก รวมทั้งเป็นผู้ใฝ่หาความรู้เพื่อความรู้ความสามารถในการทำางานของตน ซึ่งทั้งผู้

บริหารและบุคลากรควรพัฒนาตนเองอย่างสมำ่าเสมอ

  ๖) แนวทางการบริหารงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ด้านสื่อการเรียนการสอน คือ 

จะต้องมีการพัฒนารูปแบบของสื่อให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ธรรมชาติของสาระการเรียน

รู้และศักยภาพของผู้เรียน และสื่อการเรียนการสอนจะต้องตรงกับจุดประสงค์ เนื้อหาและกิจกรรมของบทเรียน 

อีกทั้งยังต้องใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุดด้วย

  ๗) แนวทางการบรหิารงานศนูยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทติย ์ดา้นการจดัการสภาพแวดลอ้ม 

คือ จะต้องมีการพัฒนาในด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะต้องพัฒนาทั้งทาง

ด้านกายภาพ คือ อาคารสถานที่ ความสะอาด ความร่มรื่น ความสงบ รวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้อง

ถิ่น เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมๆกัน

  ๘) แนวทางการบรหิารงานศนูยศ์กึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย ์ดา้นงบประมาณ คอื ศนูยศ์กึษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จะต้องยึดหลักการในการบริหารงบประมาณคือ ต้องจะต้องคำานึงถึงการใช้เงินให้เกิด

ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ มีการแยกแยะหมวดหมู่ของรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบ พิจารณาถึงความ

สมเหตุสมผลของการใช้งบประมาณ และคำานึงถึงความสมดุลของการใช้เงินแต่ละด้าน มีความชัดเจน โปร่งใส 

ตรวจสอบได้และคำานึงถึงประโยชน์ของศูนย์เป็นที่ตั้ง

๕. ข้อเสนอแนะ
 ๕.๑ ในการศกึษาวจัิยเรือ่ง ศกึษาแนวทางการบรหิารงานศนูยศ์กึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์อำาเภอ

เมือง จังหวัดน่าน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

  ๕.๑.๑ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรที่จะเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนการบริหารจัดการ

  ๕.๑.๒ ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยท่ีทำาให้จำานวนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในปัจจุบัน

มีจำานวนนักเรียนลดน้อยลง

  ๕.๑.๓ ควรมกีารศกึษาถงึผลสมัฤทธิข์องการศึกษาของศูนย์ศกึษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กบั

สถานศึกษาทั่วไป
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 ๕.๒ ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

  ๕.๒.๑ ควรมีการศกึษาวจัิยเปรยีบเทยีบกบัศูนยพุ์ทธศาสนาวดัอาทติยใ์นจงัหวดัอืน่ๆ และนำาผล

มาเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแต่ละแห่ง เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่ดีและ

เหมาะสม

  ๕.๒.๒ ควรมกีารศกึษาพฤตกิรรมของนกัเรยีนหลงัจากท่ีเข้ามาศกึษาในศูนยศ์กึษาพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์

  ๕.๒.๓ ควรมกีารศกึษาวเิคราะหถ์งึแนวทางการบริหารจดัการของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนั

อาทิตย์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์การศึกษาที่จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำาบลท่าอิฐ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

An AppIication of Sangahavatthu 4 for Development of Quality 

to Population-Life in Uttharadit Municipalty Community, 

Tha-it Sub-District, Muang Uttharadit DIistrict, Uttaradit Province 

 พระชีพชยุตม์ ถาวรจิตฺโต * 

 พระครูโสภณพัฒนานุยุต,ผศ.ดร, รองศาสดาจารย์พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ **  

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำาบลท่าอิฐ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษา

ความหมาย และความสำาคัญของหลักสังคหวัตถุ ๔ ในพระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ใน

ชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำาบลท่าอิฐ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๒) เพื่อศึกษา สภาพปัญหา 

อปุสรรค ในการส่งเสรมิการพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน ในชมุชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดติถ ์ตำาบลท่าอิฐ อำาเภอ

เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ และ ๓) ศึกษา การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อการ

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชน ในชมุชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดติถ ์ตำาบลท่าอิฐ อำาเภอเมืองอุตรดติถ์ ตามปจัจยัส่วน

บคุคล โดยเปน็การศกึษาวจัิยแบบผสานวธิ ี(Mixed Methods Research) ใช้การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative 

Research) ในการวิจัยอิงการสำารวจ (Quantitative Research) ด้วยการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำานวน ๓๙๖ คน และการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

เป็นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) 

จากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ให้ความสำาคัญ จำานวน ๒๑ รูป/คน ผลการวิจัยพบว่า   

 ๑) ความคดิเหน็ของประชาชนตอ่การประยุกตห์ลักสังคหวตัถ ุ๔ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชวีติประชาชน

ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำาบลท่าอิฐ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( = ๓.๗๓, S.D. = ๐.๗๕) เมื่อจำาแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อยตามลำาดับ พบว่าในการ

ประยุกต์หลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำาบลท่า

อิฐ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถเรียงลำาดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ดังนี้ ความ

คิดเห็น ด้านอัตถจริยา มีระดับสูงสุด ( = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๗๘) รองลงมาคือ ด้านปิยวาจา ( = ๓.๖๖, S.D. = 

๐.๘๐) ด้านสมานัตตตา ( = ๓.๖๑, S.D. = ๐.๘๑) และด้านทานอยู่ในลำาดับท้ายที่สุด ( = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๘๐)

 * นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่

 ** อาจารย์ท่ีปรึกษา
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 ๒) ความคิดเห็นเก่ียวกับศึกษาหลักธรรมต่อ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 

235 คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓ มีอายุระหว่าง ๔๐ – ๖๐ ปี จำานวน ๑๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙ มีระดับการ

ศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีจำานวน ๑๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖ มีรายได้ต่อเดือน ตำ่ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน 

มีจำานวน ๑๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖ และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง มีจำานวน ๑๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ 

๓๐.๘ การ โดยประชาชนมกีารประพฤตปิฏิบตัพิฒันาคณุภาพชีวติดีขึน้ มีแนวคิดในทางบวก คือ การท่ีทุกคนรูจ้กั

การให ้พูดจากนัดว้ยความสภุาพ มคีวามเอือ้อาทรชว่ยเหลอืเกือ้กลูตอ่กนัและกนั และมคีวามเคารพใหเ้กยีรตอิยา่ง

สมำา่เสมอ ปฏบิตั ิตามกฎระเบียบของสงัคม เสยีสละทัง้ในครอบครวัและชุมชน สง่ผลใหม้กีารพัฒนาคุณภาพชีวติ

ในชุมชน

 ๓) ความคิดด้าน สภาพปัญหา อุปสรรค ต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชน ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำาบลท่าอิฐ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการ

กำาจดัจดุออ่นทีเ่กดิจาก สภาพปัญหา อปุสรรค สำาหรบัประชาชน ควรเพิม่การเอือ้เฟือ้เผ่ือแผใ่หก้นัและกัน ทัง้ดา้น

กำาลังกาย กำาลังทรัพย์ และกำาลังสติปัญญา มีการเสียสละประโยชน์ส่วนตน เอื้อประโยชน์ส่วนร่วม พูดจาด้วยคำา

พูดที่ไพเราะเสนาะหู ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อการพัฒนาตนเอง และปฏิบัติต่อชุมชนให้เจริญก้าวหน้า

ต่อไป

 ๔) ความคิดเห็นของประชาชน ต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ ๔ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนในชมุชนเขตเทศบาลเมอืงอตุรดติถ์ ตำาบลท่าอฐิ อำาเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์จำาแนกตามปจัจยั

ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่

ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนปัจจัยด้านอาชีพ มี

ความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้

คำาสำาคัญ: การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ ๔, การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

 Abstract

 The purpose of this study were 1 ) to study the man and the Sangahavatthu ๔ principle 

for the population life qualitative development of community in Muang Uttaradit Municipality 

area,Tha-it sub-district, Muang Uttaradit District, Uttaradit Province 2) to study the problems and 

obstacles for the live qualitative developed support of community in Muang Uttaradit community 

area, Tha-it sub-district, Muang Uttaradit District, Uttaradit Province as Sangahavatthu 4 principle, 

3) to study the man and the Sangahavatthu 4 principle for the population life qualitative devel-

opment of community in Muang Uttaradit Municipality area,Tha-it sub-district, Muang Uttaradit 

District, Uttaradit Province as personal factor by being the mixed methods research, used the 

questionnaire. The sample group amount to be the purposive sampling. Collected the data by 

๔๘๔
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in depth interview from 21 monks per person of the sample group.

The results of this study were 

 1) the people “s opinion to word the application of Sangahavatthu 4 principle for the 

populationlife qualitative development of community in Muang Uttaradit Municipality area,Tha-it 

sub-district, Muang Uttaradit District, Uttaradit Province by concluding was in more level X=3.73, 

S.D= 0.75 and dividing into each aspect arranged from more to least in order found that the 

principle for the population life qualitative development of community in Muang Uttaradit 

Municipality area,Tha-it sub-district, Muang Uttaradit District, Uttaradit Province could order the 

question-answered people’s opinion such as Atthacariya aspect was at more level (X = 3.71, S.D 

= 0.78 ) the second was Piyavaca aspect (X = 3.66, S.D. = 0.80 ), Samanattata aspect (X =3.61, 

S.D. =0.81 ) and Dana aspect was a t last (X =3.53, S.D. =0.80 ) 

 2) The opinion of the Dhama principle to ward people who answer the questionnaire, 

most people were female, 235 people calculated 5lated9.3 percentages and 174 people of 

40-60 ages were 43.9 percentages, 133 people calculated33.6 percentages were higher than 

bachelor’s degree level, 157 people calculated 29.6 percentages had the income per month 

were under 10,000 baht per month and the most people were 122 employee calculated 30.8 

percentages the people improved the life qualitative development and were positive thinking by 

everybody knew the give, speaking were polite solicitude and help together,had the respect and 

always showed the respect, acted as social rules, sacrificed in family and community resulted 

to have the life quality development in community

 3) the thought of aspect of problem, obstacle to the application of Sangahavatthu 

๔ Principle for the population-live qualitative development of community in Muang Uttaradit 

Municipality area, Tha-it sub-district, Muang Uttaradit District, Uttaradit Province, to get rid of 

the weak point caused the problem, obstacle for population and each other ought to increase 

the generosity including the aspect of bodily strength, property and intelligence, sacrificed self 

advantage, cared about the public advantage, spoke with sweet words, dependent upon one 

another to develop oneself then acted to progress the community; 4) the population’s opinion 

to the application of Sangahavatthu ๔ principle for the population-live qualitative develop-

ment of community in Muang Uttaradit Municipality area,Tha-it sub-district, Muang Uttaradit 

District, Uttaradit Province divided in to the personal factor such as sex, age, educational level 

professional and income per month found that the differential population such as sex, age, 

educational level and the differential right principal application to develop the population-live 

qualities of community in Muang Uttaradit Municipality area were not different. So denied the 

determined assumption. The professional factor aspect was the different opinion, so accepted 

the determined assumption.

๔๘๕
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Keywords: An application of Sangahavatthu 4, popuration-life qualitative development 

in Community of Muang Uttaradit Municipality 

๑. บทนำา
  มนุษย์พ้นจากความเป็นคนป่าเถื่อน เริ่มมีอารยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และสร้างกฎ

ระเบียบของการอยู่ร่วมกัน ทำามาหากินด้วยการเพาะปลูก ที่เราเรียกกันว่า ยุคเกษตรกรรม (the Farm) อาศัย

ธรรมชาตใินการดำาเนินชวิีต และต่อมาเหน็วา่ ความสขุทีแ่ทจ้รงิยงัไมเ่พียงพอ ตอ่การดำารงชีวิต จงึไดม้กีารพัฒนา

วทิยาการและระบบใหม่เขา้มาสง่เสริม ประเทศไทยเขา้สูย่คุอุตสาหกรรม (Industrial era) ขณะนี ้กลา่วไดว้า่ กำาลงั

ก้าวย่างจากยุคอุตสาหกรรม ที่ใช้กิจกรรมเงินทุนและแรงงาน เพื่อที่จะผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีการบริการ เปลี่ยน

ผา่นมาสูย่คุโลกาภวิตัน ์(Globalization) หรือยคุดจิติรอน (Digital) อันเปน็ผลมาจากการพัฒนาการตดิตอ่สือ่สาร 

แพร่กระจายไปทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้าง

ขวาง อันแสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโตทางด้านการศึกษาความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่เชื่อม

โยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม หน่วยบริการธุรกิจต่าง ขณะเดียวกันยุคสารสนเทศ หรือยุคไอที กำาลังเข้า

มามีบทบาท เป็นผลลัพธ์ของการประมวลข่าวสาร เพื่อนำามาใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ การจัดการดำาเนินการ 

นำาไปสู่องค์ความรู้หรือปัญญา หรือสังคมแห่ง สารสนเทศ อันหมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับ

การใช้งานทันกับเวลาและอยู่ในรูปที่พร้อมใช้ได้ทุกขณะ ๕๐๙

  สังคมไทยได้รบัผลกระทบสูก่ารเปลีย่นผา่นจากยคุสูย่คุอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้ดา้นการศกึษา เศรษฐกจิ สังคม 

การเมอืง และการปกครอง สง่ผลกระทบตอ่การดำาเนนิชวีติ และเปลีย่นแปลงความเปน็อยูข่องประชาชนเปน็อยา่ง

มาก ความไม่เท่าเทียมในสังคม มีการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น การเอารัดเอาเปรียบมีมากขึ้น ทำาให้ต่างคนต่าง

ดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ชาดความรู้ในการประกอบอาชีพ ปัญหาการว่างงาน ความสัมพันธ์แบบสหธรรมลด

น้อยลงไปทุกขณะ ชุมชนเริ่มแปรเปลี่ยนไปสู่สังคมบริโภคนิยม ความลุ่มหลง ความฟุ่มเฟือยเข้ามาแทนที่ ความ

เป็นอยู่แบบพอเพียงลดน้อยทดถอยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำารงชีพในสถานการณ์ปัจจุบันต้องแบกรับภาระ

ค่าใช้จ่ายมากขึ้นสวนทางกลับรายได้ลดลง อันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ความเอื้ออาทรแบบสังคม

ไทยยคุเกา่กอ่นของชมุชนเริม่จางหาย สง่ผลกระทบต่อขนบธรรมเนยีม จารตี ประเพณทีีด่งีามของไทย และความ

เสื่อถอยทางด้านศีลธรรมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษ (The human is special animal) คนผู้เป็นสัตว์ประเสริฐ ซึ่งมีความแตกต่าง

จากสตัวท์ัง้หลายอืน่สิง่ทีท่ำาใหม้นษุยเ์ป็นสตัวพ์เิศษได้แก ่สกิขา หรอืการศึกษา คือการเรยีนรูฝ้กึฝนพัฒนา มนษุย์

ที่ฝึกหรือศึกษาแล้วได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ เป็นผู้รู้จักการดำาเนินชีวิตที่ดีงามด้วยตัวเอง และช่วยให้สังคมดำารง

อยู่ในสันติสุข มีการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นหมวดหมู่ มิได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลำาพังแต่ประการใด ใน

ขณะเดียวกันต่างมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งต่อกัน มีการเสริมสร้างสภาพความเป็นอยู่ให้มีความสุข ความเจริญ ความมั่นใจ 

และคงความปลอดภัยให้กับตนเองและครอบครัว ชุมชน จะเป็นศูนย์รวบรวมความคิด ท่ีมนุษย์ได้สรรค์สร้างข้ึนมา

โดยข้อเท็จจริงบุคคลมีวิถีชีวิต มีความรู้สึกนึกคิด ซึ่งมีจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ บาง

 ๕๐๙ ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล, สังคมยุคอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลง, สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ฉบับแปล 

นานมีบุคส์, (The Wave by Alvin Toffler), หน้า๔

๔๘๖
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ครั้งบางคราทำาให้ชุมชนเกิดปัญหาหรือความสับสนวุ่นวายขึ้นได้ กรณีมีเหตุเกิดขึ้นกับบุคคล ชุมชน จะเป็นด้วย

สาเหตหุนึง่สาเหตใุดกต็าม ผูท้ีจ่ะเขา้มาดำาเนนิการแกไ้ขปญัหาจบสิน้ ไมใ่ชใ่ครทีไ่หน หากแตเ่ปน็หนา้ทีข่องสมาชกิ

ในชุมชน แตล่ะคนต้องชว่ยกนัทำาหนา้ทีเ่กิดความรกั ความสมัครสมานสามคัคี และความเอือ้อาทรซึง่กนัและกัน ใน

การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมของตนเอง ให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามั่นคงแบบยั่งยืนสุขถาวร  ๕๑๐ 

  การพัฒนาชีวิตของบุคคล เพื่อส่งเสริมให้บุคคลเกิดความรอบรู้ มีความสามารถ มีทักษะ อุปนิสัย 

ทัศนะคติ เจตนาคติในการปฏิรูปตัวเองให้ดีขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบด้านบวกต่อทุกคนในชุมชน ขยายผลต่อไปยัง

หน่วยงาน องค์กร สังคม ชุมชนนั้นๆ ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จะส่งผลต่อ

การขับเคลือ่นไปสู่สงัคมนัน้ๆ กอ่ใหเ้กดิความเจรญิในดา้นการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม การศึกษา การปกครองและ

การเมืองที่ดีกว่าในปัจจุบัน

  หลักพระธรรมคำาสอนสำาคัญๆของพระพุทธเจ้าพวกเราควรศึกษา เพ่ือนำามาประพฤติปฏิบัติในชีวิต

ประจำาวันของเรา หลักธรรมของพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับวิถีชีวิติของสังคมไทยมาเป็นระยะ

เวลาช้านานมากว่า ๒,๕๐๐ ปี คือตั้งแต่ยุคเชียงแสน,สุโขทัย,อยุธยา,ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ปัจจุบันสมัย ได้แก่

หัวใจของพระพุทธศาสนา หลักคำาสอนในพระพุทธศาสนา มีทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นหลักการพื้นฐานของจริยธรรม

สากล คุณธรรมสากล และศีลธรรมสากล จริยธรรมสากล คือ การรักษาหน้าที่ ตามบทบาทที่สมมุติของสังคม 

คณุธรรมสากล คอื ความดขีองจติใจ ตามท่ีสงัคมคาดหวังยดึถอื ศลีธรรมสากล คอื การไมท่ำารา้ยกนั ความประพฤติ

ถูกต้องตามที่วัฒนธรรมนั้นๆ ยอมรับได้ อีกทั้งยังมีปรมัตถธรรมสากล คือ หลักปรัชญา หลักวิทยาศาสตร์ หลัก

วิชาการคำาสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสถาบันท่ีมีบทบาทและอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยในทุก

ดา้น ตลอดจนการเสรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรม คำาสอนหรือบทบัญญติัในทางพุทธศาสนา เปน็หลักธรรมหรือ

ความจริงอันสูงสุด องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติแจกแจงไว้ (เอตัง พุทธานะสาสะนันติ) เพื่อกำากับความ

ประพฤติทางกาย วาจา และทางใจ ให้อยู่ในขอบข่ายของความดีงาม เพื่อยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ตนเอง ชุมชน

และสังคมโดยส่วนรวม คือ ความสุขอันเป็นผลจากการกระทำาความดี (กุสะลัสสูปะสัมปะทา) ละเว้นจากการกระ

ทำาบาปทั้งปวง (สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง) และทำาจิตใจให้บริสุทธิ์ (สะจิตตะปะริโยทะปะนัง) โดยใช้จริยธรรม

เป็นหลัก สำาหรับการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามเพื่อบรรลุถึงความสงบสุขของชีวิตและสังคม แนวการปฏิบัติที่ได้รับ

การยอมรับว่าเป็นจริยธรรม เช่น ศีลธรรมทางศาสนา พระพุทธองค์ทรงสอน หลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ไว้เรียก

ว่า “สังคหะวัตถุ” หมายถึง วิธีผูกใจคน พระองค์ทรงตรัสว่า ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา ในธรรม

นั้นๆ ตามสมควร สังคหธรรมเหล่านี้แล ช่วยอุ้มชูโลก เหมือนลิ่มสลักที่ยึดคุมรถ ซึ่งแล่นไปไว้ได้ ฉะนั้น ถ้าไม่พึงมี

ธรรมเหลา่นี ้มารดาหรอืบิดา กไ็ม่พงึได้การนบัถอืหรอืการบูชา เพราะบตุรเปน็เหต ุแตเ่พราะบณัฑติเลง็เหน็ความ

สำาคัญของสังคหะวัตถุ ๔ เหล่านี้ ฉะนั้น บัณฑิตเหล่านั้นจึงถึงความเป็นใหญ่ และเป็นผู้น่าสรรเสริญ ๕๑๑ 

  ดงันัน้ ผูศ้กึษาวจิยัจงึมคีวามสนใจ การประยุกตห์ลักสังคหวตัถุ ๔ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีติประชาชน ใน

ชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำาบลท่าอิฐ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม 

จรยิธรรม ในการสรา้งมติรไมตร ีมปีฏสิมัพนัธ์ในแนวทางทีพ่งึประสงคต์อ่กนั ซึง่จะทำาใหช้มุชนเปน็ทีอ่ยูอ่าศยัอยา่ง

 ๕๑๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ธรรมนูญชีวิต, ฉบับปรับปรุง-เพิ่มเติม และรวมสองพากย์, พิมพ์โดยกองทุนอริยมรรคครั้งที่ ๓, 

(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ บริษัท ธรรมสาร จำากัด, ๒๕๔๘) หน้า ๑๑

 ๕๑๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม /ฉบับเดิม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๙, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จำากัด, ๒๕๔๖), 

หน้า ๓๓

๔๘๗
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แทจ้รงิ โดยใชห้ลกัสังคหวตัถ ุ๔ เขา้มาเสรมิสรา้งจติสำานกึชีวติความเปน็อยู่ต่อตนเอง และร่วมรับผิดชอบในชมุชน 

สังคม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จำานวนทั้งสิ้น ๒๘ ชุมชน ให้

เกิดความอยู่ดี กินดี มีสุข ตลอดไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพือ่ศกึษาความหมาย และความสำาคญัของหลกัสงัคหวตัถ ุ๔ ในพระพทุธศาสนา เพือ่การพฒันา

คุณภาพชีวิตประชาชน ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำาบลท่าอิฐ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 ๒.๒ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในชุมชนเขต

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำาบลท่าอิฐ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔

 ๒.๓ เพื่อศึกษาการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ ๔ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในชุมชนเขต

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำาบลท่าอิฐ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

 

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัย การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในชุมชนเขต

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำาบลท่าอิฐ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ศึกษาวิจัยได้ใช้การวิจัยแบบผสาน

วิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทำาการเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มประชากรที่ได้กำาหนดไว้ และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)

 ก. เชิงปริมาณ

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการสร้าง และการตรวจสอบ

เครื่องมือ ดังนี้

 ๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และ

อาชีพ

 ๒. แบบสอบถามเกีย่วกบัการประยกุต์หลกัสงัคหวัตถ ุ๔ เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติประชาชน ในชมุชน

เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำาบลท่าอิฐ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ มีลักษณะ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ทั้ง ๕ ระดับ

 ๓. ผู้ศึกษาวิจัยนำาข้อมูลดิบมารวบรวม เพื่อดำาเนินการวิเคราะห์ และนำาเสนอต่อไป

  ๔. การนำาเสนอข้อมูลแบบพรรณนา

 

 ข. เชิงคุณภาพ

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ใน

ชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ศึกษาวิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 

 ผู้วิจัยได้กำาหนดกลุ่มประชากร ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quattative Research) โดยใช้เป็นแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) จาก จำานวน ๒๑ รูป/คน

๔๘๘



488 489
การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
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๔. สรุปผล อภิปราย การวิจัย
 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน ๒๓๕ คน คิด

เป็นร้อยละ ๕๙.๓ มีอายุระหว่าง ๔๐ – ๖๐ ปี จำานวน ๑๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙ มีระดับการศึกษาปริญญา

ตรีขึ้นไป มีจำานวน ๑๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖ มีรายได้ต่อเดือน ตำ่ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน มีจำานวน ๑๕๗ 

คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖ และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง มีจำานวน ๑๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘ 

 ผลการสัมภาษณ์ความสำาคัญของหลักสังคหวัตถุ ๔ ในพระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชน ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำาบลท่าอิฐ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้

  ๔.๑ หลักสังควัตถุ ๔ เป็นธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจคน และประสานคนไว้ให้สามัคคีกัน เป็นการเอื้อเฟื้อ

ซึ่งกันและกัน ในชุมชนเมืองย่อมมีความหลากหลายของบุคคล หลายระดับความรู้ ทุกคนควรมีความสงเคราะห์

ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเมื่อยามมีทุกข์ ถ้ามีคุณธรรมข้อนี้ ทำาให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่สุขสบาย เกิดความ

สมัครสมานสามัคคีกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมแรงร่วมมือกันทำากิจกรรมหรืองานต่างๆ ในชุมชน ทำาให้งาน

หรือกิจกรรชุมชนสำาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของชุมชน เพราะทุกคนต่างให้ความร่วมมือ ให้ความรัก เอื้อ

อาทรซึ่งกันและกัน

  ๔.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพปัญหา อุปสรรค ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามชุดเดียวกัน ความคิด

เห็นของประชาชน ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำาบลท่าอิฐ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตาม

หลักสังคหวัตถุ ๔ โดยภาพรวมยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๓ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้

  ก) ด้านทาน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ปัญหา และอุปสรรคในการส่งเสริมการพัฒนา

คุณภาพชวีติประชาชน ในชมุชนเขตเทศบาลเมอืงอุตรดติถ ์ดา้นทาน อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั ๓.๕๓) เม่ือ

พิจารณารายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลางและมาก

  ข) ด้านปิยวาจา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชน ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ด้านปิยวาจา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๖) 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลางและมาก

  ค) ดา้นอตัถจรยิา พบวา่ ประชาชนมคีวามคดิเหน็วา่ปญัหาและอปุสรรคในการสง่เสรมิการพฒันา

คุณภาพชวีติประชาชน ในชมุชนเขตเทศบาลเมอืงอตุรดติถ ์ดา้นอตัถจรยิา อยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉลีย่เทา่กบั ๓.๗๑) 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากทุกข้อ

  ง) ด้านสมานัตตตา ประชาชนมีความคิดเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชน ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๔ ด้านสมานัตตตา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

๓.๖๑) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากทุกข้อ

 ๔.๓ การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ ๔ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนประชาชน ในชุมชนเขต

เทศบาลเมอืงอุตรดติถ ์สามารถนำาไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนต์อ่ตนเอง และชุมชน จำานวน ๑๒๐ คน คือ ทำาให้

มแีนวปฏิบัตใินการพฒันาคณุภาพชวีติดขีึน้ มแีนวคดิในทางบวก ชมุชนไดพ้ฒันากา้วหนา้มากยิง่ขึน้ ทกุคนมคีวาม

สุขในชีวิตประจำาวัน คือ การที่ทุกคนรู้จักการให้ พูดจากันด้วยความสุภาพ ประพฤติแต่สิ่งที่มีประโยชน์ รู้จักแบ่ง

ปัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นอย่างสมำ่าเสมอ 

 ด้านทาน ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นำาหลักสังควัตถุ ๔ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชน จำานวน ๑๒๒ คน กล่าวว่า รู้จักการให้ รู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันลดความตระหนี่ รู้จัก

๔๘๙
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การเสียสละแก่ส่วนรวม มีจิตสำานึกว่ามือที่ให้จะอยู่สูงกว่ามือผู้รับ การให้ทานทำาให้จิตใจอ่อนโยน มีความเมตตา 

การให้วัตถุย่อมได้รับความพอใจ ขณะใดที่มีจิตเป็นกุศลแล้วให้สิ่งที่เป็นกุศล 

 ด้านปิยวาจา ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นำาหลักสังควัตถุ ๔ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชน จำานวน ๑๒๒ คน กล่าวว่า พูดีเป็นศรีแกตัว พูดชั่วอัปราชัย เช่น โบราณกล่าวว่า

ปากเป็นเอกเลขเป็นโท ก่อนจะพูดอะไรทำาให้รู้จักคิดก่อนพูดมากขึ้น การพูดจาด้วยเหตุผลและจริงใจย่อมก่อให้

เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟัง การกล่าววาจาที่ไพเราะย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลาย 

 ด้านอัตถจริยา ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นำาหลักสังคหวัตถุ ๔ ไปประยุกต์ใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชน จำานวน ๑๑๙ คน กล่าวว่า การเป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชนไม่เห็นแก่ตัว มี

การแบง่ปนันำา้ใจซึง่กนัและกนั เสยีสละใหค้วามชว่ยเหลอืผูอ่ื้น ลดการเห็นแกต่วั มคีวามจรงิใจใหก้บัผูอ่ื้น บำาเพ็ญ

ประโยชน์ช่วยเหลือชุมชน ทำาให้เกิดความสุขความเจริญ

 ด้านสมานัตตตา ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นำาหลักสังควัตถุ ๔ ไปประยุกต์ใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชน จำานวน ๑๑๘ คน กล่าวว่า การวางตัวเป็นผู้ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแบบอย่างของ

คนในชุมชนได้ ทำาให้เกิดความศรัทธาและเป็นที่รักแก่ผู้ที่พบเห็น การปฏิบัติตัวอย่างเสมอต้นเสมอปลายจะทำาให้

ผู้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเกิดความเคารพนับถือและสบายใจ แล้วจะอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข

๕. กิตติกรรมประกาศ
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อันเนื่องมาด้วยความเมตตาอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยพระครูโสภณพัฒนานุยุต,ผศ.ดร. และรศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ ที่ได้กรุณา

อนเุคราะหส์ละเวลาใหค้ำาปรกึษาแนะนำา ตลอดจนดแูลเอาใจใส่ให้ความชว่ยเหลือ ในการปรับปรุงแกไ้ขวทิยานพินธ ์

จนสำาเร็จด้วยด ีกราบคารวะคณะกรรมการสอบปอ้งกนัวทิยานพินธ ์ท่ีไดท้ำาการตรวจสอบความถกูตอ้ง และใหค้ำา

แนะนำาในการแก้ไข ปรับปรุงเนื้อหาของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ และขอถวายความเคารพ พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร., 

พระครสุูนทรธรรมนทิศัน,์ดร. และพระครสูงัฆรกัษบุ์ญเสรมิ กติตวิณโณ,ดร. ทีก่รณุารบัเปน็ผูท้รงคณุวฒิุทีใ่หค้วาม

อนเุคราะหต์รวจสอบ แนะนำา แบบสอบถาม/แบบสอบสมัภาษณ ์ซึง่เปน็เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดำาเนนิการจดัทำาวจิยั

วิทยานิพนธ์

 กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดทั้ง ๙ วัด สังกัดพื้นที่ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ กรุณาให้เข้าพบ

สัมภาษณ์, ขออนุโมทนานายทองดา ขุนอินทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์, นางวชิรา โชคลาภานันต์ 

ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์, ประธานสถาบันการเงินชุมชนเจษฎาบดินทร์, ประธาน

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมู่บ้านเทศบาลเมืองอุตรดติถ ์(อสม.), ประธานอาสาสมคัรป้องกันภยัฝา่ยพลเรอืน

เทศบาลเมืองอุตรดติถ ์(อปพร.), ประธานชมุชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดติถจ์ำานวน ๒๘ ชุมชน ได้

อนเุคราะหใ์นการใหส้มัภาษณ ์พรอ้มตอบแบบสอบถาม ซึง่เปน็ขอ้มูลท่ีสำาคัญในการวจัิย และขออนโุมทนาขอบคุณ 

นายธีระ กิตติธีรานุรักษ์ (ป.ธ.๕ ) อดีตข้าราชการครูบำานาญที่ได้ให้กำาลังใจและเป็นผู้ตรวจพิสูจน์อักษร, นางสาว

สุเนตร ศรีชัยนาท, นางสาวภัควาพร มหาชินวร, นายธนายุทธ์ มหาชินวร ที่ให้การสนับสนุนปัจจัยในการศึกษา

 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ วิทยาเขตแพร่ ทุกท่าน และ

พระนิสิตสหธรรมมิก/คฤหัสถ์ ทุกรูปคน ที่ได้ให้กำาลังใจร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ส่งผลให้การทำาวิทยานิพนธ์ครั้งนี้

สำาเร็จลุล่วงด้วยดี

๔๙๐
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 คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้ศึกษาวิจัยขอน้อมบูชาเป็นกตเวทิตาคุณ

แก่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ที่เป็นกำาลังใจสนับสนุนในทุกๆเรื่อง รวมทั้งบูรพาจารย์ ครอบครัว ญาติสนิทมิตร

สหาย และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันสรรค์สร้างงานวิจัยฉบับนี้ให้แก่ผู้วิจัยจนประสบผลสำาเร็จลุล่วงด้วยดี 

๖. ข้อเสนอแนะ
 ๑. ข้อเสนอแนะทั่วไป จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อการพัฒนา

คณุภาพชวีติแก่ประชาชน ในชมุชนเขตเทศบาลเมอืงอุตรดติถ ์ตำาบลทา่อฐิ อำาเภอเมอืงอุตรดติถ ์จังหวดัอตุรดิตถ”์ 

ผู้ศึกษาวิจัยขอเสนอประเด็นได้จากการวิจัย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำาไปใช้ ดังต่อไปนี้

  ๑) ควรมีการยึดหลักสังควัตถุ ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน ในด้านทาน โดยการ

เสียสละสิ่งของและการแบ่งปันความรู้

  ๒) ควรมีการยึดหลักสังควัตถุ ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน ในด้านปิยวาจา โดย

การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน สุภาพอ่อนโยน

  ๓) ควรมีการยึดหลักสังควัตถุ ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน ในด้านอัตถจริยา โดย

การทำาตนให้เป็นประโยชน์ ทำาสิ่งที่มีประโยชน์ และสร้างสรรค์แต่สิ่งที่มีประโยชน์ให้แก่เพื่อนและสังคม

  ๔) ควรมีการยดึหลกัสงัควตัถ ุ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวติแกป่ระชาชน ในดา้นสมานตัตตา โดย

มีความเสมอต้นเสมอปลายและวางตนให้เหมาะสมในการเข้าสังคม และทำางานร่วมกันในชุมชน

 ๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 จากการศกึษาวจัิยเรือ่ง “การประยกุตห์ลกัสงัคหวตัถ ุ๔ เพือ่การพัฒนาคุณภาพชีวติแกป่ระชาชน ใน

ชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำาบลท่าอิฐ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์” ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ที่สนใจ

ได้นำาไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในประเด็นดังต่อไปนี้

  ๑) ควรมีการศึกษาการใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ ในชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต และใช้หลัก

ธรรมอื่นนอกจากหลักธรรมนี้ เช่น พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ เป็นต้น เพื่อเปรียบเทียบว่า ผลการวิจัยเหมือน

หรือแตกต่างจากการวิจัยครั้งนี้

  ๒) ควรมีการเพิ่มเครื่องมือในการวิจัยให้กว้างมากขึ้น นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม เช่น การสังเกตพฤติกรรม การสำารวจ เพื่อนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้ได้ผลตรงกับความเป็นจริง

มากที่สุด

  ๓) ควรขยายความรู้ส่งต่อการใช้หลักธรรหลักสังคหวัตถุ ๔ ในชุมชนอื่น เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง

ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น.

๔๙๑
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บทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

THE SANGHA’S ROLES OF DHAMMA PROPAGATION COMMUNITY 

DEVELOPMENT QUALITY OF LIFE

AT RONGKWANG DISTRICT, PHRAE PROVINCE.

พระสุเทพ วิจิตฺโต *

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ ดร., ดร. อรอนงค์ วูวงศ์ **

บทคัดย่อ

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๑. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์

ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ๒. เพื่อศึกษาเปรียบ

เทียบบทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

จำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ในการ

เผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

 ทั้งนี้โดยใช้วิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed Method Research)  ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ

 (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อใช้เก็บข้อมูลมีดังนี้คือ การ

สัมภาษณ์พระสงฆ์และกลุ่มประชาชนที่ได้โดยการสุ่มแบบเจาะจงจำานวน ๗ รูป/คน และ แบบสอบถามเพื่อเก็บ

ข้อมูลจากกลุม่ตวัอยา่ง ท่ีไดม้าจากการเลอืกหมูบ่า้นแบบเจาะจงท้ัง ๕ ตำาบล อำาเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร ่มีจำานวน

ประชากร ๔๐๐ คน โดยวธิกีารเปิดตารางสุม่ตัวอยา่ง ตารางสตูรยามาเน ่ปรากฏไดก้ลุม่ตวัอยา่งจำานวน ๒๐๐ คน

จำานวนประชากร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (Arithmetic

Means) หาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สว่นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ ์ใชว้ธิวีเิคราะห์

เนื้อหา

 ผลการวิจัย พบว่า 

 ๑) บทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อำาเภอร้องกวาง 

จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  = ๓.๖๔, S.D.=๐.๖๘ และเมื่อ

พจิารณาเป็นรายดา้นแลว้พบว่า พระสงฆม์คีวามคดิเหน็ต่อบทบาทพระสงฆใ์นการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชน การจัดบุคลากรเพื่อดำาเนินการเผยแผ่ และวิธีการเผยแผ่ อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มบุคคล

 * นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตศึกษาวิทยาเขตแพร่
 ** อาจารย์ประจำา มจร.วิทยาเขตแพร่ กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

๔๙๓
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เป้าหมายในการเผยแผ่ และสื่อในการเผยแผ่ อยู่ในระดับปานกลาง

 ๒) ผลการเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยจำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล คือ สถานภาพ อายุ จำานวนพรรษา วุฒิการศึกษา

แผนกสามัญ วุฒิการศึกษาแผนกธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม พบว่า พระสงฆ์ที่มี สถานภาพ อายุ จำานวน

พรรษา วุฒิการศึกษาแผนกสามัญ วุฒิการศึกษาแผนกธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ที่ต่างกัน มีความคิดเห็น

ต่อบทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 ๓) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชน อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ด้านปัญหาและอุปสรรค พบว่ายังขาดการวิเคราะห์โดยไม่มี

หลกัเกณฑใ์นการพฒันา ยงัขาดงบประมาณ ในการวางแผนพฒันา ขาดประสบการณ์ในการพฒันา เมือ่มคีวามคดิ

ไม่ตรงกัน ก็จะเกิดปัญหาขึ้น และไม่สามารถแก้ไขได้ มีวิธีการทำาไม่เหมาะสม ขาดความเข้าใจ และการวิเคราะห์

ที่ชัดเจน การพัฒนาจิตใจมีน้อย การฝึกอบรมก็มีจำานวนน้อย ส่วนมากจะเป็นการจัดนำาเที่ยวมากกว่า สำาหรับข้อ

เสนอแนะ พบว่า ควรให้ผู้นำาที่มีความเข้าใจในหลักการพัฒนามาเป็นผู้นำาควรจัดฝึกอบรมกับหน่วยงาน หรือผู้นำา

ใหมี้ความรูค้วามสามารถมากยิง่ขึน้ ควรจดัอบรมเพือ่รองรับปญัหาท่ีจะเกดิขึน้ ควรจดัใหมี้การฝึกอบรมดา้นจติใจ

ดว้ยหลกัธรรม และดงูานอยา่งจรงิจงั เพือ่นำาเขา้มา เผยแผใ่นโรงเรียน หนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งควรใหค้วามสนบัสนนุ

ด้านอุปกรณ์การเผยแผ่ และสิ่งอำานวยความสะดวกด้านอื่นๆ

Abstract

 The objectives of this study were 1) to study the The Sangha’s Roles of Dhamma 

propagation Community Development Quality of life at Rongkwang district,Phrae Provice. 2) to 

compare The Sangha’s Roles of Dhamma propagation Community Development Quality of life 

at Rongkwang district,Phrae Provice By classifying personal factors 3) to study the problems and 

suggestions of The Sangha’s Roles of Dhamma propagation Community Development Quality 

of life at Rongkwang district,Phrae Provice. 

 The methodology was Mixed Methods Research. Consist by Qualitative research and 

Quantitative research for the essence of the in-depth-interview and Purposive sampling

The population were 400 people, by using stratified sampling group hypothesis of Taro Yamane,200 

people. The statistics were used values of percentage, Arithmetic mean, standard deviation, In 

the part of questionnaire used content analyzed by descriptive interpretation.

 The results of the research were found as follow ;

 1) The Sangha’s Roles of Dhamma propagation Community Development 

Quality of life at Rongkwang district,Phrae Provice. As overall is found in high levels. ( =3.64, 

S.D. = 0.68). When considered in each field of opinions of the the Sangha’s Roles of Dhamma 

๔๙๔
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propagation Community Development Quality of life found were high level of management 

and method propagation, Target and intermediary found were moderate levels.

 2) The comparison of The The Sangha’s Roles of Dhamma propagation 

Community Development Quality of life at Rongkwang district,Phrae Provice. Is classified by 

personal characteristic : status ,age, age year of monk, educational ordinary background, Dhsmma 

education and Pali education found opinions of The Sangha’s Roles of Dhamma propagation 

Community Development Quality of life at Rongkwang district,Phrae Provice are significantly 

no differences at .05 

 3) The problem, obstacle, and the suggestion for The Sangha’s Roles of Dhamma 

propagation Community Development Quality of life at Rongkwang district,Phrae Provice. In the 

problem, obstacle found lack of rule analysis for the development, insufficient budget received 

in development plan, inexperienced, It causes problems when different thinking and can not 

solve, and lack of rule analysis a little mindfulness and training, mostly organizing tours.Suggestion, 

fond leader should understand to develop of a leadership training agencies. Leadership ability 

even more. Should training for handle problems. Should training provided with psychological 

principles and job observation. Propaganda in school and officer should support the instrument 

tools for the propagation and facilities.

๑. ความนำา 
  พระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตของคนไทย มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันและกันมาอย่าง แนบแน่นทุก

ยุคทุกสมัย พระพุทธศาสนามีบทบาทในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม พัฒนากล่อมเกลา

จิตใจ สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อวัฒนธรรมไทยให้เกิดแก่ประชาชนพลเมืองด้วยดีตลอดมา มีหลักธรรมที่มุ่ง

เน้นสอนให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นคนดี สามารถควบคุม กาย วาจา ใจ ได้อย่างดีงาม ในทาประวัติศาสตร์ชาว

ไทยได้นับถือศาสนาพุทธต่อเนื่องตลอดมา 

 ในด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยได้ผูกพันกลมกลืนกับหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติในพระพุทธ

ศาสนา ๕๑๒ มีบทบาทต่อวิถีชีวิตจิตใจของคนไทยทุกด้าน เข้าถึงจิตใจของประชาชนอย่างแท้จริง ได้หล่อหลอม

อุปนสัิยใหม้คีวามรกั ความเมตตาและชว่ยเหลอืซ่ึงกนัและกัน ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั ๕๑๓ พระพุทธศาสนาใหทุ้ก

สิง่ทกุอยา่งแกช่วีติคนไทยและสงัคมไทย เปรยีบประดุจประทปีสอ่งทางเปน็ทีพ่ึง่ของตนเองไดด้แีละสามารถเปน็ท่ี

พึ่งของคนอื่นได้ด้วยทั้งในด้านคุณธรรม ศีลธรรมที่ดีงาม ๕๑๔ พระสงฆ์ ในฐานะเป็นผู้นำาวิญญาณได้อบรมบ่มนิสัย

ให้มีการศึกษาพัฒนาจิต และเป็นหลักชัยเป็นแม่แบบการดำาเนิน ชีวิตที่ดีงามแก่ประชาชน มีวัดเป็นจุดศูนย์กลาง

สรรพวิชา มีหน้าที่ในการอนุเคราะห์ประชาชนตามหลักพุทธธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ได้ทาหน้าที่หลัก 

 ๕๑๒ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๖), 

หน้า ๑.

 ๕๑๓ จำานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสนา ชีวิต และสังคม, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๔๗), หน้า ๔๙.

              ๕๑๔ พร รัตนสุวรรณ, รุ่งอรุณ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๔๑), หน้า ๑๗.

๔๙๕
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๖ ประการ คือ “ห้ามไม่ให้ทำาความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี อนุเคราะห์ด้วยนำ้าใจอันดีงาม ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคย

ฟัง อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจ แจ่มแจ้ง และบอกทางสวรรค์ให้” ๕๑๕ มีคำาสอนที่แสดงถึงความจริงของโลก

ทางกายภาพท้ังในองคป์ระกอบของสิง่มจีริงในธรรมชาต ิ๕๑๖ พระสงฆส์อนวธิกีารดำาเนนิชีวติใหป้ระสบความสงบ

สันติที่ยั่งยืน โดยอาศัยหลักพุทธธรรม คำาสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลาง เป็นแนวทางในการยึดเหนี่ยว

จิตใจเชื่อมโยง ประสานความสามัคคีและความดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น

ในสังคมไทย

 การศึกษาเป็นเรื่องที่สำาคัญ เพราะปัจจุบันสังคมเจริญเร็วมาก ซึ่งเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารไร้

พรมแดน ข่าวสารข้อมูลที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำาเนินชีวิตคนในสังคมมาก ความเจริญทางด้านวัตถุ ทำาให้การ

ตดิตอ่สมัพนัธด์า้นเศรษฐกจิ การเมอืง การสือ่สารและการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมเกดิขึน้อย่างรวดเร็ว บริโภค

สิ่งต่างๆ ตามที่ตนเองต้องการที่จะแสวงหา เช่น การมีร่างกายแข็งแรง มีความอบอุ่นจากสังคม และประสบผล

สำาเร็จสูงสุดในชีวิต ปัญหาในปัจจุบันที่เป็นเรื่องหนักใจแก่สังคมไทยทั่วไป ไม่น้อยไปกว่าปัญหาด้านอื่นๆ นั่นคือ 

เมื่อโลกมีความเจริญด้านวัตถุมากยิ่งขึ้นเท่าใด ความเจริญด้านจิตใจของมนุษย์ในสังคมกลับมีความเสื่อมถอยลง 

เพราะความนิยมในวัตถุ จนเรียกได้ว่า คนในปัจจุบันตกอยู่ภายใต้อำานาจของวัตถุนิยม ให้ความสำาคัญเร่ืองวัตถุ

มากกวา่จติใจเพือ่ความสะดวกสบายมากกวา่ทีจ่ะแสวงหาความจริงคือธรรมชาต ิขาดการขดัเกลาจติใจ เม่ือส่ิงเหลา่

นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เกิดความผิดหวังเป็นทุกข์เดือดร้อน บริโภคสิ่งต่างๆ ตามที่ตนเองต้องการที่จะแสวงหา 

เช่น การมรีา่งกายแขง็แรง มคีวามอบอุน่จากสงัคม การประสบผลสำาเรจ็สงูสดุในชวิีต และในบางครัง้ก็ตอ้งแกง่แยง่

แขง่ขันจนบางครัง้ถึงกบัทำาร้ายและฆา่กนัตาย กเ็พ่ือทำาใหต้นเองเกดิความสุข ซึง่เปน็ส่ิงท่ีพระเณรตอ้งจะตอ้งศึกษา

ควบคู่กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อที่จะได้ความรู้ทางวิชาการไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเจ้า

อาวาสในจังหวัดสุรินทร์ที่เป็นพระแถบชายแดน ได้มีความเข้าใจในแนวทางของพระพุทธศาสนา สามารถที่จะนำา

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม มีความสงบสุขและสันติภาพอย่างถาวร เพราะว่าการประพฤติ

ตนที่ทำาให้เป็นผู้ประเสริฐ และการฝึกตนต่างได้รับการสรรเสริญในหมู่ของบัณฑิตว่าเป็นผู้มีสติปัญญา

 สรปุไดว้า่ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษา บทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผพ่ทุธธรรมในการพฒันาคณุภาพชีวติ

ของชุมชน อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อให้ทราบถึงปฏิภาณ ประสบการณ์ ปณิธาน อุดมการณ์ในการเผยแผ่

พุทธธรรมของพระสงฆ์ ผู้มีวิสัยทัศน์ มีจิตใจหนักแน่น มีนโยบายในการทำางานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความเพียร

พยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการสร้างคุณความดี มีจิตใจกว้างขวาง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละเป็นเยี่ยม 

เปน็พระสงฆท์ีท่ำางานเผยแผพ่ทุธธรรมทัง้เชงิรบัและ เชงิรุก เพ่ือประโยชนส์ขุของมหาชน เพ่ือใหส้งัคมมจีรยิธรรม 

ศีลธรรม คุณธรรม เนื้อหาสาระธรรม ที่ท่านนำาเสนอต่อพุทธบริษัทตามสถานที่ต่างๆ ทั้งรูปแบบพระธรรมเทศนา 

การศึกษา ที่สามารถ โน้มน้าวจิตใจให้เยาวชน อำาเภอร้องกวาง มีคุณภาพ รวมถึงประชาชน อำาเภอร้องกวาง ได้

หันมาสนใจหลกัคำาสอนของพระพทุธศาสนามากขึน้ สามารถนำาเอาไปประพฤตปิฏบิตัใิหเ้กดิประโยชนส์ขุแกช่วีติ 

ครอบครัว สังคม ประเทศชาติอย่างแท้จริง

              ๕๑๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๑๖.

