
PB 1



2 3รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

รายงานการประชมุวชิาการระดับชาต ิครัง้ท่ี ๑
เรือ่ง “การวจิยัทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวฒันธรรมในอสีานใต้”

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

ทีป่รกึษา :  พระเทพปรยิตัยาจารย์, ดร. เจ้าคณะจงัหวดับรุรีมัย์

 พระราชวรเมธี, ดร. รองอธกิารบดีฝ่ายบรหิาร

 พระราชปรยิติักว,ี ศ.ดร. รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ

 พระสนุทรธรรมเมธ,ี ดร. รองเจ้าคณะจงัหวดับรุรีมัย์

 พระศรปีรยิติัธาดา  ผูอ้�านวยการวทิยาลยัสงฆ์บุรรีมัย์

 พระมงคลสตุกจิ รองผู้อ�านวยการวทิยาลยัสงฆ์บรุรีมัย์ฝ่ายบรหิาร

 พระครศูรปัีญญาวิกรม, ดร. รองผู้อ�านวยการวทิยาลยัสงฆ์บรุรีมัย์ฝ่ายวชิาการ

 ดร.บญุถงึ ประเมินมงคลกลุ ทีป่รกึษาผูอ้�านวยการวทิยาลยัสงฆ์บรุรีมัย์ด้านบรหิาร

 ดร.พีรพงษ์ มาลา รกัษาการผูอ้�านวยการส�านกังานวทิยาลยั

 อาจารย์รงัสทิธิ วหิกเหนิ ผูอ้�านวยการส�านักวชิาการ

บรรณาธกิาร : รศ.ดร.เอกฉทั จารเุมธชีน

ผูช่้วยบรรณาธกิาร :  ดร.บรรพต แคไธสง 

กองบรรณาธกิาร : พระครศูรปัีญญาวกิรม, ดร. พระครวูนิยัธรอ�านาจ พลปญโฺญ, ดร.

  พระมหาพจน์ สวุโจ, ดร. พระมหาภฏัชวัชร์ เขมทสสฺ,ี ดร.

  พระครสูนุทรวรีบณัฑิต, ดร. พระอธกิารกติต ิยตุตฺขิโร, ดร.

  รศ.วเิชยีร ชาบุตรบณุฑริก ดร.บุญถฺงึ ประเมนิมงคลกลุ

  ดร.สงวน หล้าโพนทนั ดร.วรเวช ศริปิระเสริฐศรี

  ดร.พีรพงษ์ มาลา ดร.สิรภพ สวนดง

  ดร.ชยากรณ์ สขุประเสริฐ นางสาวอรณุรตัน์ แก้วอรสาน

  นายมงคล สอนไธสง  นางสาวศศธิร เกลีย่กระโทก

ศลิปะและรปูเล่ม : นายมงคล สอนไธสง  นางสาวอรณุรตัน์ แก้วอรสาน

พมิพ์เมือ่ :  มีนาคม ๒๕๖๐

จ�านวนพิมพ์ :   ๕๐๐ เล่ม

  ISBN : BN-60-144412

จดัพมิพ์เนือ่งในงาน : การประชมุวชิาการระดับชาติ คร้ังที ่๑

  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาลัยสงฆ์บรุรัีมย์ ประจ�าปี ๒๕๖๐ 

  วนัที ่๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐  

พมิพ์ท่ี :   บรษัิท ไอพรนิท์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ไทยแลนด์) จ�ากัด

  ๔๓๓/๘-๙ ถ.จิระ ต.ในเมือง จ.บรุรัีมย์ ๓๑๐๐๐ 



2 3
การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

 ตามทีม่หาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัวิทยาลยัสงฆ์บรุรีมัย์ ได้จดัการประชมุวชิาการระดบั

ชาตเิรือ่ง “การวจัิยทางพระพทุธศาสนาเพือ่พฒันาความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้” ระหว่างวนัที่ 

๒๐ มนีาคม ๒๕๖๐ ไปแล้วนัน้ เป็นการจดักจิกรรมทางวชิาการทีไ่ด้รบัความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน โดยเฉพาะผูท้รง

คุณวฒุภิายนอกและนกัวชิาการจากต่างสถาบนั การจดักจิกรรมครัง้นีม้เีป้าหมายในการขยายขอบฟ้าวชิาการในทาง

พระพุทธศาสนา เพือ่สอดคล้องรองรบัปรชัญาและปณธิานของมหาวทิยาลยั

 วิทยาลัยสงฆ์บุรรีัมย์ได้จดัใหม้ีการประชุมวชิาการระดับชาตขิึ้นเปน็ครั้งที่ ๑ เพื่อให้คณาจารย์ นิสิต 

นกัศกึษา ในสถาบนัเครือข่ายได้เสนอความก้าวหน้าทางวชิาการในรปูของบทความวจิยัและบทความวชิาการภายใต้

กรอบแนวคดิและชือ่เรือ่งของการประชมุดังกล่าวข้างต้นขึน้ เพือ่ส่งเสรมิการศกึษาค้นคว้าวจิยั เผยแพร่ ผลงานทาง

วชิาการให้เกดิการแลกเปลีย่นเรียนรู ้รวมทัง้เป็นการเสนอผลงานวจิยัระดับบณัฑติศึกษาด้วย

 ด้วยความส�าคญัดังกล่าว มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาลยัสงฆ์บรุรีมัย์ จงึจัดประชมุ

วชิาการทีม่รีายงานการประชมุ (Proceeding) ข้ึน เพือ่เป็นพืน้ฐานทางวชิาการให้แก่นสิติ นักศกึษา และให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดับบัณฑิตศกึษาของส�านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่

เผยแผ่ผลงานวจิยัของนสิติระดบับณัฑติศกึษา และเป็นเวทใีห้กบันสิติได้น�าเสนอผลงานวจิยัสูส่าธารณชน รวมถงึ

เป็นการสนบัสนนุให้เกดิการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานวทิยานพินธ์ ให้สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร

ระดบัอดุมศกึษาของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) กระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่ถอืเป็นกลไกทีส่�าคญั

ในการพฒันาและขับเคลือ่นมหาวทิยาลัยไปสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัทีมี่คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

 ในการจดัประชมุวิชาการครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์ส�าคญัคอื เพือ่เผยแผ่ผลงานวจิยัวทิยานพินธ์ของนสิติระดบั

บัณฑติศึกษาจากสถาบนัอดุมศกึษา ทัง้ของรฐัและเอกชนสูส่าธารณชน เพือ่เป็นเวทใีห้คณาจารย์ นกัวจิยัและนสิติได้

น�าเสนอผลงานวจัิยสูส่าธารณชน เพ่ือเสรมิสร้างบรรยากาศการวิจยั และการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ผลงานวจิยัระหว่าง

นสิิตสาขาวชิาต่าง ๆ  ระหว่างมหาวทิยาลยั และองค์กรเครอืข่ายต่าง ๆ  เพือ่พฒันาคณุภาพและมาตรฐานวทิยานพินธ์

สู่การวจิยัทีส่ามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อชมุชน สงัคมและประเทศต่อไป และเพ่ือสนองต่อเกณฑ์การส�าเรจ็การศึกษา 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดับอุดมศกึษาของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาลยัสงฆ์บุรรีมัย์ หวังว่าการจัดประชมุวชิาการระดบัชาติ

ครัง้นี ้จะเป็นแรงกระตุน้ให้คณาจารย์ นกัวิชาการ นกัวจิยั และนสิติ นกัศกึษา ได้ตืน่ตวัและเหน็คุณค่าของการน�าองค์

ความรูท้ีไ่ด้ศึกษาค้นคว้าเสนอต่อสาธารณะ เพือ่ประโยชน์ในการจัดการความรูสู้ส่งัคมต่อไป

 ขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนที่ได้เสียสละ ทุ่มเท ด�าเนินการจัดงานภาควิชาการ

ครั้งนี้ ส�าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี ขอขอบคณุสถาบันเครอืข่ายอดุมศกึษาทีใ่ห้ความร่วมมือการจดัประชมุครัง้นี้

(พระศรปีรยิตัธิาดา)
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัสงฆ์บุรรีมัย์

ประธานกรรมการด�าเนนิงานการจดัประชมุวชิาการระดับชาติ

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาลัยสงฆ์บรุรัีมย์

ค�าน�า
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ถ้อยแถลง

 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาลยัสงฆ์บรุรีมัย์ ได้จดัประชมุทางวชิาการระดบัชาติ 

ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอีสานใต้” 

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อเป็นเวทีน�าเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงถือเป็นการเช่ือมโยงพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ

แก่สังคมอีกโสตหนึ่งด้วย

 เป็นทีน่่ายนิดว่ีา แม้จะเป็นครัง้แรก แต่ก็มคีณาจารย์ นสิติจากสถาบนัต่าง ๆ  ทัง้ภายใน และภายนอก

ส่งบทความเข้าร่วมน�าเสนอในการประชุมทางวิชาการครั้งนี้จ�านวนทั้งสิ้น ๒๕๐ บทความ ซึ่งเท่ากับเป็นการให้

เกยีรตแิก่วทิยาลยัสงฆ์บรุรีมัย์อกีโสตหนึง่ด้วย ท�าให้วทิยาลัยสงฆ์บรุรีมัย์เองต้องตระหนกั และให้ความส�าคัญกบั