                 ๕๑๖ วัชระ งามจิตรเจริญ, สมการความว่าง, (นนทบุรี: สำานักพิมพ์กรีนปัญญาญาณ, ๒๕๕๔), หน้า ๑๓๓.
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของชุมชน อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

  ๒.๒ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

 ๒.๓ เพือ่ศกึษาปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะเกีย่วกบับทบาทพระสงฆใ์นการเผยแผพุ่ทธธรรมใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง บทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอำาเภอ

รอ้งกวาง จงัหวดัแพร ่ผูว้จัิยได้ศกึษาและเอกสารและรายงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพ่ือใชเ้ปน็แนวทางในการศึกษาวจิยั

ครั้งนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดได้กำาหนดแนวทางใน ๕ ข้อการศึกษาวิจัยดังนี้

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย

 การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

อำาเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร ่ในครัง้นีเ้ปน็การวจิยัแบบผสม (Mixed Research) โดยใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชิงปรมิาณ 

(Quantitation Research) ซึง่เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionaries) และการวจิยัเชิงคุณภาพ (Quan-

litative Research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview)

 ๓.๒ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

 ก. เชิงปริมาณ

  ๑) ประชากร ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา บทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการ

พฒันาคุณภาพชวีติของชมุชน อำาเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร ่ครัง้นี ้คือ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้ไดแ้ก ่พระ

ภิกษุ ผู้สนับสนุนการวิจัยการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

มีจำานวน ๔๐๐ รูป

  ๒) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัย สุ่มมาจากประชากรที่เป็นพระภิกษุ ผู้สนับสนุนการ

เผยแผ่พุทธธรรม อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่โดยหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการใช้สูตรสำาเร็จของ ทาโร่ ยามา

เน่ (Taro Yamane) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำานวน ๒๐๐ รูป หลังจากนั้น ผู้วิจัยทำาการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ

สุ่มแบบแบ่งชั้น จึงได้จำานวนกลุ่มตัวอย่าง

 ข. การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ

 การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

อำาเภอรอ้งกวาง จังหวดัแพร ่ไดก้ำาหนดผูใ้หข้้อมลูในการสัมภาษณเ์จาะลึกโดยวธิกีารเลือกผู้ใหข้อ้มูลท่ีสำาคัญแบบ

เจาะลึก (Key Informants) จากผู้ที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับสาระสำาคัญของการวิจัย

 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ก. แบบสอบถาม

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิดเกี่ยวกับ 

บทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อำาเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ โดยมี

๔๙๗
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ลักษณะเครื่องมือดังนี้ 

 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ(Check List) 

  ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของชุมชน อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale ) ตามแบบ

ของ Likert Scale มี ๕ ระดับ

 ตอนที่ ๓ เป็นคำาถามเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนา

คณุภาพชวีติของชมุชนอำาเภอรอ้งกวาง จังหวดัแพร ่โดยมีลกัษณะเปน็คำาถามปลายเปดิ(Open Ended Question) 

 ข. แบบสัมภาษณ์

  ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็นแบบมี

โครงสร้าง บทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อำาเภอร้องกวาง จังหวัด

แพร่ ในด้านต่างๆ

 ๑. บทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

 ๒. ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน

 ๓. ขอ้เสนอแนะในการพฒันาบทบาทพระสงฆใ์นการเผยแผพ่ทุธธรรมในการพฒันาคณุภาพชวีติของ

ชุมชน

  ๓.๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้วางแนวทางในการดำาเนินการ ดังนี้ 

   ๑. ผู้วิจัยได้ติดต่อกับทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอ

หนังสือเกี่ยวกับขอความร่วมมือในการทำาวิจัย ไปวัดต่าง ๆ ในอำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ทั้งหมด ๕ วัด 

   ๒. ผู้วิจัยจะนำาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากพระสงฆ์ในวัดกลุ่มตัวอย่าง จำานวน ๒๐๐ 

ฉบับ และรับกลับคืนมาด้วยตนเอง 

   ๓. หลังจากเก็บข้อมูลจากพระสงฆ์ในวัดกลุ่มตัวอย่าง จำานวน ๒๐๐ ฉบับ แล้วผู้วิจัยจะได้ทำาการ

ตรวจสอบความถกูตอ้งของการตอบแบบสอบถามของแต่ละฉบบั เม่ือตรวจสอบแล้วพบวา่การตอบแบบสอบถาม

นั้นสมบูรณ์ ก็จะทำาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป

 ๓.๕ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 เมือ่ไดร้บัแบบสอบถามคนืมาแลว้ ผูว้จัิยได้นำามาตรวจสอบความสมบรูณข์องแบบสอบถามและนำาไป

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติดังต่อไปนี้ 

  ๑. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อหาค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้สำาหรับ

อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิทางการศึกษาสายสามัญ วุฒิ

ทางการศกึษานกัธรรม และวฒิุทางการศกึษาเปรยีญธรรม ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ใช้อธิบายระดับบทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อำาเภอ

ร้องกวาง จังหวัดแพร่

๔๙๘
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

  ๒. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์

ต่อบทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

โดยการทดสอบค่า (t-test) และการทดสอบค่า (F-test) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

analysis of variance) และทำาการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการผลต่างนัยสำาคัญน้อยที่สุด (Least 

Significant Difference : LSD) สำาหรับนัยสำาคัญสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ กำาหนดไว้ที่ระดับ ๐.๐๕

 สำาหรับข้อมูลคำาถามปลายเปิด ผู้วิจัยจะทำาการมารวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดแล้วจัดกลุ่ม

เน้ือหาตามประเด็นท่ีได้กำาหนดไว้ในแบบสอบถามแล้วจึงวิเคราะห์ด้วยสถิติการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะทำาการจัดจำาแนกข้อมูลตามประเด็นที่กำาหนดไว้ใน

โครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ จากนั้นจะทำาการสังเคราะห์ให้สอดคล้องกับหัวข้อวิจัย แล้วทำาการวิเคราะห์โดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)

๔. สรุปผลการวิจัย
 ๑) บทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อำาเภอร้องกวาง 

จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย x= ๓.๖๔ , S.D.=๐.๖๘ และเมื่อ

พจิารณาเป็นรายดา้นแลว้พบวา่ พระสงฆม์คีวามคิดเหน็ต่อบทบาทพระสงฆใ์นการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชน การจัดบุคลากรเพื่อดำาเนินการเผยแผ่ และวิธีการเผยแผ่ อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มบุคคล

เป้าหมายในการเผยแผ่ และสื่อในการเผยแผ่ อยู่ในระดับปานกลาง

 ๒) ผลการเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยจำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล คือ สถานภาพ อายุ จำานวนพรรษา วุฒิการศึกษา

แผนกสามัญ วุฒิการศึกษาแผนกธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม พบว่า พระสงฆ์ที่มี สถานภาพ อายุ จำานวน

พรรษา วุฒิการศึกษาแผนกสามัญ วุฒิการศึกษาแผนกธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ที่ต่างกัน มีความคิดเห็น

ต่อบทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 ๓) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธธรรมในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชน อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ด้านปัญหาและอุปสรรค พบว่ายังขาดการวิเคราะห์โดยไม่มี

หลกัเกณฑใ์นการพฒันา ยงัขาดงบประมาณ ในการวางแผนพฒันา ขาดประสบการณ์ในการพฒันา เมือ่มคีวามคดิ

ไม่ตรงกัน ก็จะเกิดปัญหาขึ้น และไม่สามารถแก้ไขได้ มีวิธีการทำาไม่เหมาะสม ขาดความเข้าใจ และการวิเคราะห์

ที่ชัดเจน การพัฒนาจิตใจมีน้อย การฝึกอบรมก็มีจำานวนน้อย ส่วนมากจะเป็นการจัดนำาเที่ยวมากกว่า สำาหรับข้อ

เสนอแนะ พบว่า ควรให้ผู้นำาที่มีความเข้าใจในหลักการพัฒนามาเป็นผู้นำาควรจัดฝึกอบรมกับหน่วยงาน หรือผู้นำา

ใหมี้ความรูค้วามสามารถมากยิง่ขึน้ ควรจดัอบรมเพ่ือรองรับปญัหาท่ีจะเกดิขึน้ ควรจดัใหมี้การฝึกอบรมดา้นจติใจ

ดว้ยหลกัธรรม และดงูานอยา่งจรงิจงั เพือ่นำาเขา้มา เผยแผ่ในโรงเรียน หนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งควรใหค้วามสนบัสนนุ

ด้านอุปกรณ์การเผยแผ่ และสิ่งอำานวยความสะดวกด้านอื่น
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๕ ข้อเสนอแนะ
  ๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีส่วนร่วมและประสานงานกับวัด โดยให้วัดเป็นศูนย์กลาง เพราะ

วัดจะมีส่วนในการโน้มน้าวและชักจูงประชาชนได้ง่ายกว่า 

  ๒. ควรจัดหาทุนจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อนำามาสนับสนุนในกิจกรรมการส่งเสริมด้านการ

สาธารณสงเคราะห์์ให้มากขึ้น 

 ๓. ควรมีจัดฝึกอบรมบุคลากร หรือจัดเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำางานด้านการเผยแผ่

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อนำาไปปฏิบัติ 

 ๑. ควรให้ความรูแ้ก่พระสงฆเ์กีย่วกับการสาธารณสงเคราะหอ์ยา่งถูกตอ้ง และทำางานดา้นการสาธารณ

สงเคราะห์อย่างจริงจังและจริงใจ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของพระศาสนาและประชาชน 

 ๒. ควรส่งเสริมและจัดตั้งกองทุนเพื่อการสาธารณสงเคราะห์์ของวัด เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการทำา

กิจกรรมต่างๆ ต่อไปได้

 ๓. ควรคดัสรรบคุลากรทีม่คีวามรบัผดิชอบและรักในงานดา้นการสาธารณสงเคราะหอ์ย่างจริงจงั เพ่ือ

ให้การทำางานไม่ประสบปัญหาและสามารถลุล่วงไปไดด้วยดี

 ๕.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

  ๑. ควรมีการศกึษาบทบาทของพระสงฆ์ด้านการสาธารณสงเคราะหใ์นอำาเภอใกลเ้คียงหรอื ตา่งจงัหวดั 

เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ครอบคลุมและใกล้เคียงมากขึ้น 

 ๒. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ในอำาเภอใกล้เคียง 

หรือต่างจังหวัด เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างกันและนำาไปสู่การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ศึกษาอิทธิพลของบทสวดเบิกที่มีต่อความเชื่อและหลักพิธีกรรม

ของพุทธศาสนิกชน อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่

A STUDY INFLUENCE OF BUDDHIST CHANTING TO BELIEF AND

RITURAL PRINCIPLE OF BUDDHIST IN MUENG DISTRICT,

PHRAE PROVINCE

พระทรงศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ *

พระครูโกวิทอรรถวาที ดร., รศ. พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ **

บทคัดย่อ 

 การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความสำาคัญของบทสวดเบิก 

๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในบทสวดเบิก ๓) เพื่อศึกษาอิทธิพลของบทสวดเบิกที่มีต่อความเชื่อและหลัก

พิธีกรรมของพุทธศาสนิกชน อำาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 ผลการศึกษาศึกษาประวัติความเป็นมาและความสำาคัญของบทสวดเบิกสวดเบิกเข้ามาตั้งแต่ครั้ง

เป็นอาณาจักรล้านนา พญาติโลกราชทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก เพราะพระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์

สังคายนาพระไตรปิฎกเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๒๐ โดยอาราธนาพระสงฆ์ที่ทรงคุณวุฒิและวัยวุฒิเข้าร่วมการสังคายนา 

พระไตรปิฎก ซึ่งนับเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๘ ของโลกพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้การสวดเบิก

จึงน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของตำาราที่แต่งขึ้นมาในครั้งมีการสังคายนาพระไตรปิฎกทั้งท่วงทำานองและบทบาลีต่างๆ 

โดยนำาเอาวรรณกรรมประเภท เพลงพื้นบ้านมาประยุกต์กับบทพระธรรมจนเกิดเป็นทำานองสวดเบิกขึ้นมา หลัง

จากบทสวดเบิกจึงไปแพร่กระจายไปยังดินแดนต่างๆ ในล้านนาและถูกประยุกต์ดัดแปลงท่วงทำานองให้เข้า

กับวัฒนธรรมตามเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ การสวดเบิกได้ถูกถ่ายทอดมายังพระสงฆ์รุ่นหลังๆ โดย

บันทึกเป็นสมุดข่อยหรือปั๊บไว้เป็นหลักฐานทั้งภาคภาษาบาลีและภาษาล้านนาเพื่อเป็นตำาราในการสืบทอด

สวดเบิกจนถึงปัจจุบัน พิธีกรรมสวดเบิกนั้นเข้าสู่จังหวัดแพร่เมื่อไหร่นั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัดจากการสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิผู้จัดทำาวิจัยจึงสันนิฐานว่าพิธีกรรมสวดเบิกของจังหวัดแพร่ได้รับอิทธิพลมาจากจังหวัดลำาปาง

และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันความสำาคัญของบทสวดเบิกเนื่องจากมนุษย์ในสมัยก่อนมีความกลัวอยู่มาก โดย

เฉพาะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ หรือโรคระบาด ตลอดจนความกลัว และความต้องการศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

รวมถึงต้องการให้สังคมสงบสุขความปลอดภัยในชีวิตจึงต้องแสวงหาสิ่งที่ช่วยปกป้องคุ้มครองชีวิตของตน การ

สวดเบิกมีความคล้ายคลึงกันกับการสวดพระปริตร พระปริตรเป็นมนต์ที่อ้างถึงพระรัตนตรัย อ้างถึงเหตุการณ์

ที่สำาคัญๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงมีชัยชนะต่อเหตุการณ์ต่างๆ มาสวดเป็นมนต์เป็นการอ้างเอาอานุภาพของพระ

รัตนตรัยมาช่วยป้องกันสิ่งต่างๆโดยการนำาทำางนองเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์

 * นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย

 ** อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์
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 เพื่อให้ชาวเกิดความสำาราญ การสวดเบิกก็เหมือนกันเป็นการนำาเอาหลักธรรมที่สำาคัญๆ มาสวดเพื่อ

ให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

 ผลการศึกษาหลกัธรรมทีป่รากฏในบทสวดเบกิ บทสวดเบกิมหีลกัธรรมทีป่รากฏดังตอ่ไปนี ้๑) วารที ่๑ 

จะกล่าวถึง การระลึกชาตแิละการออกบวชบำาเพญ็เพยีรการต้ังอธฐิานของพระสัมมาสัมมาพุทธเจา้ โดยกำาลังแหง่

อภิญญาของพระองคซ์ึง่มหีลกัธรรมปรากฏคอื การพจิารนา อาณาปานสตแิละหลักอเนกชา ๒) วารที๒่ ลำาดบัการ

ตรัสรู้ในยามที่ ๒ มัชฉิมยาม คือการบรรลุ จตุปปาตญาณ หรือทิพพจักขุญาณ สามารถมีจักษุทิพย์ทอดพระเนตร

เห็นสรรพสัตว์ที่บังเกิดจุติในที่ตำ่าและประณีตมีผิวพรรณทรามและดีแตกต่างกันไปตามสมควรแก้กุศลและอกุศล

ที่ได้ทำาไว้ เปรียบเสมือนบุรุษที่ยืนอยู่ในทาง ๔ แพร่ง ย่อมมองเห็นผู้คนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างดีโดยมีหลักธรรม

ที่ปรากฏคือ ปัจจยาการ หรือปฎิจสมุปบาท อิริยสัจ ๔ มรรค อริยบุคคล ๘ ทุจริต ๓ สุจริต ๓ และไตรลักษณ์ ๓) 

วารที่ ๓ จะกล่าวถึงตรัสรู้ในยามที่ ๓ ปัจฉิมยาม คือการสามารถพิจารณาการดับกองทุกข์ทั้งมวลว่า เมื่ออวิชชา

ดบั สงัขารกด็บัตามไปดว้ยเชน่เดยีวกนัและในเวลาทีพ่ระอาทิตย์ทอดแสงจบัขอบฟ้าเท่านัน้ กท็รงบรรลุอาสวกัขย

ญาณคอืญาณหยัง่รูใ้นธรรมเป็นทีส่ิน้ไปแหง่กิเลสทัง้หลายและไดต้รสัรูเ้ปน็ พระสมัมาสมัมาพุทธเจา้ภายใตต้น้อัส

สตัถพฤกษ ์โดยมหีลกัธรรมทีป่รากฏคอื ปฏิจจสมุปบาท และกลา่วถึง พทุธะอุทานะคาถาฯ นอกจากมหีลกัธรรมที่

ปรากฏไดช้ดัของแตล่ะวารแลว้พธิกีรรมสวดเบิกยงัทำาใหพ้ทุธศาสนกิชนตระหนกัและให้ความสำาคญักบัหลกัธรรม

ที่เป็นพื้นฐานในการดำาเนินชีวิตอีกด้วย เช่น การยึดมั่นในหลักเบญจศีล เบญจธรรม เป็นต้น

  ผลการศึกษาอิทธิพลของบทสวดเบิกที่มีต่อความเชื่อและหลักพิธีกรรมของพุทธศาสนิกชน อำาเภอ

เมืองแพร่ จังหวัดแพร่พิธีกรรมสวดเบิกเป็นพิธีกรรมที่เป็นพิธีกรรมที่สร้างขวัญกำาลังใจให้กับชุมชน เมื่อกล่าวถึง

สวดเบิกทกุคนจะใหค้วามตระหนกัใหค้วามสำาคญัเปน็อยา่งมากกวา่จะสำาเรจ็ พิธกีรรมสวดเบกิไม่สามารถท่ีจะจดั

เองไดจ้ะต้องใชค้วามรว่มมอืกันของคนในชมุชนสงัคม ซึง่จะเหน็ไดช้ดัคือความสามัคคีของคนในชมุชนนัน้ๆ เม่ือมี

การสวดแลว้สิง่ทีเ่หน็ได้ชัดอกีอยา่งหนึง่ คอื เป็นการขัดเกลาจติใจให้ใสส่ะอาดขณะทีป่ระกอบพธีิกรรมทกุคนจะมี

จิตที่เป็นกุศลคิดในทางบวก ไม่คิดอกุศล และเกิดความสบายใจเพราะมีความมั่นใจว่าสิ่งที่ไม่ดี เสนียดจัญไร ออก

จากในที่นั้นไป และเกิดความเป็นสิริมงคลกับชีวิต ครอบครัวชุน เมื่อจิตใจเข้มแข็ง ภาระกำาลังก็จะบังเกิดให้แรง

บันดาลใจในการดำาเนินชีวิตต่อไปพิธีกรรมสวดเบิกนั้นมีอิทธิพลในหลายด้านที่เห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย

เมื่อฟังสวดเบิกแล้วจะมีภาระกำาลังในการดำาเนินชีวิต ด้านจิตใจเมื่อฟังการสวดเบิกแล้วเกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่ไม่

ดี เสนียดจัญไรได้กำาจัดออกไปและเกิดความเป็นสิริมงคล ในด้านความเชื่อพุทธศาสนิกชนได้ให้ความสำาคัญและ

มีความเชื่อความศรัทธาในการสวดเบิกเป็นอย่างมากซึ่งจะเห็นได้ว่าเม่ือได้เข้าพิธีกรรมสวดเบิกแล้วจะเกิดความ

สบายกาย สบายใจ เป็นต้น ในด้านสังคมเมื่อมีการสวดเบิกซึ่งจะได้ชัดคือความสามัคคีเพราะการสวดเบิกนั้นไม่

สามารถจัดเองได้ เพราะจะต้องใช้ความสามัคคีเป็นยังมากถึงจะสำาเร็จในพิธีกรรมสวดเบิกนั้นและเป็นการปลูก

ฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาความสำาคัญของพิธีกรรมสวดเบิกและนำาไปประยุกต์ใช้ต่อไป

คำาสำาคัญ: บทสวดเบิก, ความเชื่อ, หลักพิธีกรรม
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Abstract

 The purpose of this research were 1) to study the history and importance of Buddhist 

chanting ;Suad Berg. 2) To study the Buddhist principle that appear in Buddhist chanting ;Suad 

Berg. 3) To study theinfluence of Suad Berg Chanting to belief and ritual of buddhist in Muang 

district Phrae province.

 The result of this research was found that; Buddhist chanting ;Suad Bergbegan in Lanna 

Period by Phraya Lokkarath. He fostered this chanting In 1477, he also fostered the Tripitaka. He 

invited professional and elder monks to join the meeting of Tripitaka : That was the 8 Buddhism’s 

meeting of the world. Suad Berg was one of some kind of books. Before having this chanting, 

it was discuss and fixed the text from general convection of the Sangha. It modified melodies 

of folk literature and palilanguage mixed together. So it became the name of “Suad Berg “. 

From now on it is very famous along the local area of Lanna. Melodies adapted to the culture 

of lanna local area later. Suad Berg chanting has been transferred to monks by writing in books 

called “Samood Koi”; fold books. Made as evidence by using Pali langue and Lanna local lan-

guage. Until now on, no one knew how Suad Berg coam into Phrae province, but some experts 

had done the research. They assumed that it influenced by Lampangprovince. The importance 

happened of chanting issued because the human in the past had fear; sickness, diseases, etc. 

They want Surd Berg to repose in mind and peaceful in life. Suad Berg chanting is similar to 

Phraparit chanting (protective chants) : refers to the triple gem and the event that the Buddha 

has managed bad things. It was written by using local song and Pali language to mix together. 

It’s also like Suad Berg chanting . To bring the important principle to pray for prosperity of their 

own life, their family and community.

 The result of studying the Buddhist principle that appear in Buddhist chanting ;Suad 

Berg were; 1) A national memorial recall previous life and ordinate the Lord Buddha. There two 

principles appeared ; consciousness and various ways 2) Rank of 2ndenlightment at midnight, 

he passed the enlightment of achieve the human being the different ways of life. He seemed 

like person who stand at the crossroad. Then he saw the principle the Four Noble Truths, the 

8 nobles individual, 3 bad conducts, 3 good conducts and the tree characteristics. 3) The 3rd 

wake of enlightment in the early morning. He can consider the end of the suffering of all. When 

ignorance end, the body was also end. The Dhamma appeared was the Dependent Origination. 

More over Suad Berg chanting makes the Buddhist awrness and attion the principles in early 

life.For example, to adhere the five precepts Dhamma.

 the result of the influence of Buddhist chanting ; Suad Berg to belief and ritual of 

Buddhist in Muang district, Phrae province was found that; everyone recognizes the importance 
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of Surd berg chanting so much. You will not be able to relay on by your own but the coopera-

tion of people in the community. We can see from their harmony. In prayer, people purify the 

mind clean; think positive, feel relax. It’s believe that chanting will keep your mind strong, bad 

things will go away and prosperity will come to life, family and community. While listening the 

chanting, the body will have strength in life, the mind will be cleaned; bad things will go and 

good things come. It’s also believe Surd Berg is very important for Buddhists. We can see a lot 

of people have better mind after join the chanting. It terms of social harmony.Let teenagers 

study and practice.

Keywords: Suad Berg chanting, Ritual

๑. บทนำา
 ภายหลังจากทำาสังคายนาคร้ังท่ี ๓ พระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณะทูตมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาท้ัง ๙ สาย

โดยสายท่ี ๘ โดยมีพระโสณะกับพระอุตระ มาเผยแผ่ยังดินแดน สุวรรณภูมิดังท่ีปรากฏในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา

ว่าพระโสณะและพระอุตระผู้มีฤทธิ์มากไปสู่สุวรรณภูมิปราบปรามพวกปีศาจแล้ว ได้แสดงพรหมชาลสูตร ๕๑๗ 

 แต่ในอดีตนั้นการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นหน้าที่สำาคัญและเป็นหลักการสำาคัญ

ของการดำาเนนิชวีติของสงัคมสมยักอ่น สภาพของสงัคมในอดตีไดร้วบรวมวถิชีีวติจนกลายเปน็ประเพณ ีวฒันธรรม

ทีท่รงคณุค่า ทีบ่รรพบรุุษวางไวเ้ปน็แนวในการดำาเนนิชวีติ ๕๑๘ เกดิวฒันธรรมประเพณแีละพธิกีรรมตา่งๆ ซึง่ปฏิบตัิ

กนัมาจากอดตีมาจนถงึปจัจบุนั เพือ่เปน็เครือ่งยดึเหนีย่วจิตใจ และการอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข เช่น การเจริญพุทธ

มนต์ สืบชะตา สะเดาะเคราะห ์เพ่ือความเปน็สริมิงคล ระงบัปอ้งกนัภยัเหตรุา้ยท้ังปวง รวมถงึการสวดเบกิ ซึง่เปน็

วฒันธรรมทีน่ยิมของชาวลา้นนาเปน็อยา่งมาก เปน็การเบกิถอนหรอืนำาเอาสิง่ทีไ่มดี่ออกไปไปจากชีวติเพือ่ใหเ้หลอื

แต่สิ่งที่ดีงาม เกิดความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตนเอง ชุมชน และสร้างความสามัคคีและความผูกพันระหว่าง

ชุมชน กับวัดอีกด้วย

 ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยสำาคัญ ทำาให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจอยากจะศึกษาค้นคว้าในเรื่องเหล่านี้ 

โดยเฉพาะเรือ่งของการสวดเบกิทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติของคนล้านนาและเกีย่วโยงระหวา่งพระพุทธศาสนา

กับไสยศาสตร์ ทั้งนี้ก็เนื่องจากอำาเภอเมืองแพร่มีคัมภีร์ปั๊บสาล้านนาโบราณอยู่ตามวัดต่างๆ เป็นจำานวนมาก เป็น

ทีน่า่เสยีดายทีป่จัจบัุนคนลา้นนาสว่นใหญ่ไม่รูถ้งึคณุคา่ของสิง่เหลา่นี ้โดยเฉพาะคุณค่า พิธกีรรม ทีเ่ปน็สิง่บง่บอก

ถึงเอกลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สำาคัญที่สุดของคนล้านนา นับวันจะสูญสิ้นไปถ้าไม่รู้จักท่ีจะเรียนรู้และ

รักษาไว้ 

 ดงันัน้ในการศกึษาวจัิยครัง้นี ้ผูว้จัิยจึงมีความสนใจทีจ่ะศึกษาความเปน็มาและความสำาคัญของบทสวด

เบิก ศึกษาหลักธรรมในบทสวดเบิก และ ศึกษาอิทธิพลของบทสวดเบิกที่มีต่อความเชื่อของพุทธศาสนิกชน 

อำาเภอเมอืงแพร ่จงัหวดัแพร ่เปน็การศึกษา เชงิคณุภาพเกบ็ขอ้มลูจากเอกสารและสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุท่ีิมคีวาม

              ๕๑๗ สิริวัฒน์  คำาวันสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรงเทพฯ: บริษัท จรัลสนิทวงการพิมพ์ จำากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๔๐.
 ๕๑๘ ชวน เพชรแก้ว, การศึกษาวรรณคดีไทย, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ ๒๕๒๐), หน้า ๗๐ - ๗๑.
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รูเ้กีย่วกบัการสวดเบกิ ซึง่จะทำาใหเ้ปน็การอนรุกัษส่์งเสริมวฒันธรรมการสวดเบกิของชาวล้านนานและสืบทอดตอ่

ชนรุ่นหลังให้คงอยู่กับชาวล้านนาตลอดไป

๒. วัตถุประสงค์
 ๒.๑ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความสำาคัญของบทสวดเบิก

 ๒.๒ เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในบทสวดเบิก

 ๒.๓ เพื่อศึกษาอิทธิพลของบทสวดเบิกที่มีต่อความเชื่อและหลักพิธีกรรมของพุทธศาสนิกชน อำาเภอ

เมือง จังหวัดแพร่

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาและ

ค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ ซึ่งมีลำาดับขั้นตอนในการดำาเนินการวิจัย ดังนี้

 ๓.๑ ศึกษาเอกสารปฐมภูมิ ทฤษฏีเกี่ยวกับประวัติและรูปแบบการสวดเบิก 

 ๓.๒ ศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎกอรรถกถา ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารตำาราสวดเบิกและเอกสาร

วิชาการที่เกี่ยวข้อง

 ๓.๓ ศกึษาโดยผูว้จัิยได้กำาหนดกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Sampling Random) โดยการสนทนากลุม่ 

(Focus Group) และสัมภาษณ์พระสงฆ์ นักปราชญ์ ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสวดเบิก โดยแบ่งเป็นพระสงฆ์ ๓ รูป 

ปราชญ์ท้องถิ่น ๒ คน/ผู้รู้ ๓ รูป/คน ผู้เชี่ยวชาญ ๓ รูป/คน และประชาชน ๔ คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างจำานวน 

๑๕ รปู/คน ซึง่กลุม่ตวัอยา่งดัง่กลา่วเปน็บคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณเ์กีย่วกบัการสวดเบกิและ

เป็นที่ยอมรับของสังคม

๔. สรุปผลการวิจัย
 ๔.๑ ประวัติความเป็นมาและความสำาคัญของบทสวดเบิก

 ในประเทศไทยการสวดเบกิเขา้มาตัง้แต่ครัง้เปน็อาณาจกัรลา้นนา สมยัพญาตโิลกราช ซึง่ปกครองลา้น

นา ระหวา่งป ีพ.ศ. ๑๙๘๔ – ๒๐๓๐ พระองคท์รงส่งเสรมิและเผยแพรพ่ระพุทธศาสนาอย่างจรงิจงัและกวา้งขวาง 

และชว่งนัน้เปน็ช่วงทีพ่ระสงฆช์าวลา้นนามคีวามรูแ้ตกฉานในพระไตรปฎิก พ.ศ. ๑๙๙๙ โปรดใหส้รา้งพระอาราม

ขึ้นแห่งหนึ่งเพื่อปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ที่นำามาจากลังกาทวีป พระราชทานนามว่า โพธารามมหาวิหาร หรือวัดเจ็ด

ยอด จงัหวดัเชยีงใหมใ่นปจัจบุนั พญาตโิลกราชทรงเปน็เอกอคัรศาสนปูถมัภก เพราะพระองคท์รงเปน็องคอ์ปุถมัภ์

สังคายนาพระไตรปิฎกเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๒๐ โดยอาราธนาพระสงฆ์ที่ทรงคุณวุฒิและวัยวุฒิเข้าร่วมการสังคายนา 

พระไตรปิฎก ประมาณร้อยกว่ารูปมาประชุมที่วัดเจ็ดยอดเพ่ือรวบรวมและตรวจสอบชำาระพระไตรปิฎกบาลีให้

ถูกต้องสมบูรณ์ การทำาสังคายนาครั้งนี้ใช้เวลา ๑ ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งนับเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๘ 

ของโลกพระพทุธศาสนา ด้วยเหตุนีก้ารสวดเบิกจงึนา่จะเปน็สว่นหนึง่ของตำาราทีแ่ตง่ขึน้มาในครัง้มีการสงัคายนา

พระไตรปิฎกทั้งท่วงทำานองและบทบาลีต่างๆ โดยนำาเอาวรรณกรรมประเภท เพลงพื้นบ้าน, ๆ  มาประยุกต์กับบท

พระธรรมจนเกิดเป็นทำานองสวดเบิกขึ้นมา หลังจากบทสวดเบิกจึงไปแพร่กระจายไปยังดินแดนต่างๆ ในล้านนา

และถูกประยุกต์ดัดแปลงท่วงทำานองให้เข้ากับวัฒนธรรมตามเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ การสวดเบิกได้
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ถูกถ่ายทอดมายังพระสงฆ์รุ่นหลังๆ โดยบันทึกเป็นสมุดข่อยหรือปั๊บไว้เป็นหลักฐานทั้งภาคภาษาบาลีและภาษา

ล้านนาเพื่อเป็นตำาราในการสืบทอดสวดเบิกจนถึงปัจจุบัน บทสวดเบิกมีคุณค่าทางด้านจิตใจของพุทธศาสนิกชน

ลา้นนาเปน็อยา่งมาก พธิกีรรมสวดเบกินัน้เขา้สูจ่งัหวดัแพร่เม่ือไหร่นัน้ไม่มีหลักฐานแนช่ดัจากการสัมภาษณผู้์ทรง

คณุวุฒผู้ิจดัทำาวจัิยจงึสนันฐิานวา่พธิกีรรมสวดเบกิของจงัหวดัแพรไ่ดร้บัอิทธพิลมาจากจงัหวดัลำาปางและสืบทอด

มาจนถึงปัจจุบัน

 ความสำาคัญของบทสวดเบิกเน่ืองจากมนษุยใ์นสมยักอ่นมคีวามกลวัอยูม่าก โดยเฉพาะเก่ียวกบัโรคภยั

ไข้เจ็บ หรือโรคระบาด ตลอดจนความกลัว และความต้องการศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมถึงต้องการให้สังคม

สงบสุขความปลอดภัยในชีวิตจึงต้องแสวงหาสิ่งที่ช่วยปกป้องคุ้มครองชีวิตของตน การสวดเบิกมีความคล้ายคลึง

กนักับการสวดพระปรติร พระปรติรเป็นมนต์ทีอ่า้งถึงพระรตันตรัย อา้งถงึเหตุการณ์ทีส่ำาคญัๆ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

มีชัยชนะต่อเหตุการณ์ต่างๆ มาสวดเป็นมนต์เป็นการอ้างเอาอานุภาพของพระรัตนตรัยมาช่วยป้องกันส่ิงต่างๆ

โดยการนำาทำางนองเพลงพื้นบ้านมาประยุคเพื่อให้เกิดความสำาราญ การสวดเบิกก็เหมือนกันเป็นการนำาเอาหลัก

ธรรมที่สำาคัญๆ มาสวดเพื่อให้เกิดความสิริมงคล ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป เหลือไว้แต่สิ่งดีงามเพื่อถอดถอนปัดเป่า

เอาสิ่งที่เป็นกาลกิณีออกไปจากบ้าน หมู่บ้านและเป็นการสวดอ้อนวอนเอาสิ่งที่เป็นมงคลยิ่งเข้าไว้แทนที่ เพื่อให้

บ้าน หมู่บ้านเกิดความสุขโดยมีเอกลักษณ์ โดยการนำาบทสวดมนต์มาผสมผสานกับทำานองเพลงพื้นบ้านทางภาค

เหนือ โดยมีความเชื่อกันว่า หากใครมีความทุกข์การฟังเพลงก็คือส่วนหนึ่งที่ทำาให้เกิดความสบายใจ ดังนั้นดังนั้น

การนำาบทสวดมาประยุคผสมผสานกับทำานองเพลงล้านนาโดยบทสวดนั้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตของพุทธศาสนิกชน

อยูแ่ลว้เมือ่มาบวกกบัทำานองเพลงพ้ืนบา้นจงึทำาใหพ้ทุธศาสนกิชนเกดิความสบายใจและมีกำาลงัทีจ่ะตอ่สู้กบัความ

กลัวที่มองเห็นและมองไม่เห็นก็ตามและสงผลให้ให้ตัวบุคคล ครอบครัว และสังคม เกิดความสงบสุข และพร้อมที่

จะดำาเนินชีวิตต่อไป

 ๔.๒ เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในบทสวดเบิก

 จากการที่ได้ศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในบทสวดเบิกผู้วิจัยได้ศึกษาซึ่งมีหลักธรรมที่ปรากฎดังต่อไปนี้

 วารที่ ๑ จะกล่าวถึง การระลึกชาติและการออกบวชบำาเพ็ญเพียรการตั้งอธิษฐานของพระสัมมา

สัมมาพุทธเจ้า โดยกำาลังแห่งอภิญญาของพระองค์ซึ่งมีหลักธรรมปรากฏคือ การพิจารนา อาณาปานสติและ

หลักอเนกชา

 วารที่ ๒ ลำาดับการตรัสรู้ในยามที่ ๒ มัชฉิมยาม คือการบรรลุ จุตุปปาตญาณ หรือ ทิพจักขุญาณ 

สามารถมจีกัษทุพิย์ทอดพระเนตรเหน็สรรพสตัวท์ีบ่งัเกดิจุตใินทีต่ำา่และประณตีมผีวิพรรณทรามและดแีตกตา่งกนั

ไปตามสมควรแกก้ศุลและอกศุลทีไ่ดท้ำาไว ้เปรยีบเสมอืนบุรุษท่ียืนอยู่ในทาง ๔ แพร่ง ย่อมมองเหน็ผู้คนท่ีสัญจรไป

มาเป็นอย่างดีโดยมีหลักธรรมที่ปรากฏคือ ปัจจยาการ หรือปฎิจสมุปบาท อิริยสัจ ๔ มรรค อริยบุคคล ๘ ทุจริต 

๓ สุจริต ๓ และไตรลักษณ์

 วารที่ ๓ จะกล่าวถึงตรัสรู้ในยามที่ ๓ ปัจฉิมยาม คือการสามารถพิจารณาการดับกองทุกข์ทั้งมวลว่า 

เมือ่อวชิชาดบั สงัขารกดั็บตามไปด้วยเชน่เดียวกนัและในเวลาทีพ่ระอาทติยท์อแสงจบัขอบฟ้าเทา่นัน้ กท็รงบรรลุ

อาสวกัขยญาณคอืญาณหยัง่รูใ้นธรรมเป็นทีส่ิน้ไปแหง่กเิลสทัง้หลายและได้ตรสัรูเ้ปน็ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ภายใต้

ต้นอัสสัตถพฤกษ์ ๕๑๙ โดยมีหลักธรรมที่ปรากฏคือ ปฏิจจสมุปบาท และกล่าวถึง พุทธะอุทานะคาถาฯ

 นอกจากมหีลกัธรรมทีป่รากฏได้ชดัของแตล่ะวารแล้วพธิกีรรมสวดเบกิยงัทำาใหพุ้ทธศาสนกิชนตระหนัก

              ๕๑๗ รวมพล บุญตัน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. (๒๕๔๙). หน้า ๑๑
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และใหค้วามสำาคญักบัหลกัธรรมทีเ่ปน็พืน้ฐานในการดำาเนนิชวีติอีกดว้ย เช่น การยึดม่ันในหลักเบญจศีล เบญจธรรม 

เป็นต้น

 ๔.๓ เพือ่ศกึษาอทิธพิลของบทสวดเบกิทีม่ตีอ่ความเชือ่และหลกัพธิกีรรมของพทุธศาสนิกชน อำาเภอ

เมือง จังหวัดแพร่

 พธิกีรรมสวดเบิกเป็นพธิกีรรมทีเ่ป็นพิธกีรรมทีส่รา้งขวญักำาลงัใจใหก้บัชมุชน เมือ่กลา่วถงึสวดเบกิทกุ

คนจะให้ความตระหนักให้ความสำาคัญเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะเป็นพิธีกรรมประจำาล้านนาใช่ว่าจะมีพิธีกรรมสวด

เบิกบ่อยครั้ง เม่ือมีการจัดพิธีกรรมสวดเบิกทุกทุกคนต้องให้ความร่วมมือเพราะสวดเบิกนั้นไม่สามารถจะจัดเอง

ได้ต้องใช้ความร่วมมือเป็นอย่างมากกว่าจะสำาเร็จเพราะการสวดเบิกนั้นมีองค์ประกอบเยอะมาก ซึ่งจะเห็นได้ชัด

ว่าพิธีกรรมสวดเบิกไม่สามารถท่ีจะจัดเองได้จะต้องใช้ความร่วมมือกันของคนในชุมชนสังคม ซึ่งจะเห็นได้ชัดคือ

ความสามัคคีของคนในชุมชนนั้นๆ เมื่อมีการสวดแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่ง คือ เป็นการขัดเกลาจิตใจให้ใส่

สะอาดขณะที่ประกอบพิธีกรรมทุกคนจะมีจิตที่เป็นกุศลคิดในทางบวก ไม่คิดอกุศล และเกิดความสบายใจเพราะ

มีความมั่นใจว่าสิ่งที่ไม่ดี เสนียดจัญไร ออกจากในที่นั้นไป และเกิดความเป็นสิริมงคลกับชีวิต ครอบครัวชุน เมื่อ

จิตใจเข้มแข็ง ภาระกำาลังก็จะบังเกิดให้แรงบันดาลใจในการดำาเนินชีวิต่อไป

 พธิกีรรมสวดเบกินัน้มอีทิธพิลในหลายดา้นท่ีเหน็ไดช้ดัไม่วา่จะเปน็ดา้นร่างกายเม่ือฟังสวดเบกิแล้วจะ

มีภาระกำาลังในการดำาเนินชีวิต ด้านจิตใจเมื่อฟังการสวดเบิกแล้วเกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่ไม่ดี เสนียดจัญไรได้กำาจัด

ออกไปและเกดิความเปน็สริมิงคล ในด้านความเชือ่พุทธศาสนกิชนได้ใหค้วามสำาคัญและมคีวามเชือ่ความศรทัธาใน

การสวดเบิกเป็นอย่างมากซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อได้เข้าพิธีกรรมสวดเบิกแล้วจะเกิดความสบายกาย สบายใจ เป็นต้น 

ในด้านสังคมเม่ือมีการสวดเบิกซ่ึงจะได้ชัดคือความสามัคคีเพราะการสวดเบิกนั้นไม่สามารถจัดเองได้ เพราะจะ

ต้องใช้ความสามัคคีเป็นยังมากถึงจะสำาเร็จในพิธีกรรมสวดเบิกนั้นและเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษา

ความสำาคัญของพิธีกรรมสวดเบิกและนำาไปประยุกต์ใช้ต่อไป

๕. อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาอิทธิพลของบทสวดเบิกที่มีต่อความเชื่อและหลักพิธีกรรมของพุทธศาสนิกชนอำาเภอ

เมอืง จงัหวดัแพร ่ดา้นศกึษาประวตัแิละความสำาคญั ประวตักิารสวดเบกินัน้สืบทอดมาจากอาณาจกัรล้านนาสมัย

พญาติโลกราชและเจริญรุ่งเรืองโดยเป็นองค์อุถัมภ์การการสังคายนาด้วยเหตุนี้การสวดเบิกจึงน่าจะเป็นส่วนหนึ่ง

ของตำาราที่แต่งขึ้นมาในคร้ังมีการสังคายนาพระไตรปิฏกทั้งท่วงทำานองและบทบาลีต่างๆ โดยนำาเอาวรรณกรรม

ประเภท เพลงพ้ืนบ้าน, ๆ  มาประยกุตก์บับทพระธรรมจนเกดิเปน็ทำานองสวดเบกิข้ึนมา หลังจากบทสวดเบกิจงึไป

แพรก่ระจายไปยงัดนิแดนตา่งๆ ในลา้นนาและถกูประยกุตด์ดัแปลงทว่งทำานองใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมตามเอกลกัษณ์

ของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ การสวดเบิกได้ถูกถ่ายทอดมายังพระสงฆ์รุ่นหลังๆ โดยบันทึกเป็นสมุดข่อยหรือปั๊บไว้เป็น

หลกัฐานทัง้ภาคภาษาบาลแีละภาษาลา้นนาเพือ่เปน็ตำาราในการสืบทอดสวดเบกิจนถงึปจัจบุนั บทสวดเบกิมีคุณค่า

ทางด้านจิตใจของพุทธศาสนิกชนล้านนาเป็นอย่างมาก พิธีกรรมสวดเบิกนั้นเข้าสู่จังหวัดแพร่เมื่อไหร่นั้นไม่มีหลัก

ฐานแนช่ดัจากการสมัภาษณ์ผูท้รงคณุวฒิุผูจั้ดทำาวจิยัจงึสนันฐิานวา่พธิกีรรมสวดเบกิของจงัหวดัแพรไ่ดร้บัอทิธพิล

มาจากจังหวัดลำาปางและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน พิธีกรรมสวดเบิกนั้นมีความสำาคัญเป็นการสร้างความสามัคคี 

เป็นการสร้างขวัญกำาลังใจในการดำาเนินชีวิต จึงทำาให้สังคม ชุมชน เกิดความสงบสุข พร้อมที่จะดำาเนินชีวิตต่อไป

จากการศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในบทสวดเบิกนั้น บทสวดเบิกนั้นโดยรวมจะกล่าวถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ้า
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ซึ่งมีหลักที่ปรากฏทั้งหมดคือ การพิจารนา อาณาปานสติ หลักอเนกชา ปัจจยาการ หรือปฎิจสมุปบาท อิริยสัจ 

๔ มรรค อริยบุคคล ๘ ทุจริต ๓ สุจริต ๓ ไตรลักษณ์ พุทธะอุทานะคาถาฯนอกจากหลักธรรมที่ปรากฏในบทสวด

เบิก ยังมีหลักธรรมพื้นฐานที่ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติซึ่งเป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐานของการทำาความดี เช่น 

การยึดมั่นในเบญจศีล เบญจธรรม สามัคคีธรรม

 จากการศึกษาอิทธิพลของบทสวดเบิกที่มีต่อความเชื่อและหลักพิธีกรรมของพุทธศาสนิกชน อำาเภอ

เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อในด้านของพิธีกรรมสวดเบิก เพราะคำาว่าเบิกหมายถึงการเพิก

ถอนในสิ่งที่ไม่ดีออกจากในที่นั้นๆไป จึงทำาให้พุทธศาสนิกชนเกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่ไม่ดี สิ่งเป็นอัปมงคล เสนียด

จัญไรได้ออกไป เป็นการสร้างขวัญกำาลังใจให้กับพุทธศาสนิกชนในการดำารงชีวิต ซึ่งเห็นได้ชัดเช่น ด้านร่างกาย 

บุคคลที่ป่วยก็จะหายป่วย ด้านจิตใจทำาให้เกิดความสบายใจ ด้านความเช่ือกำาจัดสิ่งท่ีไม่ดีออกจากท่ีนั้นไป ด้าน

สังคมทำาให้สังคมเกิดความสามัคคีเกิดความสามัคคี ด้านประโยชน์ของการสวดเบิกจึงเป็นแรงบันดานใจในการ

สวดเบิกเป็นต้น

๖. กิตติกรรมประกาศ
 วทิยานพินธเ์ลม่นีจ้ำาสำาเรจ็ดว้ยดดีว้ยความเตตาอนเุคราะหข์องคณะกรรมทีป่รกึษาวทิยานพินธน์พินธ์

เล่มนี ้อันประกอบไปดว้ย พระครโูกวทิอรรถวาท,ี ดร และ ร.ศ.พนูทรพัย ์เกตวุรีะพงศ ์ทีก่รุณาใหค้ำาปรกึษาแนะนำา

ดูแลช่วยเหลือในการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขงานมาด้วยดีตลอด

 ขอขอบพระคุณ พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ เปรียญธรรม ๙ ประโยค และนาย สุภิชา สุขจีน ที่ได้ให้

ความช่วยเหลือในการหาข้อมูลและคำาแนะนำาในด้านต่างๆ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตแพร่ ที่ให้

คำาแนะนำาตลอดระการทำาการศึกษาวิจัย รวมเพื่อนกัลยานิมิตร ปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนารุ่นที่ ๖ ทุกท่าน

ที่ให้คำาชี้แนะและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีตลอดมา ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 ขอขอบพระคุณพระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง รองเจ้าคณะ 

จงัหวดัแพร ่ทีไ่ดเ้มตตาอนเุคราะหส์ถานทีใ่นการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณเปน็

อยา่งสูง ผู้ใหสั้มภาษณ ์ท้ังภกิษแุละฆราวาสทกุทา่น ทีเ่ปน็ผูท้รงคุณวฒุใินการจดัพิธกีรรมและในดา้นการสวดเบกิ

ทุกท่าน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และพระคุณบิดาและมารดา ที่ได้ให้กำาลังใจและสงเสริมให้ผู้วิจัยได้มี

โอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนาทำาให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสเรียนรู้ได้เข้าใจในชีวิตมากขึ้น

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ขอบูชาพระรัตนตรัย คุณบิดามารดา ตลอดจนผู้มีพระคุณและญาติโยมทุกท่านที่มีส่วนในการ

อุปถัมภ์ให้กำาลังใจ สงเสริมเกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าด้วยดีเสมอ ขอทุกท่านเจริญไปด้วยอายุวรรณะ สุขะ พละ เทอญ

๗.ข้อเสนอแนะ
 ๗.๑ในการศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาอิทธิพลของบทสวดเบิกที่มีต่อความเชื่อและหลักพิธีกรรมของ

พุทธศาสนิกชน อำาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

  ๑) พิธีกรรมสวดนั้นแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนาพุทธศาสนิกชนจึงให้ความ

สำาคัญ ดังนั้นคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสงเสริมให้มีการเรียนรู้และสร้างความศรัทธาให้กับ

พุทธศาสนิกชนในการจัดพิธีกรรมสวดเบิกเพื่อนำาไปเผยแผ่ต่อไป

  ๒) พุทธศาสนิกชนล้านนาส่วนใหญ่รู้แต่พิธีกรรมสวดเบิกซึ่งไม่รู้บทสวดหมายถึงอะไร ผู้รู้และนัก

๕๐๘
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ปราชญ์ควรอธิบายและให้ความหมายทุกครั้งเมื่อมีการสวดเบิก

  ๓) หลักธรรมในบทสวดเบิกนั้นมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องหลายประการ ดังนั้นควรเอาหลักธรรมมา

ประยุกต์ใช้ต่อการเผยแผ่ให้เกิดความเข้าใจแก่พุทธศาสนิกชน

 ๗.๒ ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

 หากทำาวิจัยสวดเบิกในครั้งต่อไปผู้วิจัยขอเสนอแนะการดำาเนินวิจังในลักษณะดังต่อนี้ 

 ๑) ควรศกึษาทศันคตแิละความพงึพอใจของบทสวดเบกิของพทุธศาสนกิชนวา่มคีวามพงึพอใจมานอ้ย

แค่ไหน

 ๒) ควรศึกษาและเปรียบเทียบการสวดเบิกและการสวดมนต์สามัญมีความเหมือนและแตกต่างกัน

อย่างไร

 ๓) ควรศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในบทสวดเบิกมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน
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การศึกษาคติธรรมประเพณีงานศพของชาวญัฮกุร ตำาบลบ้านไร่ 

อำาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

THE STUDY OF EPITOMIZES TRADITIONAL THE FUNERAL OF (NYAH-KUR) 

BANRAI THEPSATHIT DISTRICT IN CHAIYAPHUM

พระครูวาปีชัยธรรม (อธิวัฒน์ รวิวณฺโณ / ไชโย) *

บทคัดย่อ

 วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาหลักธรรมเกี่ยวกับประเพณี

งานศพในพระพุทธศาสนา (๒) เพื่อศึกษาการจัดประเพณีงานศพของชาวญัฮกุร ตำาบลบ้านไร่ อำาเภอเทพสถิต 

จงัหวดัชัยภมู ิและ (๓) เพือ่ศึกษาคตธิรรมจากประเพณงีานศพของชาวญฮักรุ ตำาบลบา้นไร ่อำาเภอเทพสถติ จังหวดั

ชัยภูมิ พบว่า

 วิธีการปฏิบัติต่อพระศพหรือศพที่ปรากฏในสมัยพุทธกาลนั้น เป็นการปฏิบัติที่มีความเช่ือของแต่ละ

พื้นที่เป็นสำาคัญในการนำาไปปฏิบัติ และดูเหมือนว่าการปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ

เจา้และพระมหากษตัรยิน์ัน้จะมพีธิกีรรมทีส่ลบัซบัซอ้นตามอิทธพิลท่ีไดร้บัจากพิธกีรรมทางศาสนาพราหมณ ์โดย

นิยมนำาผ้าขาวมาพันรอบตัวศพหรือพระศพ ก่อนนำาแห่รอบเมืองแล้วจึงนำาไปยังเชิงตะกอน พิธีกรรมดังกล่าวจึง

เป็นพิธีกรรมสำาคัญที่ถูกนำาเข้ามายังประเทศไทยพร้อมกับพระพุทธศาสนามาแต่โบราณกาล

 พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวบ้านไร่ ในอดีตเมื่อมีคนตายไม่ว่าจะตายลักษณะใดก็ตามชาวญัฮ

กุรจะนำาฟากไม้ไผ่มาหุ้มห่อศพใช้เถาวัลย์รัดช่วงศีรษะ เอว และข้อเท้า นำาไปฝังใกล้บริเวณบ้าน จากนั้นสมาชิก

ในครอบครัวจะช่วยกันรื้อถอนบ้านไปปลูกใหม่แต่ไม่ไกลจากที่เดิมนัก ชาวญัฮกุรบ้านไร่จะปลงศพแบบฝังกับผู้

ตายและไม่มีพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องจากชาวบ้านนับถือผี ต่อมาเมื่อมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว ไทยโคราช ได้เข้า

มาอาศัยอยู่พื้นที่เดียวกันทำาให้ชาวญัฮกุรบ้านไร่รับเอาวัฒนธรรมเข้ามาปรับเปล่ียนจึงทำาให้ขั้นตอนวิธีการเกี่ยว

กบัผู้ตายมคีวามซับซ้อนมากขึน้ ผลจากการรบัเอาวฒันธรรมจากกลุ่มชาตพัินธุไ์ทยลาว ไทยโคราช ทำาใหพิ้ธกีรรม

เกี่ยวกับความตายปลงศพแบบเผากับผู้ตายในทุกกรณี

 พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวบ้านไร่ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรรมกับกลุ่ม

คนที่มีความแตกต่างกันทั้งเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ต้องปรับเปลี่ยนไปเพื่อความคงอยู่

ของกลุ่มชาติพันธุ์ของตน พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างเป็นผู้รับและผู้

ให้ระหว่างผู้ตายกับสังคม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกันเสมอ 

ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

คำาสำาคัญ: คติธรรม, ประเพณีงานศพ, ชาวญัฮกุร

 * นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา
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Abstract

 The objectives of this thesis are threefold: (1) to study the Dhammaassociated with 

Buddhist funeral tradition, (2) to study funeral tradition of NyahKur people at Ban Rai Sub-dis-

trict, Thep Sathit District, Chaiyaphum Province, and (3) to study of epitomizes traditional the 

Funeral of (Nyah-Kur) Banrai Thepsathit District In Chaiyaphum.

 The results show that the procedure done to the corpse of ordinary or high-ranking 

persons depends largely on the belief held in each region. It seems the procedure done to the 

corpses of the Buddha and kings in those days was sophisticated, due to the influence of Brah-

man rituals, in which corpses were shrouded in a plain white sheet, followed by a procession 

around the town until reaching the funeral pyre, where the procession was ended. This funeral 

ritual then reached Thailand together with Buddhism and has become important rituals since 

ancient times. 

 In the past, no matter what the corpses appeared to be, NyahKur People would cover 

the corpses using strips of split bamboo, use vine to bind their heads, waists, and ankles, then 

bury them near their houses, which would later be disassembled and reconstructed in nearby 

area by their family members. The rural NyahKur would bury the dead without performing 

religious rituals, since they worshiped spirits. When Tai-Lao and Tai-Korat ethnic later settled 

down in the same region, the rural NyahKur adopted their rituals. Burial were then changed to 

cremation in all cases. 

 Funeral tradition of rural people reflects the relationship between rituals and peo-

ple with differences in race, religion, language, custom and tradition, all of which needs to be 

changed in order for each ethnic group to survive. Funeral tradition also reflects the give-and-take 

relationship between the dead and society, politics, governance, economy and environment 

in the community. These parts are all connected, and they change as fast as the pace of the 

overall situation. 

Keywords: Dhamma Proverb, traditional the funeral, Nyah-Kur

๑. ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทรง

เป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก คือ ทรงพระราชทานความอุปถัมภ์ศาสนาอื่นๆ เช่น ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู 

ศาสนาอิสลาม และศาสนาครสิต ์ถงึแมพ้ระองคจ์ะนบัถือพระพุทธศาสนากต็าม ศาสนาทุกศาสนามีหลักคำาสอนท่ี

แตกตา่งกนัแตม่จีดุมุง่หมายเดยีวกนันัน้กค็อืสอนใหป้ฏิบตัเิปน็คนดสีามารถใชช้วีติร่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความ

สุข ศาสนาแต่ละศาสนาจะอยู่ได้นั้นย่อมมีองค์ประกอบที่สำาคัญได้แก่ คำาสอน พิธีกรรม ผู้สืบทอด และผู้ปฏิบัติ 

๕๑๑
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เป็นต้น พิธีกรรมถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำาคัญของศาสนา เพราะพิธีกรรมเป็นเครื่องมือที่ทำาให้คนเกิดศรัทธา

ในศาสนามากข้ึน ทุกศาสนามีพิธีกรรมที่แตกต่างกันไปตามหลักคำาสอนของศาสนานั้นๆ สำาหรับศาสนาพุทธถือ

เปน็ศาสนาหลกัทีค่นไทยนบัถอืมากท่ีสดุ มีการปฏิบัติพิธกีรรมท่ีเกีย่วขอ้งสบืตอ่กันมาจากรุ่นสูรุ่น่เรียกไดว้า่ทกุคน

มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ตัวอย่างเช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด การบวช การแต่งงาน 

การขึ้นบ้านใหม่ การทำาบุญต่างๆ เป็นต้น แต่มีพิธีกรรมหนึ่งซึ่งทุกคนหนีไม่พ้นนั้นก็คือ พิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย

ซึ่งถือเป็นวัฏจักรของชีวิตไม่มีใครสามารถหนีพ้นได้ เม่ือมีการเกิดข้ึนกับใครก็ตามญาติหรือคนใกล้ชิดผู้ตายจะมี

การประกอบพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือที่วัดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของญาติหรือคนใกล้ชิด ๕๒๐ 

 ความเชื่อเกี่ยวกับความตายเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตที่ทุกคนกลัวและหาคำาตอบว่า เหตุใดจึงต้องตาย

และตายแลว้ไปไหนมนษุยจ์งึพยายามสรา้งความเชือ่เกีย่วกับการตายหลายประการเพือ่ชว่ยขจดัความกลวันัน้แยก

ออกได ้ดงันี ้สาเหตขุองการปว่ยไขห้รอืภยัทีน่ำาไปสูค่วามตาย สาเหตท่ีุทำาใหค้นตายมีหลายอย่างเช่น เจบ็ปว่ยดว้ย

โรคและถึงแก่ความตายเองหรือตายด้วยอุบัติเหตุ ความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่าปฏิบัติต่อผีเรือนไม่ดีก็

ทำาให้เจ็บป่วยถ้าไม่แก้ไขให้ถูกทางจะถึงแก่ความตายหรือหากถูกทำาคุณไสยบางอย่างอาจถึงแก่ความตายได้ ส่วน

ประกอบของการมีชีวิตและความแตกต่างที่เกิดขึ้นได้แก่ การมีรูปร่าง และมีจิตใจ ผู้ที่มีชีวิตจะต้องมีทั้ง ๒ ส่วน 

ประกอบกัน รูปร่างของผู้มีชีวิตสามารถสัมผัสได้เช่น เคลื่อนไหวได้ มีลมหายใจมีเลือดมีเนื้อ แต่เมื่อตายแล้วรูป

ร่างก็จะเสื่อมสลายไป วิญญาณจะออกจากร่างและเชื่อว่าหลังจากตายแล้ววิญญาณจะรอไปเกิดใหม่ เมื่อถึงเวลา

ก็จะไปเกิดเป็นสิ่งที่มีชีวิต เวียนว่ายอยู่แบบนี้เรื่อยไป จนกว่าจะหมดกรรมแล้วจึงไม่ต้องมาเกิดอีก 

 ตามธรรมเนียมไทยถ้าผู้ป่วยหนักและแน่ชัดว่าจะต้องตาย ผู้ดูแลควรจัดพระสงฆ์มาสวด หรือนำา

พระพทุธรปูมาตัง้ไวใ้หผู้ป่้วยมองเหน็จัดเอาดอกไม้ธปูเทยีนใสมื่อผูป้ว่ยบอกให้ระลกึถงึพระคณุพระรตันตรยั บอก

ผู้ป่วยให้ท่องพระอรหัง พระอรหัง โดยมีความเชื่อว่าเมื่อผู้ป่วยสิ้นใจจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี ปัจจุบันส่วนใหญ่ใน

ประเทศไทยมีการจัดงานศพ ดังนี้ การจัดศพในเบื้องต้นคือ ใช้ผ้าคลุมศพตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า จัดกระถางธูปเทียน

เคารพศพ นมินตพ์ระสงฆห์นึง่รปูมาบงัสกุลุผูต้าย (กริยิาทีพ่ระภกิษทุำาพิธชัีกผา้จากศพด้วยการปลงกรรมฐาน) โดย

มผีา้ทอดทีศ่พหนึง่ผนืแลว้ตดิตอ่เจา้อาวาสทีจ่ะนำาศพไปจัดท่ีวดั แจง้แพทย์แผนปจัจบุนัมาชันสูตรศพ บนัทึกลงใน

ใบรบัรองการถงึแกก่รรม นำาใบรบัรองไปแจ้งเจ้าหนา้ทีเ่ทศบาลท้องถิน่ภายใน ๒๔ ชัว่โมงเพือ่ใหอ้อกใบมรณะบตัร 

สิ่งที่ต้องเตรียมในการจัดการศพ ได้แก่ หีบไม้ กระดาษฟางสำาหรับปูก้นหีบ การกรุด้านข้างหีบ ด้ายดิบมัดศพ ผ้า

ขาวห่อศพ ๑ ผืน เสื้อผ้าแต่งศพ ๑ ชุด ดอกไม้ธูปเทียนสำาหรับใส่มือศพ ถุงเล็กสำาหรับใส่เหรียญบาทหรือของมี

ค่าในปากศพ การอาบนำ้าศพเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและเครือญาติ เอานำ้ามาต้มใส่ใบไม้สดลงไปด้วยจะ

เปน็ใบอะไรกไ็ด ้เมือ่เดอืดแลว้ตัง้ทิง้ไว ้หรอืเตมินำา้เยน็ใหอุ้น่พออาบได ้เร่ิมอาบศพดว้ยนำา้รอ้นกอ่นแลว้ตามดว้ยนำา้

เย็น ใช้สบู่ฟอกสิ่งสกปรกออกจากร่างกาย แล้วใช้ผ้าเช็ดตัว การอาบนำ้าถ้าไม่สะดวกในการต้มนำ้าจะใช้นำ้าธรรมดา

กไ็ด ้เมือ่อาบเสรจ็ใชข้ม้ินกบัผวิใบมะกรดูตำาคัน้เอาแต่นำา้ทาตามรา่งกายใหท้ัว่ ถ้าเปน็ผูใ้หญท่ีเ่คารพนบัถอืมกัเอา

ผ้าขาวขนาดเท่าผ้าเช็ดหน้ามาซับรอยเท้ารอยมือรอยหน้าสำาหรับให้ลูกหลานเก็บไว้เคารพบูชา เมื่ออาบนำ้าเสร็จ

เอาเครื่องแต่งตัวที่ผู้ตายชอบมาใส่ให้ผู้ตายใช้นำ้าอบไทยนำ้าหอมประพรมศพเพื่อจะจัดการรดนำ้าศพต่อไป ๕๒๑

 การจัดงานศพให้แก่คนตายมีการอาบนำ้าศพเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและขอขมาผู้ตายก่อนจะ

บรรจศุพใสโ่ลง และมกีารนมินต์พระมาสวดมีการกำาหนดวนัเผาศพจะเหน็ไดว้า่การกระทำาทกุอยา่งทีจั่ดใหก้บัคน

              ๕๒๐ ประชิด สกุณะพัฒน์, ศาสนพิธี, (กรุงเทพมหานคร: แสงดาว, ๒๕๔๘), หน้า ๔๖ – ๔๗.

 ๕๒๑ อำานาจ  แก้วกังวาน, ธุวัง มะระณัง ความตายเป็นของย่ังยืน, (วารสารราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๔๔), หน้า ๕๐. 

๕๑๒



512 513
การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
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ตายนัน้จะเตรยีมและทำาทกุอยา่งใหดี้ทีส่ดุสำาหรบัคนตายเพราะถอืวา่เปน็การทำาใหค้รัง้สดุทา้ยกอ่นทีจ่ะนำาไปเผา 

เชื่อว่าการอาบนำ้าศพเป็นการทำาความสะอาดร่างกายครั้งสุดท้ายเพื่อให้ร่างกายไร้มลทิน และแต่งกายคนตายให้

สวยงามเวลาจากโลกไปจะได้มีเสื้อผ้าใส่ส่วนใหญ่จะเลือกชุดที่ผู้ตายชอบที่สุด ความตายเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิต

ทีท่กุคนกลัวและหาคำาตอบวา่ เหตใุดจงึตอ้งตายและตายแล้วไปไหนมนษุย์จงึพยายามสรา้งความเช่ือเก่ียวกบัการ

ตายหลายประการเพือ่ชว่ยขจัดความกลวั และไดม้พิีธกีรรมเกีย่วกบัการจดัการศพซึง่มคีวามหลากหลายมากมาย 

ตามแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประจำาท้องถิ่น

 ประเทศไทยเปน็ประเทศหนึง่ในเอเชยีอาคเนยท์ีม่ชีนกลุม่นอ้ยอาศยัอยูเ่ปน็จำานวนมากนอกเหนอืจาก

ชาวจีน ชาวเขา ชาวญวนอพยพ และชาวไทยมุสลิมแล้ว ยังมีชนกลุ่มน้อยกลุ่มเล็ก ๆ ที่อาศัยกระจัดกระจายอยู่ทั่ว

ประเทศ แต่ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้ผสมกลมกลืนกลายเป็นไทยไปเกือบหมดสิ้นแล้ว เช่น พวกมอญและ

พวกญวนเก่าที่อพยพหลบภัยเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ๕๒๒ สำาหรับในภาคอีสาน

ของประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลายชนิดซึ่งอยู่อย่างกระจัดกระจายทั่วไป ประชากรประมาณ

ร้อยละ ๘๕ เป็นชาวไทยอีสานหรือไทยลาวนอกจากนี้ยังมีกลุ่ม ชาติพันธุ์อีกหลายกลุ่ม เช่น ย้อผู้ไทย โซ่ บรู เยอ 

ญัฮกุร แสก กะเลิง โย้ย พวน ข่า ๕๒๓ ชนกลุ่ม ดังกล่าวโดยส่วนใหญ่ได้ปรับตัวผสมกลมกลืนกับสังคมท้องถิ่นและ

สงัคมไทยจนแทบไม่เหน็เอกลกัษณ์และวัฒนธรรมดัง้เดมิของกลุ่มแลว้ แตย่งัมบีางกลุม่ทีร่กัษารปูแบบวถิชีวีติตาม

ครรลองวฒันธรรมดัง้เดมิของกลุม่ไวไ้ดค้อ่นขา้งมากบางกลุ่มกไ็ดรั้บการสนบัสนนุใหฟ้ื้นฟูขนบประเพณขีึน้มาเพ่ือ

ประโยชนใ์นการศกึษาและอนรุกัษศ์ลิปวฒันธรรมและเปน็การเสรมิสรา้งสสีนัใหแ้กส่งัคมสว่นรวมของทอ้งถิน่และ

ประเทศดว้ย โดยปกตแิลว้ชนกลุม่นอ้ยแต่ละกลุม่มีเอกลักษณท์ีเ่ดน่ชัด ปรากฏใหพ้บเหน็ไดห้ลายกรณ ีเชน่ ภาษา 

การแต่งกาย ความเชื่อ ประเพณีพิธีกรรม การประกอบอาชีพ อาหารการกิน ที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาลการ

เจ็บป่วย นันทนาการการบันเทิงตลอดจนงานศิลปกรรมในแขนงต่าง ๆ วิถีชีวิตโดยปกติของชนกลุ่มน้อยในภาค

อีสานเป็นวิถีชีวิตแบบสังคมชนบทที่เรียบง่าย สมถะ พึ่งพาธรรมชาติ ๕๒๔

 ญัฮกุร หรือชาวบน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เนี๊ยะกุ้ร เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดชัยภูมิ 

นครราชสีมา และเพชรบูรณ์ ซึ่งหากมองเผิน ๆ คนเหล่านี้คือ ชาวบ้านธรรมดาที่ทำามาหากินอยู่ในพื้นที่ แต่ใน

ความเป็นจรงินอ้ยคนนกัทีจ่ะรูว้า่ทา่มกลางกลุม่คนไทยและคนลาวอสีานทีอ่ยูป่ะปนกนันัน้ มคีนกลุม่หนึง่อาศัยอยู่

ในพื้นที่นี้มานานและรู้จักพื้นที่นี้ดีกว่าใคร คนส่วนใหญ่เรียกพวกเขาว่า “คนดง” หรือ “ชาวบน” แต่สำาหรับพวก

เขา เรียกตัวเองว่า “ญัฮกุร”ซึ่งหมายถึง “คนภูเขา” (ญัฮ แปลว่า คน กุร แปลว่า ภูเขา) ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เรียกว่า “ละว้า” ในเขตจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ เรียกว่า ชาวบน หรือ คนดง ชาวญัฮกุร ตั้งถิ่นฐานอยู่ใน

บริเวณ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา เขตอำาเภอปักธงชัย หมู่บ้านที่พบในปัจจุบันได้แก่ บ้านกลาง บ้าน

พระบึง บ้านวังตะเคียน ฯลฯ จังหวัดชัยภูมิพบในเขตอำาเภอเทพสถิต ได้แก่บ้านวังอ้ายโพธิ์ บ้านวังอ้ายคง บ้านไร่ 

บ้านเสลี่ยงทอง บ้านวังตาเทพ บ้านนำ้าลาด บ้านท่าโป่งบ้านโคกสะอาด บ้านสะพานหิน อำาเภอบ้านเขว้า ได้แก่ 

บา้นวงักำาแพง บ้านหนองออ้ ฯลฯ จังหวดัเพชรบูรณ ์ไดแ้ก ่บา้นนำา้เลา บา้นหว้ยไคร ้บา้นทา่ดว้ง อำาเภอเมอืง รวม

ทั้งหมด ๒๓ หมู่บ้าน ซึ่งเดิมพบมากกว่าในปัจจุบัน แต่ได้ถูกกลืนหรือย้ายถิ่นไปอยู่ที่อื่นหมด ๕๒๕ แต่เดิมนั้น ชาว

              ๕๒๒ ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ปัญหาชมกลุ่มน้อยในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: แพร่วิทยา, ๒๕๓๑), หน้า ๑.

 ๕๒๓ บุญยงค์ เกศเทศ, วัฒนธรรมเผ่าพันธ์ุมนุษย์, (อุบลราชธานี: ยงสวัสด์ิการพิมพ์, ๒๕๓๙), หน้า ๑.

 ๕๒๔ ทวี ถาวโร, การศึกษาวิถีชีวิตชนกลุ่มน้อยในเขตพ้ืนท่ีภาคอีสาน, (กรุงเทพมหานคร: ๒๕๔๐), หน้า ๑.

 ๕๒๕ ปรีชา อุยตระกูล และกนก โตสุรัตน์, สังคมและวัฒนธรรมของชาวบน, (ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 

๒๕๓๐), หน้า ๑-๕.

๕๑๓
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ญฮักรุเปน็พรานปา่ มกัยา้ยถ่ินทีอ่ยูไ่ปเรือ่ย ๆ  เคยอาศยัอยูใ่นบรเิวณปา่แถบเทอืกเขาพงัเหย ซึง่มอีาณาบรเิวณคาบ

เกีย่วตอ่เนือ่งกนั ๓ จงัหวดัปจัจบุนักย็งัพบชาวญฮักรุไดอ้าศยัอยูใ่นเขต ๓ จงัหวดันี ้บรเิวณใจกลางของประเทศไทย 

โดยอยู่บนขอบที่ราบสูงโคราช และพื้นที่ราบสูงในจังหวัดชัยภูมิ เขตติดต่อกับภาคเหนือและเขตติดต่อกับจังหวัด

ลพบรีุ ซึง่พบวา่มจีำานวนทีล่ดลงเนือ่งจากถกูกลนืโดยคนไทยเบิง้ หรอืไทยโคราช และคนลาวอีสานทีเ่ขา้ไปอยู่อาศัย

ปะปน และมีการย้ายถิ่นฐานกระจัดกระจายไปบ้าง ปัจจุบันมีชาวญัฮกุร หลงเหลือประมาณ ๖,๐๐๐ คน เท่านั้น 

ด้วยข้อจำากัดและความจำาเป็นข้างต้นหากไม่มีแนวทางการอนุรักษ์ ไม่มีแนวทางการพ้ืนฟูและแนวทางในการ

พัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญัฮกุร ที่เป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าในความเป็นชาวญัฮกุรให้ อนุชนรุ่นหลัง

ได้พบได้เห็นว่า คร้ังหนึ่งมีชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ที่เรียกตนเองว่า “ญัฮกุร” หรือ 

“ชาวดง” ก็จะไม่ปรากฏให้เห็นอีกต่อไป จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำาการวิจัยเรื่อง 

การศึกษาคติธรรมจากประเพณีงานศพของชาวญัฮกุร ตำาบลบ้านไร่ อำาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี้

ยังเป็นการสืบทอดศาสนพิธีด้านการประกอบพิธีกรรมงานศพของชาวญัฮกุร ตามหลักพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาหลักธรรมเกี่ยวกับประเพณีงานศพในพระพุทธศาสนา

 ๒. เพื่อศึกษาการจัดประเพณีงานศพของชาวญัฮกุร ตำาบลบ้านไร่ อำาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

 ๓. เพือ่ศึกษาคติธรรมจากประเพณีงานศพของชาวญฮักรุ ตำาบลบา้นไร ่อำาเภอเทพสถติ จังหวดัชยัภมูิ

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 รูปแบบการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีลำาดับและข้ันตอนในการดำาเนิน

วิจัยดังต่อไปนี้ 

 ๑) การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) เพื่อศึกษาหลักธรรมเกี่ยวกับประเพณีงานศพใน

พระพุทธศาสนา โดยทำาการศึกษาจากเอกสารที่เป็นข้อมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระไตรปิฎก และ

ชัน้ทตุยิภูม ิ(Secondary Source) ไดแ้ก ่อรรถกถา ตำารา คูม่อื หนงัสอื บทความ รายงานการวจิยั และวทิยานพินธ ์

เพื่อนำาข้อมูลมากำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

 ๒) การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Research) เพื่อศึกษาการจัดประเพณีงานศพของชาวญัฮกุร 

ตำาบลบ้านไร่ อำาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และเพื่อศึกษาคติธรรมจากประเพณีงานศพของชาวญัฮกุร ตำาบล

บ้านไร่ อำาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในภาคสนาม

 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

 ๑. ผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในอำาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยมี

เกณฑ์การคัดเลือก เป็นสถานที่ชาวญัฮกุรได้อาศัยอยู่

 ๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ๒.๑ กลุ่มประชากร ได้แก่ ชาวญัฮกุรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ 

  ๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ประกอบด้วย

   ๑) กลุม่ผูรู้ ้(Key Informants) คอื ผู้อาวโุสท่ีเปน็ญฮักุร ท่ีอาศัยอยู่ในชมุชนมาเปน็เวลานาน 

๕๑๔
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และสามารถลำาดบัเรือ่งราวของชมุชนทราบประวตัคิวามเปน็มาของกลุ่มชาตพัินธุญ์ฮักรุ วถิชีวีติญฮักรุ วฒันธรรม 

ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ โดยผู้วิจัยดำาเนินการคัดเลือกโดยกำาหนดกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ จำานวน ๔๙ 

คน ดังนี้

  (๑) ผู้อาวุโสที่เป็นญัฮกุรหมู่บ้านละ ๓ คน รวม ๒๑ คน

  (๒) ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นญัฮกุร หมู่บ้านละ ๑ คน รวม 7 คน

  (๓) ปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นญัฮกุรหมู่บ้านละ ๓ คน รวม ๒๑ คน

 ๒) กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informants) ผู้วิจัยดำาเนินการคัดเลือกโดยกำาหนดเป้าหมาย ผู้ให้การ

สัมภาษณก์ลุม่ครอบครวัทีเ่ปน็ญฮักรุ ซ่ึงเปน็กลุม่ทีค่าดวา่จะเปน็ผู้ให้ขอ้มูลในเชิงลึกเรือ่งเกีย่วกบัการจดัประเพณี

งานศพ และคติธรรมจากประเพณีงานศพของชาวญัฮกุร ตำาบลบ้านไร่ อำาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จำานวน ๓๔ 

คน ดังนี้

  (๑) ชาวบ้านที่เป็นญัฮกุรหมู่บ้านละ ๓ คน รวม ๑๑ คน

  (๒) กลุ่มแม่บ้านที่เป็นญัฮกุร หมู่บ้านละ ๓ คน รวม ๑๑ คน

  (๓) ครูที่สอนในหมู่บ้านญัฮกุรหมู่บ้านละ ๑ คน รวม ๗ คนและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน

ตำาบลในหมู่บ้านญัฮกุรของจังหวัดชัยภูมิจำานวน ๕ คน 

ตารางรายชื่อกลุ่มตัวอย่าง
ชื่อ ตำาแหน่ง

๑. นายสำาเนียง บุญนำารุ่งเรือง กำานันตำาบลบ้านไร่

๒. นายชาญชัย เกี้ยวสันเทียะ สารวัตรกำานัน

๓. นายจติรติ กกกลาง สารวัตรกำานัน

๔. นายสิทธิ์ ยังกลาง แพทย์ตำาบลบ้านไร่

๕. นายสิทธิศักดิ์ ทองสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน (บ้านไร่ หมู่ ๑) 

๖. นางสาวสุรดา บัวเปีย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (บ้านไร่ หมู่ ๑) 

๗. นายพนม จิตร์จำานง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (บ้านไร่ หมู่ ๑) 

๘. นายสิทธิพร พานนิยา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (บ้านไร่ หมู่ ๑)

๙. นายชัยยศ เพียรพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน (บ้านไร่พัฒนา หมู่ ๑๑)

๑๐. นางสาวสมัย มีระหันนอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (บ้านไร่พัฒนา หมู่ ๑๑) 

๑๑. นายเล็ก ศรีนาค ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (บ้านไร่พัฒนา หมู่ ๑๑) 

๑๒. นายล้วน ชำานาญสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน (บ้านลำาปอแดง หมู่ ๑๓)

๑๓. นายสุริยา ช่างเหล็ก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (บ้านลำาปอแดง หมู่ ๑๓)

๑๔. นายธวัชชัย แสนเลิศ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (บ้านลำาปอแดง หมู่ ๑๓)

๑๕. นายอำานาจ กุมขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านไร่

๑๖. นายดิเรก เพชรชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านไร่

๕๑๕
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ชื่อ ตำาแหน่ง

๑๗. นายจุฬาภรณ์ เพ็ญแข เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านไร่

๑๘. นายอุดมทรัพย์ ทิพย์อักษร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านไร่

๑๙. นายพยุงศักดิ์ นามโคตร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านไร่

๒๐. นายแก่น ยี่จัตุรัส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านไร่ หมู่ ๑

๒๑. นายเปลี่ยน เย็นจัตุรัส ปราชญ์ชาวบ้าน ตำาบลบ้านไร่

๒๒. นางอยู่ ดูเกษตร ปราชญ์ชาวบ้าน ตำาบลบ้านไร่

๒๓. นายแลด มีเพชร ปราชญ์ชาวบ้าน ตำาบลบ้านไร่

๒๔. นางหอม ญาติรักษ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ตำาบลบ้านไร่

๒๕. นายเติม โยจัตุรัส ปราชญ์ชาวบ้าน ตำาบลบ้านไร่

๒๖. นายดื้อ ประทุมวงษ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ตำาบลบ้านไร่

๒๗. นายหล้า มดจัตุรัส ปราชญ์ชาวบ้าน ตำาบลบ้านไร่

๒๘. นางแต๋ว ญาติรักษ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ตำาบลบ้านไร่

๒๙. นางดำา จันทรพิม ปราชญ์ชาวบ้าน ตำาบลบ้านไร่

๓๐. นายดี แยกจัตุรัส ปราชญ์ชาวบ้าน ตำาบลบ้านไร่

๓๑. นายประยูร มองทองหลาง ปราชญ์ชาวบ้าน ตำาบลบ้านไร่

๓๒. นางแน่ะ แดงจัตุรัส ปราชญ์ชาวบ้าน ตำาบลบ้านไร่

๓๓. นางมิด วงษ์ศรี ปราชญ์ชาวบ้าน ตำาบลบ้านไร่

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การศึกษาเรื่องการศึกษาคติธรรมจากประเพณีงานศพของชาวญัฮกุรตำาบลบ้านไร่ อำาเภอเทพสถิต 

จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 

ซึง่มคีำาถามกำาหนดไวแ้นน่อน การนำาแบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้งไปใชใ้นการสมัภาษณก์ลุม่ผูรู้เ้พือ่เปน็แนวทาง

ปฏิบัติของการจัดงานฌาปนกิจศพในพื้นที่วิจัย โดยสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

 การสรา้งเครือ่งมอื เริม่ศึกษาจากเอกสารแนวคิดทฤษฎแีละงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเปน็แนวทางในการ

กำาหนดกรอบแนวคดิในการวจัิย จากนัน้ใหน้ำาผลการวเิคราะหที์ไ่ด้จากแนวคิดทฤษฎงีานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและจาก

การศึกษาเบื้องต้นมาสร้างกรอบเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์

 การทดสอบเครือ่งมอืดว้ยวธีิการนำาแบบสอบถามไปใหอ้าจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบแล้วนำามาปรับปรุง

แก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้องของภาษาและความครอบคลุมเนื้อหา

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการดังต่อไปนี้

  ๑) ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

โดยทำาการศึกษาจากเอกสาร ได้แก่ ตำารา คู่มือหนังสือ บทความ อินเทอร์เน็ต รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์

๕๑๖
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ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำามาเป็นกรอบแนวความคิดการวิจัย

  ๒) การเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อศึกษาเชิงลึกในพื้นที่วิจัยกับ กลุ่มผู้รู้ โดยการใช้เครื่องมือวิจัย 

คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

  ๓) ขอหนังสือจากศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

นครราชสีมา เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาต ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

  ๔) การสัมภาษณ์ (Interview) คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 

เปน็การสมัภาษณท์ีมี่คำาถามกำาหนดไวช้ดัเจน ซึง่ผู้วจิยัไดล้งพ้ืนท่ีสัมภาษณด์ว้ยตนเองการจดับนัทึก (Field Note) 

โดยดำาเนินการบันทึกทุกครั้งพร้อมกับใช้เครื่องมือประกอบการบันทึกข้อมูล เพื่อช่วยรวบรวมรายละเอียด ซึ่งได้

รับความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลและผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลนั้นเป็นความลับ

  ๕) รวบรวมแบบสอบสัมภาษณ์ที่ได้คืนมา ทำาการตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อใช้ดำาเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 เม่ือผูว้จัิยได้รวบรวมขอ้มูลและจัดกระทำาข้อมูลเรยีบรอ้ยแลว้จากการสมัภาษณ ์นอกจากนัน้ได้บนัทกึ

ขอ้มลูลงในสมุดบันทึกในลกัษณะบรรยาย เพือ่สรปุผลการศกึษา พรอ้มกบัวเิคราะหเ์นือ้หาจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

ดังนี้

  ๑) จัดกลุ่มเอกสารที่จะวิเคราะห์ สังเคราะห์ออกเป็นกลุ่มข้อมูลต่างๆ 

  ๒) นำาข้อมูลจากกลุ่มเอกสารมาทำาการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปประเด็น

  ๓) วิเคราะห์ข้อมูลจาก แบบสัมภาษณ์ โดยจะประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอแนะที่ได้ 

นำามาวิเคราะห์ในลักษณะเชิงบรรยาย และวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยการสร้างข้อสรุป

 การนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งนำาเสนอข้อมูลในลักษณะวิธี

การพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
 ๔.๑ สรุปประเพณีการตายที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา การตายคือการที่มนุษย์สิ้นลมหายใจ 

จิตออกจากร่างนอนสงบแน่นิ่งไม่ไหวติงไม่หวนกลับฟื้น คือการตาย ร่างกายของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอด

เวลา ตั้งแต่เด็กเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เรียกว่าตายจริง ส่วนที่หมดลมหายใจนั้นเป็นการตายสมมติ จิตเคลื่อนย้ายออก

จากร่าง มีบาป บุญ ติดตัวไป จิตเกิด ดับ ตลอดซับซ้อนเป็นกฎแห่งกรรม การเตรียมตัวก่อนตายต้องเตรียมตั้งแต่

เดี๋ยวนี้ เตรียมสอนลูกหลานให้เรียนหนังสือหาวิชาความรู้ใส่ตัว สอนลูกหลานให้มีคุณธรรมประจำาจิต หมั่นเจริญ

กศุลภาวนา ฝึกสติปัฏฐาน ๔ สามารถรูก้ฎแห่งกรรมของตนเองจะไดแ้กไ้ขปญัหาของชวิีต และพึง่พาตนเองได ้การ

สนองคุณแก่ผู้มีพระคุณบิดามารดาเป็นการเตรียมตัวก่อนตายอย่างดีที่สุด 

 การสอนใหร้ะลกึถงึความตายในชวีติประจำาวันมปีรากฏมากแหง่ในพระไตรปฎิกการทำาความเขา้ใจชวีติ

เกีย่วกบัความตาย ซ่ึงการสอนเรือ่งความตายนีมุ้ง่เพ่ือใหเ้ขา้ใจชีวติวา่ชีวติมีลักษณะอย่างไร ชีวติของสัตวท้ั์งหลาย 

มนุษย์ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ โง่ และฉลาดทั้งหมด ย่อมไปสู่อำานาจความตาย มีความตายรออยู่ข้างหน้า พระพุทธเจ้าตรัส

ถึงความตายวา่เป็นหนึง่ในเทวทตู ๕ ประการ ทีป่รากฏอยู่บนโลกมนษุย์ โดยสอนให้พิจารณาวา่แม้ตวัเรากมี็ความ

๕๑๗
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ตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ควรที่เราจะทำาความดีทางกาย ทางวาจา ทางใจ พระพุทธเจ้าเน้นยำ้าให้

ระลึกถึงความตายวา่ จะมเีกดิขึน้แก่มนุษยท์กุคนแมข้ณะท่ีเค้ียวขา้วคำาหนึง่กลืนกนิ แม้ขณะท่ีหายใจเขา้และหายใจ

ออก หรือหายใจออกแล้วหายใจเข้า

 มรณานุสติ คือการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ การนึกถึงซึ่งความตาย จะช่วยในการลดมานะละทิฐิ 

เข้าถึงธรรม ดับความโลภความโกรธความหลงได้ คือ เมื่อเรานึกถึงว่าเราต้องตาย และเมื่อตายแล้วก็ไม่สามารถ

เอาอะไรไปด้วยได้ ความโลภในทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็เบาบาง หรือเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเมื่อนึกถึงความตายก็

คิดว่าไม่นานเราก็ต้องตายจากกัน แล้วเราจะโกรธไปทำาไม ความโกรธก็ดับลงไปได้ด้วยมรณานุสติ ความหลงคือ

ความไม่รู้จริงถ้าเราไม่เคยนึกถึงความตายเลย อาจเป็นผู้ประมาททำาแต่บาปสร้างแต่กรรมชั่ว หรือไม่ทำาความดี

เพราะหลงระเริงว่าเรายังหนุ่มอยู่ยังมีเวลาอีกมาก บุญเดี๋ยวค่อยทำาก็ได้ ถ้าเรานึกถึงความตายอยู่เนื่องๆ ความ

หลงก็ระงับดับลงได้ การนึกถึงซึ่งความตายจึงเป็นประโยชน์มาก

 ๔.๒ การจัดพิธีงานศพของชาวญัฮกุร ตำาบลบ้านไร่ อำาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

 พิธีปลงศพแบบเผา หลังจากการทำาพิธีต่ออายุแล้วผู้ป่วยไม่หายใกล้จะหมดลมหายใจญาติพี่น้องที่จัด

เตรยีมดอกไมธ้ปูเทยีนบรรจุกรวยใบตอง ใหผู้ป่้วยประนมมอืและระลกึถงึพระพุทธคุณ ซึง่หมายถงึการบอกหนทาง

ครั้งสุดท้าย เมื่อผู้ป่วยสิ้นใจจุดเทียนไว้ทางศีรษะศพ ส่วนศพนั้นให้ผ้าคลุมตั้งเเต่ศีรษะตลอดเท้ามิดชิดและไม่ให้

เหน็ตา ถา้ผูป้ว่ยตายในเวลากะทนัหนัมืดคำา่แลว้มักจะเอาผา้คลมุศพไวแ้ละตอ้งคอยระวงัอยา่ใหแ้มวกระโดดขา้ม

ศพได้ถือว่าถ้าแมวข้ามศพ จะทำาศพลุกขึ้นได้ จึงต้องป้องกันปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด และหันศีรษะศพไปทาง

ทศิตะวนัตก เส่ือกก็ลบัดา้นใหศ้พนอน ชาวญฮักรุ ตำาบลบา้นไรต่อ้งเตรยีมอุปกรณส่ิ์งของตา่งๆท่ีใช้ในขณะอาบนำา้

ศพ เสื้อผ้าสำาหรับไว้แต่งตัวศพ แล้วนิมนต์พระมาทำานำ้าพระพุทธมนต์ การอาบนำ้าศพจะยกศพวางไว้บนเตียง ให้

ศพนอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก ผลัดเสื้อผ้าเดิมออก แล้วอาบนำ้าศพด้วยนำ้าธรรมดาเหมือนคนปกติโดยลูกๆ 

หลานๆ ญาตพิีน่อ้งทีใ่กลช้ดิชว่ยกนัเพือ่อาบชำาระศพใหส้ะอาด ตอ่จากนัน้อาบนำา้ดว้ยนำา้พุทธมนตท์ีผ่สมใบมะกรดู 

การอาบนำาศพตอ้งรดนำา้จากศรีษะลงมาตลอดจนถงึปลายเท้า เสรจ็แล้วกเ็ช็ดแล้วเปล่ียนเส้ือผ้าท่ีเตรยีมไว ้พิธเีผา

ศพ ปัจจุบันไม่ว่าคนตายจะตายในลักษณะใดก็ตามจะใช้วิธีการเผาเพียงอย่างเดียว เพราะสะดวกต่อญาติพี่น้องที่

จะมาชว่ยศพ เพราะตา่งคนต่างต้องกลบั ไปทำางานของตน จงึทำาใหพ้ธิกีารปลงศพแบบเผานยิมใชม้ากกวา่ปจัจบุนั 

หลังจากนำาศพไปเผาแล้วสำาหรับคนที่หามกลับมานั้นจะต้องทำาพิธีผู้ข้อต่อแขน หรือจัดทำาบายศรีให้ซึ่งมีอุปกรณ์

ต่างๆได้แก่ ไข่ต้ม ๑ ฟอง ข้าวเหนียว ๑ ปั้น และด้ายสำาหรับผูกโดยผู้อาวุโส ทำาพิธีผูกแขนให้หรือจะให้พระสงฆ์

ทีน่มินตม์าสวดทีบ่า้น ในตอนเยน็วนันัน้เปน็ผูผ้กูแขนใหก้ไ็ด ้แล้วใหญ้าตขิองผู้ตายนำาไข ่และปัน้ขา้วเหนียวมาวาง

ไวข้องผูถ้กูผกู และใหศ้ลีใหพ้ร ใหว้นันอนของคนทีไ่ปหามศพกลบัมาอยูก่บักบัตวั ตอ้งนำามากองรวมกนัเพือ่จะให้

พระสงฆ์ที่มาสวด ปัดเสนียดจัญไร ก่อนจะนำากลับไปส่งคืนเจ้าของ เครื่องมือ อุปกรณ์และนำาไปใช้ชีวิตประจำาวัน

ต่อไป

 ๔.๓ สรุปคติธรรมจากประเพณีงานศพของชาวญัฮกุร ตำาบลบ้านไร่ อำาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

จากการวิเคราะห์คติธรรมจากประเพณีงานศพของชาวญัฮกุร ตำาบลบ้านไร่ อำาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ได้พบ

ว่าตามคตคิวามเช่ือเก่ียวกบัชวีติหลงัความตายชาวญัฮกรุ ตำาบลบ้านไรใ่นอดตีนบัถอืผ ีและมีทัง้ผดี ีผรีา้ยทำาใหช้าว

บนเกรงกลวัตอ่อำานาจของสิง่ทีล่กึลบัทีจ่ะเกดิกนัตน เพราะอำานาจลึกลับมีผลตอ่การดำารงชีวติของชาวญัฮกรุ การ

ประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับความเชื่อจะทำาตามจารีตประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมีความเช่ือกับโลกหน้าว่ามี

จริง ถ้าใครทำากรรมดีในชาตินี้ตายไปแล้วชาติหน้าได้ขึ้นสวรรค์ ใครทำากรรมชั่วไว้ตายไปจะตกนรก เมื่อเกิดความ

๕๑๘
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เจ็บป่วย และไม่มีวิธีการรักษาให้ผู้ป่วยหายได้ก็จะทำาพิธีกรรมต่ออายุให้กับผู้ป่วยที่ใกล้ตาย คือ พิธีคำ้าโพธิ์ เพราะ

เชื่อว่าเมื่อได้ทำาพิธีกรรมนี้แล้วจะทำาให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วยเร็วขึ้น แต่เมื่อตายลงชาวญัฮกุร เชื่อว่าผู้ตายมี

ความตอ้งการคลา้ยกบัคนทีย่งัมชีวีติอยู ่และกลวัวญิญาณของผูต้ายจะมารงัควานแสดงถงึความกตญัญกูตเวทขีอง

คนที่เกี่ยวกับผู้ตาย

๕. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 ๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  ๑. ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการปฏิบัติงาน และการดำาเนินชีวิต เนื่องจากการพัฒนาคนที่

ดทีีสุ่ด ต้องใช้กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางสงัคม ในการหล่อหลอมพฤตกิรรมซึง่รวมถงึส่ิงแวดล้อมในองค์กร 

หรือที่เรียกว่า “วัฒนธรรมองค์กร” จะเป็นเบ้าหลอมที่ดีที่สุดยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด 

  ๒. หน่วยงานทุกองค์กรควรทำาแผนพัฒนาบุคลากรของตนเองให้สอดคล้องกับนโยบาย และ

ยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยเฉพาะพัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปัญญา และต้องดำาเนินการ

ให้ครอบคลุม ทุกตำาแหน่ง ทุกสายงาน ทุกระดับอย่างทั่วถึง โดยใช้กระบวนการสำารวจความจำาเป็นในการพัฒนา

และฝึกอบรมอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ข้อมูลในการจัดทำาแผนพัฒนาทรัพยากรที่ตรงตามความ ต้องการ และ

จำาเป็นต่อองค์กรอย่างแท้จริงซึ่งจะทำาให้บุคลากรที่อยู่ในองค์มีประสิทธิภาพ

  ๓. ควรมีการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการนำาหลักภาวนา ๔ มาปรับประยุกต์ใช้จริงในการปฏิบัติงาน 

หรือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อนำาผลที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากรในทุกระดับต่อไป

   ๔. ควรศกึษาเกีย่วกบัปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันาทรัพยากรมนษุย์บุคลากรในระดบัต่างๆ ของ

หน่วยงานมีคุณสมบัติตามหลักภาวนา ๔ หรือไม่ และควรมีการส่งเสริมให้เกิดพัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิตใจ 

และ

  ๕. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำาเร็จต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคการจัดการเปลี่ยนแปลง เพื่อ

ให้สามารถมีบุคลากรที่เพียบพร้อมด้วยกาย วาจา และใจ อย่างสมบูรณ์

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัย

 ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรทำาการศึกษาวิจัยเรื่องดังต่อไปนี้ 

 ๑. ผูท้ีส่นใจศกึษาวจิยัสามารถนำาความรูก้ารวจิยัไปศึกษาค้นควา้เพ่ิมเตมิหรอืเป็นแนวทางในการศึกษา

ปริศนาธรรมที่เกี่ยวกับประเพณีการตายของภาคอื่นๆ ได้ 

 ๒. ผู้ที่สนใจศึกษาวิจัยสามารถนำาความรู้การวิจัยไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เรื่องรูปแบบการปฏิบัติที่

เกี่ยวกับพิธีเกี่ยวกับความตาย

 ๓. ผูท่ี้สนใจศกึษาวิจยัสามารถนำาความรูก้ารวจิยัไปศึกษาค้นควา้เพิม่เตมิ เรือ่งการศึกษาเปรยีบเทียบ

ปริศนาธรรมที่เกี่ยวกับประเพณีการตายภาคอีสานกับภาคเหนือ

๕๑๙
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หลักการใช้ทรัพย์ในพระพุทธศาสนาเพื่อลดปัญหาการเป็นหนี้ในสังคมไทย

A STUDY OF PRINCIPLES OF DHAMMA FOR SOLVING OF THE

INDEBTEDNESS PROBLEM IN THAI SOCIETY

      พระอธิการธนากร สุภาจาโร *

บทคัดย่อ

 บทความวจิยัฉบบันี ้เปน็การวจิยัเอกสารซึง่มีวตัถปุระสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพ่ือศึกษาปญัหาการเปน็

หนี้ในสังคมไทย (๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมการใช้ทรัพย์ที่ปรากฏในพุทธศาสนา (๓) เพื่อประยุกต์ใช้หลักธรรมการ

ใช้ทรัพย์เพื่อลดการเป็นหนี้ ผลการศึกษาพบว่า

 หนี้นั้นมีองค์ประกอบสำาคัญ ๓ ประการ คือ ๑. ต้องมีเจ้าหนี้และลูกหนี้ ๒. ต้องมีความผูกพันทาง

กฎหมายที่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ๓. ต้องมีวัตถุแห่งหนี้ๆส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดท่ีทำาให้เป็นหนี้คือ

อบายมุขเพราะเป็นสิ่งที่ล่อให้เพลิดเพลินหลงในกามคุณได้ง่าย มนุษย์ชอบปล่อยจิตใจไปตามกิเลส ฉะนั้นปัญหา

การเป็นหนี้จึงเป็นปัญหาสำาคัญที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

 การบรโิภคทรพัยต์ามหลกัพระพุทธศาสนาคือ ตอ้งบริโภคดว้ยความจำาเปน็มิใชบ่รโิภคเพ่ือสนองตณัหา 

หลักการใชท้รพัยใ์นพระพทุธศาสนานัน้ไดว้างหลกัการใช้จ่ายเพ่ือให้เกดิประโยชนต์อ่ตนเองและตอ่ผู้อ่ืน สงเคราะห์

ตนเองเช่น ใช้จ่ายในคราวจำาเป็นขณะเจ็บไข้ได้ป่วย ใช้จ่ายเพื่อประกอบอาชีพ ต่อผู้อื่นเช่น ใช้จ่ายเพื่อสงเคราะห์ 

ญาติ สมณะ อาจารย์หรือผู้มีพระคุณ การปฏิบัติต่อทรัพย์อย่างถูกต้องคือการได้รับความสุขของคฤหัสถ์ไม่เดือด

เนื้อร้อนใจจากการกระทำาผิดที่ก่อความเดือดร้อน และบรรลุประโยชน์หรือเป้าหมายของชีวิตทั้งในปัจจุบันและ

ในเบื้องหน้า ครั้นละโลกแล้วย่อมได้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยกายและจิตใจที่ผ่องใส สะอาด บริสุทธิ์

 หลักการบริโภคทรัพย์ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเป็นหลักที่ให้มนุษย์รู้จักใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่

จา่ยตามใจของตนเอง และใชจ้า่ยในสิง่ทีจ่ำาเปน็ทีเ่รียกวา่เปน็คุณค่าแท้ หลักการประยุกตใ์ช้จา่ยทรัพย์มีความจำาเปน็

ทีจ่ะตอ้งกำาหนดปญัหากอ่นเปน็อนัดบัแรก หลงัจากนัน้จึงลงมอืปฏบิตัใิชจ้า่ยทรพัยอ์ยา่งมเีหตผุลตามความจำาเปน็ 

มคีวามพอเพยีง จะเหน็วา่หากมกีารนำาหลกัการใชจ้า่ยทรพัยต์ามหลกัพระพทุธศาสนามาประยกุตใ์ช้ก็จะทำาใหก้าร

เป็นหนี้ในสังคมไทย มีทางออกปัญหาการเป็นหนี้ก็จะหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด

คำาสำาคัญ : การใช้ทรัพย์,การเป็นหนี้

 * นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครราชสีมา

๕๒๑
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Abstracts

 This research paper, which has 3 objectives: (1) to study the problem of indebtedness 

in Thailand (2) the principle of using agents that appear in Buddhism (3) to apply the principles 

of the estate to reduce. in debt The study indicated that

 Debt has three key elements: 1. The creditor and the debtor must have a legal ob-

ligation 2. Causing 3. The rights and obligations on the property must be the subject of debt, 

what is most important is owed. vices that are easily enticed to enjoy wandering in carnality. 

The human mind likes to release the passion. Therefore, the issue of debt is a major problem 

that can not be resolved.

 Consumption estate Buddhism is. Consumers have not consumed by the need to 

satisfy a passion. The agents used in Buddhism that has put the cost to provide benefits to them-

selves and to others. Veterans such as self You need to spend time with her illness. Expenses 

for work Others like Cost housing for ordinary teachers, relatives or a sponsor. To properly treat 

the estate is to be happy householder's not anxious to commit crimes suffered. And achieve 

goals in your life both now and in the foreground. But then the world would be born in the 

bliss of heaven with body and mind pure luminosity.

 The consumer goods, which are mainly found in Buddhism, the man known to spend 

rationally. Not pay their own And spend what needs to be called genuine value. The applica-

tion sends agents are needed to define the problem first. Then act estate expenses reasonably 

necessary. Self-sufficient The guiding principle is that agents spend Buddhism applied, it will 

owe in Thailand. There is a solution to the debt problems will vanish from society in Thailand.

Keywords: Using the wealth, the debt.

๑. ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย

 สภาวะปัจจุบันการขยายตัวของสังคมอันเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การเปลี่ยนแปลง

ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ความเจริญทางด้านวัตถุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายสู่ชนบท เป็นเหตุให้สังคม

เมืองกับสังคมชนบทไม่แตกต่างกัน อบายมุขและสิ่งอำานวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มี

วิวัฒนาการที่ทันสมัยดึงดูดให้ประชาชนเกิดความต้องการ อีกทั้ง การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบ

การ เกิดกระแสนิยมที่กระตุ้นเตือนอยู่ตลอด กอปรกับ การที่รัฐบาลและผู้ประกอบการอื่นๆ เปิดโอกาสให้กู้

ง่ายและสะดวก แรงผลักดันดังกล่าว การเร่งเร้า การกระตุ้น ความอยากได้ ความอยากรวย ที่ผ่านสื่อต่างๆ 

ทำาให้ประชาชนเกิดความต้องการที่ขาดความยับยั้งชั่งใจ และสนองตอบความต้องการของตนเอง ๕๒๗ ซึ่งส่วน

              ๕๒๗ เศรษสยาม, ลัทธิบริโภคนิยมกับชุมชน, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์อินเดียสโตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๑๐-๑๑, อ้างใน สามารถ เตจ๊ะวงค์, “ค่านิยม

และพฤติกรรมในการดำารงชีวิตของข้าราชการครูท่ีมีหน้ีสิน”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕), หน้า ๑.
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หนึ่งของการเปิดโอกาสให้มีการกู้หนี้ยืมสิน เพื่อจับจ่ายใช้สอย หรือซื้อสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ นั้น ล้วน

เป็นการส่งเสริมให้เกิดเป็นหนี้ และเป็นทุกข์ในที่สุด 

  การเป็นหนี้อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น การเป็นหนี้จากประกอบธุรกิจหนี้สิน การใช้จ่าย

ในชวีติประจำาวนั หรอืเป็นหนีจ้ากการซือ้สิง่อำานวยความสะดวกตา่งๆ แตโ่ดยสว่นมากนัน้ การเปน็หนีม้กัเกดิจาก

สาเหตุใหญ่ ๓ ประการ คือ ยืมเงินมาใช้ในสิ่งจำาเป็น ยืมมาลงทุน และยืมมาใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำาเป็น ๕๒๘ จะด้วย

สาเหตุใดก็ตามดังกล่าว ถ้าเป็นหนี้แล้ว ต้องขวนขวายหาเงินมาใช้หนี้ ยิ่งต้องส่งเงินต้นหรือดอกเบี้ย แต่ไม่มีจะส่ง

ยิ่งเป็นทุกข์ใจมาก เพราะฉะนั้น ถ้าใช้จ่ายให้พอเหมาะพอสมกับฐานะ ไม่ใช้จ่ายเกินตัวจนต้องเป็นหนี้เป็นสินเขา

แล้ว ก็จะมีความสุข เพราะฉะนั้น ความไม่เป็นหนี้จึงเป็นความสุขของผู้ครองเรือน ที่เรียกว่า อนณสุข คือ ความ

สุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้

 ปัญหาการเป็นหนี้ ถึงแม้จะเป็นปัญหาระดับบุคคลหรือระดับครัวเรือน แต่ในที่สุดก็จะส่งผลกระทบ

ต่อความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กล่าวคือ หากประชาชนสะสมหนี้

เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่สูงแล้ว ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยก็จะลดลง ส่งผลให้มาตรฐานการครองชีพตำ่าลง 

เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผลที่ตามมาคือ ความเครียด ปัญหาครอบครัว เกิดอาชญากรรมการฆ่าตัว

ตาย ๕๒๙ เป็นต้น การเป็นหนี้นั้นมีหลายรูปแบบ ทั้งเป็นหนี้ในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ที่ลูกหนี้จะเลือก การ

เป็นหนี้นั้นไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบหรือเป็นหนี้นอกระบบย่อมนำาความทุกข์มาให้ ดังสุภาษิตที่ว่า อิณา ทานำ ทุกฺ

ขำ โลเก การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก ๕๓๐ 

 ทางพระพุทธศาสนานั้น มีหลักธรรมที่เป็นแนวทางปฏิบัติ สามารถแก้ไขปัญหาการเป็นหนี้ได้ เช่น 

การปฏิบัติตามหลักในการหาทรัพย์ หรือที่เรียกว่า ทิฏฐธัมมิภัตถประโยชน์ (หัวใจเศรษฐี) คือ ๑. อุฎฐานสัมปทา 

(ความถึงพร้อมด้วยความหมั่น) ๒. อารักขสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการรักษา) ๓. กัลยาณมิตตตา (ความเป็น

ผู้มีมิตรดี) ๔. สมชีวิตา (ความเป็นอยู่เหมาะสม) ๕๓๑ ๕ หลักของ การดำาเนินชีวิตเกี่ยวกับทรัพย์ เป็นการวางแผน

การหาทรพัยแ์ละใชจ้า่ยทรพัย ์ซึง่การทีจ่ะใชจ้า่ยทรพัยห์รอืบรหิารทรพัยค์วรมหีลักในการปฏบิตัทิีด่แีละควรคดิให้

รอบคอบเสียก่อน จึงจะคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด หลักในการแก้ไขปัญหาหนี้สินในทางพระพุทธศาสนานั้น

ยังมีอีกมาก เช่น การงดเว้นอบายมุข เป็นต้น เป็นหลักในการปิดกั้นทางรั่วไหลของทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 

เพราะเมื่องดเว้นอบายมุขแล้วก็สามารถเก็บสะสมทรัพย์ที่หามาได้ อันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ซึ่ง

สาเหตใุหญข่องปัญหาทัง้มวลนัน้ พทุธศาสนาถอืว่าเกดิมาจากตณัหาของมนษุย ์หากบรรเทาและละตัณหาเสยีได ้

กส็ามารถแกไ้ขปัญหาทัง้มวลได้ ๕๓๒ หากปฏบัิติตามหลกัธรรมคำาสอนแลว้ยอ่มสามารถแกไ้ขปญัหาการเปน็หนีไ้ด้ 

นอกจากหลักธรรมที่กล่าวมาแล้วยังมีหลักคำาสอนเรื่องความสันโดษ คือความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนเองมีและ

              ๕๒๘ ฤทธิชัย แกมนาค. “การแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบด้วยมุมมองทางพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. หัวหน้าสาขา

วิชารัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย, ๒๕๕๗.