มาตรฐานทางวิชาการ และพยายามกลั่นกรองบทความทุกบทความเพื่อให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ตามระยะ

เวลาที่ก�าหนด

 อย่างไรก็ตาม จากภาพรวมของบทความซึ่งมีหลากหลาย ผู้น�าเสนอมีหลายระดับ ท�าให้คุณภาพของ

บทความก็มีหลายระดับตามไปด้วย คณะผู้จัดท�าได้แบ่งกลุ่มบทความออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มแรก เป็นบทความ

ที่ผ่านการประเมินในระดับดีมาก มีการแก้ไขเล็กน้อย กลุ่มที่สอง เป็นบทความที่ผ่านการประเมินระดับดี แต่ก็

จ�าเป็นต้องปรบัแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และกลุม่ทีส่าม เป็นบทความทีม่ข้ีอสงัเกตจากคณะกรรมการประเมนิค่อน

ข้างมาก และต้องได้รบัการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จงึจะสามารถตพีมิพ์ได้ ท�าให้ระยะเวลาในการตพีมิพ์บทความ

ต้องแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ โดยระยะแรกจะเลือกบทความกลุ่มแรก และกลุ่มที่สองบางส่วนตีพิมพ์ไปก่อน ส่วน

กลุม่ทีส่ามเมือ่ได้รบัการแก้ไขปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะจากเจ้าของบทความแล้ว กจ็ะทยอยตพีมิพ์เผยแพร่ตาม

อีกครั้ง

 อนึ่ง แม้คณะกรรมการจะพยายามท�างานจนเต็มความสามารถแล้วก็ตาม แต่ด้วยข้อจ�ากัดหลายๆ 

ประการ ก็อาจยังท�าให้มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ซึ่งข้อบกพร่องเหล่าน้ี คณะท�างานขอน้อมรับ และจะขอยกยอด

เป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในโอกาสต่อไป 

 ท้ายที่สุดขออนุโมทนาคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ทุ่มเทท�างานในครั้งนี้ หวังว่า 

ประสบการณ์คราวครั้งนี้ จะท�าให้พวกเราเข้มแข็งในโอกาสต่อไป

(พระครศูรปัีญญาวกิรม, ดร.)

รองผู้อ�านวยการฝ่ายวชิาการ

ประธานคณะกรรมการจดัท�าเอกสารทางวชิาการ
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ถ้อยแถลง

 มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาลัยสงฆ์บรุรีมัย์ เป็นมหาวทิยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย 

ด�าเนินงานการจัดการศึกษาตามแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

องค์พระผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยที่มีพระราชประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งการศึกษาพระไตรปิฎกและ

วิชาการชั้นสูงส�าหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ โดยมีแนวทางในการจัดการศึกษาคือ การศึกษาพระพุทธ

ศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

 การศึกษาหลักธรรมค�าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจและเข้าถึงพร้อมทั้งน�าศาสตร์

สมัยใหม่มายืนยันรับรองความเป็นมณีรัตนะแห่งพุทธธรรม แล้วเผยแผ่ต่อสังคมในรูปแบบการจัดการความรู้

สู่สาธารณะ เป็นภารกิจต้องรับผิดชอบและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย โดยภารกิจอันส�าคัญนี้มหาวิทยาลัยมหา

จฬุาลงกรณราชวิทยาลยัในส่วนกลางได้ด�าเนนิการและถือปฏิบตัอิย่างดย่ิีง ครบถ้วน เพ่ือแบ่งเบาภารกจินี ้วทิยาลัย

สงฆ์บุรีรัมย์จึงด�าริและด�าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น

 การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้ด�าเนินตามเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

และส�านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ให้แนวทางไว้ว่า “การเผยแผ่ผลงานวิจัย

ในการประชมุวชิาการระดบัชาตหิมายถงึการน�าเสนอบทความวจิยัในท่ีประชุมวชิาการและบทความฉบบัสมบรูณ์ 

(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ท่ีมีกองบรรณาธิการ

จัดท�ารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และต้องมีผล

งานจากสถาบนัภายนอกอย่างน้อยร้อยละ ๒๕” นอกจากนี ้มหาวทิยาลัยยังได้รับความร่วมมือจากส�านกังานคณะ

กรรมการอดุมศกึษา ส�านกังานคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาต ิส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการวจิยั และเครือข่าย

สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอีสานใต้เป็นเจ้าภาพด้วย

 การจัดประชุมครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มีความ

สอดคล้องกับยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยัคอื ยทุธศาสตร์ที ่๑ วา่ด้วยการผลติบัณฑติและพฒันาการ