 ๕๒๙ สำานักงานสถิติแห่งชาติ, หน้ีสินครัวเรือน : ผลกระทบระดับประเทศ, [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา: http://service.nso.go.th/nso/

nsopublish/citizen/news/news_58.jsp [๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗].

 ๕๓๐ คณาจารย์สำานักพิมพ์เล่ียงเชียง, พุทธศาสนสุภาษิตเล่ม ๑ ฉบับมาตรฐาน, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: สำานักพิมพ์เล่ียงเชียง, 

๒๕๓๕), หน้า ๔๕.

 ๕๓๑ ดูรายละเอียดใน อง. สตตก อฏฐก นวก (ภาษาไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๐ ๕๖๔.

 ๕๓๒ แพรภัทร ยอดแก้ว *การใช้พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ*. วารสารสยามวิชาการ. ปีท่ี ๑๐  

ฉบับท่ี ๑๕ (พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)

๕๒๓
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สิง่ทีต่นเองได ้การทีค่นในสงัคมมคีวามสนัโดษ จะชว่ยลดปัญหาการเปน็หนีไ้ด ้โดยเฉพาะเกีย่วกบัเร่ืองการจบัจา่ย

ใช้สอยทรัพย์ ดำาเนินชีวิตด้วยความพอเพียง ยินดีในสิ่งที่ได้ พอใจในสิ่งที่มี ยินดีพอใจตามกำาลังความสามารถของ

ตนเอง ปัญหาการเป็นหนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น และจะไม่ส่งผลกระทบในการใช้ชีวิต ดังนั้น หลักคำาสอนในทางพระพุทธ

ศาสนา สามารถนำามาประยกุตใ์ชเ้พือ่แกป้ญัหาการเปน็หน้ีในสังคมไทยปจัจบุนั จากความเปน็มาและความสำาคัญ

ดงักลา่ว ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาหลกัธรรมสำาหรบัแกไ้ขปญัหาการเปน็หนี ้โดยมปีระเดน็สำาคัญคือ ๓ ประการ 

คอื การเปน็หนีใ้นทางพระพทุธศาสนา ปัญหาการเป็นหนีใ้นสงัคมไทยปจัจบุนั และหลกัธรรมรวมถงึการประยกุต์

ใช้หลักธรรมสำาหรับแก้ปัญหาการเป็นหนี้

๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ๑. เพื่อศึกษาปัญหาการเป็นหนี้ในสังคมไทย

 ๒. เพื่อศึกษาหลักธรรมการใช้ทรัพย์ที่ปรากฏในพุทธศาสนา

 ๓. เพื่อประยุกต์ใช้หลักธรรมการใช้ทรัพย์เพื่อลดการเป็นหนี้ในสังคมไทย

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยค้นคว้าทางเอกสารซึ่งมีลำาดับ

  ๑. ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ ค้นคว้าข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙

  ๒. ข้อมูลชั้นทุติยภูมิ อรรถกถา และคัมภีร์ต่างๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลจากตำารา เอกสาร บทความ ข้อมูลทางออนไลน์ และงานวิจัยต่างๆ 

  ๓. รวบรวมข้อมูลแล้วนำามาเรียบเรียงย่อความ จากข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ คือ ข้อมูลชั้น ปฐมภูมิ และ

ข้อมูลชั้นทุติยภูมิ 

  ๔. นำาเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย 

๔. สรุปผลการวิจัย
 หนี้” หมายถึง ความสัมพันธ์ในทางกฎหมาย หรือนิติสัมพันธ์ในทางทรัพย์สินระหว่างบุคคลสองฝ่าย 

ฝ่ายหนึ่งเรียกว่า เจ้าหนี้ ทรงสิทธิที่ตะเรียนร้องให้อีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ลูกหนี้ ชำาระหนี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า หนี้นั้นมี

องค์ประกอบสำาคัญ ๓ ประการ คือ๑. ต้องมีเจ้าหนี้และลูกหนี้ ๒. ต้องมีความผูกพันทางกฎหมายที่ก่อให้เกิดสิทธิ

และหนา้ทีเ่ก่ียวกบัทรพัยส์นิ ๓. ต้องมวีตัถแุหง่หนี ้การเปน็หนีมี้สาเหต ุ๑.หนีท่ี้เกดิจากการประกอบอาชีพหรือทำา

ธรุกจิ เปน็หนีท้ีเ่กดิจากผลประกอบการของธรุกจิไม่เป็นอยา่งท่ีคาดหวงั อาจเกดิจากผลพวงวกิฤตเศรษฐกจิ ตน้ทนุ

การผลิตหรือต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น ภัยธรรมชาติ ภัยการเมือง ทำาให้ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง ๒.หนี้จาก

เหตุการณ์ไม่คาดคิด เป็นหนี้ที่เกิดจากผู้มีรายได้เพียงพอต่อการบริโภควันต่อวัน แต่มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำาให้

ไม่สามารถประกอบอาชีพและขาดรายได้ เช่น เกิดอุบัติเหตุต้องทำาให้เข้ารักษาตัว ทุพพลภาพ พิการ หรือ เจ็บ

ป่วย บางครั้งเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว ทำาให้ครอบครัวขาดเงินสดในทันที ๓.หนี้จากผู้ไม่มีวินัยทางการ

เงิน เป็นหนี้ที่เกิดจากการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ไม่รู้จักการตั้งงบประมาณการใช้จ่ายทำาให้รายได้ที่ได้รับไม่เพียง

พอต่อการชำาระหนี้ในอนาคต ๔. หนี้จากการหลงประพฤติผิด เป็นหนี้ที่เกิดจากการเล่นการพนัน อบายมุขเป็น

๕๒๔
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ปัญหาหลักที่ทำาให้เกิดหนี้ 

 จากปัญหาหนีส้นิทีเ่พิม่สงูขึน้เรือ่ยๆนี ้ถงึแมจ้ะเปน็ปญัหาระดบัครวัเรอืน แตใ่นทีส่ดุกจ็ะสง่ผลกระทบ

ตอ่ความเปน็อยูข่องประชาชน รวมทัง้ภาวะเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ กลา่วคือ หากครัวเรือนสะสมหนีเ้พ่ิม

ขึ้นอยู่ในระดับที่สูงแล้ว ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของครัวเรือนก็จะลดลง ส่งผลให้มาตรฐานการครอง

ชีพตำ่าลง เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผลที่ตามมาคือ ความเครียด ปัญหาครอบครัว เกิดอาชญากรรม

การฆ่าตัวตาย ฯลฯ แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือนให้ตรงจุดนั้น ควรให้ความสำาคัญกับกลุ่มครัว

เรือนที่มีปัญหา และมีความเปราะบางต่อปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น กลุ่มครัวเรือนยากจน เกษตรกร เป็นต้น เพราะ

หนี้สินส่วนใหญ่ต้องนำามาใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ้ือท่ีอยู่อาศัยและใช้จ่ายในครัวเรือน ท้ังนี้ รัฐควรดำาเนินงานอย่าง

รอบคอบ ระมัดระวัง โดยต้องให้ความรู้ด้านการเงิน ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริมท่ีก่อให้เกิดรายได้ 

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหนี้สินรุงรังในอนาคต สำาหรับปัญหาหนี้สินของครัวเรือนที่กู้มาเพื่อการบริโภคนั้น สมาชิกใน

ครัวเรือนเองต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างวินัยทางการเงิน โดย

การทำาบัญชีรายรับ -รายจ่าย ทั้งนี้เพื่อลดการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย

 โภคทรพัย์เปน็ปัจจัยสำาคญัอยา่งยิง่ต่อการดำารงชวีติ เพราะชว่ยทำาใหชี้วติดำารงอยูไ่ดด้ว้ยดมีสีขุ มคีวาม

สะดวกสบาย เกิดพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เจริญ และเป็นฐานเข้าถึงจุดหมายชีวิตที่ดีงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป อีกทั้งใช้สอย

เพือ่ใหเ้กดิประโยชนท์ัง้ตอ่ตนเองและผูอ้ืน่ได ้แมว้า่โภคทรพัยจ์ะมคีณุคา่ตอ่ชีวติมากมายแตก็่มโีทษดว้ยหากบคุคล

ปฏิบัติต่อทรัพย์อย่างผิดวิธี บุคคลจึงควรมีหลักการปฏิบัติต่อทรัพย์ให้ถูกต้อง ซึ่งหลักปฏิบัติต่อทรัพย์ตามเนื้อหา

ในอาทิยสูตรได้กล่าวถึงการแสวงหาทรัพย์และการใช้จ่ายทรัพย์ โดยที่การแสวงหาทรัพย์ต้องเป็นการประกอบ

สัมมาอาชีวะ คือการเลี้ยงชีพชอบทั้งทางกาย วาจาและใจ หรือก็คือ การแสวงหาทรัพย์ตามหลักกุศลกรรมบถ 

๑๐ และด้วยความขยันหมั่นเพียรของตน ครั้นได้โภคทรัพย์มาก็เก็บรวบรวมไว้ไม่ให้เสื่อมสูญหายไปในทางที่เป็น

โทษ ขณะเดยีวกันต้องประกอบด้วยปัญญาทัง้ทางโลกและทางธรรมเพือ่ใหก้ารประกอบการงานเกดิผลสำาเร็จและ

เป็นไปในทางที่ถูกต้องชอบธรรม เมื่อได้ทรัพย์มาแล้วก็ควรใช้จ่ายทรัพย์เพื่อเลี้ยงตนเองให้เป็นสุขด้วยความพอดี

พอประมาณและพิจารณาถึงคุณค่าแท้ และควรใช้จ่ายทรัพย์เพื่อเลี้ยงบำารุงบุคคลต่าง ๆ ให้เป็นสุขด้วย ซึ่งกลุ่ม

บุคคลในอาทิยสูตรบางกลุ่มมีความสอดคล้องกับหลักปฏิบัติบำารุงต่อบุคคลต่าง ๆ ในหลักทิศ ๖ จึงอาจกล่าวได้

ว่า แนวทางการใช้จ่ายทรัพย์ในอาทิยสูตรเป็นการใช้จ่ายทรัพย์เพื่อบำารุงตนเองและบุคคลในทิศทั้ง ๖ ที่อยู่รอบ

ตวัเราใหเ้ปน็สขุ สว่นคณุคา่ทีไ่ดร้บัจากการปฏิบัตต่ิอทรัพยอ์ย่างถกูตอ้งคือการไดร้บัความสขุของคฤหสัถไ์มเ่ดอืด

เนือ้ร้อนใจจากการกระทำาผดิทีก่อ่ความเดือดรอ้น และบรรลปุระโยชนห์รอืเปา้หมายของชวีติทัง้ในปัจจบุนัและใน

เบื้องหน้า ครั้นละโลกแล้วย่อมได้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยกายและจิตใจที่ผ่องใส สะอาด บริสุทธิ์ ทั้งนี้ได้ยก

กรณีตัวอย่างบุคคลทั้งในสมัยพุทธกาล (อนาถบิณฑิกเศรษฐี) เพื่อแสดงการปฏิบัติต่อทรัพย์ที่ถูกต้องอย่างเป็นรูป

ธรรมขึ้น

 การประยุกต์ใช้หลักธรรมการใช้ทรัพย์เพื่อลดการเป็นหนี้ วิธีการประยุกต์ใช้ หลักการบริหารทรัพย์ 

หรือการใช้จ่ายทรัพย์เพื่อให้เกิดความสุขตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางประยุกต์ดังนี้

ขั้นที่ ๑ ขั้นกำาหนดปัญหาวิธีการประยุกต์อันดับแรก ประชาชนคนไทยควรกำาหนดรู้ปัญหา หมายความว่า ควร

กำาหนดรูค้ณุและโทษประโยชนมิ์ใชป่ระโยชน ์ทรพัยเ์ปน็สิง่ทีส่มควร เกบ็รกัษาไว้เพราะเปน็สิง่สำาคญัในการดำาเนนิ

ชีวิต ถ้าขาดทรัพย์ในการใช้จ่ายก็จะทำาให้การดำาเนินชีวิตเป็นไปด้วยความลำาบากทุกข์เข็ญเป็นการบั่นทอนชีวิต

ของตนเองและเป็นการดูถูกชีวิตของตนเองโดยเฉพาะที่เห็นอย่างชัดเจนสามารถ พูดได้ว่าเป็นการทำาร้ายตัวเอง
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ดว้ย พระพทุธศาสนาสอนวา่ตนเองนัน้ เปน็สิง่ทีส่ำาคัญโดยเฉพาะการบอกตวัเองหรือการปฏิบติัตนเองใหอ้ยู่ในศีล

ธรรมอันดไีมป่ฏิบัตธิรรมใหต้นเองนัน้เดอืดร้อน ขัน้ตอนที ่๒ ในการประยกุตใ์ช้หลกัการบรหิารทรพัยท์างพระพทุธ

ศาสนา ข้ันตอนที ่๒ เรยีกวา่เป็นขัน้ตอนการปฏบิตัหิรอืเปน็ข้ันตอนในการลงมือ หลังจากท่ีเราไดมี้แนวทางในการ

ปฏบิตัแิลว้ ขัน้ลงมอืในทางพระพทุธศาสนาเพือ่แก้ไขปัญหา คนไทยควรจัดทรพัยไ์ว ้๓ ส่วนคอื จดัไวส้ำาหรบัตนเอง 

ครอบครวัและคนรอบขา้ง สว่นท่ี ๒ จัดไวเ้พือ่ประกอบอาชพีและสว่นที ่๓ จดัไวใ้นยามจำาเปน็ และควรหากจิกรรม

ทีส่ง่เสริมการเหน็โทษของอบายมขุเพือ่ใหค้นไทยปลกูฝงัคา่นยิมในทางท่ีถกูตอ้ง การเปน็หนีข้องสังคมไทยสาเหตุ

หลักเกิดจากการหลงในอบายมุข ๔ อย่างคือ ๑. ความเป็นนักเลงผู้หญิง ๒. ความเป็นนักเลงการพนัน ๓. ความ

เป็นนักเลงสุรา ยาเสพติด ๔. การคบคนชั่วเป็นมิตร สาเหตุ ๔ อย่างนี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำาให้คนไทยไม่สามารถ

ปลดหนี้ของตนเองได้ อบายมุขยังปรากฏอยู่ในสังคมไทย ปัจจุบันสังคมเป็นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีสิ่งยั่วยวนก็มี

มากมาย ดังนั้น การที่ศึกษาหลักการบริโภคทรัพย์ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการ

เปน็หนี ้หลกัการบรโิภคทรพัยท์ีป่รากฏในพระพทุธศาสนาเปน็หลกัทีใ่หม้นษุยร์ูจ้กัใชจ้า่ยอยา่งมีเหตผุล ไมใ่ช่จา่ย

ตามใจของตนเอง และใช้จ่ายในสิง่ทีจ่ำาเปน็ทีเ่รยีกวา่เปน็คุณค่าแท้ หลักการประยุกตใ์ช้จา่ยทรพัย์มีความจำาเป็นท่ี

จะตอ้งกำาหนดปญัหาก่อนเปน็อนัดับแรก หลงัจากนัน้จงึลงมือปฏบิตัใิช้จา่ยทรพัยอ์ยา่งมเีหตผุลตามความจำาเปน็ มี

ความพอเพยีง จะเหน็วา่หากมีการนำาหลกัการใชจ่้ายทรพัยต์ามหลกัพระพุทธศาสนามาประยกุตใ์ช้ก็จะทำาใหก้าร

เป็นหนี้ในสังคมไทย มีทางออกปัญหาการเป็นหนี้ก็จะหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด

๕. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยต่อไป

  ๑) ควรมีการศกึษาเปรยีบเทยีบการใชท้รพัยใ์นพระพทุธศาสนากบัศาสนาอืน่เพือ่ใหเ้หน็ความเหมือน

และความแตกต่างและจุดร่วมของแนวคิด

  ๒) ควรมีการวิจัยหลักธรรมที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์ไปบูรณาการกับแนวคิดเศรษฐศาสตร์
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ศึกษาหลักธรรมเพื่อบริหารงานวัดด้านสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ

ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ

พระอธิการบุญธรรม เขมรโต (นาคหฤทัย) *

บทคัดย่อ 

 บทความวจิยัเร่ือง ศกึษาหลกัธรรมเพือ่บรหิารงานวดัดา้นสาธารณปูการของพระสงัฆาธกิารในเขตการ

ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ (๑) เพ่ือศึกษางานวัดด้านสาธารณูปการของพระสังฆา

ธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ (๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมเพื่อบริหารงานด้านสาธารณูปการพระ

สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ และ (๓) เพ่ือเสนอรูปแบบการบริหารงานวัดด้าน

สาธารณูปการของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า

 ความมุ่งหมายของการสาธารณูปการก็เพื่อบำารุงรักษาและส่งเสริมสร้างวัดให้เป็นที่อำานวยประโยชน์

แก่ประชาชนหรือสังคมผู้เป็นเจ้าของวัดนั้นให้วัฒนาสถาพรสืบไป การที่จะพัฒนาวัดหรือสาธารณูปการเพื่อให้

วดักลับมามบีทบาทตอ่ชมุชนหรอืสงัคมทีว่ดัตัง้อยู่เพ่ือใช้วดัเปน็ฐานการรองรบัการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธ

ศาสนาท่ามกลางสภาพการณ์ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

 หลกัธรรมเพือ่บรหิารงานดา้นสาธารณปูการพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆจ์งัหวดัชยัภมู ิ

ได้แก่ หลักสังคหวัตถุ ๔ , พละ ๕, สาราณียธรรม ๖ และอปริหานิยธรรม ๗ หลักธรรมเหล่านี้สามารถนำามาเพื่อ

สนับสนุนการบริหารงานให้มีคุณภาพ

 จากการศึกษาวิเคราะห์การใช้หลักหลักธรรมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะ

สงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ด้านสาธารณูปการ เป็นข้อคิดเตือนใจแก่ผู้บริหารในฐานะผู้นำาองค์กร ว่าควรนำามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกับพระพุทธศาสนา ที่สำาคัญคือความสมัครสมานสามัคคี ในหน่วยงานย่อมบังเกิด ซึ่งปฏิเสธไม่

ได้เลยว่าความสามัคคีเป็นหลักธรรมที่มีความสำาคัญความเจริญในการพัฒนาองค์กร แต่หากมองในเชิงการเมือง

แล้วเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในหมู่มนุษย์การบริหารหรือการปกครองทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย

อาณาจกัร หรอืฝา่ยศาสนจักรหากมีคณุธรรมแลว้ กจ็ะมีแตค่วามเจรญิ มคีวามสามคัคี เปน็ปกึแผน่แนน่หนา ศัตรู

ไมส่ามารถทำาลายได้ สงัคมมีความพฒันากา้วหนา้ และประชาชนอยูอ่ยา่งรม่เยน็เปน็สขุการนำาเอาหลกัธรรม เพ่ือ

พฒันาและสรา้งเสรมิทกัษะการบรหิารกจิการคณะสงฆใ์นจงัหวัดชัยภูมิ ใหเ้ปน็ไปตามแตล่ะขอ้ท่ีปรากฏใน สังคห

วัตถุ ๔, พละ ๕, สาราณียธรรม ๖ และอปริหานิยธรรม ๗

คำาสำาคัญ: หลักธรรมเพื่อบริหารงานวัด, สาธารณูปการ

Abstracts
 * นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครราชสีมา
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 Thesis Education Management principles to measure the utility of Buddhist Monks 

in the township ecclesiastical offense. There are 3 main objectives: (1) to measure the utility 

of Buddhist Monks in the township ecclesiastical offense (2) study the principles for managing 

the infrastructure of Buddhist Monks in the township ecclesiastical offense, and (3). to offer a 

measure of the public administration of Buddhist monks in the township ecclesiastical offense. 

The results showed that

 The aim of the renovation is to maintain and promote measures to create a public 

benefit or social owners to measure the evolution eternity future. To develop measures or 

facilities to give back to the community or a society is measured as a measure to support the 

propagation of Buddhism principles amid conditions of social change. Principles for managing 

the infrastructure of Buddhist Monks in the township clergy Chaiyaphum province, the main 

Sangahavatthu object 4, PE 5, Saraniitrrm 6 and Dupri for New Ethics seven principles, these can 

be taken to encourage the administration to have. quality

 The study analyzed the main principles in the management of the Sangha in the 

township ecclesiastical offense. the public A reminder to live as executive leaders. That should 

be used for the benefit of Buddhism. The key is unity The agency would be born The undeniable 

that unity is a principle that is important progress in the development of the organization. But if 

you look in terms of politics and promote democracy among men at all levels of government 

or administration. Whether it is the kingdom Or the Church have moral ago. It will be prosperous 

Unity Solidarity firmly The enemy can not be destroyed Society has developed And the people

are peaceful application of principles. To develop and enhance management skills Affairs Ministry 

in Chaiyaphum. According to each of the objects in Sangahavatthu four, five physical education, 

Saraniitrrm 6 and 7 split for New York fair.

Keywords: Dhamma For Management Temple, Utilities of Buddhist Ecclesiastical

๑. ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย

 พระพทุธศาสนามคีวามสำาคญัตอ่วิถชีวีติของชาวไทย เพราะหลกัของพระพทุธศาสนาเปน็แกนกลาง

ของวัฒนธรรมไทยทุกสาขา โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณี

ต่าง ๆ ไปสู่ชุมชน ๕๓๑ การสร้างวัดในประเทศไทยได้ดำาเนินสืบต่อกันมาแต่อดีตอย่างต่อเนื่อง วัดเป็นศูนย์กลาง

ของชุมชนที่มีบทบาทอย่างสำาคัญต่อการพัฒนาการทุกด้านของสังคมไทย วัดจึงมีความสำาคัญ ในอดีตนั้น วัดเป็น

สถานที่ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ใช้เป็นสถานศึกษาอบรมให้มีความรู้ในด้านวิชาชีพ ตำาราแพทย์แผนโบราณและ

  ๕๓๑ กรมการศาสนา กองพุทธศาสนสถาน, ลานวัด ลานใจ ลานกีฬา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๕), หน้า ๒. 
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ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ใช้เป็นที่ทำาบุญบำาเพ็ญกุศล เป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครอง รวมทั้งเป็นสถาน

ที่สงเคราะห์ทางจิตใจแก่ประชาชน 

 ดังนั้น วัดจึงเป็นสถานที่ที่สำาคัญยิ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวัดนั้นเป็นศูนย์กลางของ

ชุมชนชาวไทย ความหมายของวัดที่มีต่อชุมชนจึงกล่าวได้ว่า วัดเป็นที่พำานักของพระภิกษุสามเณร เป็นที่บวช

เรียน เป็นที่บำาเพ็ญกุศลสำาหรับชาวบ้าน เป็นที่ปลูกฝังศีลธรรมจริยธรรม และเป็นศูนย์กลางสำาหรับการประกอบ

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ๕๓๒ องค์กรทางพระพุทธศาสนานั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมได้ โดย

เฉพาะคณะสงฆ์ พระภกิษสุามเณรทีม่ภีารหนา้ทีต่ามกฎมหาเถรสมาคม ใหบ้รหิารงานดา้นสาธารณปูการแก่ชุมชน

และสงัคม คอื ชว่ยเหลอืสงเคราะหส์งัคม เป็นผูน้ำาทางดา้นจติใจ ใช้ศิลปในการบรหิารพฒันาชมุชนใหม้คีวามเจริญ

ได้ ซึ่งภารกิจในด้านสงเคราะห์สังคมนี้ เป็นสิ่งที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง เพราะในสังคมนั้นต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่ง

กันและกัน สังคมนั้นจึงจะอยู่ได้มีความยั่งยืนและมั่นคง แต่ที่จะให้เป็นที่รวมนำ้าใจอันหนึ่งอันเดียวกันได้นั้น ต้อง

มีผู้นำาที่มีความน่าเคารพยกย่องเป็นผู้บริหารองค์กรได้เหมาะสม เป็นที่ให้ความไว้วางใจได้อย่างแท้จริง บุคคลนั้น

คือ พระสงฆ์ที่มีความประพฤติที่ดีงาม

 เมื่อบทบาทของพระสงฆ์ได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้บริหารจากสังคมหรือชุมชนแล้ว จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องทำาความเข้าใจในการบริหารด้านสาธารณูปการ เพราะหน้าที่ของนักบริหารปรากฏอยู่ในคำาจำากัดความที่ว่า 

“การบริหาร หมายถึง ศิลปะแห่งการทำางานให้สำาเร็จโดยอาศัยคนอื่น” นักบริหารมีหน้าที่วางแผน จัดองค์การ

อำานวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ  ให้ดำาเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้า

หมายที่วางไว้ ๕๓๓

 ดังนั้น ในวัดจึงมีผู้นำาคือ เจ้าอาวาส สำาหรับเจ้าอาวาส หมายถึง พระภิกษุผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นหัวหน้า

ปกครองดูแลวัด ๕๓๔ อำานวยกิจการทุกอย่างเกี่ยวกับวัด ๕๓๕ เจ้าอาวาส มีกฎหมายรับรอง คือผู้ที่ดำารงตำาแหน่ง

เจ้าอาวาสจะต้องได้รับการแต่งตั้งถูกต้องตามบทบัญญัติ ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสมีอำานาจและ

หน้าที่ที่กำาหนดไว้ในกฎหมาย เจ้าอาวาสเป็นเองไม่ได้ แต่งตั้งกันเองก็ไม่ได้ มีคำาที่หมายถึงเจ้าอาวาสอีกหลายคำา 

เช่น สมภาร เจ้าวัด พระอธิการ แต่ภาษาราชการและภาษาเขียนทั่วไปใช้ว่า เจ้าอาวาส เป็นหลัก คำาว่า สมภาร ก็

ดี เจ้าวัด ก็ดี ใช้เป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน ๕๓๖ 

 คุณสมบัติของพระภิกษุผู้ที่เป็นเจ้าอาวาส สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคุณธรรมอันเป็นคุณสมบัติ

ของภิกษุเจ้าอาวาสที่ดี และตรัสแสดงธรรมของภิกษุเจ้าอาวาสที่ไม่ดี เป็นธรรมนูญการปกครองการบริหารพระ

ภิกษสุงฆไ์ว ้ในอาวาสกิวรรค หมวดวา่ดว้ยภกิษผุูเ้ปน็เจา้อาวาส ดงัมีในพระสูตรต่อไปนี ้อาวาสิกสูตร วา่ดว้ยธรรม

ของเจ้าอาวาส พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เป็นผู้ไม่ควร

ยกย่อง ธรรม ๕ ประการอะไรบ้าง คือ ภิกษุเจ้าอาวาส ๑. เป็นผู้ไม่เพียบพร้อมด้วยมรรยาท ไม่เพียบพร้อมด้วย

  ๕๓๒ ไพบูลย์ เสียงก้อง, “หลักการบริหารงานในวัด” ใน วัดพัฒนา ๔๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๔), หน้า ๑๗. 
 ๕๓๓ พระราชวรมุนี (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมสำาหรับผู้บริหาร, พิมพ์คร้ังท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

สำานัก ก.พ., ๒๕๔๖), หน้า ๔.  

 ๕๓๔ ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตสถาน ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท นานมีบุ๊คพับลิเคช่ันส์ จำากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๓๒๕.

 ๕๓๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๗๕. 

 ๕๓๖ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙, ราชบัณฑิต), พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด “คำาวัด”, พิมพ์คร้ังท่ี ๓,  

(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑), หน้า ๑๘๗.

๕๒๙
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วัตร ๒. ไม่เป็นพหูสูต ไม่ทรงสุตะ ๓. เป็นผู้ไม่ประพฤติขัดเกลา ไม่ยินดีการหลีกเร้น ๔. เป็นผู้ไม่ยินดีในกัลยาณ

ธรรม ไม่มีวาจางาม ไม่เจรจาถ้อยคำาไพเราะ ๕. มีปัญญาทราม โง่เขลา เป็นคนเซอะ

 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้แล ๕๓๗ เป็นผู้ไม่ควรยกย่อง ภิกษุทั้ง

หลาย ภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เป็นผู้ควรยกย่องธรรม ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ ภิกษุเจ้า

อาวาส ๑. เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยมรรยาท เพียบพร้อมด้วยวัตร ๒. เป็นพหูสูต ทรงสุตะ ๓. เป็นผู้ประพฤติขัดเกลา 

ยินดีในการหลีกเร้น ๔. เป็นผู้ยินดีในกัลยาณธรรม มีวาจางาม เจรจาถ้อยคำาไพเราะ ๕. มีปัญญา ไม่โง่เขลา ไม่เป็น

คนเซอะ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้แล เป็นผู้ควรยกย่อง ๕๓๘

 เมื่อพระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสได้รับหน้าที่แล้วจึงรับการบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นการบริหารงาน

ของคณะสงฆ์ทุกท่านที่จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญต่อการดูแลคณะสงฆ์ ดังนั้น จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ์ คือรูปแบบของการปกครองสงฆ์ไว้เพื่อเป็นรูปแบบของการดูแลและการปกครองคณะให้อยู่อย่างเป็น

ระเบียบเรียบร้อยดีงาม พระราชบัญญัติการดูแลกิจการคณะสงฆ์ มีระเบียบการดังนี้ ด้านสาธารณูปการ วัดควร

เป็นศูนย์กลางสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นศูนย์รวมที่สร้างคุณธรรมจริยธรรมและสามัคคีธรรมในท้องถิ่น 

เป็นศูนย์รวมที่สามารถชี้นำา ทิศทางการพัฒนาชุมชนในทางที่ชอบที่ควร รวมทั้งปลูกจิตสำานึกให้ประชาชนเข้าใจ

ศาสนธรรมและนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

 สำานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุถึงภารกิจที่สำาคัญของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน

แต่ละด้าน ดังนี้ ๑) ด้านศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาปริยัติธรรมและการศึกษาอื่น ๆอันควรแก่สมณะ 

ซึ่งได้แก่การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือการศึกษาธรรมบาลี ซึ่งปัจจุบันได้จำาแนกเป็นสองส่วน คือ การศึกษาพระ

ปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลี และการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ๒) ด้านศึกษาสงเคราะห์ เป็นการจัดการ

ศกึษาสงเคราะหแ์กป่ระชาชนทัว่ไปปจัจบุนัมกีารดำาเนนิการดงัน้ี ศนูยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย ์ศนูยอ์บรม

เดก็กอ่นเกณฑใ์นวดั โรงเรียนราษฎร์สงเคราะหท์ีว่ดัสนบัสนนุ ๓) ดา้นการเผยแผ่ศาสนธรรม เปน็การเผยแผ่ศาสน

ธรรม ดำาเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ เป็นโครงการปฏิบัติสืบเนื่องและเป็นโครงการเฉพาะกิจปฏิบัติตามนโยบาย

ของรฐับาล ๔) ดา้นสาธารณปูการ เปน็งานเกีย่วกบัการสงเคราะหช์มุชนและสังคมโดยมีวดัและพระภิกษเุปน็แกน

นำา ไดแ้ก ่โครงการอปุสมบทและบรรพชาพระภกิษสุามเณรภาคฤดรู้อนโครงการสงเคราะหพ์ระภิกษสุามเณรและ

วัดที่ประสบภัยและขาดแคลน วัดและเจ้าอาวาสพระภิกษุเป็นผู้นำาในการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น ให้สถานที่

เป็นที่จัดประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนด้านอาชีพต่าง ๆ  การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การออมทรัพย์ ให้สถาน

ที่เป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน การสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียน การช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ เป็นต้น ๕) ด้าน

สาธารณูปการ เป็นงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาวัด ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้วัดเอื้อประโยชน์ตาม

ภารกจิของวดัในด้านอืน่ ๆ  การพฒันาเหลา่นี ้ไดแ้กก่ารดแูล บำารงุรกัษาสาธารณสมบตัขิองวดั การดแูลรกัษาและ

กอ่สรา้งอาคารสถานที ่เชน่ พระอโุบสถ เมร ุอาคารเรยีน หอธรรม กุฏ ิศาลาการเปรยีญ เปน็ตน้ งานสาธารณปูการ

แต่ละวัดจะไม่เทา่เทียมกนัมากหรอืน้อยขึน้อยูกั่บขนาดเศรษฐกิจ ความตอ้งการของชุมชนและบารมีของเจา้อาวาส

หรือพระสงฆ์ในวัดเป็นสำาคัญ ทั้งนี้ทางวัดจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการศาสนาเป็นบางส่วนเรียกว่า 

เงินอุดหนุนบูรณะวัด ๖) ด้านการปกครอง งานปกครองของสงฆ์ อาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยลำาดับชั้นการปกครองคณะสงฆ์ไว้ดังนี้ มาตรา ๒๐ คณะสงฆ์ต้องอยู่

  ๕๓๗ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๓๑/๓๗๓.
 ๕๓๗ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๓๔/๓๗๖.

๕๓๐
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ภายใตก้ารปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบยีบการปกครองคณะสงฆใ์หเ้ปน็ไปตามทีก่ำาหนดในกฎมหาเถร

สมาคม และกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ หมวด ๒ ระเบียบ

การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและหมวด ๓ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ๕๓๙ 

 การบรหิารกจิการคณะสงฆท์ดีีนัน้ต้องเปน็ไปตามระเบยีบมตขิองคณะสงฆแ์ละจำาเปน็ตอ้งใหท้กุสว่น

มีส่วนร่วมในการบริหารและดูแลคณะสงฆ์เพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง สิ่งที่ดีที่สุดคือ การที่ทุกฝ่ายทุกคนที่มีส่วน

เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันทำาหน้าที่ในการบริหารในทุกด้านแม้จะเป็นการสอดส่องดูแลก็ถือว่าได้

เป็นการดูแลพระศาสนาที่ดีเป็นการป้องกันผู้ที่จะมาปองร้ายเป็นภัยของศาสนาได้ด้วย

 ดังนั้น จากความเป็นมาของวัดและหน้าที่ของเจ้าอาวาสข้างต้นนั้น จึงเป็นปัญหาที่สร้างความยาก

ลำาบากในการบรกิารงานวดัใหก้บัเจ้าอาวาสพอสมควร เพราะตอ้งมหีน้าทีค่อยควบคุมสอดสอ่งดแูลภารกจิภายใน

วัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องด้วยในสมัยปัจจุบัน วัดมีบทบาทต่อทางสังคมอย่างยิ่ง หน้าที่ของผู้บริหาร

วัดทั้งหมดจึงเป็นภาระของเจ้าอาวาสที่จะต้องบริหาร แต่บางวัดค่าใช้จ่ายของวัดย่อมมีมากขึ้นตามปริมาณของ

บุคคลที่เข้ามาในวัด เช่น ค่านำ้า ค่าไฟฟ้า ฯลฯ จากปัญหาที่ได้ไปประจักษ์กับตนเองของผู้วิจัย ทำาให้ทราบว่าค่าใช้

จา่ยเหลา่นัน้บางเดือนมีมากไม่เพยีงพอกับรายได้ทีไ่ดร้บัการบรจิาคจากพทุธศาสนกิชน บางวดัจงึหาทางแกไ้ขโดย

การเปิดบริการให้เช่า บูชา สิ่งของที่พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาทำาบุญในวัดนั้นๆ หรือขายสินค้า วัตถุมงคล เสื้อผ้า 

ชุดสังฆทาน อัฏฐบริขาร ฯลฯ เพื่อเป็นการชดเชยกับค่าใช้จ่ายที่วัดต้องเสียไปในรายเดือน 

 จากเหตุผลดงัทีไ่ดก้ลา่วมาข้างตน้นัน้ ผูว้จิยัมคีวามสนใจศกึษาเกีย่วกบัแนวทางการบรหิารงานวดัดา้น

สาธารณูปการของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ เพราะเป็นปัญหาที่มีความจำาเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและทำาความเข้าใจให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวัดกับสังคมชุมชนที่อยู่รอบๆ 

บริเวณวัด และยังสืบอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไป

๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพือ่ศกึษางานวดัด้านสาธารณูปการของพระสงัฆาธกิารในเขตการปกครองคณะสงฆจ์งัหวดัชยัภูมิ

 ๒. เพือ่ศกึษาหลกัธรรมเพือ่บรหิารงานดา้นสาธารณปูการพระสงัฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์

จังหวัดชัยภูมิ

 ๓. เพ่ือเสนอรปูแบบการบรหิารงานวดัดา้นสาธารณปูการของพระสงัฆาธิการในเขตการปกครองคณะ

สงฆ์จังหวัดชัยภูมิ 

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยค้นคว้าทางเอกสารซึ่งมีลำาดับ

  ๑. ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ ค้นคว้าข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙

  ๒. ข้อมูลชั้นทุติยภูมิ อรรถกถา และคัมภีร์ต่างๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษา

  ๕๓๙ สำานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, สาระสำาคัญของภารกิจแต่ละด้าน, ม.ป.ป.,(เอกสารอัดสำาเนา).

๕๓๑



532 533รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

ค้นคว้าข้อมูลจากตำารา เอกสาร บทความ ข้อมูลทางออนไลน์ และงานวิจัยต่างๆ 

  ๓. รวบรวมข้อมูลแล้วนำามาเรียบเรียงย่อความ จากข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ คือ ข้อมูลชั้น ปฐมภูมิ และ

ข้อมูลชั้นทุติยภูมิ 

  ๔. นำาเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย 

๔. สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษาหลักธรรมเพื่อบริหารงานวัดด้านสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง

คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิสรุปได้ดังนี้ 

 งานวัดด้านสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิการก่อสร้าง

และบรูณปฏสิงัขรณศ์าสนสถานของสงฆเ์ชน่โบสถว์หิาร “สาธารณปูการ” ทีน่ำามาใชใ้นการบรหิารกจิการของสงฆ์

เริ่มนำามาใช้ครั้งแรกในพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ในมาตรา ๓๓ ที่จัดให้ระเบียบการบริหารคณะสงฆ์

สว่นกลางเป็นองคก์าร ตา่ง ๆ  คอืองคก์ารการปกครององคก์ารการศกึษาองคก์ารการเผยแผ่องค์การสาธารณปูการ 

และนอกจากนี้จะกำาหนดให้มีองค์การอื่น ๆ  เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ เมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

จงึปรากฏมงีานดา้นสาธารณปูการในมาตราที ่๓๗ โดยบญัญตัไิวใ้นหน้าท่ีเจา้อาวาส “(๑) บำารุงรักษาวดัจดักจิการ 

และศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี” กล่าวโดยสรุปลักษณะงานมีดังต่อไปนี้ 

 ๑. หมายถึงก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและศาสนสถาน 

 ๒. กิจการอันเกี่ยวกับการวัดคือการสร้างการตั้งการรวมการย้ายการยุบเลิกการขอรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาการยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำาพรรษาและการยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง 

 ๓. กิจการของวัดอื่น ๆ เช่นการจัดงานวัดการเรี่ยไร 

 ๔. การศาสนสมบัติของวัด 

 ความหมายทั้ง ๔ ประการข้างต้นนี้ ว่ากันโดยเนื้อหาสาระหรือลักษณะงานแล้วเป็นงานเกี่ยวกับการ

พัฒนาวัดอาคารสถานที่หรือการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อกิจการของวัดในด้านอื่น ๆ เช่น การ

ใช้วัดเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมและการใช้วัดเป็นฐานในการรองรับคนเพื่อให้เข้ามาฟังธรรมหรือชักจูง

ให้คนเข้าวัดเพื่อที่พระสงฆ์ท่านจะได้ทำาการเผยแผ่ธรรมเป็นต้น พัฒนาการของวัดในพระพุทธศาสนานั้นเริ่มจาก

การที่พระพุทธเจ้าทรงรับวัดเวฬุวันเป็นแห่งแรก และต่อมาก็ทรงอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิดคือวิหารเรือนมุงแถบ

เดียวปราสาทเรือนโล้นและถ้า และจากการศึกษาวัดในสมัยพุทธกาลพอสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้ ๑) ไม่ไกลบ้าน

นัก ๒) ไม่ใกล้บ้านนัก ๓) สะดวกแก่การไปวัดและการมาวัด ๔) เหมาะที่ประชาชนจะไปพบพระได้ ๕) กลางวัน

ไม่พลุกพล่าน ๖) กลางคืนเงียบสงัด ๗) ไม่มีเสียงกึกก้อง ๘) ปราศจากกลิ่นตัวคนที่เดินเข้าออก ๙) เหมาะแก่การ

ประกอบกิจของผู้ต้องการความสงบสงัด ๑๐) เหมาะที่พระสงฆ์จะหลีกเร้นอยู่ตามสมณวินัย ในสังคมไทย วัดซึ่ง

เป็นสถานที่อยู่ของพระสงฆ์ มีความสำาคัญโดยนัยต่าง ๆ แต่เมื่อบริบททางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงวัดและชุมชน

มีความเหินห่างกันซึ่งสาเหตุอย่างหนึ่งที่เป็นเช่นนี้ ก็เกิดจากสภาพของวัดเองเพราะเมื่อกาลเวลาได้ล่วงไปแล้ววัด

กเ็สือ่มโทรมไปดว้ยเหตผุลหลายประการม ีวดัจำานวนไมน่อ้ยท่ีหมดคุณค่าอันควรแกก่ารเลือ่มใสศรัทธาเพราะเตม็

ไปด้วยสิ่งสกปรก และความไม่มีระเบียบสภาพดังกล่าวทำาให้ประชาชนพากันเหินห่างจากวัดคลายความเลื่อมใส

นอกจากนั้นบทบาทของวัดที่ยังพอมีเหลืออยู่บ้างก็มีลักษณะที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม 

๕๓๒
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 หลกัธรรมเพือ่บรหิารงานดา้นสาธารณปูการพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆจ์งัหวดัชยัภมู ิ

“งาน” ทุกอย่างไม่สามารถทำาสำาเร็จด้วยตนเพียงคนเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นหลัก

ธรรมที่เหมาะสมสำาหรับการทำางานร่วมกัน คือ สังคหวัตถุ ๔ ซึ่งหมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนำ้าใจ

ของผู้อื่น ผูกไมตรี และเอื้อเฟื้อเกื้อกูล โดยหลักธรรมในสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย ๑. ทาน เกื้อกูลกันด้วยการ

ให้ หมายถึง การให้ การเสียสละ หรือ การเอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว 

ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว ดังนั้น การทำางานจะต้องช่วยเหลือกันแบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตัว รวมถึง การมีนำ้าใจที่ดี

ต่อกัน ๒. ปิยวาจา ใช้วาจาประสานไมตรี หมายถึง การพูดจาด้วยถ้อยคำาที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ 

ไม่พูดหยาบคาย ก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับกาลเทศะ ดังนั้น การทำางานร่วมกันจะต้อง

พูดหรือปรึกษาหารือกันโดยยึดถือหลักเกณฑ์ ๔ ประการ คือ ๑) เว้นจากการพูดเท็จ ๒) เว้นจากการพูดส่อเสียด 

๓) เว้นจากการพูดคำาหยาบ และ ๔) เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ และที่สำาคัญอย่างยิ่ง คือ จะต้องพูดหรือ เจรจากัน

ดัวยไมตรีและความปรารถนาดีต่อกัน ๓. อัตถจริยา ร่วมสร้างสรรค์อุดมการณ์ หมายถึง การสงเคราะห์ทุกชนิด

หรือ การปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ดังนั้น การทำางานร่วมกันจะต้องช่วยเหลือกันด้วยกำาลังงาน (กาย) 

กำาลังความคิด และกำาลังทรัพย์ และ ๔. สมานัตตา : ร่วมทุกข์ร่วมสุขในทุกคราว หมายถึง การเป็นผู้มีความสมำ่า

เสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย ดังนั้น การทำางานร่วมกันจะต้องถึงคติว่า “มีทุกข์ร่วมทุกข์ มี

สุขร่วมเสพ” และผู้ทำางานร่วมกันทุกคนจะต้องไม่ถือตัว มีความเสมอภาค วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ทำาตนให้

เป็นที่น่ารัก น่าเคารพนับถือ และน่าให้ความร่วมมือช่วยเหลือ รวมถึง การทำาตนให้คงเส้นคงวา มีความมั่นคงใน

อารมณ์ การปกครองคณะสงฆ์ตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์

จังหวัดชัยภูมิ โดยรวม จากการผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิความ

คิดเห็นว่า การปกครองคณะสงฆ์ในพื้นที่ของตน เป็นไปตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ 

 การพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันทำากิจที่สงฆ์พึงทำา โดย

พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ให้ความสำาคัญในการประชุมแต่ละคร้ัง โดยพร้อมที่

จะสละเวลาของตนเพื่อเข้าร่วมประชุม และร่วมกิจกรรมของคณะสงฆ์เป็นอย่างดี และการให้ความเคารพเชื่อฟัง

ภิกษุผู้เป็นสังฆบิดร เป็นสังฆปริณายก คณะพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ เคารพใน

ภิกษุผู้มากพรรษากว่าตามพระธรรมวินัย ให้ความยำาเกรงในพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่ และพร้อมที่จะดำาเนินการ

ตามคำาสั่งเจ้าคณะผู้ปกครองเหนือตนขึ้นไปเสมอเมื่อได้รับคำาสั่ง ทั้งยังนำาหลักคำาสอน วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ

อันเป็นประโยชน์ของพระเถระผู้ใหญ่นั้นไปเผยแพร่ด้วยอีก หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ คณะพระสังฆาธิการในเขต

การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ มีการประชุมพระภิกษุสามเณรภายในพื้นท่ีปกครองอย่างน้อยเดือนละครั้ง 

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายภายในเขตปกครองบ้าง เพื่อจัดทำาโครงการหรือร่างนโยบาย

อันก่อให้เกิดความมั่นคงทางคณะสงฆ์บ้างท้ังยังมีการร่วมประชุมระหว่างคณะสงฆ์กับชุมชนอยู่เนือง ๆ เพื่อการ

รว่มมอือนัดรีะหวา่งวดักบัชุมชน การไม่บัญญัติสิง่ทีพ่ระพุทธเจา้ไมท่รงบญัญตั ิไมล่ม้ลา้งสิง่ทีพ่ระองคท์รงบญัญตัิ

ไว ้สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลายตามทีพ่ระองค์ทรงบญัญตั ิคณะพระสังฆาธกิารในเขตการปกครองคณะ

สงฆจ์งัหวดัชัยภูม ิออกกฎระเบยีบโดยคำานงึถงึความถกูตอ้งเหมาะสมตามพุทธบัญญตัแิละปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ทีไ่มข่ดักบัพระธรรมวนิยัอยา่งเครง่ครดั ทัง้ยงัถอืพระวนิยัเปน็บรรทดัฐานในการบริหารงาน โดยรวมถงึการลงโทษ

ภกิษุสามเณรใตป้กครองโดยสมควรตามพระพทุธบญัญตัดิว้ย การไม่ลุอำานาจตณัหา คือความอยากทีเ่กดิขึน้ คณะ

พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ได้ยึดถือปฏิบัติอยู่แล้วในฐานะพระสงฆ์แห่งพระพุทธ
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ศาสนา ผู้บวชเข้ามาเพื่อหาหนทางดับกิเลส จึงมุ่งกระทำาการใด ๆ โดยคำานึงถึงประโยชน์แห่งส่วนรวม มิได้มุ่ง

หวังประโยชน์ส่วนตัวหรือกระทำาด้วยโลภะ ทั้งยังดำาเนินการต่าง ๆ ด้วยสติสัมปชัญญะ มิให้อำานาจโทสะมามีผล

ได้ การยินดีในเสนาสนะป่า 

 คณะพระสงัฆาธกิารในเขตการปกครองคณะสงฆจ์งัหวดัชยัภูม ิมกีารสง่เสรมิการอนรุกัษ์ปา่ไม ้และยงั

ชักจูงให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการรักษาธรรมชาติ ทั้งยังส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูธรรมชาติภายในวัด โดยการร่วม

มอืกนัระหวา่งคณะสงฆแ์ละอบุาสกอุบาสกิาและสง่เสรมิใหม้กีารปฏิบตั ิถอืการอยูป่า่หรือโคนไมเ้ปน็ธดุงควตัรตาม

โอกาสอันสมควรด้วย การที่ภิกษุตั้งสติไว้ภายในว่า “ทำาอย่างไร เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลงามที่ยังไม่มาพึง

มา ท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุก” คณะพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ทำาการปรับ

ภูมิทัศน์ของวัดให้เป็นสัปปายะ เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม ให้การต้อนรับและปฏิบัติต่อพระภิกษุผู้จรมาด้วยดีเสมอ 

รูปแบบการบริหารงานวัดด้านสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิการ

กอ่สรา้งและบรูณะปฏสิงัขรณศ์าสนวัตถแุละศาสนสถาน การกอ่สร้างและบรูณปฏิสังขรณ์เสนาสนะและส่ิงกอ่สร้าง

ต่างๆ ภายในวัดเพื่อให้วัดเป็นที่สัปปายะดังกล่าวข้างต้น เจ้าอาวาสจะต้องจัดให้มีการดำาเนินการร่วมกับคณะ

กรรมการของวัดเพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านและมีสภาพเป็นวัดในทางพระพุทธศาสนา คือ 

 ๑. การทำาป้ายชื่อวัด ซึ่งนิยมทำาด้วยวัสดุที่คงทน มีขนาดพอสมควร เขียนระบุชื่อวัดและที่ตั้งให้ถูก

ต้อง และทาการจัดตั้งให้เหมาะสมสังเกตได้ง่าย 

 ๒. การทำาประวติัวดั ซึง่นยิมเขยีนประวติัวดัไว้เปน็หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ เช่น ช่ือวดั มคีวามหมาย

อย่างไร สถานทีว่ดั มอีาณาเขตกวา้งยาวเทา่ไร ถาวรวตัถแุละปชูนยีวตัถภุายในวดั สรา้งเม่ือไร ใครเปน็ผู้สรา้ง การ

บรูณปฏสิงัขรณเ์มือ่ พ.ศ.อะไร ส้ินค่าใชจ่้ายเทา่ไร ลำาดับเจา้อาวาส นบัตัง้แตเ่ริม่สรา้งวดัมาจนถงึปัจจุบนั สถิตพิระ

ภิกษุสามเณรและ ฆราวาสว่ามีเท่าไร สถิติการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นต้น 

 ๓. การทำาแผนผังวัด หรือการวางแผนผังของวัด โดยสมควรที่จะมีการประชุมระหว่างเจ้าอาวาสและ

คณะกรรมการวัด รวมทั้งพระสังฆาธิการผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้น ในการวางแผนผังของวัด เพื่อให้สะดวกใน

การก่อสร้าง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัดและเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทท่ีจะต้องจัดต้องทำาการทำานุ

บำารุงพระพุทธศาสนา 

 ๔. การสร้างถาวรวัตถุอันเหมาะสม เจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดจะต้องพยายามรักษาความเป็น

ระเบียบ ในการก่อสร้างถาวรวัตถุให้เป็นไปตามแปลนที่ได้ตกลงกันไว้ โดยเน้นที่ประโยชน์ในการใช้ และชุมชน

เป็นหลัก 

 สรุปได้ว่าจากการศึกษาวิเคราะห์การใช้หลักหลักธรรมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตการ

ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ด้านสาธารณูปการ เป็นข้อคิดเตือนใจแก่ผู้บริหารในฐานะผู้นำาองค์กร ว่าควรนำา

มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพระพุทธศาสนา ที่สำาคัญคือความสมัครสมานสามัคคี ในหน่วยงานย่อมบังเกิด ซึ่ง

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความสามัคคีเป็นหลักธรรมที่มีความสำาคัญความเจริญในการพัฒนาองค์กร แต่หากมองในเชิง

การเมืองแล้วเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในหมู่มนุษย์การบริหารหรือการปกครองทุกระดับ ไม่ว่าจะ

เป็นฝ่ายอาณาจักร หรือฝ่ายศาสนจักรหากมีคุณธรรมแล้ว ก็จะมีแต่ความเจริญ มีความสามัคคี เป็นปึกแผ่นแน่น

หนา ศัตรูไม่สามารถทำาลายได้ สังคมมีความพัฒนาก้าวหน้า และประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขการนำาเอาหลัก

ธรรม เพือ่พัฒนาและสรา้งเสริมทกัษะการบริหารกจิการคณะสงฆใ์นจงัหวดัชัยภมู ิใหเ้ปน็ไปตามแตล่ะขอ้ท่ีปรากฏ

ใน สังคหวัตถุ ๔, พละ ๕, สาราณียธรรม ๖ และอปริหานิยธรรม ๗ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
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๕. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

 ๑. ควรมีการกำาหนดหลักภกิขอุปริหานยิธรรม ๗ ใหเ้ป็นพนัธกจิ และเป็นรปูแบบในการบรหิารกจิการ

คณะสงฆ์ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและนำาไปปฏิบัติได้จริง

 ๒. ควรมีการตรวจสอบ ประเมินผล วัดมาตรฐานการบริหารงานของพระสังฆาธิการโดยการนำาหลัก

ธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นระเบียบแบบแผนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 ๓. ควรมีการกำาหนดรูปแบบการยกระดับการบริหาร เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องกับ

การบริหารงานของรัฐ อันจะทำาให้คณะสงฆ์มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น เพราะฉะนั้นควรมีการ

ทำาความเข้าใจและใหค้วามสำาคญัในการนำาหลกัสาธารณปูการ ไปใช ้เนือ่งจากวา่หลกัสาธารณปูการนีเ้ปน็แนวทาง

ให้แก่องค์กรนำาไปใช้ให้เกิดดุลยภาพ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กรสงฆ์โดยควรเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุด

 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยในครั้งต่อไป 

 ๑) ควรเปลีย่นหลกัธรรมทีใ่ชใ้นการวจัิยเพ่ือเปน็การส่งเสริมการนำาหลักธรรมอ่ืนไปประยุกตใ์ชใ้นดา้น

สาธารณูปการ

 ๒) ควรศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์

 ๓) ควรศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมในด้านปัจจัยพื้นฐานและความเป็นอยู่ภายใต้

หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนา
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อธิปไตย ๓ ในมุมมองพระพุทธศาสนา

พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต (ผลเจริญ) *

 

บทนำา

 มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มักอยู่รวมตัวกันเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการดำารงชีวิต คือ การป้องกัน

ภัย การศึกษา และการทำามาหากิน เป็นต้น ทำาให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงด้านสิทธิ

เสรีภาพด้วย การเป็นสัตว์สังคมดังกล่าวทำาให้มนุษย์ต่างหวยหาพัฒนาการของอธิปไตยของตนเอง เหตุผลที่เป็น

เช่นนั้น นักปรัชญาสายธรรมชาตินิยมมองว่า เพราะเสรีภาพเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ภายใต้กฎเกณฑ์ของสังคม 

แมแ้ตก่ารอยูล่ำาพงัเพยีงคนเดยีว สิง่ทีท่ำาใหม้นษุยม์อีสิรภาพท่ีแท้จริง คือการมีเสรีภาพในการกระทำา การพดู และ

ความคิดตามที่ตนต้องการ โดยไม่มีใครมาจำากัดอิสรภาพนั้น แต่อย่างไรก็ตาม ความมีอิสรภาพของมนุษย์ย่อมอยู่

ภายใตก้ฎเกณฑท์างธรรมชาตเิสมอ อาจกลา่วไดว่้า มนษุย์สามารถใช้อิสรภาพของตนเองไดอ้ย่างเตม็ท่ี ภายใตข้ดี

จำากัดของธรรมชาติ และสังคมที่จะอำานวยให้ ซึ่งคำาว่า เสรีภาพ ก็ดี อิสรภาพก็ดี ล้วนเป็นความหมาย คำาจำากัด

ความ และคำาอธิบายอธิปไตยของมนุษย์ ทั้งสิ้น ตรงกับคำาที่อริสโตเติลนักปราชญ์ด้านรัฐศาสตร์กล่าวไว้ว่า มนุษย์

จะใช้ศักยภาพเต็มที่เมื่ออยู่ในนครรัฐ ซึ่งเขาหมายถึงการอยู่รวมตัวกันจะทำาให้มนุษย์เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ มี

อุปกรณ์ทำาเกษตรเป็นต้น ๕๔๐ 

 เมื่อนำาอธิปไตยมาใช้กับสังคมที่มีขนาดแคบเข้ามา เช่นสังคมไทย จะเห็นได้ว่า ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา 

สงัคมไทยตืน่ตวัเรือ่งอธปิไตยของประชาชน ซึง่มชีือ่เรยีกวา่ ประชาธปิไตย หมายถงึความเปน็ใหญ ่ความมเีสรภีาพ 

และความมีอสิรภาพของประชาชน ผา่นรปูแบบการปกครอง ทำาให้เกดิการกระทบกระทัง่กนัถงึขัน้บาดเจบ็ลม้ตาย 

มคีดคีวามขึน้โรงขึน้ศาลยงัไมจ่บสิน้ เพราะเงือ่นไขความตอ้งการของประชาชนยังไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีเรียก

ร้องกัน ใน ๓ ประเด็น คือ รูปแบบการปกครอง และรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย และถึงการค้นหาความจริง

ว่า ใครผิดใครถูกในการกระทบกระทั่งระหว่างรัฐบาลผู้กุมอำานาจอธิปไตยในขณะนั้น กับประชาชนผู้ชุมนุมเรียก

ร้อง

 กับประเด็นดังกล่าว ถือเป็นงานของพระพุทธศาสนาซึ่งดำารงสถานภาพเป็นที่พ่ึงพิงทางจิตวิญญาณ

ของประชาชนชาวไทยที่จะต้องเข้ามาช่วยเยียวยาเพ่ือหาคำาตอบที่ถูกต้อง และเป็นธรรมให้ ในยามที่บ้านเมือง

กำาลังขมุกขมัวด้วยม่านหมอกของอธิปไตย เช่นนี้ โดยจะตั้งคำาถามว่า อธิปไตยในทัศนะของพระพุทธศาสนาเป็น

อย่างไร ? มีลักษณะอย่างไร ? การใช้อธิปไตยอย่างไร ? จึงจะนับว่าเป็นประชาธิปไตย 

 * พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต (ผลเจริญ) อาจารย์ประจำาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตสุรินทร์

 ๕๔๐ ดร.สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy), พ.ศ.๒๕๔๗, หน้า ๖๓.

 ๕๔๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน, ๒๕๔๖), หน้า ๑๓๒๔

๕๓๖
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ความหมายของอธิปไตยในพระพุทธศาสนา
 ความหมายของอธิปไตยในพระพุทธศาสนา กว้างกว่าทางบ้านเมืองซึ่งหมายถึงอำานาจสูงสุดของรัฐที่

จะใชบั้งคับบญัชาภายในอาณาเขตของตน ๕๔๑ ซึง่ตรงกนัขา้มกบัความหมายของอนาธปิไตยทีห่มายถงึภาวะทีบ่า้น

เมืองไม่มีรัฐบาล ไม่มีกฎหมายและระเบียบ ทำาให้เกิดความวุ่นวายทางการเมือง ๕๔๒ แสดงว่าในทางโลกอธิปไตย

หมายถงึอำานาจ ความเปน็ใหญท่ีเ่กีย่วขอ้งกบับา้นเมืองเท่านัน้ ตา่งจากความหมายทางพระพุทธศาสนาท่ีหมายถงึ 

อำานาจ ความเป็นใหญ่ หรือ ภาวะที่ถือเอาเป็นใหญ่ ๕๔๓ ซึ่งเป็นคำากลาง ๆ ไม่ได้ระบุเป็นพิเศษว่า ปรารภสิ่งใดสิ่ง

หนึง่เปน็ใหญ่ แต่เม่ือมีสิง่ใดสิง่หนึง่ใหย้ดึถอืเอาไวเ้ปน็ใหญจ่นไมส่ามารถวางลง หรอืละเลยเสยีได ้การยดึถอืนัน้ ๆ

ก็จะกลายร่างเป็นลักษณะของอธิปไตยไป ซึ่งลักษณะการยึดถือนั้น มี ๓ อย่างดังนี้

 ๑) อัตตาธิปไตย การมีตน หรือปรารภตนเองเป็นใหญ่ 

 ๒) โลกาธิปไตย การมีโลก หรือปรารภโลกนิยมเป็นใหญ่ 

 ๓) ธรรมาธิปไตย การมีธรรม หรือปรารภความถูกต้อง ชอบธรรมเป็นใหญ่ ๕๔๔

 จะเห็นได้ว่ามนุษย์เมื่อจะกระทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักมีการอ้างถึงตนเอง ค่านิยมของชาวโลก หรือไม่ก็

ความถกูตอ้งตามครรลองคลองธรรมเป็นตัวยดึถอืไว ้เชน่ การถอืว่า ระบบการปกครองดว้ยประชาธปิไตย เปน็การ

ปกครองที่ชอบธรรมที่สุด เนื่องมาจากประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายต่างก็ใช้ระบบนี้กัน เป็นต้น

ลักษณะการใช้อธิปไตยของพระพุทธเจ้า 
 ในพระพทุธศาสนา พระพทุธเจา้เปน็ต้นแบบของการใชอ้ธปิไตยทัง้ ๓ เพราะฉะนัน้ อธปิไตยจงึมกีรอบ

สำาคัญดังนี้

 ๑) การยึดถือคุณธรรมของตนเอง บุคคลอื่น หรือธรรม เป็นสำาคัญ 

 ๒) ความตั้งใจที่จะกระทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปรารภตนเอง บุคคลอื่น หรือธรรมเป็นแรงผลักดัน 

 ๓) ความเพียรที่จะละอกุศลกรรมเพื่อตนเอง

 จากกรอบดังกลา่วทำาใหท้ราบว่า อธปิไตยในพระพุทธศาสนาเปน็เรือ่งทีช่อบธรรม แม้วา่จะยดึถอือยา่ง

ใดอย่างหนึง่เป็นตวัตัง้ไว้กต็าม ดงันัน้ ความยดึถอืท่ีเปน็ใหญน่อกเหนอืไปจากกรอบดงักลา่ว จงึไม่ถอืเปน็อธปิไตย 

ส่วนการใช้อธิปไตยของพระพุทธเจ้าปรากฏให้เห็นโดยมากในการแสดงธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ลักษณะดังนี้

 ๑) การใช้อธิปไตยของพระพุทธเจ้า ปรากฏในการแสดงธรรม มี ๒ ลักษณะดังนี้

   (๑) ลักษณะอธิปไตยที่เป็นสิ่งอันพึงรังเกียจ และควรข้ามพ้นไป เพราะยังมีสิ่งที่สูงกว่าอธิปไตย

เช่นนี้ ยกตัวอย่างอธิปไตยอันเป็นทิพย์ หรือสมบัติในสวรรค์ ซึ่งปรากฏในเทวโลกสูตรว่าด้วยเรื่องการประพฤติ

พรหมจรรย์เพื่อเข้าถึงเทวโลก ๕๔๕

    (๒) ลักษณะอธิปไตยที่เป็นสิ่งอำานวยประโยชน์ให้สูงกว่าผู้อื่น ยกตัวอย่างทานที่เทวดาผู้เคยเป็น

ทายกเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้กระทำาไว้ ย่อมส่งผลให้เกิดเป็นเทวดาผู้มีอธิปไตยอันเป็นทิพย์ที่สูงกว่าเทวดาอื่น ๆ 

 ๕๔๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน, ๒๕๔๖), หน้า ๑๓๒๔

 ๕๔๒ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๓๒๕.

 ๕๔๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๒, (กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐๗.

 ๕๔๔ ที.ปา (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๔. 

 ๕๔๕ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๗/๑๖๑.

๕๓๗
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ผู้ไม่เคยเป็นทายก ๕๔๖ เป็นต้น

 ๒) การใช้อัตตาธิปไตยของพระพุทธเจ้า ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก มี ๔ ลักษณะดังนี้

     (๑) ลกัษณะการปรารภตนเพือ่แกป้ญัหาการถูกว่ารา้ยจากบุคคลท่ีไม่เล่ือมใสศรทัธา เช่น กรณท่ีี

ถูกเวรัญชพราหมณ์ผู้มีอายุมากกว่ากล่าวหาว่าเป็นคนไร้รสชาติ ไร้สมบัติ เป็นต้น เพราะเหตุไม่ได้รับการไหว้ตอบ 

ทรงแก้ปัญหานี้ โดยการแสดงตนเป็นคนไร้รสชาติ ไม่สมบัติ เป็นต้น เพราะไม่ทรงยึดติดในรสชาติ และสมบัติแห่ง

รูป เสียง กลิ่น รส ผัสสะ ได้หมดสิ้นแล้ว เป็นต้น ๕๔๗ 

    (๒) ลกัษณะการปรารภตนเพือ่เปน็ตวัอยา่งแกบ่คุคลผูเ้ลือ่มใสแลว้ เชน่ กรณกีารนำาเรือ่งราวการ

บำาเพญ็บารมขีองพระองคใ์นอดีตมาแสดงเพือ่เป็นประจักษบ์คุคลช่วยสง่เสรมิผูฟั้งธรรมใหเ้กดิความเลือ่มใสยิง่ ๆ  

ขึ้นไป และการยอมรับหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติ ยกตัวอย่าง การนำาเรื่องของพระองค์ผู้เคยเกิดเป็นอาจารย์ทิ

สาปาโมกข์ ซึ่งได้ผูกคาถาสั้น ๆ ให้แก่มาณพผู้เกิดเป็นพระจูฬปันถก ซึ่งมีปัญญาน้อยจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

ปุโรหิตของพระมหากษัตริย์ในอัตภาพนั้น เป็นต้น ๕๔๘

    (๓) ลักษณะการปรารภตนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่บุคคลผู้สนทนาด้วย เช่น การยกตนเพื่อทรง

รับรองการบรรลุธรรมให้แก่พระอานนท์เถระเพื่อให้เกิดกำาลังใจในการประพฤติปฏิบัติสมณธรรมเป็นต้น ๕๔๙

    (๔) ลักษณะการปรารภตนเพื่อให้ถึงสัจธรรมของชีวิต เช่น เมื่อทรงปลอบโยนเหล่าพุทธบริษัท

ทั้ง ๔ เหล่าให้หายเศร้าโศกในเพราะการจะเสด็จดับขันธปรินิพานของพระองค์ด้วยพระดำารัสว่า ราขอเตือนเธอ

ทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงทำาหน้าที่ให้สำาเร็จด้วยความไม่ประมาท

เถิด อีกไม่นานการปรินิพพานของตถาคตจะมีจากนี้ไปอีก ๓ เดือน ตถาคตจะปรินิพพาน เป็นต้น ๕๕๐

 ๓) ลักษณะการใชโ้ลกาธปิไตยของพระพุทธเจา้ ส่วนมากจะยกคดโีลกข้ึนเพ่ือเปรยีบเทียบกบัคดธีรรม 

กอ่นจะชัง่นำา้หนกั และกำาหนดโทษ รวมถึงวธิกีารแกไ้ขตนเองใหอ้อกจากความผิดนัน้ดว้ย ยกตัวอย่าง การบญัญตัิ

ทุติยสิกขาบท ในพระวินัยปิฎกเกี่ยวกับการที่พระธนิยกุมภการบุตรได้ขโมยไม้หลวง เป็นเหตุให้ถูกทางการจับกุม

ตวั และปลอ่ยออกมาเพราะพระเจ้าพิมพิสารทรงเหน็แก่พระพทุธเจา้ เป็นเหตใุหท้รงปรกึษาการตดัสนิคดทีางโลก

จากพระภิกษผูุ้เคยเปน็อำามาตยใ์นราชสำานักมากอ่น จงึทรงบญัญตัขิึน้เปน็ขอ้หา้ม เปรยีบเสมอืนกฎหมายของพระ

สงฆ์ซึ่งถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาจนถึงทุกวันนี้ การยกคดีโลกขึ้นเพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบ แล้วบัญญัติข้อห้ามอัน

เป็นคดีธรรมดังกล่าว ก็เพื่อให้เกิดการยอมรับ และกำาจัดข้อครหาจากบุคคลภายนอก ๕๕๑

 อีกอย่างหนึ่ง หากมีผู้ตั้งข้อสงสัยในพระอัจฉริยภาพของพระพุทธเจ้าว่า ถ้าทรงมีพระปรีชาญาณหยั่ง

รู้อนาคตได ้ทำาไมจงึไม่ทรงบัญญัติสกิขาบทขึน้ไวเ้ปน็ขอ้หา้ม เพ่ือเปน็การปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิความเสือ่มเสยีแกค่ณะ

สงฆ์ ในข้อนี้ พระพุทธเจ้าทรงให้คำาตอบว่า เพราะป้องกันไม่ให้บุคคลผู้เลื่อมใส ทั้งไม่เลื่อมใสเกิดความเข้าใจผิด 

และตำาหนใินพระอจัฉรยิภาพของพระองคไ์ดว้า่ เปน็การไม่สมควรทีพ่ระพุทธเจา้จะทรงบัญญตัสิิกขาบทไวเ้ปน็ขอ้

ห้ามแก่เหล่ากุลบุตรผู้เป็นทั้งพระราชา มหาอำามาตย์ คหบดี เศรษฐี ซึ่งได้สละทรัพย์สมบัติอันมากมายออกบวช 

เพราะกุลบุตรเหล่านั้น แม้ทรัพย์สมบัติยังสละได้ เป็นไปได้ยากที่จะอดทนต่อสิ่งยั่วยุเหล่านั้นไม่ได้ ดังนั้น การรอ

 ๕๔๖ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๑/๔๖.

 ๕๔๗ มหามกุฏราชวิทยาลัย, ปฐมสมันตปาสาทิกาแปลภาค ๑, พิมพ์คร้ังท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๒๓๕-๒๓๖.

 ๕๔๘ มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปลภาค ๒, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๔, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๑๐-๑๑๘.

 ๕๔๙ มหามกุฏราชวิทยาลัย, ปฐมสมันตปาสาทิกาแปลภาค ๑, หน้า ๑๗.
 ๕๕๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๕/๑๓๑.

 ๕๕๑ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๘๖-๘๙/๗๕-๗๙.

๕๓๘
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เวลาให้เกิดความไม่ดีงามขึ้นเสียก่อน แล้วจึงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้ กลับเป็นข้อดีต่อพระพุทธเจ้าเสียอีก เปรียบ

เหมือนหมอผู้ฉลาดได้รักษาฝีท่ีเกิดในร่างกายของคนไข้จนหายดี ย่อมจะได้รับคำาขอบคุณ และค่ารักษาอย่างเหมาะสม

 เปน็ตน้ ๕๕๒ จะเหน็ได้วา่ การบัญญัติสกิขาบทของพระพุทธเจา้ภายหลงัเกดิความเสือ่มเสยี เปน็การหลกีเลีย่งการ

ใช้อัตตาธิปไตย แล้วเลือกใช้โลกาธิปไตยแทน

 ๔) ลกัษณะการใชธ้รรมาธปิไตยของพระพทุธเจา้ แทรกอยูใ่นหลกัการใชอ้ตัตาธปิไตย และโลกาธปิไตย 

เนื่องจากวัตถุประสงค์การใช้อธิปไตย ก็เพื่อให้เวไนยสัตว์เข้าถึงสัจธรรม คือ ความเป็นจริงของสิ่งต่าง ๆ นั่นเอง 

การใชธ้รรมาธปิไตยของพระพทุธเจ้าจงึเปน็หลกัการเดยีวกนักบัการแสดงธรรม หรอืกล่าวไดว้า่เปน็อย่างเดยีวกนั 

แต่เมื่อจะกำาหนดลักษณะย่อมได้ ๓ อย่างดังนี้

   (๑) การใชอ้ตัตาธิปไตยคูก่บัธรรมาธปิไตย เปน็ลกัษณะการแสดงธรรมทีย่กตวับคุคลขึน้แลว้สรปุ

จบดว้ยหลกัธรรม ซึง่ปรากฏมากในคำาสอนของพระพุทธเจา้ เชน่ กรณคีล่ีคลายความขดัแย้งของหมู่ภิกษชุาวโกสัม

พดีว้ยการใหอ้ภัยทานต่อกนัและกนั โดยยกทฆีติีโกสลชาดกซึง่เปน็เรือ่งราวในอดตีชาตขิองพระองค์ขึน้แสดงสรปุ

ด้วยหลักการไม่จองเวรเป็นต้น ๕๕๓

   (๒) การใชโ้ลกาธปิไตยคูก่บัธรรมาธปิไตย เปน็ลกัษณะการแสดงธรรมทีป่รารภจารตี ประเพณขีอง

สังคมแล้วทรงประมวลเข้าหลักการที่ถูกต้องชอบธรรม เช่น กรณีประยุกต์วิธีการล้างบาปในแม่นำ้าคงคา เป็นการ

ชำาระดว้ยศลี การเปลี่ยนจากการบชูายญัดว้ยการฆ่าชวีิตสัตว ์มาเปน็การให้ชวีติเป็นยญั และเปลี่ยนประเพณกีาร

ลา้งกระดูกของบรรพบรุุษเพื่อให้ถงึความบรสิทุธิ ์มาเปน็การปฏบิัตตินในอริยมรรคเพื่อความบรสิุทธิ์อยา่งแทจ้ริง 

เป็นต้น ๕๕๕

   (๓) การใช้ธรรมาธิปไตยล้วน เป็นการปรารภธรรมอย่างเดียวโดยไม่ยกตน หรือโลกขึ้นแสดง เช่น 

การแสดงสุญญตบทโดยย่อแก่พาหิยทารุจิริยะเป็นต้น ๕๕๖ 

 จะเหน็ไดว้า่ หลกัการใชอ้ธปิไตยในพระพุทธศาสนานัน้ จะตอ้งเปน็เร่ืองท่ีชอบธรรมแม้จะปรารภตนเอง 

บุคคลอื่น จารีตของสังคม และหลักธรรมก็ตาม จะต้องอยู่ในกรอบแห่งธรรมาธิปไตยเสมอ ส่วนการปรารภที่เป็น

ไปในทางอกุศลไม่จัดเป็นอธิปไตย แต่จะกลายเป็นอนาธิปไตย

 

การใช้อธิปไตยในปัจจุบันต้องยึดความชอบธรรม จึงจะเข้าลักษณะอธิปไตยของพระพุทธเจ้า

 การจะพิจารณาว่า อธิปไตยท่ีใช้ในสังคมปัจจุบันเป็นธรรมาธิปไตยหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะการ

ใช้อำานาจในการปกครอง หรือ อำานาจอันเป็นที่มาของผู้ใช้อำานาจนั้น ชอบธรรมหรือไม่ ธรรมาธิปไตยจะอยู่ในคำา

ตอบนั้น เพราะในพระไตรปิฎกไม่ปรากฏว่า ธรรมาธิปไตย เป็นระบบการปกครองชนิดหนึ่ง เป็นแต่เพียงลักษณะ

การใช้อธิปไตยอันเป็นส่วนของการยึดถือเฉพาะตนเท่านั้น ๕๕๗ เช่น บุคคลบางคนได้กระทำาการบางอย่างโดยยึด

เอาตวัเองเปน็ทีต่ัง้ หรอืเป็นจดุศนูยก์ลาง ก็จะสง่ผลใหบ้คุคลดงักลา่วมีแนวคิดเปน็อัตตาธปิไตย ส่วนบางคนท่ีเม่ือ

 ๕๕๒ มหามกุฏราชวิทยาลัย, ปฐมสมันตปาสาทิกาแปลภาค ๑, หน้า ๓๘๖.

 ๕๕๓ มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปลภาค ๑, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๘, (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๗๔-๘๕.

 ๕๕๔ พระมหาปรทัตติ ปรทตฺตูปชีวี (ยาทองไชย), “การแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมตามแนวพระวินัยปิฎก” ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๖๘.

 ๕๕๕ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๐๗/๒๕๐-๒๕๑.

 ๕๕๖ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๒๐๖-๒๐๗/๒๖๖.

 ๕๕๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมาธิปไตยไม่มาจึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์), พิมพ์คร้ังท่ี ๒, 

(กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๖๖.

๕๓๙
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จะกระทำาการใด ๆ  ก็จะคำานึงถึงส่วนรวม โดยยึดเอาบุคคล กฎกติกา หรือจารีตประเพณีที่ตั้ง บุคคลดังกล่าวย่อม

จะมีคุณสมบัติหนักไปทางโลกาธิปไตย ส่วนบุคคลที่แม้จะยึดถือตนเอง หรือบุคคลอื่น รวมถึงกติกาที่สังคมให้การ

ยอมรับ แต่ในชั้นของการตัดสินใจได้ใช้ความถูกต้องชอบธรรมเป็นเกณฑ์ ก็ย่อมจะมีคุณลักษณะของบุคคลผู้เป็น

ธรรมาธิปไตย จึงสรุปได้ว่า การจะเป็นธรรมาธิปไตยหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของการปกครอง แต่ขึ้น

อยูก่บัรปูแบบ และเนือ้หาสาระของการปกครองทีไ่ด้อำานาจบรหิารมาโดยความชอบธรรมในกรอบแหง่กตกิาของ

สังคมที่ยอมรับกันว่าเป็นธรรมเท่านั้น 

 ในสว่นของพระพทุธเจา้เอง การทีต่รสัถงึอธปิไตยนัน้ กไ็ม่ไดห้มายถงึการปกครองเชน่ แตเ่ปน็ลักษณะ

ของการใช้อธิปไตยท้ัง ๓ ประเภทของพระองค์ ดังนั้น เมื่อตั้งโจทก์ว่า สังคมปัจจุบันที่กระหายจะให้ระบบการ

ปกครองที่เป็นอยู่เป็นธรรมาธิปไตยจะต้องทำาอย่างไรบ้าง การจะได้รับคำาตอบที่ถูกต้องจึงต้องคำานึงถึงความเป็น

ธรรมาธิปไตยในกรอบทางสังคมต่อไปนี้ 

รูปแบบและเนื้อหาของการปกครองเป็นธรรมาธิปไตย

 กรอบของสงัคมเป็นทีม่าของความเปน็ตวัตนของสังคมนัน้ ๆ  จะเห็นได้วา่ กรอบท่ีมันเอ้ืออำานวย หรอื

ตรงตอ่อปุนสิยัของคนในสงัคมมักจะเป็นทีย่อมรบักันได้ จึงไมแ่ปลกวา่ กรอบไดก้ลายมาเปน็วฒันธรรมของชนชาติ

ตา่ง ๆ  ไป การปกครองกเ็หมอืนกนั ถา้จะใหเ้ปน็การปกครองทีด่จีะตอ้งเอือ้อำานวยประโยชนแ์ก่คนทีอ่ยูภ่ายใตก้าร

ปกครองนัน้ดว้ย ถ้าศกึษาการปกครองคณะสงฆน์บัตัง้แตพ่ระพทุธเจา้ลงมาจนถงึปจัจบุนั จะเหน็ความแตกตา่งกนั

หลายประเดน็ ในสมัยพุทธกาลเหลา่สาวกยงัมพีระพทุธเจ้าเปน็ผู้บรหิารงานดว้ยพระองค์เอง และในสังฆมณฑลท่ี

ไกลออกไปจะมีตัวแทนที่ได้รับอำานาจจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้รับการไว้วางใจให้ดูแลคณะสงฆ์ในแต่ละเขต ถาม

ว่า ปัญหาในขณะนั้นมีไหม ก็ต้องตอบตามความเป็นจริงว่า มีอยู่อย่างแน่นอน เพราะไม่ว่ามนุษย์จะอยู่ตามลำาพัง 

หรอืรวมกนัเปน็กลุม่กอ้น ปัญหามากนอ้ยกย็อ่มจะเกดิขึน้เปน็เรือ่งธรรมดา มากบา้ง นอ้ยบา้ง แมก้ระทัง่ความคิด

ของตนเองยังสร้างปัญหาให้ตัวของบุคคลนั้น ๆ ได้ขบคิดเพื่อหาคำาตอบ 

 ในปัญหาซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ หลายประการเหล่านั้น พระพุทธเจ้าทรงแก้ไขอย่างไร เป็นคำาถามที่

ควรหาคำาตอบ เพราะเม่ือทราบคำาตอบก็จะเป็นคำาตอบให้ในปัจจุบันนี้ด้วย จากการศึกษาพบว่า การแก้ปัญหา

หลัก ๆ ของพระพุทธเจ้า มีวิธีแก้ที่สาเหตุ ไม่สร้างเงื่อนไขการปกครองให้เป็นปัญหาให้คอบขบคิดเป็นอันดับแรก 

แต่ถ้าปกครองไปแล้วเกิดปัญหาตามมาทีหลัง ก็จะต้องศึกษาผลกระทบของปัญหานั้นจนกว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูก

ต้อง ขั้นตอนต่อมาจะต้องนำาปัญหาเข้าที่ประชุมเพื่อประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ปัญหาอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว และ

มีผลกระทบต่อความมั่นคง หรือประโยชน์ที่ดีงามต่อหมู่คณะอย่างไร ต่อมาถึงขั้นตอนการสอบสวน ก็จะต้องดึงผู้

เปน็ตน้เหตแุห่งปัญหา หรอื ผูร้ว่มอยูใ่นเหตกุารณท์ีเ่ปน็คูก่รณกีนัมาเขา้สู่ท่ีประชมุเพ่ือสอบสวนหาสาเหต ุและรบั

ฟงัผลกระทบ โดยมเีกณฑต์ดัสินอยูท่ีค่วามชอบธรรม หรอืการกระทำาท่ีไม่ขดัตอ่ศีลธรรม ซึง่รวมเรยีกเพ่ือใหเ้ขา้ใจ

ง่ายว่า หลักความประพฤติที่ไม่ขัดต่อกุศลธรรม ในขั้นตอนนี้ จะทำาให้ปรากฏผล ๓ ลักษณะดังนี้

 (๑) ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา ส่งผลกระทบต่อความดีงามของการปกครอง ก็จะต้องให้ความเป็นธรรม

แก่ผู้ถูกกล่าวหา โดยการประกาศรับรองความบริสุทธิ์ให้ แล้วบัญญัติสิกขาบทอันเป็นกฎหมาย ห้ามไม่ให้ผู้กล่าว

กระทำาการเชน่นีอ้กี ถา้หากยงัขนืทำามคีวามผดิ และจะตอ้งรับโทษหนกัเบาตามความนัน้ ๆ  เช่น กรณพีระสารีบตุร

ถูกกล่าวหาว่าทำาร้ายเพื่อนภิกษุด้วยกัน ๕๕๘ 

 ๕๕๘ มหามกุฏราชวิทยาลัย, ธมฺมปทฏฐฺกถา (จตุตฺโถ ภาโค), พิมพ์คร้ังท่ี ๒๙, (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๗๒-๗๓.

๕๔๐
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 (๒) ในกรณีที่มีสิกขาบท อันเป็นกฎหมายมีการบัญญัติห้ามไม่ให้กระทำาอยู่ก่อนแล้ว แต่ข้อห้ามนั้น 

มีโทษไม่หนักหนาสาหัส และถูกกระทำาการล่วงละเมิดโดยไม่มีเจตนา หรือไม่ตั้งใจจะให้ออกมาเป็นเช่นนั้น เมื่อ

การล่วงละเมิดในภายหลัง พระพุทธองค์จะทรงอนุโลมให้ไม่มีความผิด เพราะถือว่าเป็นความผิดเล็กน้อย เช่น 

กรณีที่พระสารีบุตรกระโดดข้ามร่องนำ้า ซึ่งเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมกับสมณะ ยิ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่มือขวาของ

พระพุทธเจ้า และถูกยกย่องให้เป็นผู้เลิศด้วยปัญญาด้วยแล้ว มองตามสายตาของชาวบ้านก็ยิ่งจะไม่เหมาะสม แต่

เนื่องจากว่าเป็นโทษที่ไม่รุนแรง และเป็นนิสัยที่เคยชินติดตัวมานาน จึงไม่เป็นเรื่องเสียหายอะไรมาก

 (๓) ในกรณีที่มีผู้กระทำาเสียหายจริง ปรากฏทั้งพยานและหลักฐาน พระพุทธเจ้าก็จะทรงชี้ให้เห็นโทษ 

แล้วบัญญัติโทษตามความผิด โดยเปรียบเทียบกับความผิดของทางบ้านเมือง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ที่มีการบัญญัติ

โทษเป็นต้นไป ในส่วนของผู้กระทำาความผิดอันเป็นบัญญัติ หรือต้นเรื่อง ให้ยกความผิดให้ เพราะเนื่องจากยังไม่มี

กฎหมายห้ามไว้ก่อน 

 จะเห็นได้ว่า ในกรณีดังกล่าวโทษของผู้กระทำาความผิดมีตั้งแต่การตักเตือน กระทำาให้ได้รับความ

อับอาย และพ้นจากสภาพ หรือไร้สิทธิประโยชน์ที่จะพึงได้รับ เทียบเท่ากับโทษประหารชีวิต แต่ไม่มีการประหาร

ชวีติจรงิเหมอืนกฎหมายทางบา้นเมือง เนือ่งจากกฎหมายเปน็ระเบยีบทีถ่กูสรา้งขึน้เพ่ือความเป็นธรรมาธปิไตย ยดึ

เอาความชอบธรรมตามกฎแห่งกรรมเป็นหลัก ไม่ใช่ตามมติของสังคม เรียกได้ว่า สังคมสงฆ์อยู่ร่วมกันด้วยระบบ

สังคมที่เป็นธรรมิกะ จึงมีอาชญาตามกฎแห่งกรรม ไม่ใช่อาชญาตามกฎหมายบ้านเมือง ๕๕๙ เพราะฉะนั้น การจะ

พจิารณาวา่ สงัคมไทยจะเปน็สงัคมทีป่กครองดว้ยระบบประชาธปิไตยอนัเปน็ธรรมาธปิไตยกำากบัหรอืไมน่ัน้ สงัคม

จะต้องสร้างกรอบ ๒ อย่าง ขึ้นมาก่อนดังนี้

 (๑) จะต้องสร้างรูปแบบที่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่สังคมก่อน ตามที่ทราบกันว่า การปกครองในระบบ

ประชาธิปไตยจะต้องมีรูปแบบ หรือโครงสร้างหลัก ๓ อย่าง คือ อำานาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ชอบธรรมเสีย

ก่อน จึงจะเป็นการปกครองที่เป็นธรรมได้ ซึ่งความชอบธรรมนั้น ได้มาจากสิ่งที่ทำาให้นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ 

เกิดขึ้นนั่นเอง เรียกว่าอำานาจดลบันดาลให้เกิดมีมาจากสิ่งไหน ถ้าสิ่งนั้นชอบธรรม การปกครองที่มาจากสิ่งนั้นก็

จะชอบธรรมตาม ในเมื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยได้มาจากประชาชน ประชาชนจึงเป็นความชอบธรรมที่จะ

ให้มีการปกครองตามที่ประชาชนต้องการ แต่ถ้ามีข้อสงสัยว่า ประชาชนจะมีความชอบธรรมในตัวของประชาชน

หรือไม่ จะไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มนักการเมืองผู้ลงสมัครเลือกตั้งหรือไม่ จะไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างหรือไม่นั้น 

คำาตอบของปัญหานี้ ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย ๓ อย่างดังนี้ 

 (๑) เหตุปัจจัยภายในตัวของประชาชน มีความเข้มแข็งทางสติปัญญาหรือไม่ 

 (๒) ปจัจยัทางสงัคมทีม่มีากอ่น และเปน็อยูใ่นปจัจบุนัไดเ้อือ้ใหป้ระชาชนมคีวามเขม้แข็งทางสติปัญญา

หรือไม่ 

 (๓) มีตัวเลอืกทางฝัง่ของนกัการเมืองทีล่งสมคัรเลอืกตัง้ซึง่มคุีณสมบตัชิือ่สตัย์สจุรติแทจ้รงิหรอืไม ่หรอื

เป็นแต่เพียงมีคุณธรรมในสายตาของฝ่ายที่ชอบ หรือสนับสนุนเท่านั้น ซึ่งใน ๓ เหตุปัจจัยหลักนี้ ตรงไหนมีความ

บกพร่อง เป็นหน้าที่ของสังคมที่จะแก้ไขส่วนที่บกพร่องให้ดีขึ้นมา ถ้าทำาได้ ประชาธิปไตยที่มาจากประชาชนก็จะ

เข้มแข็งเป็นธรรมาธิปไตยได้

 (๒) จะต้องบรรจุเนือ้ทีเ่ป็นธรรมเขา้ไปในรูปแบบนัน้ เพราะมรีปูแบบทีเ่ปน็ธรรมอยา่งเดยีวไมพ่อ เนือ้

ในจะต้องดีเย่ียมเป็นธรรมด้วย จะเห็นได้ว่า ประชาธิปไตยของประเทศท่ีใช้ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครอง

 ๕๕๙ พุทธทาสภิกขุ, ชุมนุมปาฐกถาชุดพุทธธรรม. พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๕๔), หน้า ๙๕-๙๖.

๕๔๑
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ท่ีเรายอมรับกันว่า ดี เพราะเน้ือในอันเสาระมันจริง แต่พอเอาแต่รูปแบบมา เน้ือในอันเป็นสาระไม่ได้มาด้วย ก็เลย

กลายเป็นปัญหาข้ึนมากอีก เหมือนท่ีพระพรหมคุณภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ๕๖๐ กล่าวว่า รูปแบบเอาไว้เป็นกรอบให้

หยิบใช้ได้ง่าย ส่วนเน้ือในมีไว้เพ่ือให้รูปแบบมีคุณค่า สาระ จะทำาให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากกรอบท่ีใช้ง่าย เพราะ

ส่ิงท่ีมีประโยชน์เม่ือเวลาจะใช้ ถ้าใช้ได้สะดวกจะทำาให้เกิดการพัฒนาข้ึนเป็นสองเท่า คือ ไม่ต้องไปเสียเวลาแนะนำา

วิธีใช้ ทุกคนสามารถใช้ได้เหมือน ๆ กันหมด ดูจากอธิปไตยท่ีพระพุทธเจ้าใช้ และนำาให้เหล่าสาวกได้ใช้ หลักการ

ง่าย ๆ คือ ส่ิงไหนไม่ดี ก็ละส่ิงน้ันออกไป ส่ิงไหนดียึดถือไว้ให้ม่ัน และพัฒนาข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ถึงความเจริญ

สูงสุด ในขณะท่ีเจออุปสรรคก็มาแก้ไขอย่างถูกต้อง ถ้าต้องการให้รูปแบบเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ ก็จะต้องเตรียมผู้ใช้

ให้มีคุณสมบัติพร้อม พอจะใช้รูปแบบน้ันก็จะกลายเป็นเร่ืองท่ีง่ายไป รูปแบบท่ีกล่าวมาคือพระธรรมวินัย ส่วนหน่ึง

เป็นข้อห้ามกระทำา เพราะขืนทำาลงไปจะกลายเป็นผลเสีย ส่วนหน่ึงเป็นข้อให้ทำา ถ้าไม่ทำาก็จะไม่สามารถบรรลุเป้า

หมายท่ีต้องการได้ และส่วนหน่ึงเป็นข้อแนะนำา เป็นเหมือนความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาสติปัญญาข้ึนไปอีกระดับหน่ึง 

 ในส่วนของบ้านเมืองก็เหมือนกัน เมื่อตกลงกันว่าจะใช้รูปแบบประชาธิปไตยในการปกครอง จะต้อง

นำาเอาเนื้อในของรูปแบบประชาธิปไตยมาบรรจุลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ นำาไปปฏิบัติได้จริง และเกิดผลกระทบ

กลับมาเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ซึ่งรูปแบบประชาธิปไตยของทั่วโลกที่ยึดถือคือเสียงส่วนใหญ่จากการรับเลือก

ของประชาชนผูม้สีทิธิเ์ลอืกต้ังได้เป็นรฐับาล เสยีงสว่นนอ้ยเปน็ผูต้รวจสอบการทำางานของรฐับาลวา่ โปรง่ใส หรอื

ทุจริตหรือไม่ เรียกได้ว่า ก่อนเลือกตั้งเป็นเรื่องของประชาชน ถือเป็นความชอบธรรมทางรูปแบบ แต่ทางเนื้อใน

จะต้องพิจารณาที่ผลงานของรัฐบาลว่า ตอบสนองผลประโยชน์แก่ส่วนรวมมากน้อยเพียงไร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

สำาหรับวัดฝีมือในการบริหารงานหรือไม่

 ส่วนเนือ้ในของประชาธปิไตย คอื หลังการเลอืกตัง้เปน็เรือ่งของรฐับาลกบัฝ่ายค้าน ท่ีจะตอ้งทำาหนา้ท่ี

ตามอำานาจที่ตนเองมีการรับเลือกของประชาชน กล่าวถึงประเด็นผู้นำา การจะพิจารณาว่า ผู้นำาเช่นไร จึงจะเป็น

ผูน้ำาท่ีชอบธรรม ถา้เอาความชอบธรรมตามประชาธปิไตยกต็อ้งมาจากการชนะเลอืกตัง้ดว้ยจำานวนตวัแทนทีม่ากก

ว่าคูแ่ข่ง แตถ่า้ชอบธรรมตามแนวคดิธรรมาธปิไตย กต้็องบอกวา่ ผูน้ำาจะตอ้งใชอ้ำานาจบรหิารใหเ้ปน็ธรรม โดยการ

ออกทำาตามนโยบายให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด และคอยควบคุมไม่ให้กิเลสส่วนตัว หรือส่วนกลุ่มผลประโยชน์มันมี

อำานาจมากกว่านโยบายที่จะดำาเนินการทำา และในขณะที่กำาลังบริหาร ถ้าหากปัญหาเกิดขึ้น ก็ต้องประชุมเพื่อแก้

ปัญหานั้น ถ้าหากปัญหาของคนหมู่ใหญ่มีเหตุปัจจัยมาจากทิฏฐิของคนท่ีไม่ยอมให้กัน ก็จะต้องมาสนับสนุนให้

เกิดการยอมให้กัน ซึ่งการยอมให้กันไม่ใช่เป็นการพ่ายแพ้ แต่เป็นการยอมรับอำานาจท่ีฝ่ายซึ่งได้รับเลือกมาให้ใช้

อำานาจ ว่า มีความชอบธรรมที่จะกระทำาได้ เป็นการเปิดโอกาสให้กล้าคิด กล้าทำางาน และกล้าที่จะถูกตรวจสอบ 

ส่วนข้อผิดพลาดที่ฝ่ายตรวจสอบเห็นว่า เป็นการกระทำาความผิดจริง จะต้องออกมาทำาหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้ม

แข็ง และพยายามสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นแก่ภาคประชาชน เพื่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

 เนื้อในอันเป็นปัจจัยสำาคัญในการพัฒนารูปแบบการปกครอง อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจะมองข้ามไม่ได้คือ 

ต้นตอของการได้มาซ่ึงตัวแทนของประชาชน ก็คือประชาชนนั่นเอง จะต้องหันมาพิจารณารากฐานของสังคม

ว่า มีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร เพื่อแก้ไขจุดอ่อน ให้แข็งแรงขึ้นมา ในระบบประชาธิปไตย ประชาชนถือเป็นหัวใจ

สำาคญั ถา้คณุภาพของประชาชนด้วยมาตรฐานเสยีเอง กจ็ะไดป้ระชาธปิไตยทีอ่่อนแอ ไมรู่เ้ทา่ทนัตวัแทนทีต่นเอง

เลือกเข้าไปบริหารอำานาจ จุดที่จะทำาให้ประชาชนมีคุณภาพคือการศึกษา โดยมุ่งเป้าไปในเรื่องของประชาธิปไตย

 ๕๖๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๔, (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ๒๕๕๔), หน้า .
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โดยตรง ๓ ระดับดังนี้

  (๑) ศึกษาให้ตกผลึกว่า รูปแบบประชาธิปไตยที่ต้องการนั้น เป็นอย่างไร และควรจะให้เป็นไป

อย่างไร จึงจะทำาให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

  (๒) ผู้นำาที่ควรให้ประชาชนไว้วางใจเข้าไปบริหารอำานาจ อันเป็นผลประโยชน์ก้อนใหญ่ที่สุดใน

ประเทศนี ้จะต้องมีคุณสมบัติอยา่งไร จึงจะกระทำาหนา้ทีอ่ยา่งตรงไปตรงมาได ้และสามารถควบคุมการใช้กฎหมาย

ให้เป็นธรรมได้ 

  (๓) จะกำาหนดให้สังคมได้มีรูปแบบการศึกษาอย่างไร จึงจะสามารถวิเคราะห์การทำางานของรัฐบาล 

ฝ่ายค้าน แล้วรู้เท่าทันการกระทำาน้ันได้ เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง และกำาหนดตัวแทน

ของประชาชนในโอกาสเลือกต้ังสมัยหน้าได้ โดยมีส่ิงท่ีขาดไม่ได้คือสังคมต้องพัฒนาความรู้และสร้างพฤติกรรมร่วม

กันในส่ิงท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ความรู้คือรู้จุดมุ่งหมายของการปกครอง ส่วนการสร้างพฤติกรรมร่วมกันคือจิตสำานึกใน

ประชาธิปไตย การเคารพกฎหมาย และการยอมรับอำานาจจากตัวแทนของกลุ่มท่ีชนะเลือกต้ัง

  เพราะเหตุทีอ่ธปิไตยในทางพระพทุธศาสนา เปน็เรือ่งของการยดึถอืความชอบธรรมของตน สงัคม 

และความเป็นไปของสิ่งต่าง ๆ  อย่างเป็นธรรม ประชาธิปไตยในรูปแบบของธรรมาธิปไตยจึงต้องยึดรูปแบบที่เป็น

ธรรมแกส่งัคมเสยีกอ่น และค่อย ๆ  พัฒนาเนือ้ในทีอ่าจผดิคลาดจากความเปน็ธรรม หรอืยงัเปน็ธรรมไมเ่พยีงพอตอ่

ความตอ้งการทีอ่ยากจะใหเ้ปน็ของสงัคม ใหม้เีนื้อหาสาระทีเ่ปน็ธรรมแกส่งัคมตอ่ไป โดยจะตอ้งไมล่มืจดุสำาคญัที่

ทำาใหเ้กดิประชาธปิไตย คอื คณุภาพของประชาชนผู้มีสตปิญัญาเพยีงพอท่ีจะสร้างประชาธิปไตยในรูปแบบท่ีชอบ

ของตนเอง เพื่อนำามาปกครองตนเองต่อไป
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บทคัดย่อ

 การศึกษานี้กำาหนดวัตถุประสงค์การศึกษาไว้ ๑) เพื่อศึกษาแบบแผนประเพณีแซนโฎนตา ของบ้าน

ทวารไพร อำาเภอจอมพระ จังหวดัสรุนิทร ์และ ๒) เพ่ือศึกษาแนวทางในการถา่ยทอดการเรยีนรูป้ระเพณแีซนโฎน

ตาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงสำารวจ โดยใช้กระบวนการการ

ศึกษาเชิงคุณภาพ โดยกำาหนดผู้ที่จะให้ข้อมูลในการศึกษาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงเฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลสำาคัญ 

(Key Informants) ประกอบด้วย ๑) ผู้รู้เกี่ยวกับประเพณีแซนโฎนตา จำานวน ๕ คน โดยเป็นมรรคทายก ครู พระ

สงฆ์หรือบุคคลอื่น ๆ  ที่มีความรู้เกี่ยวกับประเพณีแซนโฎนตา ๒) ผู้นำาในการประกอบพิธีกรรมจำานวน ๕ คน และ 

๓) ผู้เข้าร่วมในการประกอบพิธีกรรม จำานวน ๒๐ คน โดยเป็นสมาชิกของครอบครัว ประชาชนในหมู่บ้านและผู้มี

เกียรติอื่น ๆ  ที่เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมประเพณีแซนโฎนตา ที่นับถือผีเดียวกันเครื่องมือที่ใช้ในการสำารวจข้อมูล

ภาคสนามได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบบันทึกการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) และหนังสือส่งเสริม

การอ่าน เรื่อง ไงแซนโฎนตา (สารทชาวไทยเชื้อสายเขมร)

 ผลการวิจัย พบว่า ๑) องค์ประกอบของพิธีกรรม ประกอบด้วย (๑) บุคคลที่เข้าร่วมพิธีกรรมหากเป็น

ระดับเครือญาติบุคคลที่เข้าร่วมพิธีกรรมจะประกอบด้วย ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พ่อ แม่ และลูก หลาน หาก

เป็นในระดับครอบครัวก็จะมีเพียงพ่อแม่ และลูก หรือถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ก็จะมีปู่ย่าตายายเพิ่มขึ้นมา หากปู่ย่า

ตายายเสยีชวิีตไปแลว้ สามารถมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเปน็ผูน้ำาในการเซน่ไหวไ้ด ้โดยตอ้งเปน็บคุคลทีอ่าวโุสสงูสดุ

นอกจากนีบ้คุคลทีจ่ะเขา้รว่มพธิกีรรมแซนโฎนตาไมจ่ำาเปน็ตอ้งมาเขา้ร่วมครบทกุคน หากใครมากอ่นกส็ามารถเซน่

ไหวบ้รรพบุรษุไดก้อ่น แต่ตอ้งภายหลงัจากทีผู่น้ำา (ปูย่า่ตายาย หรอืผูท้ีม่อีาวโุสสงูสดุ ณ เวลานัน้) เซน่ไหว้เรยีบรอ้ย

แลว้ สามารถไหวไ้ด้ต้ังแต่เชา้กระทัง่เยน็ (๒) อปุกรณ์ต่าง ๆ  พรอ้มความหมาย ทีใ่ชใ้นการประกอบพิธกีรรมสามารถ

จำาแนกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) สิ่งของที่จะเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และ ๒) สิ่งของที่จะนำาไปทำาบุญ ตักบาตรอุทิศส่วน

บญุสว่นกศุลใหบ้รรพบุรษุ (๓) สถานทีท่ีใ่ชใ้นการประกอบพิธกีรรมชาวบา้นบ้านทวารไพร อำาเภอจอมพระ จงัหวดั

สรุนิทร ์ระบวุา่ การไหวบ้รรพบรุษุตอ้งไหวภ้ายในอาณาบริเวณบา้น ซึง่จะเปน็บริเวณไหนก็ได ้ท้ังนีข้ึน้อยู่กบัความ

เหมาะสม หากมสีมาชกิครอบครวัเสยีชวีติในลกัษณะตายโหง จะมกีารเซน่ไหวไ้วห้นา้บา้น เนือ่งจากเชือ่วา่การตาย

ในลักษณะนี้ดวงวิญญาณจะไม่สามารถเข้ามาในบริเวณบ้านได้ ทั้งนี้การเซ่นไหว้ไว้บริเวณหน้าบ้านยังถึงการอุทิศ

 * นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา

 ** อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

๕๔๕



546 547รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

เผือ่แผ่ ข้าวปลาอาหารตา่ง ๆ  ใหกั้บผไีรญ้าตอิกีดว้ย (๔) วนัและเวลาในการประกอบพิธกีรรมแบง่เปน็ ๒ วนั ไดแ้ก ่

วันเบ็นตูจ และวันเบ็นทม คือ สารทเล็กและสารทใหญ่ โดยเบ็นตูจจัดกันในวันขึ้น ๑๔-๑๕ คำ่า เดือน ๑๐ และเบ็

นทม จัดกันในวันแรม ๑๔-๑๕ คำ่า เดือน ๑๐ (๕) ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมประเพณีแซนโฎนตาในวันแรม 

๑๔ คำ่า เดือน ๑๐ เริ่มพิธีเซ่นไหว้ด้วยการจุดธูปเทียน กล่าวคำาบูชาพระรัตนตรัย สวดชุมนุมเทวดา และพูดเชื้อ

เชญิดวงวญิญาณของเหลา่บรรพบรุษุผูล้ว่งลบัไปแลว้ใหม้ารบัเครือ่งเซน่ไหว ้แล้วจุดธปูเทียนบชูาเอ่ยช่ือปู่ย่าตายาย

ท่ีลว่งลบัไป เชญิใหม้ากนิเครือ่งเซน่ไหวท้ัง้ทีต่ายไปนานแลว้และไมรู่จ้กัช่ือกนึ็กเชิญในใจ ทางผูน้ำาในการประกอบ

พิธี (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดในครอบครัว) จะนำาเอาสุรามารินใส่แก้ว หรือจอกพรมไปตามสำารับอาหาร 

ปากก็กล่าวอันเชิญผีปู่ย่าตายายมารับประทานอาหาร ผู้ร่วมพิธีต่างช่วยกันตะโกนร้องเรียกให้ผีปู่ย่าตายายมารับ

ประทานอาหารกัน หรืออาจมีถ้อยคำาอื่นแต่มีนัยเช่นเดียวกันและเมื่อได้เวลา ก็จุดยาสูบวางไว้สักครู่ใหญ่ สมมติ

ว่ากินเสร็จแล้วจะแบ่งข้าวปลาอาหารหมากพลู บุหรี่อย่างละเล็กละน้อย ใส่ห่อกระดาษหรือใบตองแล้วเหวี่ยงไป

ไกลๆ เรียกว่า “ปะจีร” (ออกไปเสีย) เชื่อว่าลูกหลานได้พาห่อข้าวปลาอาหารนี้ฝากไปให้กินระหว่างทาง หรือไป

ฝากผู้ที่ไม่ได้มารับเครื่องสังเวยในครั้งนี้

  ๒) จุดมุ่งหมายของการแซนโฎนตา โดยสรุปได้ว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อการประกอบพิธีกรรมประ

เพณแีซนโฎนตานอกจากจะเป็นการทำาบุญเพือ่อทุศิสว่นกศุลใหผ้บีรรพบรุษุแลว้ ยงัเปน็การแสดงถงึความกตญัญู

กตเวที และขอขมาต่อผู้มีพระคุณ รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์ ความรักความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวเครือ

ญาติ ตลอดถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน 

  ๓) ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีแซนโฎนตากับวิถีชีวิตของชาวบ้าน บ้านทวารไพร ตำาบลเมือง

ลีง อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ความสัมพันธ์ของพิธีกรรมแซนโฎนตากับวิถีชีวิตของชาวไทยเขมร จะมี

ความผกูพนัเกีย่วเนือ่งกับทกชว่งชวีติ ด้ังแต่เกดิจนกระทัง้ตาย ไมว่า่จะประกอบกจิกรรมใด ๆ  กต็ามชาวไทยเขมร

จะต้องมีการเซ่นไหว้บอกกล่าวผีบรรพบุรุษเสมอ

  ๔) คติความเช่ือของชาวบ้านทวารไพร ตำาบลเมืองลีง อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ท่ีมีต่อประ

เพณีแซนโฎนตามีอยู่ ๓ ลักษณะ ดังน้ี (๑) การบูชา “พระสงฆ์” เพราะว่าพระสงฆ์ เป็นสาวกของพระพุทธองค์“การ

บูชาพระสงฆ์ในประเพณีแซนโฎนตาของจังหวัดสุรินทร์น้ันสังเกตได้จากพุทธศาสนิกชนเข้าไปหาพระสงฆ์ ต้องกราบ

ไหว้ด้วยความเคารพมีกิริยาอาการเรียบร้อย พูดจาปราศรัยด้วยความเคารพและอ่อนน้อม เช่ือว่าพระสงฆ์เป็นผู้ศีล

บริสุทธ์ิ สมควรได้รับการบูชา ยกย่อง เล้ียงดู ปรนนิบัติ ซ่ึงส่วนใหญ่แล้ววัตถุส่ิงของต่าง ๆ  ท่ีมีการทำาบุญอุทิศไปให้

ญาติ ก็มีการถวายพระสงฆ์แทบจะทุกช้ิน จะมีก็แต่พืชผัก ผลไม้ เน้ือ ขนม ข้าวต้ม เป็นต้น ท่ีเอาไปเทใกล้กับลาน

โบสถ์ ตามคติความเช่ือโบราณ (๒) การบูชา บิดา มารดา ปู่ ย่า ตายาย ตามคติทางพระพุทธศาสนาน้ัน มีความ

สอดคล้องกับพิธีสารทท่ีชาวจังหวัดสุรินทร์ได้ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาดังน้ี (๒.๑) การเข้าไปหาบิดา มารดา 

ปู่ย่า ตายาย เม่ือท่านยังมีชีวิตอยู่เพ่ือทำาความเคารพและกราบไหว้ด้วยความบริสุทธ์ิใจ พร้อมด้วยการเปล่งวาจา

ขอให้บิดา มารดา อโหสิกรรม กับเร่ืองท่ีลูกหลานเคยทำาไม่ดีไว้ในอดีต (๒.๒) มอบส่ิงของต่าง ๆ ท่ีท่านชอบเป็น

ของขวัญและกำาลังใจ พร้อมกับคำาอวยพรให้มีความสุข ความเจริญ อายุม่ันขวัญยืน (๒.๓) พาท่านไปวัดเพ่ือถวาย

ทาน รับศีล รับพร ฟังธรรมจากพระสงฆ์พร้อมกับอุทิศส่วนบุญให้ พอ แม่ ปู่ย่า ตายาย และเจ้ากรรมนายเวรท่ีล่วง

ไปแล้ว ให้ได้รับผลบุญน้ีด้วย (๓) การบูชาในลักษณะอ่ืน ๆ  น่ันคือ การบูชาผู้สูงอายุท่ีชาวบ้านเคารพนับถือเป็นคติ 

ความเช่ือท่ีปฏิบัติร่วมกันในระดับเครือญาติ เพราะวงศ์ตระกูลหน่ึง ก็มีผู้อาวุโสในตระกูลรวมอยู่ด้วย เม่ือถึงวันสารท 

ก็เป็นหน้าท่ีของลูกหลาน ท่ีจะคอยดูแลเอาใจใส่ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับ บิดา มารดาของตน 
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ๕. แนวทางในการถ่ายทอดการเรียนรู้ประเพณีแซนโฎนตาแก่นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖

 พิธีแซนโฎนตาเป็นพิธีกรรมที่แสดงออกถึงคุณธรรมสำาคัญหลายประการ เช่น ความกตัญญู ความ

เมตตากรุณา ความสามัคคี ศิลปกรรม หัตถกรรม เอกลักษณ์ของชาติ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย 

จงึสมควรอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งอนรุกัษส่์งเสรมิปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพร่องเพือ่ใหด้ำารงคงอยูแ่ละดยีิง่ ๆ  ขึน้ ซึง่มแีนวทาง

การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีดังกล่าว ๖ ประเด็น ดังนี้

 ๑. ควรมีการจัดเป็นพิธีสารทการทำาบุญ “แซนโฎนตา”ในระดับหมู่บ้านเป็นประจำาทุกปีเพ่ือสร้าง

จิตสำานึกให้คนในท้องถ่ินได้เห็นถึงประโยชน์และความสำาคัญของประเพณีสารทเดือนสิบตลอดถึงให้มีถ่ายทอด

แก่คนรุ่นหลัง ในพิธีกรรมนี้เป็นประจำาทุกปี และควรมีการรวบรวมข้อมูลขั้นตอนของประเพณีแซนโฎนตา ให้

เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อพิมพ์แจกจ่ายให้แก่คนในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น ๆ เพื่อนำาไปศึกษาและทำาพิธีกรรมได้

ด้วยตนเอง

 ๒. ควรมกีารอนรุกัษภ์มูปิญัญาของชมุชน เชน่ พิธีกรรมแซนโฎนตากเ็ปน็ภมิูปญัญาท้องถิน่ เม่ืออนรัุกษ์

แลว้กเ็ผยแผอ่งคค์วามรูใ้หช้นรุน่หลงัได้ศกึษาและปฏบิตัอิยา่งถกูตอ้งโดยผูน้ำาชุมชนและพระสงฆเ์ปน็ผูค้อยใหค้ำา

ปรกึษาและถา่ยทอดใหอ้ยา่งเปน็ระบบ เพือ่ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดและเพ่ือเปน็การเชิญชวน ใหค้นตา่งถิน่ไดม้ารับ

รู้เข้าใจประเพณีดังกล่าวด้วย 

 ๓. ควรบรรจเุนือ้หาเกีย่วกบัพธิสีารท ไวไ้นหลกัสตูรการศกึษาระดบัตา่ง ๆ  ใหก้วางขวางยิง่ข้ึน มหีวัขอ้

ศึกษาสำาคัญ ๆ  เชน่ สงักปัของพธิ ีความเปน็มา วิธปีฏบิตั ิประโยชนก์ารทำานบุำารงุอนรัุกษส์ง่เสรมิ และการปรับปรงุ

แก้ไข และควรจัดพิธีสารทสาธิต ที่ถูกต้องโดยหน่วยงานของรัฐและองค์การต่าง ๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทาง

สื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง จัดการประกวดแข่งขัน เกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ถึงระดับชาติขณะเดียวกัน 

ก็จัดวิทยากรคอยชี้แจง สังกัปและหลักธรรมที่แฝงอยู่ในพิธีนี้ 

 ๔. เนือ่งจากประเพณีสารท มีความสมัพันธกั์บการเกษตรอันเปน็อาชพีหลกัของประเทศ จงึควรฟ้ืนฟู

ความสำาคัญของเทศกาลสารทดว้ยวธิกีารตา่ง เชน่ เผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัประเพณีนีโ้ดยขอความรว่มมอืกบัหนว่ย

ราชการที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนและทางราชการ ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับ

ประเพณทีำาบญุวนัสารท เชน่ จัดนทิรรศการเกีย่วกบัอาหารในเทศกาลสารท และเชิญชวนเยาวชนไปรว่มกนัทำาบญุ

ตามประเพณี

 ๕. ควรเชิญชวนให้ทำาบุญในเทศกาลสารท เพ่ีออุทิศส่วนบุญให้แก่บรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้ว ไม่มุ่ง

เฉพาะญาติพี่น้องหรือผู้เกี่ยวข้องกับเราเท่านั้น

 ๖. ควรจัดการประกวดการทำาอาหาร และพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มีในฤดูนั้น เพี่อเป็นการส่งเสริม

การเกษตรและวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในหลักสามัคคีธรรม มีการแจกจ่ายให้ปันสิ่งของต่าง ๆ 

ในเทศกาลสารทและในโอกาสอันควร ตลอดถึงส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างญาติพี่

น้อง ในการทำาบุญวันสารทและร่วมกันทำากิจกรรมอื่นใดในโอกาสสำาคัญ ๆ เพี่อให้เกิดความมั่นคงในวงศ์สกุล

 การอนุรักษ์ประเพณีแซนโฎนตาที่ถือปฏิบัติมาแต่โบราณ เป็นการรักษาไว้ซ่ึงประเพณีที่สำาคัญอีก

อยา่งหนึง่ทีย่งัคงปฏบิตักินัมาจนถงึทกุวนันี ้เปน็การส่งเสริมความผูกพันระหว่างครอบครัวและญาตพ่ีินอ้ง และยัง

เป็นการรำาลึกถงึบญุคณุของบพุการแีมจ้ะลว่งลบัไปแล้วเปน็การแสดงออกถึงความกตญัญูกตเวที พิธกีรรมท่ีปรากฏ

ขึน้เปน็ปรากฏการณท์ีส่ามารถเหน็ไดท้กุ ๆ  ปใีนชว่งเดอืนสิบ เมือ่คนตา่งถ่ินไดม้าพบเหน็พิธีแซนโฎนตากเ็กดิความ

ประทับใจในงานบุญดังกล่าวกล่าวคือสภาพที่เห็นคนทั้งหลาย มีความยิ้มแย้มแจ่มใสรื่นเริง เป็นกันเองและคึกคัก 
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ซึ่งเป็นการแสดงออกต่อคนต่างถิ่นอย่างจริงจัง เพราะชาวเขมรในจังหวัดสุรินทร์ถือว่าจะยากดีมีจนอย่างไรก็ต้อง

ทำาบุญนี้ให้ได้ ซึ่งประเพณีดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ เช่น ความสามัคคี ความช่วยเหลือซึ่ง

กันและกันเป็นต้น และเมื่อมีการยึดถือสืบต่อกันมาก็ย่อมเกิดการพัฒนา และยิ่งมีการส่งเสริมมากก็ยิ่งส่งผลดีให้

บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองขึ้น ทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจ ตลอดถึงเกิดผลในระดับสังคมเมืองและสังคมระดับชาติ

ได้เป็นอย่างดี

คำาสำาคัญ: แซนโฎนตา

บทนำา

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สืบเนื่องจากความแตกต่างของกลุ่มชน

หรอืกลุ่มชาตพินัธุใ์นทีต่า่ง ๆ  ของประเทศไทย จงึเปน็บอ่เกดิดา้นวฒันธรรมของตวัเองเปน็ระยะเวลาทีย่าวนาน ซึง่

แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นั้นมีโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน แต่อาจมีส่วนที่ทำาให้แตกต่างกันบ้างอันเนื่องมา

จากภาษา ประเพณ ีและภมูศิาสตรข์องทอ้งถิน่ท่ีนำาไปยดึและปฏบิตัติามในดา้นความเช่ือของแต่ละกลุ่มชาตพัินธุ์

ของตนเอง สังคมไทยมกีารถา่ยทอดวฒันธรรมและภมูปิญัญาแหง่การดำารงชีวติ ซึง่บรรพบรุษุไดส่ั้งสมความรูแ้ละ

ประสบการณเ์พือ่การดำารงชวีติมาโดยตลอด และยงัได้ถา่ยทอดจากคนรุน่หนึง่มาสูค่นอีกรุน่หนึง่ด้วยวธิกีารตา่ง ๆ  

ที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถ่ิน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการอาศัยศรัทธาทางศาสนา 

ความเชื่อเรื่องผี รวมทั้งความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษเป็นพื้นฐานในการถ่ายทอด หรือใช้พิธีกรรม ซึ่งเป็นรูปธรรมมา

เปน็สัญลักษณแ์ทนแนวคดิทีเ่ปน็นามธรรม เพ่ือให้เกดิการรบัรูแ้ละเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ พิธกีรรมเปน็องค์ประกอบทาง

วัฒนธรรมอยา่งหนึง่ทีค่นในสงัคมสรา้งขึน้เพือ่เป็นสิง่ยดึเหนีย่วทางจติใจ พิธกีรรมเปน็กรรมวธิหีรอืกลวธิทีีม่นษุย์

คิดขึ้นตามความเชื่อ เช่น ความเชื่อเรื่องภูมิผีวิญญาณ เทวดา และความเชื่อทางศาสนา กล่าวคือ มนุษย์เชื่อว่าถ้า

ประกอบพิธีกรรมเซ่นสรวงบูชาสิ่งที่มีอำานาจ สิ่งนั้นย่อมจะบันดาลหรือช่วยให้มนุษย์บรรลุผลหรือวัตถุประสงค์

ตามความเชื่อและความต้องการที่ตั้งเอาไว้ พิธีกรรมเป็นแนวปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมของประเพณีท่ีคนในสังคมได้

สร้างข้ึน เพื่อเป็นหลักความมั่นคงทางจิตใจ เมื่อประกอบพิธีกรรมใดพิธีกรรมหนึ่งไปแล้วผู้ทำาพิธีกรรมนั้นย่อมมี

ความสุขใจ และมีความหวังในชีวิต เพื่อเชื่อว่าพิธีกรรมต้องนำาไปสู่ผลที่คาดหวังไว้ (ประพัฒนพงษ์ แก้วไธสง, มน

สิสา รัตนบุรี และสำาอาง นิลพัทธ์. ๒๕๕๐ : ๑)

 กจิกรรมหรอืพธิกีรรมต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ สบืเนือ่งมาจากธรรมชาตขิองมนษุยท์กุคนยงัมคีวามเชือ่ ซึง่เปน็

รากเหงา้ของความรูส้กึนกึคดิ และมคีวามเกีย่วขอ้งกบัวถิชีีวติของมนษุย์อย่างใดอย่างหนึง่เสมอ เม่ือความเช่ือของ

มนุษย์แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์รวมกันได้จึงทำาให้เกิดวัฒนธรรมตามความเชื่อเหล่านั้น สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์ (๒๕๓๖ 

: ๑๘) กล่าววา่ความเชือ่เกดิจากพลงัอำานาจเหนอืมนษุย ์เชน่ เชือ่ในเรือ่งไสยศาสตร ์อำานาจของดินฟ้าอากาศ และ

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดยไม่ทราบสาเหตุ เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ก็มีการอ้อนวอน ขอความช่วยเหลือต่อส่ิงที่เร้นลับที่

คิดว่าจะช่วยได้ เมื่อสิ่งที่อ้อนวอนขอสัมฤทธิ์ผลก็เกิดความกลัวในพลังอำานาจเหล่านั้นจึงเป็นบ่อเกิดแห่งพิธีกรรม 

เพือ่เปน็การสรา้งพลงัแหง่ศรทัธา และขจดัความกลวัให้พน้ไปและคนไทยดัง้เดมิส่วนใหญมี่ความเชือ่เกีย่วกบัเร่ือง

ผีว่า ผีแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ ผีดีหรือผีให้คุณ เช่น ผีบรรพบุรุษ เทวดา อารักษ์ ฯลฯ กับผีร้ายหรือ

ผีให้โทษ เช่น ผีปอบ ผีเปรต ผีกระสือ ฯลฯ ดังนั้นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผีจึงปรากฏอยู่ในท้องถิ่นทุกกลุ่ม

๕๔๘



548 549
การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ชาติพันธุ์ของสังคมไทย เช่น พระราชพิธีเซ่นสรวงพระหลักเมือง การบนบานศาลกล่าว การไล่ผี การปัดรังควาน

สิ่งชั่วร้าย เป็นต้น

 การบูชาหรอืการเซน่สรวงวญิญาณของผบีรรพบรุษุถอืเปน็ความเช่ือดัง้เดมิทีค่นไทยทกุคนไดถื้อปฏบิตัิ

สืบทอดกันมาตลอด จึงทำาให้เกิดพิธีกรรมเซ่นไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ในเดือนต่าง ๆ  ของไทย โดยเฉพาะ

ในช่วงเดือนสิบ มีการทำาบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปของชาวไทยทุกกลุ่มชาติพันธุ์เป็นประจำาทุก

ปี พระยาอริยานุวัตรเขมจารี (๒๕๒๘ : ๑๖) ได้กล่าวไว้ว่า ในเดือนสิบของทุกปีจะมีการทำาบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อ

เซ่นไหว้วิญญาณผีบรรพบุรุษ แต่จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือตามกลุ่มชาติพันธุ์ ดังมีการเรียก

ชื่อที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้ ภาคเหนือ เรียกพิธีนี้ว่า พิธีกิ๋นก๋วยสลาก ภาคใต้เรียกว่าพิธีส่งตายาย

หรือพิธีชิงเปรต ภาคกลางเรียกว่าวันสารทไทย ภาคอีสานกลุ่มไทย-ลาวเรียกว่าบุญข้าวสาก และอีสานกลุ่มไทย-

เขมร เรียกว่าแซนโฎนตา ซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และ

วิญญาณของผู้ตายที่ไม่ใช่ญาติ สุเมธ เมธาวิทยากุล (๒๕๓๒ : ๕๐) กล่าวว่า ความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับวันสารท

นี้เป็นคติ และความเชื่อต่อกันมา ญาติที่ล่วงลับแล้วจะมีโอกาสได้มารับส่วนบุญกุศลจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ 

ดังนั้นจึงมีการทำาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติในวันนี้

 จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตั้งอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ ๑๐๓ 

องศา และ ๑๐๕ องศาตะวันออก และระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๕ องศา และ องศาเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร

ประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคามทิศตะวัน

ออกติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ ทิศใต้ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา และทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ มี

เนื้อที่ประมาณ ๘,๑๒๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕,๐๗๗,๕๓๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ ของพื้นที่ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือทั้งหมด ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้คือบริเวณซึ่งติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา 

มีป่าทึบและภูเขาสลับซับซ้อน ถัดจากบริเวณภูเขา จะเป็นที่ราบสูงลุ่มๆ ดอนๆ ลักษณะลูกคลื่นลอนลาดบริเวณ

ตอนกลางของจังหวัด จะเป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีที่ราบสูงอยู่บางตอน ด้านเหนือของจังหวัดเป็นท่ีราบลุ่ม

แม่นำ้าไหลผ่าน(สำานักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์. ๒๕๕๙) และเป็นจังหวัดสุรินทร์หนึ่งท่ีมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม เนื่องจากประชากรของจังหวัดมาจาก ๔ กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทยเขมร ไทยกูย ไทยลาวและไทยจีน 

(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ๒๕๕๙) แต่มีภาษาพูดพื้นเมืองที่ใช้สื่อสารกันที่แตกต่างกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 

กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่พูดภาษาเขมร ส่วนใหญ่อาศัยอยู่แถบอำาเภอเมือง ปราสาท กาบเชิงสังขะ บัวเชด จอมพระ 

ศีขรภูมิ ท่าตูม ชุมพลบุรี ลำาดวน กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่พูดภาษาส่วย อาศัยอยู่ในแถบอำาเภอสำาโรงทาบ ท่าตูม 

สนม จอมพระ ศีขรภูมิ รัตนบุรี และกระจายอยู่ตามอำาเภออื่นๆ อีกเล็กน้อย กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่พูดภาษาพื้น

เมืองอีสาน(ลาว) อาศัยอยู่แถบอำาเภอสนม รัตนบุรี ท่าตูม ชุมพลบุรี และศีขรภูมิ เนื่องจากประชาชนมีภาษา

พูดที่แตกต่างกัน จึงทำาให้แต่ละกลุ่มมีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกันบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม 

ประชากร ทั้ง ๓ กลุ่ม มีความเป็นมาที่กลมกลืนกัน มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีความสามัคคีต่อกันเป็นอย่างดี 

(สำานักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์. ๒๕๕๙) ทั้งน้ีชาวไทยเขมรซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์หลักของประชากรใน

จังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่มีความเชื่อในเรื่องของผลบุญ บาป นรก สวรรค์ ผีสาง เทวดา เชื่อว่ามีโลกนี้ โลกหน้า และ

เชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด อยู่ในวัฏสงสารตามคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ดังนั้นชาวไทยเชื้อสายเขมร

จึงนิยมทำาบุญทำาทานอยู่เป็นเนืองนิตย์ เพราะเชื่อว่าจะยังผลประโยชน์ให้ตนในชาติภาพต่อๆ ไป จึงส่งผลให้เกิด

งานเทศกาลและงานบุญประเพณีต่าง ๆ ตลอดทั้งปีในสังคมชาวไทยเชื้อสายเขมร (สุรชัย รัตนพนาวงษ์. ๒๕๔๙ : 
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๑) ประเพณี “แซนโฎนตา” เป็นประเพณีสำาคัญประเพณีที่บ่งบอกถึงความเชื่อดังกล่าว ทั้งนี้ประเพณีแซนโฎนตา

หรอืวันสารทเขมรเป็นประเพณีทีป่ฏิบตัิสืบทอดติดตอ่กันมายาวนานนับเป็นพัน ๆ  ปขีองชาวเขมร ทีแ่สดงออกถึง

ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูรู้คุณ ของสมาชิกในครอบครัวเครือ

ญาติ และชุมชน โดยจะประกอบพิธีกรรม ตรงกับวันแรม ๑๔ คำ่า เดือน ๑๐ ของทุกปี ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นลูก หลาน 

ญาติ พี่น้องที่ไปประกอบอาชีพ หรือตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อื่น ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลต้องเดินทางกลับมารวมญาติ เพื่อทำา

พิธีแซนโฎนตาเป็นประจำาทุกปีคำาว่า “แซน” หมายถึง การเซ่น การเซ่นไหว้ การบวงสรวงคำาว่า “โฎนตา” หมาย

ถึง การทำาบุญให้ปู่ย่า ตายาย หรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วดังนั้นประเพณีแซนโฎนตาจึงหมายถึง ประเพณีการ

เซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ ที่นับได้ว่าเป็นประเพณีสำาคัญที่คนไทยเชื้อสายเขมร มีการสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน 

(วัน ฟู โฮเท็ล. ๒๕๕๙) แซนโฎนตาเป็นโอกาสที่ญาติๆ ที่อาศัยอยู่ที่อื่นได้กลับบ้านมาเยี่ยมพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย 

ได้รับพรจากผู้ใหญ่ เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ทำาให้เกิดความรักสามัคคีระหว่างเครือญาติ เกิดความเสียสละ เพราะ

เครือ่งเซน่ไหวท้กุคนมีส่วนรว่มในการหามาและมีโอกาสชว่ยเหลอืซึง่กันและกนั(พพิิธภณัฑสถานแหง่ชาติ สรุนิทร.์ 

๒๕๕๙)

 หมู่บ้านทวารไพร ตำาบลเมืองลีง อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านชาวไทยเขมร ซึ่งเป็น

หมู่บ้านที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมแซนโฎนตาไว้เป็นอย่างดี ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง

ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร ในวันนี้เป็นวันที่ชาวไทยเขมรที่เดินทางไปประกอบอาชีพยังต่างถิ่นจะต้องเดินทาง

กลับภูมิลำาเนาเพื่อกลับมาเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ แต่ละครอบครัวต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างพร้อม

เพรียงเพ่ือใชเ้ซ่นสรวงดวงวญิญาณบรรพบรุษุของตน สำาหรบัความเช่ือเรือ่งผีบรรพบรุษุเปน็พลังท่ีกอ่ใหเ้กดิความ

แน่นแฟ้น ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดในครอบครัวและหมู่เครือญาติ รวมทั้งในระดับชุมชน ดังปรากฏว่าชาวบ้าน

ในหมู่บ้านทวารไพร ตำาบลเมืองลีง อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ยังมีความเอื้ออาทรต่อกัน มีการช่วยเหลือซึ่ง

กันและกันอย่างเห็นได้ชัด เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว การช่วยเหลือแรงงานในงานบุญต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็น

เอกลกัษณอั์นโดดเดน่ของหมู่บ้าน จากเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้จงึทำาใหผู้ศ้กึษาสนใจศกึษา เรือ่ง การศกึษาประเพณี

แซนโฎนตาของบ้านทวารไพร อำาเภอจอมพระ จงัหวดัสุรนิทร ์โดยมุ่งศึกษาวา่ประเพณแีซนโฎนตามีองค์ประกอบ

ใดบ้าง มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตอย่างไร รวมทั้งชาวบ้านมีคติความเชื่ออย่างไรต่อประเพณีแซนโฎนตา ตลอดจน

วิเคราะห์ให้เห็นว่าประเพณีแซนโฎนตามีความสำาคัญอย่างไร และนำาองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการ

ถ่ายทอดการเรียนรู้ประเพณีแซนโฎนตา ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ทั้งนี้ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่าประเพณีแซนโฎนตาอันลำ้าค่าเช่นนี้จะคงอยู่กับท้องถิ่นสุรินทร์ และประเทศชาติสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 ผู้ศึกษาได้กำาหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ดังนี้

 ๑. เพื่อศึกษาแบบแผนประเพณีแซนโฎนตาของบ้านทวารไพร อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

 ๒. เพือ่ศกึษาแนวทางในการถา่ยทอดการเรยีนรูป้ระเพณแีซนโฎนตาแกน่กัเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษา

ปีที่ ๔-๖

๕๕๐
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วิธีดำาเนินการศึกษา
 ในการทำาศกึษาครัง้นี ้ได้กำาหนดผูท้ีจ่ะใหข้อ้มลูในการศึกษาโดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจงเฉพาะผูท้ีใ่ห้

ข้อมูลสำาคัญ (Key Informants) ประกอบด้วย

 ๑. ผู้รู้เกี่ยวกับประเพณีแซนโฎนตา จำานวน๕ คน โดยเป็นมรรคทายก ครู พระสงฆ์หรือบุคคลอื่น ๆ 

ที่มีความรู้เกี่ยวกับประเพณีแซนโฎนตา 

 ๒. ผูน้ำาในการประกอบพธีิกรรมจำานวน๕ คน โดยเปน็ผูน้ำาในการประกอบพิธกีรรมประเพณแีซนโฎน

ตาในระดับต่าง ๆ 

 ๓. ผู้เข้าร่วมในการประกอบพิธีกรรม จำานวน๒๐ คน โดยเป็นสมาชิกของครอบครัว ประชาชนใน

หมู่บ้าน และผู้มีเกียรติอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมประเพณีแซนโฎนตา ที่นับถือผีเดียวกัน

 ระยะเวลาในการศึกษา
 การศกึษาครัง้นีผู้ศ้กึษาเขา้ไปศกึษาภาคสนามในพ้ืนท่ีเปา้หมายเปน็ระยะเวลา ๑ เดอืน (ไม่รวมขัน้ตอน

การศึกษาจากเอกสารและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง) เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อสังเกต

และสมัภาษณเ์กบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการประกอบประเพณแีซนโฎนตากบัวิถชีวีติของชาวบา้น บา้นทวารไพร 

ตำาบลเมืองลีง อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ใน ๔ ประเด็น ดังนี้ 

 ๑. องค์ประกอบของพิธีกรรม ครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ ดังนี้

  ๑.๑ บุคคลที่เข้าร่วมพิธีกรรม

  ๑.๒ อุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมความหมาย ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม

  ๑.๓ สถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม

  ๑.๔ วันและเวลาในการประกอบพิธีกรรม

 ๒. จุดมุ่งหมายในการประกอบพิธีกรรมประเพณีแซนโฎนตา

 ๓. ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีแซนโฎนตากับวิถีชีวิตของชาวบ้าน บ้านทวารไพร ตำาบลเมืองลีง 

อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

 ๔. คติความเชื่อของชาวบ้านทวารไพร ตำาบลเมืองลีง อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ที่มีต่อประเพณี

แซนโฎนตา

 จากนัน้ผูศ้กึษาดำาเนนิการจดัสนทนากลุม่ เพือ่สรปุแนวทางในการถา่ยทอดการเรยีนรูป้ระเพณแีซนโฎน

ตาที่เหมาะสมต่อไป

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำารวจโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนั้นเครื่องมือสำาคัญที่ใช้ใน

การศึกษา คือ ตัวของผู้ศึกษาเอง ผู้ศึกษาได้เตรียมตัวโดยการศึกษาเอกสารและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง และลงไป

สำารวจข้อมูลภาคสนามโดยวิธีการศึกษาใช้การสัมภาษณ์ท้ังแบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง การสังเกต

แบบไม่มีส่วนร่วม และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในขณะที่เก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ศึกษา โดยใช้

อุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

๕๕๑
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาคร้ังนี ้ผูศ้กึษาไดศ้กึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูลการศึกษา ๒ วธิ ีคือ การเกบ็รวบรวมขอ้มูล

จากเอกสารและงานศกึษาทีเ่ก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้สารนพินธท์ัง้จากเอกสาร สิง่พมิพ ์ตำารา และสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์และ

การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยเข้าไปศึกษาภายในหมู่บ้าน ซึ่งมีประเด็นศึกษา ดังนี้

 ๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานศึกษาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่ 

  ๑.๑ ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมของชาวอีสานใต้

  ๑.๒ ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสุรินทร์

  ๑.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวิถีชีวิต

  ๑.๔ ชาวไทยเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ๑.๕ บริบทหมู่ทวารไพร อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

  ๑.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  เอกสารข้างต้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลและความรู้พื้นฐานในการศึกษาศึกษาของงานศึกษา และเป็น

แนวทางในการศึกษาค้นคว้าก่อนที่จะออกศึกษาภาคสนาม

 ๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ในการศึกษาภาคสนามผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ

สัมภาษณ์ การสังเกต และการการจัดสนทนากลุ่ม พร้อมกับถ่ายภาพประกอบ

  ๒.๑  ผู้ศึกษาขอหนังสือจากโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ถึงกลุ่มเป้า

หมายเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ การสังเกต และการจัดสนทนากลุ่ม 

  ๒.๒ ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งนัดวัน เวลาในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ดังมีรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละวิธีการดังนี้

   ๒.๒.๑ การสมัภาษณ์ ในการสมัภาษณ ์ผูศ้กึษาใชก้ารสมัภาษณ์ท้ังแบบมโีครงสรา้งและแบบ

ไม่มีโครงสร้างด้วยวิธีการจดบันทึกตามกรอบการสัมภาษณ์และบันทึกเสียงลงในเครื่องบันทึกเสียง

   ๒.๒.๒ การสังเกต ผู้ศึกษาใช้วิธีการสังเกตทั้งแบบไม่มีส่วนร่วม โดยผู้ศึกษาจะสังเกตเกี่ยว

กับสภาพทั่ว ๆ ไป เช่น สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน สภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และสังเกตข้อมูลเกี่ยวกับการ

ประกอบประเพณีแซนโฎนตากบัวถิชีวิีตของชาวบ้าน บ้านทวารไพร ตำาบลเมอืงลงี อำาเภอจอมพระ จังหวดัสรุนิทร ์

โดยใช้วิธีการบันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตเพื่อนำาไปวิเคราะห์

   ๒.๒.๓ การจัดสนทนากลุ่ม

 การหาคุณภาพของข้อมูล
 ขอ้มลูทีไ่ดม้าจากการสมัภาษณใ์นการศกึษาภาคสนามนัน้จะมีการตรวจสอบหาคุณภาพของขอ้มูลตาม

แนวคดิแบบสามเสา้ เพือ่ทีจ่ะพสูิจนห์าความเชือ่ถอืและความถกูตอ้งโดยการตรวจสอบจากแหลง่ของเวลา สถาน

ที่ และบุคคล เพื่อเป็นการยืนยันความที่น่าเชื่อถือ ดังนี้

 ๑. แหลง่บคุคล นำาเอาขอ้มลูทีไ่ดร้บัมาจากการสัมภาษณม์าศึกษาเปรียบเทียบกันวา่ ขอ้มูลแต่ละส่วน 

แต่ละประเด็นที่ได้มาจากคนคนหนึ่งจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันจากคนอื่นหรือไม่และหาจุดร่วมจุดต่างที่พบ

 ๒. แหล่งเวลานำาเอาข้อมูลท่ีได้รับมาจากการสัมภาษณ์ในเวลาต่างกันมาตรวจสอบและเปรียบเทียบ

กันว่าข้อมูลที่ได้มานั้นจะมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรและหาจุดร่วมจุดต่างที่พบ

๕๕๒
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 ๓. แหล่งสถานที ่นำาขอ้มลูท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณใ์นสถานท่ีท่ีตา่งกนัมาตรวจสอบและเปรยีบเทียบ

กันว่าข้อมูลในแต่ละสถานที่นั้นจะมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร และหาจุดร่วมจุดต่างที่พบ

 ทัง้นีผ้ลจากการตรวจสอบขอ้มูล จะทำาใหผู้ศึ้กษาสามารถรวบรวม วเิคราะห ์และสรุปผลของการศึกษา

ได้ชัดเจน และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์

 การจัดกระทำาข้อมูล 
 เมื่อได้ข้อมูล ผู้ศึกษาศึกษามีการจัดกระทำากับข้อมูลที่ได้ตามขั้นตอนดังนี้

 ๑.  ตรวจสอบขอ้มลูทีไ่ดว้า่มคีวามถกูตอ้ง ตรงตามตวัแปรทีศ่กึษาหรอืไม ่เมือ่ขอ้มลูถูกตอ้ง จงึแยกแยะ

เป็นหมวดหมู่ตามตัวแปรที่ศึกษา เก็บไว้ให้เป็นระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์

 ๒.  ข้อมูลที่ได้มาแต่ละหมวดหมู่ หาคุณภาพของข้อมูลใช้วิธีการตรวจแบบข้อมูลสามเส้า (Data 

Triangulation) โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้มาในแต่ละครั้ง และเป็นข้อมูลที่ได้มาด้วยวิธีการที่แตกต่างกันว่ามี

ความสอดคล้องตรงกันหรือไม่ หากมีความสอดคล้องแสดงว่าข้อมูลที่ได้มานั้น มีความเที่ยงตรงถูกต้องเชื่อถือได้

 ๓.  เมื่อได้ข้อมูลสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนตามตัวแปรที่ศึกษาและเช่ือถือได้ผ่านการแยกแยะเป็น

หมวดหมู่เก็บไว้อย่างเป็นระบบแล้ว ผู้ศึกษาศึกษาได้นำามาเรียงลำาดับก่อนหลังของเนื้อหาเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 

(Descriptive Analysis) ให้มีความเหมาะสมกับการเขียนรายงานนำาเสนอผลการศึกษาศึกษาต่อไป

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ศึกษาศึกษาได้ทำาการศึกษาข้อมูลที่รวบรวมได้โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ที่ได้จากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกต ในลักษณะการพรรณนา (Descriptive Analysis) และใช้เหตุผล

ของผู้ที่ให้ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายประกอบการวิเคราะห์

 รายงานผลการศึกษา

 การรายงานผลการศึกษาเป็นลักษณะการรายงานเชิงพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษา
 ๑) องค์ประกอบของพิธีกรรม ประกอบด้วย (๑) บุคคลที่เข้าร่วมพิธีกรรม หากเป็นระดับเครือญาติ

บุคคลที่เข้าร่วมพิธีกรรมจะประกอบด้วย ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พ่อ แม่ และลูก หลาน หากเป็นในระดับ

ครอบครวักจ็ะมเีพยีงพอ่แม ่และลกู หรอืถ้าเปน็ครอบครัวใหญก่จ็ะมีปูย่่าตายายเพ่ิมขึน้มา หากปูย่่าตายายเสียชีวติ

ไปแลว้ สามารถมอบหมายใหบ้คุคลอืน่เป็นผูน้ำาในการเซน่ไหวไ้ด ้โดยตอ้งเปน็บคุคลทีอ่าวโุสสงูสดุนอกจากนีบ้คุคล

ที่จะเข้าร่วมพิธีกรรมแซนโฎนตาไม่จำาเป็นต้องมาเข้าร่วมครบทุกคน หากใครมาก่อนก็สามารถเซ่นไหว้บรรพบุรุษ

ได้ก่อน แต่ต้องภายหลังจากที่ผู้นำา (ปู่ย่าตายาย หรือผู้ที่มีอาวุโสสูงสุด ณ เวลานั้น) เซ่นไหว้เรียบร้อยแล้ว สามารถ

ไหว้ได้ตั้งแต่เช้ากระทั่งเย็น (๒) อุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมความหมาย ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม สามารถจำาแนก

เป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) สิ่งของที่จะเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และ ๒) สิ่งของที่จะนำาไปทำาบุญ ตักบาตรอุทิศส่วนบุญส่วน

กศุลให้บรรพบรุษุ (๓) สถานทีท่ีใ่ชใ้นการประกอบพิธกีรรมชาวบา้นบา้นทวารไพร อำาเภอจอมพระ จงัหวดัสุรนิทร ์

ระบุว่า การไหว้บรรพบุรุษต้องไหว้ภายในอาณาบริเวณบ้าน ซึ่งจะเป็นบริเวณไหนก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะ

สม หากมีสมาชิกครอบครัวเสียชีวิตในลักษณะตายโหง จะมีการเซ่นไหว้ไว้หน้าบ้าน เนื่องจากเชื่อว่าการตายใน

๕๕๓
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ลกัษณะนีด้วงวญิญาณจะไม่สามารถเขา้มาในบรเิวณบา้นได ้ท้ังนีก้ารเซน่ไหวไ้วบ้ริเวณหนา้บา้นยังถงึการอุทิศเผ่ือ

แผ่ ข้าวปลาอาหารต่าง ๆ ให้กับผีไร้ญาติอีกด้วย (๔) วันและเวลาในการประกอบพิธีกรรมแบ่งเป็น ๒ วัน ได้แก่ 

วันเบ็นตูจ และวันเบ็นทม คือ สารทเล็กและสารทใหญ่ โดยเบ็นตูจจัดกันในวันขึ้น ๑๔-๑๕ คำ่า เดือน ๑๐ และเบ็

นทม จัดกันในวันแรม ๑๔-๑๕ คำ่า เดือน ๑๐ (๕) ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมประเพณีแซนโฎนตาในวันแรม 

๑๔ คำ่า เดือน ๑๐ เริ่มพิธีเซ่นไหว้ด้วยการจุดธูปเทียน กล่าวคำาบูชาพระรัตนตรัย สวดชุมนุมเทวดา และพูดเชื้อ

เชญิดวงวญิญาณของเหลา่บรรพบรุษุผูล้ว่งลบัไปแลว้ใหม้ารบัเครือ่งเซน่ไหว ้แล้วจุดธปูเทียนบชูาเอ่ยช่ือปู่ย่าตายาย

ท่ีลว่งลบัไป เชญิใหม้ากนิเครือ่งเซน่ไหวท้ัง้ทีต่ายไปนานแลว้และไมรู่จ้กัช่ือกนึ็กเชิญในใจ ทางผูน้ำาในการประกอบ

พิธี (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดในครอบครัว) จะนำาเอาสุรามารินใส่แก้ว หรือจอกพรมไปตามสำารับอาหาร 

ปากก็กล่าวอันเชิญผีปู่ย่าตายายมารับประทานอาหาร ผู้ร่วมพิธีต่างช่วยกันตะโกนร้องเรียกให้ผีปู่ย่าตายายมารับ

ประทานอาหารกัน หรืออาจมีถ้อยคำาอื่นแต่มีนัยเช่นเดียวกันและเมื่อได้เวลา ก็จุดยาสูบวางไว้สักครู่ใหญ่ สมมติ

ว่ากินเสร็จแล้วจะแบ่งข้าวปลาอาหารหมากพลู บุหรี่อย่างละเล็กละน้อย ใส่ห่อกระดาษหรือใบตองแล้วเหวี่ยงไป

ไกลๆ เรียกว่า “ปะจีร” (ออกไปเสีย) เชื่อว่าลูกหลานได้พาห่อข้าวปลาอาหารนี้ฝากไปให้กินระหว่างทาง หรือไป

ฝากผู้ที่ไม่ได้มารับเครื่องสังเวยในครั้งนี้

  ๒) จุดมุ่งหมายของการแซนโฎนตา โดยสรุปได้ว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อการประกอบพิธีกรรมประ

เพณแีซนโฎนตานอกจากจะเป็นการทำาบุญเพือ่อทุศิสว่นกศุลใหผ้บีรรพบรุษุแลว้ ยงัเปน็การแสดงถงึความกตญัญู

กตเวที และขอขมาต่อผู้มีพระคุณ รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์ ความรักความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวเครือ

ญาติ ตลอดถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน 

  ๓) ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีแซนโฎนตากับวิถีชีวิตของชาวบ้าน บ้านทวารไพร ตำาบลเมือง

ลีง อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ความสัมพันธ์ของพิธีกรรมแซนโฎนตากับวิถีชีวิตของชาวไทยเขมร จะมี

ความผกูพนัเกีย่วเนือ่งกับทกุชว่งชวีติ ด้ังแต่เกดิจนกระทัง้ตาย ไมว่า่จะประกอบกจิกรรมใด ๆ  กต็ามชาวไทยเขมร

จะต้องมีการเซ่นไหว้บอกกล่าวผีบรรพบุรุษเสมอด้านคติความเชื่อชาวไทยเขมร มีความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษ 

(โฎนตา) ชาวบ้านเชื่อว่าผีโฎนตาเป็นผู้มีอำานาจให้คุณให้โทษแก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามประเพณี

และพิธีกรรมแซนโฎนตาก็จะถูกสังคมลงโทษกล่าวหาว่าเป็นคนอกตัญญูและเช่ือว่าคนที่อกตัญญูจะประสบแต่

ความลม้เหลวในชวีติหาความสขุ ความเจรญิไม่มี ความเชือ่ดงักลา่วซึง่มกีารเซน่สรวงบชูา เพ่ือใหบ้รรพบุรษุพอใจ 

ทา่นกจ็ะคอยคุ้มครองอวยชยั ใหพ้รใหล้กูหลานประสบผลสำาเรจ็ในชวีติมีความสุขความเจรญิ และนอกจากนียั้งเช่ือ

ว่าโฎนตานั้นจะดลบันดาล ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรมด้วย ชาวไทย

เขมรได้อาศัยความเชื่อในการนับถือผีบรรพบุรุษเดียวกัน เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน 

ทำาให้เป็นคน มีระเบียบวินัย มีศีลธรรม ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกันสืบไป

  ๔) คติความเชื่อของชาวบ้านทวารไพร ตำาบลเมืองลีง อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ที่มีต่อประ

เพณีแซนโฎนตา มีอยู่ ๓ ลักษณะ ดังนี้ (๑) การบูชา “พระสงฆ์” เพราะว่าพระสงฆ์ เป็นสาวกของพระพุทธองค์

สงฆ์นั้น มีอยู่๒ อย่าง คือ สมมติสงฆ์ ได้แก่ พระภิกษุหมู่หนึ่งมีจำานวน ตั้งแต่ ๔-๒๐ รูปขึ้นไป สามารถประกอบ

สังฆกรรมตามพระวินัยกำาหนด อริยสงฆ์ ได้แก่ ผู้เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน จนได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้ว 

เช่น พระโสดาบัน จนถึงพระอรหันต์ “การบูชาพระสงฆ์ในประเพณีแซนโฎนตาของจังหวัดสุรินทร์นั้นสังเกตได้

จากพุทธศาสนิกชนเข้าไปหาพระสงฆ์ ต้องกราบไหว้ด้วยความเคารพมีกิริยาอาการเรียบร้อย พูดจาปราศรัยด้วย

ความเคารพและอ่อนน้อม อนึ่ง พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ทำาหน้าที่ทางพระพุทธศาสนา ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ การถวาย
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
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ไทยธรรมใหก้บัพระภกิษสุงฆ ์ในพธิสีารททกุครัง้ไป เมือ่มกีารทำาบญุทีว่ดั เพราะเชือ่กนัวา่พระสงฆเ์ปน็เนือ้นาบญุ

ของโลก เชือ่วา่พระสงฆเ์ป็นผูศ้ลีบรสิทุธ์ิ สมควรไดร้บัการบูชา ยกยอ่ง เลีย้งด ูปรนนบัิต ิซึง่สว่นใหญแ่ลว้วตัถสุิง่ของ

ต่าง ๆ  ที่มีการทำาบุญอุทิศไปให้ญาติ ก็มีการถวายพระสงฆ์แทบจะทุกชิ้น จะมีก็แต่พืชผัก ผลไม้ เนื้อ ขนม ข้าวต้ม 

เป็นต้น ที่เอาไปเทใกล้กับลานโบสถ์ ตามคติความเชื่อโบราณ (๒) การบูชา บิดา มารดา ปู่ ย่า ตายาย ตามคติทาง

พระพุทธศาสนานั้น มีความสอดคล้องกับพิธีสารทที่ชาวจังหวัดสุรินทร์ได้ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมา ดังนี้๑) 

การเข้าไปหา บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ เพื่อทำาความเคารพและกราบไหว้ด้วยความบริสุทธิ์

ใจ พร้อมด้วยการเปล่งวาจาขอให้บิดา มารดา อโหสิกรรม กับเรื่องที่ลูกหลานเคยทำาไม่ดีไว้ในอดีต๒) มอบสิ่งของ

ต่าง ๆ เช่น เครื่องอุปโภค บริโภค ที่ท่านชอบเป็นของขวัญและกำาลังใจ พร้อมกับคำาอวยพรให้มีความสุข ความ

เจริญ อายุมั่นขวัญยืน๓) พาท่านไปวัดเพื่อถวายทาน รับศีล รับพร ฟังธรรมจากพระสงฆ์พร้อมกับอุทิศส่วนบุญ

ให้ พ่อ แม่ ปู่ย่า ตายาย และเจ้ากรรมนายเวรที่ล่วงไปแล้ว ให้ได้รับผลบุญนี้ด้วยอนึ่ง ความมุ่งหมายที่สำาคัญของ

ประเพณีสารท โดยเฉพาะเรื่องการทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้ว

นัน้ เปน็เพราะวถีิชวีติของชาวจงัหวดัสริุนทร ์เปน็วถิชีวีติแหง่พระพุทธศาสนา ตามลักษณะของสังคมเกษตรกรรม

จึงมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเอาผลผลิตทางการเกษตร แปรรูปเป็นอาหารถวายพระสงฆ์รวมถึงการทำาอาหารและสิ่งของ

อื่น ๆถวายพระด้วย นอกจากนี้ยังถวายพระในรูปของผลผลิตที่ยังไม่แปรสภาพ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้งและ

ของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ ด้วย เพื่อเป็นเสบียงแก่พระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาในฤดูฝน ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่

ตนเองครอบครัว และเพื่อผลในการประกอบอาชีต่อไป (๓) การบูชาในลักษณะอื่น ๆ นั่นคือ การบูชาผู้สูงอายุที่

ชาวบ้านเคารพนับถือเป็นคติ ความเชื่อที่ปฏิบัติร่วมกันในระดับเครือญาติ เพราะวงศ์ตระกูลหนึ่ง ก็มีผู้อาวุโสใน

ตระกูลรวมอยู่ด้วย เมื่อถึงวันสารท ก็เป็นหน้าที่ของลูกหลาน ที่จะคอยดูแลเอาใจใส่ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับ บิดา 

มารดาของตน คือ๑) การเข้าไปหา ปู่ย่า ตายาย เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ เพื่อทำาความเคารพและกราบไหว้ด้วยความ

บริสุทธิใ์จ พร้อมด้วยการเปลง่วาจาขอให้ ปูย่า ตายาย อโหสิกรรม กบัเรือ่งท่ีลูกหลานเคยทำาไม่ดีไวใ้นอดีต๒) มอบ

สิ่งของต่าง ๆ เช่น เครื่องอุปโภค บริโภค ที่ท่านชอบเป็นของขวัญและกำาลังใจ พร้อมกับคำาอวยพรให้มีความสุข 

ความเจริญ อายุมั่นขวัญยืน๓) พาท่านไปวัดเพื่อถวายทาน รับศีล รับพร ฟังธรรมจากพระสงฆ์พร้อมกับอุทิศส่วน

บุญให้ พ่อ แม่ ปู่ย่า ตายาย และเจ้ากรรมนายเวรที่ล่วงไปแล้ว ให้ได้รับผลบุญนี้ด้วย “การบูชาบรรพบุรุษ ที่ล่วง

ลับไปแล้วนั้น เป็นความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณของผู้ที่รักและเคารพ ซึ่งล่วงลับไปแล้ว เช่น พ่อแม่ ปู่ย่า ตา ยาย 

หรอืผูน้ำาเผา่ เพราะในขณะทีบุ่คคลเหลา่นีย้งัมีชวีติ ไดท้ำาประโยชนใ์หม้ากมาย เมือ่ทา่นเหลา่นีต้ายจากไป จงึเปน็

หน้าที่ของคนที่อยู่เบื้องหลังในฐานะที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันในสายเครือญาติจะต้องมีการบูชา เซ่นไหว้กัน

อยูเ่สมอและทำาการบูชาด้วย วตัถสุิง่ของสง่ไปใหเ้พราะการระลกึถงึบญุคุณทีท่า่นเหลา่นัน้เคยทำากบัตนมาก่อน ถ้า

ใครไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามความเชื่อก็อาจจะได้รับโทษต่าง ๆ นานาจึงเป็นเหตุให้มีการกราบไหว้บูชาบรรพบุรุษ 

ความเชื่อเรื่องภูตผี วิญญาณ ว่ามีอิทธิฤทธิ์ที่จะบันดาลสุขสวัสดีมาให้และหากทำาให้ผีโกรธก็จะนำาความทุกข์ยาก

ความลำาบากมาให้ด้วย เมื่อมีการพูดถึงและทำาการกราบไหว้ เช่นสักการะ บูชา บ่อยเข้า ๆ ก็ปลูกความเชื่อลึกลง

ไปในสำานกึของแต่ละคน จนไม่สามารถถอดถอนไดเ้มือ่มคีวามเช่ือเตม็ท่ีแลว้ จะทำาสิง่ทีต่นตอ้งการมากขึน้กวา่เดิม 

ความเชื่อที่ว่านี้เองเป็นพื้นฐานแห่งการนับถือ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

  ๕. แนวทางในการถ่ายทอดการเรียนรู้ประเพณีแซนโฎนตาแก่นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖

  พธิแีซนโฎนตาเปน็พธิกีรรมทีแ่สดงออกถงึคุณธรรมสำาคัญหลายประการ เช่น ความกตญัญ ูความ

เมตตากรุณา ความสามัคคี ศิลปกรรม หัตถกรรม เอกลักษณ์ของชาติ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย 

๕๕๕
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จงึสมควรอย่างย่ิงทีจ่ะตอ้งอนรุกัษส่์งเสรมิปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพร่องเพือ่ใหด้ำารงคงอยูแ่ละดยีิง่ ๆ  ขึน้ ซึง่มแีนวทาง

การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีดังกล่าว ๖ ประเด็น ดังนี้

 ๑. ควรมีการจัดเป็นพิธีสารทการทำาบุญ “แซนโฎนตา”ในระดับหมู่บ้านเป็นประจำาทุกปีเพ่ือสร้างจิตสำานึก

ให้คนในท้องถ่ินได้เห็นถึงประโยชน์และความสำาคัญของประเพณีสารทเดือนสิบตลอดถึงให้มีถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลัง ใน

พิธีกรรมน้ีเป็นประจำาทุกปี และควรมีการรวบรวมข้อมูลข้ันตอนของประเพณีแซนโฎนตา ให้เป็นข้อมูลท่ีเช่ือถือได้เพ่ือ

พิมพ์แจกจ่ายให้แก่คนในท้องถ่ินหรือชุมชนน้ัน ๆ เพ่ือนำาไปศึกษาและทำาพิธีกรรมได้ด้วยตนเอง

 ๒. ควรมกีารอนรัุกษ์ภมูปิญัญาของชมุชน เชน่ พิธกีรรมแซนโฎนตากเ็ปน็ภมิูปญัญาท้องถิน่ เม่ืออนรุกัษ์

แลว้กเ็ผยแผอ่งคค์วามรูใ้หช้นรุน่หลงัได้ศกึษาและปฏิบัติอยา่งถกูตอ้งโดยผูน้ำาชุมชนและพระสงฆเ์ปน็ผูค้อยใหค้ำา

ปรกึษาและถา่ยทอดใหอ้ยา่งเปน็ระบบ เพือ่ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดและเพ่ือเปน็การเชิญชวน ใหค้นตา่งถิน่ไดม้ารับ

รู้เข้าใจประเพณีดังกล่าวด้วย 

 ๓. ควรบรรจุเนือ้หาเกีย่วกบัพธิสีารท ไวไ้นหลกัสตูรการศกึษาระดบัตา่ง ๆ  ใหก้วางขวางยิง่ข้ึน มหัีวขอ้

ศกึษาสำาคัญ ๆ  เชน่ สงักปัของพธิ ีความเปน็มา วิธปีฏบิตั ิประโยชนก์ารทำานบุำารงุอนรัุกษส์ง่เสรมิ และการปรับปรงุ

แก้ไข และควรจัดพิธีสารทสาธิต ที่ถูกต้องโดยหน่วยงานของรัฐและองค์การต่าง ๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทาง

สื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง จัดการประกวดแข่งขัน เกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ถึงระดับชาติขณะเดียวกัน 

ก็จัดวิทยากรคอยชี้แจง สังกัปและหลักธรรมที่แฝงอยู่ในพิธีนี้ 

 ๔. เนือ่งจากประเพณีสารท มคีวามสัมพนัธ์กบัการเกษตรอนัเปน็อาชีพหลกัของประเทศ จึงควรฟื้นฟู

ความสำาคัญของเทศกาลสารทดว้ยวธิกีารตา่ง เชน่ เผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัประเพณีนีโ้ดยขอความรว่มมอืกบัหนว่ย

ราชการที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนและทางราชการ ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับ

ประเพณทีำาบญุวนัสารท เชน่ จัดนทิรรศการเกีย่วกบัอาหารในเทศกาลสารท และเชญิชวนเยาวชนไปรว่มกนัทำาบญุ

ตามประเพณี

 ๕. ควรเชิญชวนให้ทำาบุญในเทศกาลสารท เพี่ออุทิศส่วนบุญให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ไม่มุ่ง

เฉพาะญาติพี่น้องหรือผู้เกี่ยวข้องกับเราเท่านั้น

 ๖. ควรจัดการประกวดการทำาอาหาร และพืชพันธุ์ธัญญาหารท่ีมีในฤดูนั้น เพ่ีอเป็นการส่งเสริม

การเกษตรและวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในหลักสามัคคีธรรม มีการแจกจ่ายให้ปันสิ่งของต่าง ๆ 

ในเทศกาลสารทและในโอกาสอันควร ตลอดถึงส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างญาติพี่

น้อง ในการทำาบุญวันสารทและร่วมกันทำากิจกรรมอื่นใดในโอกาสสำาคัญ ๆ เพี่อให้เกิดความมั่นคงในวงศ์สกุล

 การอนุรักษ์ประเพณีแซนโฎนตาที่ถือปฏิบัติมาแต่โบราณ เป็นการรักษาไว้ซ่ึงประเพณีที่สำาคัญอีก

อยา่งหนึง่ทีย่งัคงปฏบิตักินัมาจนถงึทกุวนันี ้เปน็การสง่เสรมิความผูกพันระหว่างครอบครัวและญาตพ่ีินอ้ง และยัง

เป็นการรำาลึกถึงบุญคณุของบพุการแีมจ้ะลว่งลบัไปแลว้เปน็การแสดงออกถึงความกตญัญูกตเวที พิธกีรรมท่ีปรากฏ

ขึน้เปน็ปรากฏการณท์ีส่ามารถเหน็ไดท้กุ ๆ  ปใีนชว่งเดอืนสิบ เมือ่คนตา่งถ่ินไดม้าพบเหน็พิธีแซนโฎนตากเ็กดิความ

ประทับใจในงานบุญดังกล่าวกล่าวคือสภาพที่เห็นคนทั้งหลาย มีความยิ้มแย้มแจ่มใสรื่นเริง เป็นกันเองและคึกคัก 

ซึ่งเป็นการแสดงออกต่อคนต่างถิ่นอย่างจริงจัง เพราะชาวเขมรในจังหวัดสุรินทร์ถือว่าจะยากดีมีจนอย่างไรก็ต้อง

ทำาบุญนี้ให้ได้ ซึ่งประเพณีดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ เช่น ความสามัคคี ความช่วยเหลือซึ่ง

กันและกันเป็นต้น และเมื่อมีการยึดถือสืบต่อกันมาก็ย่อมเกิดการพัฒนา และยิ่งมีการส่งเสริมมากก็ยิ่งส่งผลดีให้

บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองขึ้น ทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจ ตลอดถึงเกิดผลในระดับสังคมเมืองและสังคมระดับชาติ

ได้เป็นอย่างดี

๕๕๖
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แนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของสำานักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

The Social Responsibility of The Area Excise Office, Chachoengsao Province

ชญาน์นันท์ สินทรัพย ์*

อาจารย์ ดร.ยุภา ประยงค์ทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชนิภา อุดมทวี **

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความรับผิดชอบต่อสังคมของสำานักงานสรรพ

สามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา ๒) เพื่อศึกษาองค์กรต้นแบบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ๓) เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะ

สมดา้นความรบัผดิชอบต่อสังคมสำานกังานสรรพสามติพืน้ทีฉ่ะเชิงเทรา ผูใ้หข้อ้มลูสภาพปญัหาความรบัผดิชอบตอ่

สังคม จำานวน ๗ คน ผู้ให้ข้อมูลองค์กรต้นแบบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จำานวน ๓ คน ผู้ให้ข้อมูลรูปแบบที่

เหมาะสมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยทำาการสนทนากลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย จำานวน ๙ คน เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ จำานวน ๒ ฉบับ และอธิบายผลการวิจัยเชิงพรรณนา

 ผลการวิจัยพบว่า

  ๑. ผลการศกึษาสภาพปญัหาความรบัผดิชอบต่อสังคมของสำานกังานสรรพสามิตพ้ืนท่ีฉะเชงิเทรา พบ

ว่า ด้านเศรษฐกิจ มีปัญหาการวางแผนการดำาเนินคดีเกี่ยวกับกิจการในการผลิตและจำาหน่ายแอลกอฮอล์ ด้านสิ่ง

แวดล้อม มปัีญหาการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำาเนนิงาน ดา้นสังคม มีปญัหาการวางแผนความรบัผิดชอบด้าน

สิทธิมนุษยชน ด้านกฎหมาย มีปัญหาการนำามาตรการเกี่ยวกับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อเป็นราย

ได้ของรัฐมาใช้อย่างจริงจัง 

  ๒. ผลการศกึษาองคก์รตน้แบบดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม คอื มกีารจดักจิกรรมและโครงการแสดง

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม เชน่ โครงการจัดกจิกรรมรับฟงัความคิดเหน็ของชมุชนสำาคัญตามมาตรฐานความรบัผดิ

ชอบตอ่สังคม ISO 2600 จดังานทอดกฐนิสามคัคกีารไฟฟา้สว่นภูมภิาค จัดกจิกรรมหนว่ยแพทยเ์คลือ่นที ่โครงการ

ศูนย์ขยะรีไซเคิล โครงการสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน 

  ๓. ผลการศึกษารูปแบบแนวทางที่เหมาะสมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสำานักงานสรรพสามิต

พื้นที่ฉะเชิงเทรา คือ มีโครงการเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม ๔ โครงการ คือ โครงการสรรพสามิตสัญจร 

โครงการประชาสมัพนัธเ์ชิงรกุเพือ่สง่เสรมิการสรา้งรายได้ใหก้บัชุมชนอย่างถกูกฎหมาย โครงการแปลงสภาพของ

กลางเพือ่ประโยชนต์อ่ชมุชนสง่เสรมิเกษตรกรในการทำานำา้หมกัยาสบูและสรุาทำาลายแลว้จากการจบักมุของสรรพ

สามิตเพื่อป้องกันและกำาจัดแมลงศัตรูพืช และโครงการแบ่งปันนำ้าใจสู่สายโลหิต

คำาสำาคัญ : ความรับผิดชอบต่อสังคม , สำานักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 

 * นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 ** อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

Abstract

 The objectives of this qualitative research were: 1) to study problems the social 

responsibility of the area excise office,chachoengsao province ; 2) to study enterprise master 

social responsibility ; and 3) to study model are suitable the social responsibility of the area 

excise office,chachoengsao province, Contributors to the issue of social responsibility of seven 

people the data underlying the corporate social responsibility of the three people who provide 

information on the proper form of corporate social responsibility. By Group The target group 

of 10 instruments in the interview form and explain the findings of the second edition of the 

lecture series. 

 The study found that:

 1. According to problems about a problems the social responsibility of the area excise 

office ,chachoengsao province, show that Economic problems have planned litigation related 

to the production and sale of alcohol. Environmental A performance improvement in the social 

responsibility of planning a human rights legal issues regarding the implementation of measures 

in favor of the excise tax revenue to the state to take seriously.

 2. Owing to the enterprise master social responsibility, show that The event to hear 

the community's major social responsibility standards ISO 2600 organizers Kathin PEA. Event 

Medical The recycling center The school project to reduce energy consumption.

 3. According to guidelines for model are suitable the social responsibility of the area 

excise office,chachoengsao province, show that A project to develop social responsibility projects

Excise fourth passer. Proactive public relations program to promote income generation for 

communities legally. The conversion of the community for the benefit of farmers in the 

fermented tobacco and alcohol destroyed by the arrest of excise, to prevent and eliminate 

pests. And projects to share my blood

Keywords : social responsibility, area excise office

๑. บทนำา
 กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในประเทศไทย ซ่ึงนิยมใช้คำาย่อในภาษาอังกฤษว่า CSR 

(Corporate Social Responsibility) เริ่มเป็นที่สนใจในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมา ๕๖๑ สำาหรับในประเทศไทย

แรงผลักดันดังกล่าว ส่งผลให้องค์การต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

องค์การ (Stakeholders) ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าบริษัทคู่ค้า ชุมชนและสังคม ต่างหันมาใส่ใจและดำาเนิน

 ๕๖๑ จิรประภา อัครบวร และประยูร อัครบวร. การตลาดสาหรับภาครัฐ (Marketing in Public Sector). กรุงเทพฯ: ก.พลพิมพ์ (1996) จำากัด, ๒๕๕๒.  

๕๕๙
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กจิกรรมซีเอสอารเ์พิม่ขึน้อยา่งแพรห่ลายเนือ่งจากองคก์ารเลง็เหน็ถงึประโยชนจ์ากการทำาซเีอสอาร ์และตระหนกั

ถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางสังคม อีกทั้งแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความ

เข้าใจและให้ความสำาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ จากผลการวิจัยเชิงสำารวจของศูนย์วิจัย 

มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์เรือ่งพฤตกิรรม ทศันคตขิองผูบ้รโิภคเกีย่วกบัความรบัผดิชอบตอ่สงัคม โดยสำารวจกลุม่

ตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร จำานวน ๒๕๐ คน ด้วยการใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม พบว่า ผู้บริโภคมี

ความรูแ้ละมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัความรบัผดิชอบตอ่สงัคมขององค์การธรุกจิในประเทศไทย ในระดบัค่อนขา้งมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๓.๘๘ คะแนนจากค่าสูงสุดเท่ากับ ๕ คะแนน ส่วนด้านทัศนคติและพฤติกรรมในการเลือกซื้อ

สินค้าและบริการ พบว่า ผู้บริโภคร้อยละ ๕๐ มีความคิดที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากองค์การที่มีความรับ

ผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือ จะซื้อสินค้าหรือบริการจากองค์การที่ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม อุดหนุนสินค้าที่นำามาขาย

เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและไม่สนับสนุนสินค้าหรือบริการจากองค์การท่ีไม่คำานึงถึงความ

ปลอดภัยของคนงาน ๕๖๒

 การผลกัดันและรณรงคด้์านความรบัผดิชอบตอ่สังคมขององคก์รจากระดับโลกสูร่ะดบัประเทศ สะทอ้น

ใหเ้หน็ถึงความสำาคัญของแนวคดิความรบัผดิชอบตอ่สงัคมขององค์กร ท่ีเป็นหนึง่ในแนวทางการบรหิารองค์กรสมัย

ใหม่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องปรับทิศทางการบริหารงานสู่การเป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม ๕๖๓ คำานึง

ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อเป็นฐานสู่ความย่ังยืนในการพัฒนาประเทศโดยรวม ซึ่งมีความสำาคัญในทาง

รัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบันด้วย เพราะแนวทางการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรถือ

เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการพัฒนาประเทศในปัจจุบันมีพัฒนาการมาจากหลักธรรมาภิบาลที่เป็นประเด็นสำาคัญ

ในบริบทการพัฒนาระดับสากล ซ่ึงทางรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนมาโดยตลอดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไม่ได้จำากัดในแวดวงของธุรกิจ

เอกชนเท่านั้น ขณะเดียวกันในทางรัฐประศาสนศาสตร์ก็ไม่ได้จำากัดเฉพาะการบริหารจัดการภาครัฐเท่านั้นด้วย 

เพราะในระบบโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศประกอบด้วย ๓ ภาคส่วนที่สำาคัญ คือ ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน ๕๖๔

 สำานักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต มี

เขตความรับผิดชอบอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราจัดไว้ในเขตภาคตะวันออก หรืออยู่ใน

พื้นที่ ๓ จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง) เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวและเป็น

ที่ต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย สำานักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา จึงจำาเป็นต้องตรวจสอบ 

ควบคุมการจดัเก็บภาษสีรรพสามติอยา่งมปีระสทิธภิาพ ใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายท่ีกรมสรรพสามิตกำาหนด และใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับเป้าหมายจากกรมสรรพสามิต ในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการ จำานวน 

๓๑,๒๗๖.๖๓๓ (ล้านบาท) จัดเก็บได้จริง ๒๑,๔๔๘.๗๘๙ (ล้านบาท) ในด้านปราบปรามการกระทำาผิดกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติสุรา ตามพระราชบัญญัติยาสูบ และพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗ ได้รับเป้า

หมายจากกรมสรรพสามิต จำานวน ๓๗ คดี เป็นเงินค่าปรับจำานวน ๙๘๐,๒๕๐.๐๐ บาท จับกุมได้จริง จำานวน 

 ๕๖๒ มนตรี  เลิศสกุลเจริญ. (๒๕๔๗). แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

 ๕๖๓ จิรประภา อัครบวร และประยูร อัครบวร. (๒๕๕๒). การตลาดสาหรับภาครัฐ (Marketing in Public Sector). กรุงเทพฯ: ก.พลพิมพ์ 

(๑๙๙๖) จากัด.

 ๕๖๔ ประเวศ วะสี. ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และศีลธรรม. พิมพ์คร้ังท่ี ๒. กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, ๒๕๔๒.  
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๒๖๔ คดี เป็นเงินค่าปรับจริงจำานวน ๒,๙๑๖,๗๙๑.๘๓ บาท ซึ่งพิจารณาให้เป้าหมายแต่ละปีสอดคล้องกับภาวะ

เศรษฐกิจ สภาพปัญหาการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำาผิดที่ผ่านมา คือ ผู้ประกอบการ, ประชาชนผู้

เสียภาษี และผู้ที่กระทำาผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต มีความเห็นว่าเป็นภาษีที่มีความหลากหลายซับซ้อนและไม่

เป็นธรรม ไม่ได้สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม และไม่สะท้อนถึงแนวทาง

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 การศึกษาประเด็นดังกล่าวข้างต้นเล็งเห็นถึงคุณค่าของการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ที่ครอบคลุมการดำาเนินกิจกรรมทั้งภายในกระบวนการหลักขององค์กรที่เป็นแก่นสำาคัญและมีความเข้มข้นของ

แนวคดิความรบัผดิชอบตอ่สงัคม และประสานกบักจิกรรมเพ่ือชุมชนโดยรอบอย่างเปน็รูปธรรมซึง่ทัง้สองลักษณะ

ลว้นมเีจตนารมณท์ีด่ตีอ่สงัคมโดยรวม แต่ทว่ามคีวามแตกตา่งกันทีค่วามเข้มขน้ของกิจกรรม ดังนัน้จึงทำาใหผู้ศ้กึษา

มคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาถงึแนวทางการพฒันาความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของสำานกังานสรรพสามิตพ้ืนท่ีฉะเชงิเทรา 

ทั้งนี้ให้ที่เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

ภายในสังคม และประเทศโดยรวม อีกท้ังการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าของการดำาเนินกิจกรรมความรับ

ผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เหมาะสมถูกต้องตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมากกว่าการรับรู้

หรือเข้าใจเพียงผิวเผินในลักษณะการประชาสัมพันธ์ การตลาด เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางการดำาเนินงานของภาค

รฐัและภาคเอกชนไทยให้เกดิการพฒันางานดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมไปสูก่ระบวนการเดยีวกบัการดำาเนนิงาน

ผสมผสานกับการทำากิจกรรมร่วมกับสังคมหรือชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  ๒.๑ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความรับผิดชอบต่อสังคมของสำานักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 

  ๒.๒ เพื่อศึกษาองค์กรต้นแบบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

 ๒.๓ เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสำานักงานสรรพสามิตพื้นที่

ฉะเชิงเทรา 

๓. วิธีดำาเนินการวิจัย
 ๓.๑ ประชากร คือ หัวหน้าฝ่ายอำานวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี หัวหน้าฝ่ายปราบ

ปราม หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองฉะเชิงเทรา และสรรพสามิตพื้นที่สาขาพนมสารคาม 

จำานวน ๗ คน 

 ๓.๒ กลุม่ตัวอยา่ง คอื ผูใ้หข้อ้มูลสภาพปัญหาความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของสำานกังานสรรพสามติพืน้ที่

ฉะเชิงเทรา โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 

Informant Interview) จำานวน ๗ คน ประกอบดว้ย สรรพสามติพ้ืนทีฉ่ะเชงิเทรา หวัหนา้ฝา่ยอำานวยการ หวัหนา้

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี หัวหน้าฝ่ายปราบปราม หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สรรพสามิตสาขาเมืองฉะเชิงเทรา และ

สรรพสามิตพื้นที่สาขาพนมสารคาม 

 ๓.๓ ผู้ให้ข้อมูลองค์กรต้นแบบด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสำานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒

(ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี จำานวน ๓ คน คือ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยผู้จัดการ 

(บริหาร) และผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

๕๖๑



562 563รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

  ๓.๔ ผู้ให้ข้อมูลรูปแบบที่เหมาะสมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสำานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่

ฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยทำาการสนทนากลุ่ม กลุ่มเป้าหมายจำานวน ๙ คน โดยกำาหนดกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นบุคคลใน

สังกัดสำานักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา ตัวแทนผู้ประกอบการ ประชาชนผู้รับบริการ 

 วิธีการศึกษา
 ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้

 ๑. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ การวิจัยภาคสนาม (Field Research) แหล่งข้อ มูลประเภท

บุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth interviews) และวิธีการตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) ด้วย

การใช้คำาถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) เพื่อดำาเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่สำาคัญ (Key 

informant Interview) ซึ่งในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยสัมภาษณ์โดยการแนะนำาตัวผู้ศึกษา และขอ

อนุญาตผู้ให้ข้อมูลเพื่อนำาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาใช้ในการศึกษา มีวิธีการดังนี้

  ๑.๑ สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ

สำานักงานสรรพสามิตพื้นท่ีฉะเชิงเทรา จำานวน ๗ คน ประกอบด้วย สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา หัวหน้าฝ่าย

อำานวยการ หวัหนา้ฝา่ยบรหิารการจดัเกบ็ภาษ ีหวัหนา้ฝา่ยปราบปราม หวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย สรรพสามิตสาขาเมือง

ฉะเชิงเทรา และสรรพสามิตพื้นที่สาขาพนมสารคาม โดยนำาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์หาประเด็น

สำาคัญด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เปรียบเทียบกับแนวคิดที่เลือกใช้ในการศึกษา ตาม

ตัวแปรที่ศึกษา ๔ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านกฎหมาย 

  ๑.๒ สัมภาษณ์รูปแบบการดำาเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย

สัมภาษณ์ในประเด็น ดังนี้ ประวัติสำานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี วิสัยทัศน์ 

โครงสร้างหน่วยงานและภารกิจสำานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี มีกิจกรรมที่

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการด้านการพัฒนาความรับผิดชอบด้านสังคม และศึกษาจากแหล่งข้อมูล

จากวารสาร หรือเอกสาร เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต้นแบบ การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประกอบด้วย ความรับผิดชอบความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน

สังคม และด้านกฎหมาย มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม จากวารสารประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจ มติชน 

และสยามธุรกิจ เป็นต้น และข้อมูลออนไลน์จากอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะจาก เว็บไซต์ของสถาบันไทยพัฒน์ และ

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ในข้อมูลเกี่ยวกับ แนวความคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ และข่าวความ

เคลื่อนไหวของกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง

   ๑.๓ สนทนากลุม่ (Focus Group) รูปแบบทีเ่หมาะสมดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของสำานกังาน

สรรพสามติพืน้ทีฉ่ะเชงิเทราโดยศกึษาขอ้มูลเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกับรปูแบบทีเ่หมาะสมดา้นความรับผดิ

ชอบตอ่สงัคมของสำานกังานสรรพสามิตพืน้ทีฉ่ะเชงิเทรา โดยวเิคราะหแ์ละสรปุผลกจิกรรมตามตวัแบบพีระมดิทัง้ 

๔ ด้าน คือ ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านกฎหมาย วิธีการสนทนากลุ่ม มี

วิธีดังนี้

    ๑.๓.๑ ศึกษาแนวทางการจัดสนทนากลุ่มโดยสืบค้นจากเอกสารทางการทางวิชาการที่

สอดคล้องและที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม และศึกษาบริบทของชุมชนที่ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิด

ชอบต่อสังคม
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    ๑.๓.๒ สรา้งแบบบนัทกึการสนทนาเกีย่วกับรปูแบบท่ีเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

   ๑.๓.๓ คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลเจาะจงโดยคัดเลือกจากพนักงานที่ปฏิบัติงานในการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคเขต ๒ (ภาคกลาง) ชลบุรี

   ๑.๓.๔ ผู้วิจัยทำาการสนทนากลุ่ม กลุ่มเป้าหมายจำานวน ๙ คน โดยกำาหนดกลุ่มเป้าหมายซึ่ง

เป็นบุคคลในสังกัดสำานักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา ตัวแทนผู้ประกอบการ ประชาชนผู้รับบริการ 

   ๑.๓.๕ เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และนำาเสนอเพื่อใช้เป็นแนวทางสำาหรับรูปแบบที่เหมาะ

สมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสำานักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทราต่อไป

 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ข้อมูลที่จะนำามาประกอบการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

 ๑. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ การวิจัยภาคสนาม (Field Research) แหล่งข้อ มูลประเภท

บุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth interviews) และวิธีการตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) ด้วย

การใช้คำาถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) เพื่อดำาเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่สำาคัญ (Key 

informant Interview) ซึ่งในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยสัมภาษณ์โดยการแนะนำาตัวผู้ศึกษา และขอ

อนญุาตผูใ้หข้อ้มูลเพือ่นำาขอ้มูลจากการสมัภาษณ์มาใช้ในการศึกษา และสนทนากลุม่รปูแบบทีเ่หมาะสมดา้นความ

รับผิดชอบต่อสังคมของสำานักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

 ๒. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาค้นคว้าเชิงเอกสาร(Documentary Research) 

ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ วารสาร เอกสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่าง ๆ อีกทั้งฐาน

ข้อมลูออนไลนจ์ากอนิเทอรเ์นต็ และศกึษาองคก์รตน้แบบคือการไฟฟา้สว่นภมูภิาค (กฟภ.) ยอ้นหลงัเปน็เวลา ๕ ป ี

เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ เพื่อนำามาเป็นแนวคิดพื้นฐานในการศึกษา โดยมีข้อมูลที่ต้องการ คือ ประกอบ

ด้วย ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านกฎหมาย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ มีวิธีดำาเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้

  ๑. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

  ๒. จัดเตรียมความพร้อมของแบบสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  ๓. ทำาหนังสือชี้แจงขอความร่วมมือต่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่จะทำาการสัมภาษณ์

  ๔. ทำาการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณแ์ละสงัเกต จากกลุม่บคุคลทีศ่กึษาใหไ้ด้ขอ้มลูครบ

ถ้วนและการถ่ายภาพโดยใช้เครื่องถ่ายภาพระบบดิจิตอลขณะทำาการสัมภาษณ์

  ๕. ทำาการบนัทกึและรวบรวมข้อมลูจากผลของการสงัเกตในประเด็นสำาคัญทีส่อดคลอ้งกบัตวัแปร 

๔ ด้าน เพื่อนำาผลของข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผล

  ๖. ดำาเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใหเ้สรจ็ส้ิน เพ่ือนำาขอ้มูลมาทำาการสงัเคราะหข์อ้มูล และสรปุผล
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 การจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๑. การตรวจสอบขอ้มูล (Validity) กอ่นการวิเคราะหข์อ้มลู เพ่ือความนา่เชือ่ถอืและความถกูตอ้งของ

ขอ้มลู ผูศ้กึษาใช้การตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มลู (Data triangulation) โดยตรวจสอบขอ้มูลดา้นบคุคล กล่าวคือ

ผู้ศึกษาตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญทั้งหมด โดยผู้วิจัยตรวจ

สอบหาจุดรว่มของขอ้มูลท่ีเหมือนหรอืสอดคลอ้งกนัจากผูใ้ห้ขอ้มลูตา่งคนกนั ซ่ึงถา้ขอ้มลูทีไ่ดม้ามคีวามสอดคลอ้ง

กนัโดยสว่นใหญแ่สดงวา่ขอ้มูลดังกลา่วผูว้จัิยสามารถนำาไปใชใ้นการวเิคราะห ์อภิปรายผลได ้ขณะเดยีวกนัผูศ้กึษา

ผสมผสานด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) ด้วยการเก็บ

รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน กล่าวคือ ผู้ศึกษาใช้วิธีการสังเกตบริบทแวดล้อม ควบคู่

กับการซักถาม การสัมภาษณ์ พร้อมกันนั้นได้ศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารประกอบด้วย ๕๖๕ 

 ๒. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษานำาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่ตรวจ

สอบข้อมูลแล้ว มาทำาการวิเคราะห์ด้วยวิธีการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย(Induction) กล่าวคือ การสรุปเป็น

ภาพรวมของความรับผิดชอบต่อสังคมของสำานักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทราที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่

ศกึษา และสอดคล้องตามกรอบการวจิยัเชงิแนวคดิและทฤษฎี ดว้ยการหาขอ้สรปุและตคีวาม (Conclusion Inter-

pretation) เชิงพรรณนาและอธบิาย ดว้ยแนวคดิและทฤษฎท่ีีกำาหนดไว ้แนวคิดการตดัสินใจ (Decision Making) 

นำามาใช้ในการพรรณนาให้ความหมายในวตัถปุระสงคเ์กีย่วกบัสาเหตขุองการตดัสินใจนำาแนวคิดความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคมมาดำาเนนิการและการกำาหนดโครงการหรอืกจิกรรมความรบัผดิชอบตอ่สังคมขององคก์รแนวคดิความรบั

ผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) มาให้ความหมายอธิบายถึง สาเหตุของ

การตดัสนิใจนำาแนวคดิความรบัผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์รมาดำาเนนิการ การดำาเนนิกจิกรรมความรับผิดชอบตอ่

สังคมและการจำาแนกคุณลักษณะจากกิจกรรมที่ได้ดำาเนินการ รวมถึงผลกระทบจากการดำาเนินกิจกรรมความรับ

ผดิชอบตอ่สังคมของสำานกังานสรรพสามติพืน้ทีฉ่ะเชงิเทราตอ่ผูม้สีว่นได้สว่นเสยีสว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและ

ภายนอกองค์กร สุดท้ายนำามาสู่การอธิบายแบบบรรยายเชิงพรรณา

๔. สรุปผลการวิจัย
  ๔.๑ ผลการศึกษาสภาพปัญหาความรับผิดชอบต่อสังคมของสำานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา 

พบว่า ดา้นเศรษฐกจิ มีปญัหาการวางแผนการดำาเนนิคดเีกีย่วกบักจิการในการผลิตและจำาหนา่ยแอลกอฮอล์ ดา้น

สิง่แวดล้อม มปัีญหาการปรับปรงุประสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน ด้านสังคม มีปญัหาการวางแผนความรบัผิดชอบ

ด้านสทิธมินษุยชน ด้านกฎหมาย มีปัญหาการนำามาตรการเกีย่วกบัผดิชอบในการจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติเพ่ือเปน็

รายได้ของรัฐมาใช้อย่างจริงจัง 

  ๔.๒ ผลการศึกษาองค์กรต้นแบบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คือ มีการจัดกิจกรรมและโครงการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น โครงการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนสำาคัญตามมาตรฐานความ

รับผิดชอบต่อสังคม ISO ๒๖๐๐ จัดงานทอดกฐินสามัคคีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 

โครงการศูนย์ขยะรีไซเคิล โครงการสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน 

 ๕๖๕ สุภางค์ จันทวานิช. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓.
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

  ๔.๓ ผลการศกึษารปูแบบแนวทางทีเ่หมาะสมดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของสำานกังานสรรพสามติ

พื้นที่ฉะเชิงเทรา คือ มีโครงการเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม ๔ โครงการ คือ โครงการสรรพสามิตสัญจร 

โครงการประชาสมัพนัธเ์ชิงรกุเพือ่สง่เสรมิการสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชนอย่างถกูกฎหมาย โครงการแปลงสภาพของ

กลางเพือ่ประโยชนต์อ่ชมุชนสง่เสรมิเกษตรกรในการทำานำา้หมกัยาสบูและสรุาทำาลายแลว้จากการจบักมุของสรรพ

สามิตเพื่อป้องกันและกำาจัดแมลงศัตรูพืช และโครงการแบ่งปันนำ้าใจสู่สายโลหิต

๕. ข้อเสนอแนะ
 ๕.๑  ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

   ๕.๑.๑ ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 

  ควรมีการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นความรบัผดิชอบดา้นเศรษฐกจิแกพ่นกังานและชมุชน เพ่ือ

สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน มีการกระตุ้นและให้ความสำาคัญกับการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี การจัดอบรมแก่

ชมุชนดา้นการพฒันาอาชพี เชน่ การผลิตแอลกอฮอลจ์ากภมิูปญัญาท้องถิน่ทีช่ว่ยประหยดัพลงังานและทรพัยากร

  ๕.๑.๒ ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

  ควรจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม และมีการประชาสัมพันธ์ให้กับ

ชุมชนได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ มีมาตรการควบคุมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์

ป่าและทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากการผลิตสินค้า เช่น แอลกอฮอล์ บุหรี่ 

  ๕.๑.๓ ความรับผิดชอบด้านสังคม

  ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในความรับผิดชอบด้านสังคม เช่น การแต่งตั้งคณะ

กรรมการควรมีผู้นำาชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมที่ทางสำานักงานสรรพสามิตจัดขึ้น มีการ

ประสานงานและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  ๕.๒.๑ ควรศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำางานที่มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม

  ๕.๒.๒ ควรประเมินผลสำาเร็จด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

  ๕.๒.๓ ควรศึกษาปัจจัยสำาคัญในการพัฒนาทรัพยากรของชาติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

  ๕.๒.๔ ควรศกึษาความรบัผดิชอบของสังคมโดยใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปริมาณสอบถามคนในชมุชน

ที่มีต่อความรับผิดชอบของสังคม

  ๕.๒.๕ ควรศึกษากลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบของสังคม
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ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนชาวไร่อ้อย บ้านหนองดินดำา อำาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

Life Education of Sugar farm Community Bannongdindum

Phukeiow Chaiyaphum

ศุภดล แก้วถังเมือง * 

 อิทธิวัตร ศรีสมบัติ วิลาศ โพธิสาร ** 

บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ชาวไร่อ้อย บ้านหนองดินดำา อำาเภอภูเขียว 

จังหวัดชัยภูมิ ๒ ) เพื่อศึกษาหาแนวทางอนุรักษ์ วิถีชีวิตชุมชนชาวไร่อ้อย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลภาค

สนาม จากการสงัเกต สมัภาษณ์และสนทนากลุม่เปา้หมายประกอบดว้ย พระสงฆ ์นายกองคก์ารบริหารสว่นตำาบล

บา้นแกง้ ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน อาสาสมัครสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น ผู้ใหญบ้่าน ผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้น หวัหนา้โควตา้

อ้อย และเกษตรกรรายย่อย และนำาการเสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณาวิเคราะห์ผลการศึกษาพบว่า

 ๑. วิถีชีวิตชุมชนชาวไร่อ้อยบ้านหนองดินดำา อำาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีการเพาะปลูกส่วนมากใช้

เครื่องมือทางเกษตรมากกว่าแรงงานคน ทำาให้วิถีชีวิตชาวไร่อ้อยเปลี่ยนไปจากในอดีต 

 ๒. เพื่อศึกษาหาแนวทางอนุรักษ์ ศึกษาวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชาวไร่อ้อย บ้านหนอง

ดินดำา อำาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

คำาสำาคัญ : วิถีชีวิต, แนวทางอนุรักษ์

ABSTRACT

 This study aimed 1) to study the way of life black cane Nong Khieo district of Chaiya-

phum 2). To study for Conservation Lifestyle cane A qualitative study Data from field observa-

tions, interviews and discussion groups composed of priests, Chief Executive of the Ban Kaeng. 

Director of the School Volunteer village health assistant village headman. Head of quota sugar 

And small farmers And the results were presented by descriptive analysis of the results showed 

that.

 1. lifestyle cane humus Nong Khieo district of Chaiyaphum. Are cultivated mostly in 

agricultural use rather than labor. Make a lifestyle change from sugarcane planter in the past.

 * นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

 ** อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

 ๕๖๑ จิรประภา อัครบวร และประยูร อัครบวร. การตลาดสาหรับภาครัฐ (Marketing in Public Sector). กรุงเทพฯ: ก.พลพิมพ์ (1996) จำากัด, ๒๕๕๒.  
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 2. To study the guidelines for conservation Education and lifestyle changes, community 

cane. Topsoil Nong Khieo district of Chaiyaphum.

Keywords: Way of Life, Conservative way

บทนำา
 สถานการณ์ของโลกปัจจุบันชมุชนได้รบัผลกระทบจาการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม ทำาให้

วิถีชีวิตการดำาเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่ง มนุษย์จึงมีความสนใจ ที่จะศึกษาวิถีชีวิตและการตั้ง

ถิน่ฐานของบรรพบุรษุตลอดมา การศกึษาเรือ่งแหลง่ทีม่า การดำารงอยู ่และการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติขิองบรรพบรุษุ

อันเป็นต้นกำาเนิดที่วิวัฒนาการมาสู่มนุษย์ ยุคปัจจุบันด้วยวิธีการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้นัก

มานุษยวิทยานักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ได้บันทึกผลการศึกษาไว้หลายหลายทัศนะดังที่กล่าวไว้ว่า การดำารง

ชีวิตของมนุษย์ในยุคแรก ๆ อยู่ได้ด้วยการพึ่งพาธรรมชาติ ได้แก่ เก็บของป่า ล่าสัตว์ อาศัยตามตามถำ้าและเพิง

พักเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันมากขึ้นทำาให้การหาอาหารมีความยากลำาบาก จึงต้องออกหาอาหารในบริเวณ ที่อยู่ห่าง

ไกลออกไป รวมทั้งได้มีการหาที่อยู่ร่วมกันมากขึ้นทำาให้การหาอาหารมีความยากลำาบาก จึงต้องออกหาอาหาร

ในบริเวณที่อยู่ห่างไกลออกไป รวมทั้งการหาที่อยู่ใหม่สำาหรับตั้งถิ่นฐานด้วย วิชัย เทียนน้อย. (๒๕๒๐ : ๔๕)

 การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ฉบับที่ ๑ ส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่

ห่างไกลจากความเจริญได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองขึ้น มิใช่เฉพาะแต่เพียงเรื่องการเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้

เทา่นัน้ แตจ่ะตอ้งสง่เสรมิการกนิดีอยูดี่ ตลอดจนสขุภาพอนามยัดขีึน้ การพัฒนาประเทศตาม แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติที่ฉบับที่ ๒ ดำาเนินการส่งเสริมให้มีการขยายย่านชุมชนต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดศูนย์

อุตสาหกรรมและบริการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และมีพลเมือง

หนาแน่นถึงเกือบหนึ่งในสามของจำานวนประชากรทั้งหมด แต่เป็นส่วนภูมิภาคที่ยากจนที่สุด ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ มีทรัพยากรธรรมชาติน้อยและมีลักษณะภูมิประเทศค่อนข้างจะแห้งแล้งทุรกันดาร มีขนบธรรมเนียม

ประเพณกีารขยายตวัในดา้นการผลติพชืเทา่ทีผ่า่นมายงักระจายการผลิตไม่ไดเ้ท่าท่ีควร กล่าวคือ โครงสร้างการก

ระจายการผลิตในระหวา่งแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๓ (๒๕๑๕-๒๕๑๙) นอกจากจะขึน้อยู่กับพืชหลักเพียง ๖ ชนดิแล้ว 

คือ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำาปะหลัง ยางพารา และปอ ความสำาคัญของพืชหลักทั้ง ๖ ชนิดนี้กลับยิ่งเพิ่มมากขึ้น 

เมื่อเปรียบเทียบกับในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๒ (๒๕๑๐-๒๕๑๔) จึงเป็นที่น่าห่วงว่าในอนาคต

หากราคาในตลาดโลกซบเซาลงเพราะพชืใดพชืหนึง่แลว้เกษตรกรย่อมจะไดรั้บความกระทบกระเทือนเปน็จำานวน

มากขึ้นเป็นลำาดับนอกจากโครงสร้างการผลิตการเกษตรจะยังคงขึ้นอยู่กับพืชหลักเพียง ๖ ชนิด ซึ่งมีความสำาคัญ 

ในระยะระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๒ (๒๕๑๐-๒๕๑๔) และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๓ (๒๕๑๕-๒๕๑๙) ได้มีการ

เปลีย่นแปลงทดแทนและแยง่พืน้ทีก่ารผลติในระหวา่งพชืท้ัง ๖ ชนดิดว้ยกนัเอง ดงัจะเหน็ไดว้า่อัตราเพ่ิมของพ้ืนท่ี

เพาะปลูกข้าว มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่เนื้อที่เพาะปลูกพืชอื่น ๆ เช่น ข้าวโพด มันสำาปะหลัง และอ้อย มีแนว

โน้มสูงขึ้น ในแผนนี้จึงจำาเป็นที่จะหาทางให้เกษตรกรได้ขยายการผลิตไปถึงพืชอื่น ๆ  อีกทั้งเพื่อมิให้เกษตรกรต้อง

ขึ้นอยู่กับพืชใดพืชหนึ่งมากจนเกินไปเมื่อคำานึงถึงข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๔ จึงมี

ความจำาเป็นทีจ่ะตอ้งเรง่รดัการกระจายการผลติใหม้ากชนดิยิง่ขึน้ เพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากแรงงานการเกษตร และลด

การเสีย่งภยัอนัเกดิจากการทีร่ายได้ของเกษตรกรขึน้อยูก่บัพืชไมก่ีช่นดิ อยา่งไรกต็ามขอบเขตการกระจายการผลติ
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ในระยะเวลาต่อไปนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อที่เพาะปลูกของประเทศ ซึ่งมีอยู่เป็นสำาคัญ จากข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

ปรากฏวา่การเพิม่การกระจายการผลติด้านการเกษตรปญัหาเกีย่วกบัประสิทธภิาพการผลิตนีเ้ปน็ท่ีชัดเจนวา่เปน็

ปญัหาสบืเน่ืองมาจากการลงทนุในสาขาการเกษตร ซึง่ในระยะท่ีผ่านมามีจำานวนไม่เพียงพอ บางพ้ืนท่ีการควบคุม

ปริมาณนำ้าไม่อาจดำาเนินการได้ จำาเป็นจะต้องพึ่งนำ้าฝนตามธรรมชาติ 

 การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ฉบับท่ี ๕ สาเหตุของปัญหาความ

ยากจนเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นการมุ่งแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และขณะเดียวกันก็จะยึดถือหลักเพื่อให้ประชาชน

ชนบทสามารถชว่ยเหลอืตนเองและชมุชนไดอ้ยา่งแท้จรงิในท่ีสุดสำาหรบัในเขตชนบทเอง ในชว่งเวลาดงักล่าวตาม

ลำาดบั ทัง้นี ้เปน็ผลไดจ้ากการทีเ่ศรษฐกิจสว่นรวมไดข้ยายตวัสูง ซึง่ไดก้ระจายรายไดแ้ละบริการสังคมตา่ง ๆ  ลงไป

สู่ท้องที่ยากจนบางแห่ง อย่างไรก็ตามแม้อัตราประชากรยากจนดังกลางนี้จะลดลง แต่ได้ปรากฏว่ายังมีประชากร

ที่ยากจนอยู่อีกเกือบถึง ๑ ใน ๓ ของประชากรทั้งประเทศ และในจำานวนนี้ร้อยละ ๙๐ เป็นประชากรที่อาศัยอยู่

ในเขตชนบทในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคเหนอืตอนบน นอกจากนัน้โอกาสท่ีจะใหสั้ดส่วนของประชากร

ยากจนลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ อย่างที่เคยเป็นมานั้นคงจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากโอกาสที่จะขยายเนื้อที่เพาะปลูก

ต่อไปคงจะกระทำาได้จำากัด ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทางเกษตรมีแนวโน้มลดลง

 การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีฉบับที่ ๖ ความต้องการใช้นำ้าเพื่อ

การอุปโภคบรโิภคและการเกษตรไดเ้พิม่ขึน้มากซ่ึงเปน็ผลมาจากการขยายตวัของจำานวนประชากร ทำาให้เกิดการ

ขาดแคลนนำ้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ฉบับที่ ๗ ราคาสินค้าเกษตรหลักในตลาดโลกเริ่มอ่อนตัว

ตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ เป็นต้นมา และสภาพดินฟ้าอากาศในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและบริการได้ขยายตัวในระดับที่

สูงมาก ดังนั้นจึงมีผลทำาให้สัดส่วนการผลิตของภาคเกษตรกรรมและบริการได้ขยายตัวในระดับที่สูงมากส่งเสริม

และสนบัสนนุความรว่มมอืกบัภาคเอกชน สภาพพืน้ท่ีและชนดิของพืชผลท้ังดา้นการเพาะปลูก การเกบ็เกีย่ว การ

พัฒนาและรักษาคุณภาพของผลผลิต การบรรจุหีบห่อและเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรกร ตลอด

จนการประดิษฐ์เครือ่งทุ่นแรงในระดับไรน่าแนะนำาและถา่ยทอดความรูใ้นการใชปุ๋้ยเคมี ใหถ้กูวธิแีละเหมาะสมกบั

สภาพดนิในแต่ละทอ้งถิน่และชนดิของพชืทีป่ลกูโดยเนน้ถงึประสทิธภิาพ ตน้ทนุและผลตอบแทน เพ่ือใหเ้กษตรกร

เลือกใช้ รวมทั้งรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีด้วย เพื่อรักษาเนื้อดินและลดต้นทุนการ

ผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกครัวเรือนในชนบทให้ได้มาตรฐานความจำาเป็นขั้นพื้นฐานอันได้แก่ การกินดี

อยูด่ ีสุขภาพอนามยัสมบรูณม์คีวามปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิ และการมสีว่นรว่มในการพฒันาเพิม่รายไดแ้ละ

การมีงานทำา แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้ยากจนในชนบท โดยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีเสถียรภาพส่งเสริมให้มีตลาดเพื่อ

รองรบัผลผลติในชนบท โดยสนบัสนนุภาคเอกชนในการสร้างตลาดรองรบัสินค้าเพ่ิมการมีส่วนรว่มของประชาชน

ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบท

 การพัฒนาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตท่ีิฉบบัท่ี ๘ สนบัสนนุ การวางกฎเกณฑ์

การอยูร่ว่มกนัอยา่งเกือ้กลูระหวา่งคน ชมุชน กบัทรพัยากรธรรมชาต ิและระหวา่งกลุม่คนในสงัคม การกระจายกิ

จกรรมทางเศรษฐกจิ เพือ่สรา้งโอกาสการมงีานทำา โดยมุ่งปรบัโครงสรา้งการเกษตรตามแนวทางเกษตรย่ังยืน ไดแ้ก่ 

เกษตรธรรมชาต ิเกษตรอนิทรยี ์เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร สนบัสนนุใหมี้การนำาผลิตผลทางการเกษตรมาส

ร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยระบบอุตสาหกรรมการเกษตร การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมชนบทและอุตสาหกรรม

ชมุชนใหเ้ชือ่มโยงกบัภาคอตุสาหกรรมภายในประเทศการพัฒนาประเทศตามการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตท่ีิฉบับท่ี ๙ เสรมิสรา้งศักยภาพและเพ่ิมขดีความสามารถใหค้นยากจนกอ่รา่งสรา้งตวั
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และพึง่ตนเองไดม้ากขึน้ ดว้ยการนำาหลกัการแนวคดิกระบวนการสหกรณม์าใชป้ระโยชน ์โดยสง่เสรมิใหค้นยากจน

รวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชน สหกรณ์ เครือข่ายองค์กรชุมชน และเครือข่ายสหกรณ์ที่ควบคู่ไปกับการสร้างความ

มัน่คงดา้นอาชีพและเพิม่รายไดใ้หแ้กค่นยากจน ดว้ยการส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนท้ังดา้นการเกษตรอย่าง

ครบวงจร ทั้งการผลิต การแปรรูป การตลาด และแหล่งเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ ใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสมพัฒนาการรวมกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงพื้นที่ชนบทและ

เมือง เพื่อกระจาย การจ้างงานสู่พื้นที่ชนบทและลดการอพยพจากชนบทเข้าสู่เมือง

 การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตทิีฉ่บบัที ่๑๐ เกิดการรวมตวัของผูค้น

ทั้งในชนบท การเสริมสร้างให้ชุมชนรวมตัวอย่างเข้มแข็ง มีองค์ความรู้ในรูปแบบ ที่หลากหลายตาม ภูมิสังคม ที่

เหมาะสมสอดรับกับการดำาเนินชีวิตบนฐานทรัพยากร ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชน มีความสามัคคีชุมชนสมา

รถบรหิารจดัการประโยชนท์างเศรษฐกจิ ทนุทางสงัคม ทนุทางทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่อย่างสม

ดุลยภาพสอดคล้องเชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน ทั้งนี้การรวมตัวอย่างเข็มแข็งของ

คนในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความยากจนที่มีองค์รวมเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งต้องอาศัยชุมชน

ที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการร่วมมือร่วมใจดำาเนินการหลุดพ้นจากความยากจน ยังช่วยให้ชุมชนสามารถพัฒนา

อนาคตของชุมชนได้อีกด้วย

 การพฒันาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตทิีฉ่บบัที ่๑๑ ซ่ึงจะม ีการเปลีย่นแปลง

ในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่ง

ผลกระทบอยา่งชดัเจนต่อประเทศไทย โดยให้ความสำาคญัการพัฒนาเศรษฐกจิภายในประเทศทีเ่นน้การผลติภาค

เกษตร พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการ

พัฒนาประเทศที่สำาคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนวัฒนธรรม) ให้ความสำาคัญกับการ

พัฒนาสังคมไทยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับครอบครัว และชุมชน และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง

 การที่มนุษย์จะเลือกต้ังถิ่นฐานบริเวณใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติเป็นสำาคัญ โดยเฉพาะแห

ล่งนำ้าเป็นสิ่งสำาคัญอันดับแรกมาต้ังแต่อดีตการต้ังถิ่นฐานอยู่รวมกันเป็นสังคมแล้วย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ตามกาลเวลา ในสมัยโบราณการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นไปอย่างเชื่องช้า แต่ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิด

ขึ้นอย่างรวดเร็วและสมำ่าเสมอสืบเนื่องมาจากการคิดค้นส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ และความก้าวหน้าของระบบส่ือสาร

โทรคมนาค สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. (๒๕๒๘ : ๒๘) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านด้านหนึ่งในสังคมจะส่งผลสะท้อนไปยังด้านอื่น ๆ 

 ในอดีตชุมชนเกษตรกรรมมีอาชีพหลัก คือ การทำานาแต่ปัจจุบันจากการเข้ามาของภาครัฐที่ให้ความ

สำาคัญกับการพัฒนาชนบท จึงทำาให้ชาวนามีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ชาวนาจึงทำาอาชีพเกษตรกรรมเชิง

พาณิชย์ ภายใต้อิทธิพลกลไกลของตลาดชาวนามักจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบต่อพ่อค้าและนายทุนเสมอ ในขณะ

ที่ผลิตของชาวนามีราคาตกตำ่าลง (กฤษฎา นาโสก. ๒๕๕๒ : ๑๓) การทำานาในอดีตสมัยนั้นใช้แรงงานคนและวัว 

มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอง ไม่มีแมลงหรือศัตรูพืชที่ระบาดจนข้าวเสียหาย สามารถพ่ึงตนเองได้ในด้านปัจจัยการ

ผลติ และทำานาเพ่ือบรโิภคในครวัเรอืนเป็นหลกัจะนำาไปใชอ้ยา่งอ่ืนกต็อ้งลงทนุสงู ยงัเกดิการเปลีย่นแปลงของลม

ฟ้าอากาศอันเนื่องมาจากปัญหาโลกร้อน ทำาให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลที่เคยเป็นมา ในสถานการณ์เช่นนี้ ชาวนา

จึงต้องมีศักยภาพในการปรับตัวสูงถึงจะสามารถทำานาต่อไปได้

 ชมุชนบ้านหนองดนิดำาเปน็ชมุชนปลกูขา้วเพือ่ยงัชพีและใชใ้นสว่นเกนิบางเลก็นอ้ยมาหลายชัว่อายคุน
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ไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงจากสภาพหมู่บ้านแหง่การเกษตรกรรมนัน้ ทำาใหว้ถิชีีวติชมุชนชนบทในดา้นของเศรษฐกิจมี

ความเปลีย่นแปลงไปเปน็อยา่งมากรวมไปถงึการใชพ้ื้นท่ีในการเกษตรกรรมท่ีเกดิขึน้นัน้ ทำาใหพ้ื้นท่ีปา่บางส่วนลด

ลงไปเป็นจำานวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป โดยเฉพาะ อ้อย ที่มีทำารายได้ดีกว่าข้าว ความ

ตอ้งการเพิม่รายได้และปรมิาณการผลติทำาให้เกษตรหันมาปลกูออ้ยทัง้หมูบ่า้นเปลีย่นแปลงวถิชีวีติเปน็ชาวไรอ่อ้ย

 ขณะเดียวกันโรงงานนำ้าตาลมีแผนการส่งเสริมให้เปิดพื้นที่ปลูกอ้อยเพ่ิมมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อ

การผลิตโดยเฉพาะการขยายพื้นปลูกอ้อยลงในพื้นที่ปลูกข้าวป่าหัวไรปลายนา ซ่ึงแนวทางการส่งเสริมนี้อาจส่ง

ผลให้การผลิตข้าวและพืชอาหารอื่นของครอบครัวเกษตรกรลดลง ทำาให้เกษตรกรในประเทศเร่งขยายพื้นที่ปลูก

พืชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้อยเพิ่มขึ้น ทำาให้พื้นท่ีเดิมซึ่งเคยเป็นป่าเขา ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือนา

ข้าวถูกปรับเปลี่ยน แผ้วถาง หรือบุกรุกทำาลายเพื่อหันไปปลูกพืชพลังงานกันอย่างกว้างขวางพื้นที่ทำาเป็นอีกพื้นที่

หนึง่ท่ีมกีารปลูกออ้ยเพิม่มากขึน้ทกุปีซึง่พืน้ทีต้ั่งอยูใ่นทีร่าบลุม่ เปน็พ้ืนท่ีทีเ่หมาะสมแกก่ารเพาะปลกูขา้ว ทัง้ความ

เหมาะสมของทรพัยากรดินและนำา้ แต่ในปัจจุบันเกษตรกรไดป้ลกูอ้อยในพ้ืนทีน่ามากขึน้ โดยเฉพาะพ้ืนทีน่าดอน

หรือนาที่อยู่ติดกับขอบเนิน สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์. (๒๕๕๒ : ๒๒)

 ปจัจยัทีท่ำาใหเ้กษตรกรหนัมาปลกูออ้ยคอืผลผลติตอ่ไรแ่ละราคา ออ้ยเปน็พชืทีป่ลกูและดแูลรกัษางา่ย 

ราคาผลผลติของพืชเดมิทีป่ลกูตกตำา่ อยูใ่กลแ้หลง่รับซ้ือผลผลติ และเปน็อาชพีทีท่ำามานานทำาใหเ้กษตรกรมรีายได้

เพิม่มากขึน้ อ้อยจำาหนา่ยได้ราคาดีกวา่ขา้วทำาใหม้รีายไดเ้พ่ิมมากขึน้เกษตรกรจงึทำานาแตพ่อกนิในครวัเรอืนสว่น

ที่เหลือจึงเปลี่ยนแปลงท่ีนามาเป็นอ้อยหากพื้นที่ปลูกอ้อยเพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีปลูกข้าวลดลงทำาให้ผลผลิตข้าวไม่เพียง

พอตอ่การบรโิภคอาจสง่ผลใหร้าคาขา้วสงูขึน้ มีเพียงเกษตรกรสว่นนอ้ยเทา่นัน้ทีร่ะบวุา่ขา้วเพ่ือบรโิภค เนือ่งจาก

เกษตรกรได้เปลี่ยนจากพื้นที่นาข้าวไปทำาการปลูกอ้อยทั้งหมด และข้าวที่ปลูกให้ผลผลิตน้อย ไม่เพียงพอต่อการ

บริโภคของสมาชิก ในครอบครัว จึงจำาเป็นต้องซื้อข้าวเพื่อบริโภค อีกทั้งเมื่อมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชพลังงานจาก

ทางภาครฐั รวมทัง้มโีรงงานนำา้ตาลเขา้มาตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีทำาใหเ้กษตรกรหนัมาปลูกพืชพลังงานกนัมากขึน้และขยาย

พืน้ทีป่ลกูพชืพลงังานเขา้ไปในพืน้ทีป่ลกูขา้วสง่ผลใหพ้ื้นท่ีปลูกพืชพลังงานเพิม่ขึน้อย่างตอ่เนือ่งในทางตรงกนัขา้ม

พืน้ทีป่ลกูขา้วมแีนวโนม้ลดลงหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรศกึษาแนวทางทีจ่ะทำาใหเ้กดิความสมดลุระหวา่งพืชอาหาร

และพชืพลังงานแตถ่งึแมก้ารปลกูออ้ยจะทำาใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิม่มากขึน้ สง่ผลใหค้ณุภาพชวีติดขีึน้ และยงัเปน็

แหล่งพลังงานทดแทนที่สำาคัญ 

 โรงเรยีนบ้านหนองดินดำา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชัยภูม ิเขต ๒ มบีทบาทหรอื

หน้าที่ที่สำาคัญ คือ เตรียมเด็กหรือเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี สามารถดำารงชีวิอยู่ ในสังคมอย่างมีความสุข บทบาท

ของโรงเรียนจะมีลักษณะคล้าย ๆ กับสถาบันครอบครัวหรือบ้าน ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้โรงเรียนมีภารกิจหรือหน้าที่

ต้องทำาเพิ่มมากขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของมนุษย์ ลักษณะทางกายภาพและสภาพส่ิงแวดล้อมที่อยู่ล้อมรอบตัวเรา เป็นการเรียนรู้ที่จะสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

  ดัง้นัน้ผูศ้กึษาจงึสนใจศกึษาเรือ่งวถิชีีวติชุมชนชาวไรอ่อ้ย บา้นหนองดนิดำา อำาเภอภเูขียว จงัหวดัชยัภูมิ

ในมติวิถิชีีวติชมุชนเกีย่วกับรากเหงาชาวไรอ่อ้ยทีย่ดึถอื กนัมาของหมู่บา้นหนองดนิดำา อำาเภอภเูขยีว จงัหวดัชยัภมูิ

นี ้เพือ่ค้นหาแนวทางดำาเนนิวถีิชวีติชุมชนชาวไรอ้่อยมีกระบวนการชีวติท่ีสอดคล้องกับความเปน็อยู่ไดอ้ย่างย่ังยืน 

๕๗๑



572 573รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

วัตถุประสงค์การศึกษา
 ๑. เพือ่ศกึษาวถิชีีวติชุมชน เร่ืองวถีิชีวติชมุชนชาวไร่ออ้ย บ้านหนองดนิดำา อำาเภอภูเขียว จังหวัดชยัภูมิ 

 ๒. เพื่อศึกษาแนวทางในการสืบทอดวิถีชีวิตชุมชนชาวไร่อ้อย วิถีชีวิตชุมชนชาวไร่อ้อย บ้านหนอง

ดินดำา อำาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

เนื้อหา
 เนื้อหาในการศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ชาวไร่อ้อย พบว่าชุมชนในอดีต สภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด

ชัยภูมิ เป็นพื้นที่ภูเขาสลับที่ราบหุบเขา และที่ราบลุ่มแม่นำ้า ซึ่งมีแม่นำ้าสายหลักคือ แม่นำ้าชี จึงเป็นจังหวัดที่อุดม

สมบรูณด์ว้ยทรพัยากรป่าไม้ ๒) ยคุบุกรกุปา่เป็นนา การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำาใหผ้ลผลติทางการเกษตรไดร้าคา

สูงขึ้น โดยเฉพาะข้าว ซึ่งถือเป็นอาหารหลักของคนไทย ๓) ยุคบุกรุกนาเป็นไร่อ้อยปัญหาจากการแปรปรวนของ

สภาพภมูอิากาศทำาใหก้ารปลกูขา้วในพืน้ทีน่าดอนประสบปญัหาความแห้งแลง้ ผลผลิตตกตำา่ เกษตรกรเกดิภาวะ

ขาดทนุเพราะตอ้งลงทนุเกีย่วกบัเมลด็พนัธุ ์คา่ไถ คา่หวา่น ค่าดำานา ค่าเก่ียวขา้ว ค่าปุย๋ รวมถึงค่าขนสง่ ทำาใหเ้ปน็

หนีส้นิ ภาครัฐจึงมนีโยบายเปลีย่นพ้ืนทีท่ีไ่ม่เหมาะสมในการปลกูข้าวเปน็พชืเศรษฐกจิอยา่งอืน่ โดยเฉพาะออ้ย ซึง่

เกษตรกรใช้เป็นพืชทดแทนข้าว เนื่องจากสามารถทนแล้งได้ดี ผลผลิตและราคาต่อไร่สูงกว่าข้าว แนวทางในการ

สบืทอดวถิชีมุชนชาวไรอ่อ้ย จัดทำาหนงัสอืสง่เสรมิการอา่นเพ่ือศึกษาหาแนวทางอนรุกัษ์ วถิชีมุชนชาวไรอ้่อยบา้น

หนองดินดำาอำาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

วิธีดำาเนินการศึกษา
 กลุ่มเป้าหมาย ในการดำาเนนิการศกึษาครัง้นี ้ชาวไร่อ้อย บา้นหนองดนิดำา อำาเภอภเูขยีว จงัหวดัชัยภมิู 

จำานวน ๑๐ - ๑๒ คน โดยใช้วิธีการการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ผู้ศึกษาจึง

ได้ทำาหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง วิถีชีวิตชุมชนชาวไร่อ้อย บ้านหนองดินดำา อำาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

        

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยใช้เครื่องมือที่ใช้การวิจัย ดังนี้

 ๑. แบบสอบถาม

 ๒. แบบสัมภาษณ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยได้ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาในการศึกษา ในพ้ืนท่ีข้อมูลทางด้าน

กายภาพ ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๕๗ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ ๒๕๕๘ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาวิถีชีวิตชาวไร่ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำาวิจัยในครั้งนี้มีดังต่อไปนี้ 

 ๑. สมัภาษณอ์ยา่งไมเ่ปน็ทางการเปน็การพดูคุยกบัเกษตรกรชาวไร่อ้อย ขัน้ตอนแรกเปน็การสัมภาษณ์

ประวัติส่วนตัวขนมธรรมเนียม ประเพณี เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านบริบททางสังคม

 ๒. การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ เป็นวธิกีารหลักทีผู่ว้จิยัใช้ในการศกึษาในครัง้นีเ้พราะเหน็วา่เปน็วธิกีาร

ที่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการศึกษา

 ๓. การสนทนากลุ่ม จากการสนทนาของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นบุคคลท่ีสามารถให้คำาตอบในประเด็นท่ี
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้
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ต้องการศึกษาได้ โดยจัดให้มีกลุ่มสนทนาประมาณ ๑๐ - ๑๒ คน 

 ๔. ข้ันตอนการจัดทำาหนังสือส่งเสริมการอ่านเพ่ิมเติมกำาหนดจุดประสงค์ในการเขียนใด ๆ  ผู้เขียนต้องต้ัง

จุดประสงค์เพ่ือต้องการว่าจะเขียนอะไร ต้องการให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความคิด ทักษะ และคุณประโยชน์อย่างไร 

 

สรุปผลการศึกษา การศึกษาด้วยตนเองครั้งนี้ ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนชาวไร่อ้อย บ้านหนองดินดำา อำาเภอภูเขียว 

จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์ 

 ๑) เพ่ือศกึษาวถีิชีวติชมุชน เรือ่งวิถชีวีติชมุชนชาวไร่ออ้ย บา้นหนองดนิดำา อำาเภอภเูขยีว จงัหวดัชยัภมิู 

 ๒) เพื่อหาแนวทางการสืบทอดวิถีชีวิตชุมชนชาวไร่อ้อย บ้านหนองดินดำา อำาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

สรุปและอภิปรายผล
 ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาประเด็นที่ควรนำามาอภิปรายดังนี้ 

 ๑. ในอดีตวิถีชีวิตชุมชนบ้านหนองดินดำา อำาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรรมมีอาชีพหลัก 

คือ การทำานา แต่ปัจจุบันจากการเข้ามาของภาครัฐที่ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาชนบท จึงทำาให้ชาวนามีการ

เปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิชาวนาจงึทำาอาชพีเกษตรกรรมเชงิพาณชิย ์ภายใตอ้ทิธพิลกลไกลของตลาดชาวนามกั

จะตกเปน็ฝา่ยเสยีเปรยีบตอ่พอ่คา้และนายทนุเสมอ ในขณะทีผ่ลติของชาวนามรีาคาตกตำา่ลง ซึง่สอดคลอ้งกบัผล

งานวิจัยของ พัชรินทร์ แก้วขาว. (๒๕๔๗: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วม การแก้ไขปัญหา

ความยากจนของเกษตรกรใน จังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษา : บ้านลังโกม หมู่ที่ ๖ ตำาบล หนองใหญ่ อำาเภอปราสาท 

จังหวัดสุรินทร์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำานา ซึ่งมีผลตอบแทนการผลิตค่อนข้างตำ่า เกษตรกรตกอยู่

ในวงจรอันชั่วร้ายของระบบการกู้ยืมหนี้สินจากนายทุน ปัญหาเรื่องค่านิยมและการขาดแคลนสาธารณูปโภค 

สาเหตุของความยากจน คือ มีหนี้สินมากถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่มีที่ทำากิน ถูกกดราคาข้าว รายจ่ายมากกว่า

รายรับ ฟุ่มเฟือย ลูกมาก ยากจน พิการทางร่างกาย ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหา ความยากจน 

คือ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 

 ๒. การมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านหนองดินดำา อำาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ชุมชนได้ให้ความ

สำาคญักบัความเจรญิทางเทคโนโลยเีพือ่ความทนัสมัย พบปญัหาเกีย่วกบัระบบอุปโภคในการทำางาน แตเ่ม่ือชมุชน

ไดเ้หน็การมสีว่นรว่มจากการดำาเนนิการวจัิย ทำาใหเ้หน็ความสำาคัญกบัการอยูร่่วมกนัมีการช่วยเหลือซึง่กนัและกนั 

การพัฒนาของชุมชนยังเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันภายในชุมชน โดยที่ไม่ต้องรอความหวังจากปัจจัยภายนอก 

อาศยัเพยีงเงินทีเ่ปน็กำาลงัสำาคญัในการพฒันาชมุชนจากภายนอกเทา่นัน้ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ อทติ มวล

ทอง. (๒๕๕๓ : ภาคนิพนธ์) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา : บ้านพาชื่น หมู่ที่ ๑๐ ตำาบล

กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อทำาแผนแม่บทชุมชนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็น

ประชาชนในหมู่บ้านพาชื่น จึงเป็นหมู่บ้าน ที่ได้เข้าร่วมโครงการมากที่สุดรวมทั้งสิ้น ๗๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลู สมัภาษณแ์บบเจาะลกึ กระบวนการเทคนคิ AIC และการสังเกตแบบมีส่วนรว่ม พบวา่ ประชากร

ส่วนใหญ ่ในชุมชนประสบปญัหา และตอ้งการมสีว่นรว่มในการแกไ้ข และพัฒนาชมุชนในดา้นเศรษฐกจิ มากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ด้านสังคม วัฒนธรรม ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การเมืองการปกครอง ด้านโครงสร้าง จากการ

จัดทำาแผนจึงได้ยุทธศาสตร์ จำานวน ๔ ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาตามที่ศึกษาวิจัย คือ ๑. ยุทธศาสตร์ชุมชน

ภูมิปัญญา โดยจัดทำาโครงการตลอดนัดภูมิปัญญาชุมชนต้นแบบ ๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต คือ โครงการ

พี่สอนน้อง ๓. ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข คือ โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการเศรษฐกิจชุมชน โครงการเกษตร
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อนิทรย์ีวถีิไทย ๔. ยุทธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพสารสนเทศ คอื โครงการศนูยส์าระสนเทศชมุชน โครงการยวุชน

ไฮเทค ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการเยาวชนและประชาชนในชุมชน

 ๓. เนื่องจากปัญหาภัยแล้งในที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าครัวเรือนที่ปลูกอ้อยในพื้นที่

นา มีการปลูกข้าวพันธุ์ขาวซ่ึงในปัจจุบันปลูกเพื่อขายเป็นรายได้เป็นหลัก อาจสะท้อนถึงการตัดสินใจเปลี่ยนมา

ปลกูออ้ยในพืน้ทีน่าของเกษตรกรได้ง่ายขึน้ เกษตรกรท่ีปลกูอ้อยในนาทัง้หมดทีส่มัภาษณใ์ช้อ้อยพันธุข์อนแกน่ ๓ 

โดยให้เหตุผลว่า ทนแล้ง แตกกอดี ทำาให้คลุมวัชพืชได้ดี ต้นไม่ล้ม ทนนำ้าขัง ความหวานสูงกว่าพันธุ์อื่น เหมาะสม

ต่อการปลูกในนา โดยเกษตรกรที่สัมภาษณ์เริ่มปลูกอ้อยในนาในปี ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีเกษตรกรบางรายที่ปลูกมา

กอ่น ซ่ึงได้ขยายพืน้ทีป่ลกูเพิม่ขึน้ในปจัจบุนัเกษตรกรสว่นใหญใ่ชว้ธิกีารขายออ้ยแบบขายให้กบันายทนุหรอืพอ่คา้

คนกลาง โดยเมื่ออ้อยใกล้เก็บเกี่ยวจะมีพ่อค้าคนกลางมาประเมินราคาจากความสูงของอ้อย ขนาดลำา และความ

หนาแน่นของประชากรอ้อยต่อพื้นที่ ถ้าเกษตรกรพอใจในราคาประเมินจะขาย อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสนใจว่า 

หากมีระบบการประเมินผลผลิตในพื้นที่ได้อย่างแม่นยำาและง่ายต่อการนำาไปใช้ในสภาพแปลง น่าจะเป็นแนวทาง

ในการลดความเสียเปรียบหรือได้เปรียบในการซื้อขายของทั้งสองฝ่ายได้ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของธัญชนก 

ขันศิลา (๒๕๕๗ :บทคัดย่อ) ได้ทำาการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกรในอำาเภอนำ้าพอง 

จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรเริ่มเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่จากเกษตรกรรมอื่นๆ มา

ปลูกอ้อยเมื่อ ๓๕ ปีที่แล้ว โดยเป็นช่วงที่มีการก่อตั้งโรงงานนำ้าตาลขอนแก่นขึ้น และพื้นที่ก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่

เพาะปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยมา โดยพบว่าปัจจุบันร้อยละ ๒๕.๒๐ ของพื้นที่ทำาการเกษตรถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่

ปลูกอ้อย และจากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ทำาให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยคือ ปัจจัยด้านปริมาณผลผลิตต่อไร่

และราคา รองลงมาได้แก่ อ้อยเป็นพืชที่ปลูกและดูแลรักษาง่าย ราคาผลผลิตของพืชเดิมที่ปลูกตำ่า อยู่ใกล้แหล่ง

รับซือ้ผลผลติ และเปน็อาชีพทีท่ำามานาน ถงึแม้การปลกูอ้อยจะทำาใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พ่ิมมากขึน้และเปน็แหลง่

พลงังานทดแทนทีส่ำาคญั แตใ่นขณะเดยีวกนักท็ำาใหเ้กดิปญัหาสิง่แวดลอ้มตามมา อาท ิมลพษิทางอากาศทีเ่กดิจาก

การเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว ความเสื่อมโทรมของดินซึ่งมีสาเหตุมาจากการเผาใบอ้อยและการใช้สารเคมีดัง

น้ันการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกอ้อยเพื่อสร้างรายได้ และเป็นการทำาการเกษตรแบบมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้อง

ทำาควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งการกำาหนดนโยบาย มาตรการ รวมถึงวิธีการที่จะควบคุมและป้องกันปัญหา

ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นด้วย

ข้อเสนอแนะ
 ๑.ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา

  ๑.๑ จากผลการศกึษาในครัง้นี ้ทำาใหท้ราบถงึลักษณะพ้ืนฐานดา้นสังคมและเศรษฐกจิ สภาพการ

ผลติ และปญัหาการปลกูออ้ย ซึง่สามารถนำาผลการศกึษาไปใชเ้ปน็ขอ้มลูพ้ืนฐาน เพ่ือเปน็แนวทางในการวางแผน

รูปแบบในการผลติอ้อยใหมี้ประสทิธภิาพและกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ รวมถงึแนวทางในการ

ส่งเสริมและบริการการผลิตอ้อย

 ๒.ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อไปในการศึกษาครั้งต่อไป 

 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

  ๒.๑ ปัจจัยด้านกายภาพทีมี่ผลต่อการเลอืกปลกูอ้อยของเกษตรกร คือ สภาพพ้ืนทีเ่พาะปลกูของ

เกษตรกร

  ๒.๒ ปัจจัยในด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการเลือกปลูกอ้อยของเกษตรกร

๕๗๔



574 575
การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

บรรณานุกรม 

กรมพัฒนาที่ดิน. (๒๕๕๓). เกษตรทฤษฎีใหม่. กรุงเทพฯ : สำานักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน.

กฤษฎา นาโสก. (๒๕๕๒). วิถีชาวนาอีสานตอนล่าง : ศึกษากรณีชุมชนชาวนาบ้านตาแย ตำาบลม่วงสามสิบ 

 อำาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี, ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 อุบลราชธานี

ถวัลย์ มาศจรัส และพรพรต เจนสุวรรณ์ (๒๕๔๗). เทคนิคการเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่าน. กรุงเทพฯ : 

 คุรุสภาลาดพร้าว.

ธานนิทร์ เหลาเลศิ. (๒๕๕๐). การมสีว่นร่วมของชมุชน. ภาคนพินธ ์สาขาวชิาการพัฒนาชมุชน คณะมนษุศาสตร์

 และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

เนตรนภา วันฤกษ์. (๒๕๕๐). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. ภาคนิพนธ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

ปารชิาติ กา้นหญ้ากลาง. (๒๕๕๐). การวิจยัเชงิปฏบัิตกิารแบบมสีว่นรว่ม. ภาคนพินธ์ สาขาวชิาการพัฒนาชมุชน 

 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

พัชรินทร์ แก้วขาว. (๒๕๔๖). แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน. ภาคนิพนธ์ สาขาวิชา

 การพัฒนาชุมชน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

มณฑล จันทร์แจ่มใส. (๒๕๕๑). การศึกษาทัศนคติของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: 

 บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิชัย เทียนน้อย. (๒๕๒๐). มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙

ศริกิาญจน ์โกสมุภ.์ (๒๕๔๒). การมสีว่นรว่มของชมุชมุและโรงเรยีนเพ่ือการจดัการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ: 

 ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์. (๒๕๕๒). การประเมินที่ดินบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำาหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มนำ้าพองตอนล่าง. คณะวิทยาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สมใจ อินทรี. (๒๕๕๐). การมีส่วนร่วมของชุมชน. ภาคนิพนธ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษศาสตร์

 และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สำานักนายกรัฐมนตรี. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

 และสังคมแห่งชาติฉบับที่หนึ่งถึงฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๕๙ กรุงเทพมหานคร

 สุพัชรินทร์ ทุมพัฒน์. (๒๕๕๖). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในโครงการสำานึกรักบ้านเกิด. 

 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

อทิต มวลทอง. (๒๕๕๓). การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน. ภาคนิพนธ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

อมรรัตน์ โสมเกษตรินทร์. (๒๕๕๐). การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน. ภาคนิพนธ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

อุทัย ตุลยเกษม. (๒๕๔๓). ศึกษาเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี ศกฤษดิ์วงศ์, 

วิชัย เทียนน้อย. (๒๕๒๐). ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา

๕๗๕



576 577รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

ภาคผนวก



576 577
การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

คำาสั่งวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๑/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
___________________________________

 เพื่อให้การดำาเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง “การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ในอีสานใต้” (The Research on the Buddhism for Development of Diversity of Culture in South 

Isan) ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อการพัฒนา

วิชาการ

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรค (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๐จงึแตง่ต้ังใหผู้ม้รีายนามดงัตอ่ไปนี ้เปน็คณะกรรมการดำาเนนิงานประชมุวชิาการระดบัชาต ิ

ครั้งที่ ๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
 ๑.๑ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ประธานกรรมการ

 ๑.๒ พระธรรมโมลี, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์  รองประธานกรรมการ

 ๑.๓ พระเทพปริยัตยาจารย์, ดร. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ รองประธานกรรมการ

 ๑.๔ พระศรีวิสุทธิคุณ, ดร. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ รองประธานกรรมการ

 ๑.๕ พระสุนทรธรรมเมธี, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ รองประธานกรรมการ

 ๑.๖ พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ

 ๑.๗ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ

 ๑.๘ พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองประธานกรรมการ

 ๑.๙  พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองประธานกรรมการ

 ๑.๑๐ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ รองประธานกรรมการ

 ๑.๑๑ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ

 ๑.๑๒ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รองประธานกรรมการ

 ๑.๑๓ ดร.อนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รองประธานกรรมการ

๕๗๗
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 ๑.๑๔ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ

 ๑.๑๕ พระราชปริยัติมุนี,ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ กรรมการ

 ๑.๑๖ พระครูปริยัติกิตติธำารง,ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กรรมการ

 ๑.๑๗ พระเอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ

 ๑.๑๘ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ

 ๑.๑๙ พระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร. ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กรรมการ

 ๑.๒๐ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ

 ๑.๒๑ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ กรรมการ

 ๑.๒๒ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กรรมการ

 ๑.๒๓ ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ

 ๑.๒๔ ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ

 ๑.๒๕ ผศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ

 ๑.๒๖ ดร.วิเชียร แสนมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ

 ๑.๒๗ รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการ

 ๑.๒๘ ผศ.ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ

 ๑.๒๙ ผศ.ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ

 ๑.๓๐ ผศ.ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ

 ๑.๓๑ ผศ.ดร.ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ กรรมการ

 ๑.๓๒ ผศ.ดร.สุนันท์ เสนารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการ

 ๑.๓๓ ผศ.ดร.วีรชัย ยศโสธร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการ

 ๑.๓๔ ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการ

 ๑.๓๕ ดร.อุดม ชัยสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการ

 

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. ควบคุมดูแลให้คำาปรึกษาแนะนำาในการดำาเนินงาน

  ๒. อำานวยความสะดวกในการจัดโครงการให้ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 ๒. คณะกรรมการฝ่ายอำานวยการ
 ๒.๑ พระศรีปริยัติธาดา ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ประธานกรรมการ

 ๒.๒ พระมงคลสุตกิจ รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ

 ๒.๓ พระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร. รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ

 ๒.๔ รศ.วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก อาจารย์ กรรมการ

 ๒.๕ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาลัย  กรรมการ

 ๒.๖ นายรังสิทธิ วิหกเหิน รักษาการผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการ  กรรมการ

 ๒.๗ พระครูวินัยธรอำานาจ พลปญฺโญ,  ดร.ผู้อำานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  กรรมการ

 ๒.๘ นายวัลลภ สหุนาฬุ หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กรรมการ

๕๗๘
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 ๒.๙ พระครูสุนทรวีรบัณฑิต, ดร. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาฯ กรรมการ

 ๒.๑๐ ดร.พีรพงษ์ มาลา รก.รองอำานวยการสำานักงานวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย ์ กรรมการ

 ๒.๑๑ รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน รักษาการผู้อำานวยการบัณฑิตศึกษา   กรรมการและเลขานุการ

 ๒.๑๒ ดร.บรรพต แคไธสง อาจารย์ กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร

 ๒.๑๓ นายทัศนะ คล่องวิจักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย ์กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร

มีหน้าที่ :  ควบคมุดแูลใหค้ำาปรกึษาอำานวยการสัง่การตดิตอ่ประสานงานอำานวยการกำากบัดแูลชว่ยแกไ้ขปญัหา 

 และอปุสรรคท์ีเ่กดิขึน้แกค่ณะกรรมการฝา่ยตา่งๆ เพือ่ให้งานดำาเนนิไปดว้ยความเรยีบรอ้ยทกุประการ

๓. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 ๓.๑ นายวัลลภ สหุนาฬุ ประธานกรรมการ

 ๓.๒ พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี, ดร. รองประธานกรรมการ

 ๓.๓ ดร.บรรพต แคไธสง กรรมการ

 ๓.๔ ดร.สิรภพ สวนดง กรรมการ

 ๓.๕ พระสุพล ชนาสโภ กรรมการ

 ๓.๖ นายกิตติศักดิ์ โสศาลา กรรมการ

 ๓.๗ อาจารย์โฆษิต คุ้มทั่ว กรรมการ

 ๓.๘ นายประเภา อับสีรัมย์ กรรมการ

 ๓.๙ นายสมศักดิ์ แป้นประโคน กรรมการ

 ๓.๑๐ นายมงคล สอนไธสง กรรมการ

 ๓.๑๑ พระสุเชษฐ์ จนฺทธมฺโม กรรมการ

 ๓.๑๒ นายสมศักดิ์ ตอนสันเทียะ กรรมการ

 ๓.๑๓ อาจารย์ธนันชัย พัฒนสิงห์ กรรมการ

 ๓.๑๔ พระมหาประยงค์ โฆสการี กรรมการและเลขานุการ

 ๓.๑๕ อาจารย์อุทุมพร สุวรรณทา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๓.๑๖ นายสุเทพ เกลี้ยงวิลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๓.๑๗ นางสาวเนาวรัตน์ จันทะชารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

 ๑. จัดสถานที่ประชุมวิชาการระดับชาติประกอบด้วย

  ๑.๑ ห้องประชุมใหญ่

  ๑.๒ ห้องประชุมกลุ่มย่อย

  ๑.๓ ห้องรับรองวิทยากรผู้มีเกียรติ

 ๒. จัดสถานที่รับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่าง

 ๓. ประดับตกแต่งห้องประชุมใหญ่และห้องประชุมย่อย

๕๗๙
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 ๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
 ๔.๑ พระครูสุนทรวีรบัณฑิต, ดร.  ประธานกรรมการ

 ๔.๒ ดร.วรเวช ศิริประเสริฐศรี  รองประธานกรรมการ

 ๔.๓ พระมหาประเสริฐ สุเมโธ  กรรมการ

 ๔.๔ ดร.อนุศาสน์ วรบูรณ์ภูมิสุข  กรรมการ

 ๔.๕ อาจารย์สุทธิวิทย์ วิลัยริด  กรรมการ

 ๔.๖ ดร.บรรพต แคไธสง  กรรมการและเลขานุการ

 ๔.๗ ดร.สิรภพ สวนดง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๔.๗ พระมหาประยงค์ โฆสการี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 มีหน้าที่ดังนี้

 ๑. ลำาดับพิธีการตามกำาหนดการ

 ๒. เป็นพิธีกรในการประชุมสัมมนา

 ๓. กำากับดูแลด้านศาสนพิธี

๕. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 ๕.๑ พระครูวินัยธรอำานาจ พลปญฺโญ, ดร. ประธานกรรมการ

 ๕.๒ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล  รองประธานกรรมการ

 ๕.๓ พระครูสังฆรักษ์ปรียาวัฒน์ จนฺทสาโร กรรมการ

 ๕.๔ พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี, ดร. กรรมการ

 ๕.๕ รศ.วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก  กรรมการ

 ๕.๖ ดร.พีรพงษ์ มาลา  กรรมการ

 ๕.๗ อาจารย์ปิยวัฒน์ คงทรัพย์  กรรมการ

 ๕.๘ ดร.บรรพต แคไธสง  กรรมการ

 ๕.๙ ดร.วรเวช ศิริประเสริฐศรี  กรรมการ

 ๕.๑๐ พระก้าน กตวณฺโณ  กรรมการ

 ๕.๑๑ พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย  กรรมการ

 ๕.๑๒ พระวิชาญ อาทโร  กรรมการ

 ๕.๑๓ พระสุเทิด ทีปงฺกโร  กรรมการ

 ๕.๑๔ นายสมศักดิ์ ตอนสันเทียะ  กรรมการ

 ๕.๑๕ นางสาวพิมผกา อุ้ยรัมย์  กรรมการ

 ๕.๑๖ ดร.สงวน หล้าโพนทัน  กรรมการและเลขานุการ

 ๕.๑๗ ดร.สิริภพ สวนดง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๕.๑๘ นายกิตติ์ธเนศ อำาพรรัมย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๕.๑๙ นายกิตติศักดิ์ โสศาลา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕๘๐



580 581
การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ๕.๒๐ นายมงคล สอนไธสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๕.๒๑ นางสาวอรุณรัตน์ แก้วอรสาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

 ๑. จัดส่งหนังสือเชิญนักวิชาการ

 ๒. ประสานงานสถาบันอุดมศึกษา

 ๓. จัดทำาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 ๔. ออกแบบและจัดทำาป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ

 ๕. จัดทำาป้ายวิทยากรและป้ายสัมมนาทั้งในห้องประชุมใหญ่และประชุมย่อย

 ๖. จัดทำาป้ายบนเวที

 ๗. ออกแบบประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 ๘. นำาบทความวิจัยเผยแพร่ผ่านทางเวปไซด์

๖.คณะกรรมการฝ่ายเอกสารวิชาการ
 ๖.๑ พระครูศรีปัญญาวิกรม ,ดร.  ประธานกรรมการ

 ๖.๒ รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน  รองประธานกรรมการ

 ๖.๓ พระมหาพจน์ สุวโจ, ดร.  รองประธานกรรมการ

 ๖.๔ พระครูวินัยธรอำานาจ พลปญฺโญ.ดร. กรรมการ

 ๖.๕ พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี, ดร. กรรมการ

 ๖.๖ รศ.วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก  กรรมการ

 ๖.๗ ดร.พีรพงษ์ มาลา  กรรมการ

 ๖.๘ ดร.สิรภพ สวนดง  กรรมการ

 ๖.๙ ดร.วรเวช ศิริประเสริฐศรี  กรรมการ

 ๖.๑๐ ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ  กรรมการ

 ๖.๑๑ ดร.บรรพต แคไธสง  กรรมการและเลขานุการ

 ๖.๑๒ ดร.สงวน หล้าโพนทัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๖.๑๓ นายมงคล สอนไธสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๖.๑๔ นางสาวอรุณรัตน์ แก้วอรสาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๖.๑๕ นางสาวศศิธร เกลี่ยกระโทก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

 ๑. จัดทำาต้นฉบับบทความวิจัยและจัดทำาหนังสือบทความวิจัย

 ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการกั่นกรองบทความวิจัย

 ๓. จัดทำารายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) 

๕๘๑
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๗. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
 ๗.๑ พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร ประธานกรรมการ

 ๗.๒ พระอธิการสมพร อนาลโย  รองประธานกรรมการ

 ๗.๓ อาจารย์สมคิด สุขจิต  รองประธานกรรมการ

 ๗.๔ นายสมศักดิ์ ตอนสันเทียะ  กรรมการ

 ๗.๕ นางสาวฉวีวรรณ ยอดสีมา  กรรมการ

 ๗.๖ อาจารย์อุทุมพร สุวรรณทา  กรรมการ 

 ๗.๗ อาจารย์บุญมี สุขแฉล้ม  กรรมการ

 ๗.๘ นางสาวจิตสุภา ชนะนาญ  กรรมการ

 ๗.๙ นางสาวสุนิสา แสงทอง  กรรมการ

 ๗.๑๐ นางสาวศศิธร บุญครอง  กรรมการ

 ๗.๑๑ นางสาวบุญรัตน์ อุตส่าห์  กรรมการ

 ๗.๑๒ นางสมจิตร์ พยัคษา  กรรมการ

 ๗.๑๓ นางสาวขวัญสุดา ศรีสุข  กรรมการ

 ๗.๑๔ พระสุเชษฐ์ จนฺทธมฺโม  กรรมการ

 ๗.๑๕ อาจารย์มณทิรา สะแกทอง  กรรมการ

 ๗.๑๖ อาจารย์อิสรพงษ์ ไกรสินธุ  กรรมการและเลขานุการ

 ๗.๑๗ พระมหาประยงค์ โฆสการี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๗.๑๘ นางนิติยาภรณ์ ฤทธิธรรมกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๗.๑๙ นางสาวมัตติกา เผือนอก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๗.๒๐ นางสาวอรุณรัตน์ แก้วอรสาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต้อนรับ

  ๒. กำากับติดตามประเมินผลกลุ่มงานต่างๆในฝ่ายปฏิคม

  ๓. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  ๔. ดำาเนินการเรื่องอาหารสำาหรับผู้มาร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ

๘. กรรมการประจำากลุ่มย่อย
  

 รับผิดชอบนำ้าดื่ม-อาหารว่างกลุ่มย่อยที่ ๑

  ๑. นางสาวบุญรัตน์ อุตส่าห์

  ๒. นางสมจิตร์ พยัคษา

  ๓. อาจารย์มณทิรา สะแกทอง

 รับผิดชอบนำ้าดื่ม-อาหารว่างกลุ่มย่อยที่ ๒

  ๑. นางสาวศศิธร บุญครอง

๕๘๒
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  ๒. นางสาวจิตสุภา ชนะนาญ

  ๓. นางสาวปภิญญะพัทธ์ ผาแดง

 รับผิดชอบนำ้าดื่ม-อาหารว่างกลุ่มย่อยที่ ๓

  ๑. อาจารย์อุทุมพร สุวรรณทา

  ๒. นางสาวสุนิสา แสงทอง

  ๓. อาจารย์สมาพร มังคลัง

 รับผิดชอบนำ้าดื่ม-อาหารว่างกลุ่มย่อยที่ ๔

  ๑. นางสาวขวัญสุดา ศรีสุข

  ๒. นางสาวฉวีวรรณ ยอดสีมา   

  ๓. นางนิติยาภรณ์ ฤทธิธรรมกุล

 รับผิดชอบนำ้าดื่ม-อาหารว่างกลุ่มย่อยที่ ๕

  ๑. อาจารย์บุญมี สุขแฉล้ม 

  ๒. นางสาวมัตติกา เผือนอก

  ๓. นางสาวเนาวรัตน์ จันทะชารี

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ-นักวิชาการผู้ร่วมประชุมสัมมนา

  ๒. บริการนำ้าดื่ม-อาหารว่างสำาหรับทรงคุณวุฒิ-นักวิชาการผู้ร่วมประชุมสัมมนา

๙. กรรมการประสานงานกลาง (ใช้ห้องบัณฑิตศึกษา)
 ๙.๑ รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน  รักษาการผู้อำานวยการบัณฑิตศึกษา

 ๙.๒ พระครูวินัยธรอำานาจ พลปญฺโญ, ดร. ผู้อำานวยการหลักสูตร พธ.ม

 ๙.๓ รศ.วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก  อาจารย์

 ๙.๔ พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี, ดร. อาจารย์

 ๙.๕ ดร.สงวน หล้าโพนทัน  อาจารย์

 ๙.๖ ดร.บรรพต แคไธสง  อาจารย์

 ๙.๗ ดร.สิรภพ สวนดง  อาจารย์

 ๙.๘ ดร.วรเวช ศิริประเสริฐศรี  อาจารย์

 ๙.๙ นายมงคล สอนไธสง  เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา

 ๙.๑๐ นางสาวอรุณรัตน์ แก้วอรสาน  เจ้าหน้าที่หลักสูตร พธ.ม

 มีหน้าที่ดังนี้

   ๑. ติดต่อประสานงานเพื่ออำานวยความสะดวกแก่ทุกฝ่าย

  ๒. อำานวยการและกำากับติดตามฝ่ายต่างๆ ให้เกิดความเรียบร้อย

  ๓. เป็นศูนย์กลางการประสานงานฝ่ายต่างๆ

๕๘๓
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๑๐. คณะกรรมการประสานงานการประชุมกลุ่ม
 

 ห้องประชุมย่อยที่ ๑

  ๑) ดร.สงวน หล้าโพนทัน

  ๒) พระมณีพร ขนฺติสาโร

  ๓) นางสาวบุญรัตน์ อุตส่าห์

  ๔) นางสมจิตร์ พยัคษา

 ห้องประชุมย่อยที่ ๒

  ๑) ดร.สิรภพ สวนดง

  ๒) พระธีรศักดิ์ สุธีโร

  ๓) พระสุทัศน์ จารุธมฺโม

  ๔) พระโทน ทีปงฺกโร

 ห้องประชุมย่อยที่ ๓

  ๑) ดร.วรเวช ศิริประเสริฐศรี

  ๒) พระอธิการบรรยง ปิยธโร

  ๓) พระจักรพงศ์ จกฺกวำโส

  ๔) พระใบฎีกาอุดม สุตธมฺโม

 ห้องประชุมย่อยที่ ๔

  ๑) ดร.บรรพต แคไธสง

  ๒) พระพรชัย กตปุญฺโญ

  ๓) พระปลัดไกรสร ธีรวำโส

  ๔) พระใบฎีกาก้องสยาม ทนฺตจิตฺโต

 ห้องประชุมย่อยที่ ๕

  ๑) พระมหาภัฏชวัชร์ เขททสฺสี, ดร.

  ๒) พระมหาบรรจง ติสรโณ

  ๓) พระณรงค์ จนฺทธมฺโม

  ๔) พระภราดร สีลสำวโร

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิประจำากลุ่มและผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม

  ๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย

  ๓. จัดเตรียมใบสำาคัญรับเงินและค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๔. สรุปประเด็นในการประชุมกลุ่ม

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำาของที่ระลึก
 ๑๑.๑ พระมหาประยงค์ โฆสการี  ประธานกรรมการ

๕๘๔



584 585
การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ๑๑.๒ นายสมศักดิ์ ตอนสันเทียะ  รองประธานกรรมการ

 ๑๑.๔ ดร.สิรภพ สวนดง  กรรมการ

 ๑๑.๕ นายวีรพล พิชนาหะรี  กรรมการ

 ๑๑.๖ อาจารย์รุ่งสริยา หอมวัน  กรรมการ

 ๑๑.๗ อาจารย์ไว ชึรัมย์  กรรมการ

 ๑๑.๘ นางสาวปภิญญะพัทธ์ ผาแดง  กรรมการ

 ๑๑.๙ นางนิติยาภรณ์ ฤทธิธรรมกุล  กรรมการ

 ๑๑.๑๐ นางสาวเนาวรัตน์ จันทะชารี  กรรมการ

 ๑๑.๑๑ นางสาวมัตติกา เผือนอก  กรรมการ

 ๑๑.๑๒ อาจารย์สมาพร มังคลัง  กรรมการ

 ๑๑.๑๓ นางสาวณัฐกานต์ นามบุตร  กรรมการ

 ๑๑.๑๔ นายมงคล สอนไธสง  กรรมการและเลขานุการ

 ๑๑.๑๕ นางสาวอรุณรัตน์ แก้วอรสาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. จัดหากระเป๋าสำาหรับบรรจุเอกสารวัสดุ

  ๒. จัดหากระดาษปากกาสำาหรับผู้เข้าประชุม

  ๓. จัดของที่ระลึกสำาหรับวิทยากร

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
 ๑๒.๑ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล  ประธานกรรมการ

 ๑๒.๒ ดร.พีรพงษ์ มาลา  รองประธานกรรมการ

 ๑๒.๓ พระครูวินัยธรอำานาจ พลปญฺโญ, ดร. รองประธานกรรมการ

 ๑๒.๔ พระครูปริยัติปัญฺญาโสภณ  กรรมการ

 ๑๒.๕ ดร.บรรพต แคไธสง  กรรมการ

 ๑๒.๖ นางสาวปภิญญะพัทธ์ ผาแดง  กรรมการ

 ๑๒.๗ นางสาวจิตสุภา ชนะนาญ  กรรมการ

 ๑๒.๘ นายรัตจิโรจน์ วงศ์อรัญ  กรรมการ

 ๑๒.๙ ดร.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา  กรรมการและเลขานุการ

 ๑๒.๑๐ นางสาวศศิธร เกลี่ยกระโทก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑๒.๑๑ นายมงคล สอนไธสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑๒.๑๒ นางสาวอรุณรัตน์ แก้วอรสาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการวางแผนงบประมาณ

๕๘๕
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  ๒. ดำาเนินการเกี่ยวกับการรับเงินค่าลงทะเบียนการเบิก-การจ่ายทุกหมวดรายการ

  ๓. จัดเตรียมออกใบเสร็จค่าลงทะเบียนแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

  ๔. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม

๑๓. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและจราจร
 ๑๓.๑ อาจารย์ไว ชึรัมย์  ประธานกรรมการ

 ๑๓.๒ นายวีรพล พิชนาหะรี  รองประธานกรรมการ

 ๑๓.๓ พระสุเชษฐ์ จนฺทธมฺโม  กรรมการ

 ๑๓.๔ นายโฆสิต คุ้มทั่ว  กรรมการ

 ๑๓.๕ นายประเภา อับสีรัมย์  กรรมการ

 ๑๓.๖ นายภูษิต เต๊ะประโคน  กรรมการ

 ๑๓.๗ นายกิตติศักดิ์ โสศาลา  กรรมการ

 ๑๓.๘ นายปัณณรัษฏ์ ภาสดาปิยสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ

 ๑๓.๙ พระปลัดณัฏฐ์ภรณ์ ฐิตปญฺโญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑๓.๑๐ นายสมศักดิ์ แป้นประโคน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. จัดเตรียมยานพาหนะและพนักงานขับรถให้พร้อมใช้ในการดำาเนินกิจการ

  ๒. จัดเตรียมป้ายบอกสถานที่จอดรถ

  ๓. จัดรถรับส่งวิทยากร

  ๔. ประสานงานรักษาความปลอดภัยอำานวยการความสะดวกการจราจรและสถานที่จอดรถ

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
 ๑๔.๑ รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน  ประธานกรรมการ

 ๑๔.๒ พระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร.  รองกรรมการ

 ๑๔.๓ พระมหาถนอม อานนฺโท  กรรมการ

 ๑๔.๔ พระมหาพจน์ สุวโจ, ดร.  กรรมการ

 ๑๔.๕ รศ.วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก  กรรมการ

 ๑๔.๖ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล  กรรมการ

 ๑๔.๗ ดร.อนุศาสน์ วรบูรณ์ภูมิสุข  กรรมการ

 ๑๔.๘ ดร.บรรพต แคไธสง  กรรมการ

 ๑๔.๙ อาจารย์ทิพย์ ขันแก้ว  กรรมการ

 ๑๔.๑๐ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์ กรรมการและเลขานุการ

 ๑๔.๑๑ ดร.สงวน หล้าโพนทัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. จัดทำาแบบสอบถามประเมินการประชุม

  ๒. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

  ๓. รายงานผลการประเมินเสนอคณะกรรมการ

๑๕. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
 ๑๕.๑ นายวีรพล พิชนาหะรี  ประธานกรรมการ

 ๑๕.๒ พระอธิการสมพร อนาลโย  รองประธานกรรมการ

 ๑๕.๓ อาจารย์สมคิด สุขจิต  รองประธานกรรมการ

 ๑๕.๔ นายสมศักดิ์ ตอนสันเทียะ  กรรมการ

 ๑๕.๕ อาจารย์อิสรพงษ์ ไกรสินธุ  กรรมการ

 ๑๕.๖ นางสาวฉวีวรรณ ยอดสีมา  กรรมการ

 ๑๕.๗ อาจารย์อุทุมพร สุวรรณทา  กรรมการ

 ๑๕.๘ อาจารย์บุญมี สุขแฉล้ม  กรรมการ

 ๑๕.๙ นางสาวจิตสุภา ชนะนาญ  กรรมการ

 ๑๕.๑๐ นางสาวสุนิสา แสงทอง  กรรมการ

 ๑๕.๑๑ นางสาวศศิธร บุญครอง  กรรรมการ

 ๑๕.๑๒ นางสาวบุญรัตน์ อุตส่าห์  กรรมการ

 ๑๕.๑๓ นางสาวณัฐกานต์ นามบุตร  กรรมการ

 ๑๕.๑๔ นางสาวขวัญสุดา ศรีสุข  กรรมการ

 ๑๕.๑๕ อาจารย์สมาพร มังคลัง  กรรมการ

 ๑๕.๑๖ นางนิติยาภรณ์ ฤทธิธรรมกุล  กรรมการและเลขานุการ

 ๑๕.๑๗ นางสาวมัตติกา เผือนอก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. จัดทำารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้พร้อมก่อนวันประชุมวิชาการ

  ๒. รับผิดชอบการลงทะเบียนในวันประชุม

  ๓. จัดเตรียมป้ายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

  ๔. จัดทำาและจัดลำาดับการเข้ารับเกียรติบัตรให้กับผู้นำาเสนอบทความและผู้เจ้าของบทความ

   ที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์

๑๖. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๑๖.๑ อาจารย์ทิพย์ ขันแก้ว  ประธานกรรมการ

 ๑๖.๒ นายปัณณรัษฏ์ ภาสดาปิยสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ

 ๑๖.๓ อาจารย์ธนันชัย พัฒนสิงห์  กรรมการ
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 ๑๖.๔ อาจารย์มณทิรา สะแกทอง  กรรมการ

 ๑๖.๕ นายกิตติศักดิ์ โสศาลา  กรรมการ

 ๑๖.๖ นายกิตติ์ธเนศ อำาพรรัมย์  กรรมการ

 ๑๖.๗ นางสาวพิมผกา อุ้ยรัมย์  กรรมการ

 ๑๖.๘ พระก้าน กตวณฺโณ  กรรมการและเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. ควบคุมระบบการสื่อสารทั้งในห้องประชุมใหญ่และประชุมย่อย

  ๒. ดูแลเรื่องอินเตอร์เน็ต และสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทั่วถึงบริเวณจัดโครงการ

  ๓. จัดทำาวีดีทัศน์แนะนำามหาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  ๔. บันทึกภาพนิ่ง/วีดีโอ/เสียงตลอดงาน

๑๗. คณะกรรมการฝ่ายทำาความสะอาดอาคารสถานที่
 ๑๗.๑ นายสุเทพ เกลี้ยงวิลัย  ประธานกรรมการ

 ๑๗.๒ นายกิตติศักดิ์ โสศาลา  รองประธานกรรมการ

 ๑๗.๓ นายสมศักดิ์ แป้นประโคน  กรรมการ

 ๑๗.๔ นายประเภา อับสีรัมย์  กรรมการ

 ๑๗.๕ นางสาวเนาวรัตน์ จันทชารี  กรรมการและเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. จัดเตรียมถุงดำา/ถังขยะ ประสานงานการจัดเก็บขยะและที่ทิ้งขยะให้เหมาะสม

  ๒. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจัดโครงการและห้องกลุ่มย่อย ต่าง ๆ ให้สะอาดตลอดเวลา

  ๓. บริการจัดการขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย และจัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง

  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ

สั่ง ณ วันที่  ๙  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(พระศรีปริยัติธาดา)

ผู้อำานวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
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