จดัการเรียนการสอนทีม่คีณุภาพมาตรฐาน ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ ว่าด้วยการส่งเสรมิการวิจยัและพัฒนาองค์ความรูเ้พ่ือ

เพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับชาติ กลยุทธ์ที่ ๗ ว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการเผยแผ่ผลงานวิจัย

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตัวบ่งชี้คณะกรรมการอุดมศึกษาองค์ประกอบที่ ๒ ว่าด้วยการวิจัย นอกจาก

นี้การจัดการประชุมครั้งนี้มีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาในด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารวิชาการ และการจัดการความรู้

 ในนามคณะผู้จัดท�าเอกสารรายงานการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ พระเดช

พระคุณพระพรหมบณัฑติ, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัยท่ีมีต่อวทิยาลัยสงฆ์บรุรีมัย์ 
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ดุจบิดาผู้ห่วงใยลูก ๆ ทุกคนตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณพระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่เป็น

ศูนย์รวมพลังสามัคคีของชาวมหาจุฬาฯ ตลอดมา ขอขอบพระคุณพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ ทีเ่มตตาติดตามการจัดงาน รวมทัง้ให้ค�าชีแ้นะ วธีิการด�าเนนิงานทีท่รงคุณค่ายิง่ ขอขอบพระคุณอาจารย์

พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนงานระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์

บุรีรัมย์ด้วยเมตตาเสมอ ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สูยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการงานทั่วไป 

ผู้เป็นดุจคลังข้อมูลทุกเรื่อง คอยชี้แนะการท�างานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งเสมอมา

 ขอขอบพระคุณท่านผูบ้รหิาร คณาจารย์ และบคุลากรทุกภาคส่วนของมหาวทิยาลัยท้ังส่วนกลางและ

ทีว่ทิยาลยัสงฆ์บรุรีมัย์ทีเ่มตตาส่งเสรมิสนบัสนนุการจดังานคร้ังนี ้ท้ังด้านก�าลังความคิด ก�าลังกายและก�าลังทรพัย์ 

ทั้งมวลนี้คือพลังให้การขับเคลื่อนงานวิชาการเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงยั่งยืน

(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกฉทั จารเุมธชีน)

รกัษาการผูอ้�านวยการบัณฑติศกึษา

ทีป่รึกษาผูอ้�านวยการวทิยาลยัสงฆ์บุรรีมัย์ ด้านวชิาการ
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รปูแบบการจดัการศึกษาเพ่ือรองรบัประชาคมอาเซยีนของ ๑

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั

 ผศ.ดร.ธน ูศรีทอง

รปูแบบการเรยีนการสอนตามหลกัไตรสิกขาของโรงเรยีนเทศบาลวดัคลองโพธิ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ๑๒

 พระมหาพชัรพงศ์ ปภสสฺโร

ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการสวดอภิธรรมในงานศพตามหลักบญุกริยิาวตัถ ุ ๒๑

 พระครปูระสตุปัญโญภาส (นุกลู ปญญฺาโภ/แก้วชมภ)ู

ภมูปัิญญาการทอผ้าไหมลายโบราณของชุมชนบ้านแกใหญ่ อ�าเภอเมอืง จังหวดัสริุนทร์ ๓๒

 สวสัดิ ์แก้วแบน

การใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงานของธนาคารหมูบ้่านตามแนวพระราชด�าร ิ ๔๔

ต�าบลเสาธง อ�าเภอร่อนพิบลูย์ จงัหวัดนครศรธีรรมราช

 มณฑา อณุพนัธ์

วธิกีารประยกุต์ใช้หลกัฆราวาสธรรมในการแก้ปัญหาความแตกแยกในครอบครวั ๕๒

 พระโรลนี รตนสโีล (หนุ)

ผลการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง ความสมัพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทติย์ และดวงจนัทร์ ๖๑

กลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๒ โดยใช้ชดุกจิกรรม

 วภิาพร วมุิล

กระบวนการสร้างความสามคัคีของรฐัตามแนวพระพทุธศาสนา ๗๑

 พระวชิาญ อาทโร

อตัลกัษณ์ทางสนุทรยีภาพด้านดนตรใีนสถานศึกษา: กรณโีรงเรยีนตาเนนิราษฏร์วิทยาคาร  ๘๔

อ�าเภอเนนิสง่า จังหวัดชยัภูมิ

 ประกายเพชร กุลหนิต้ัง

มรณานสุสตอัินเป็นสมถยานิกในการเจรญิวิปัสสนา ๙๓

 พระครสูมุห์ณรงค์ ฉนทฺธมฺโม

การส่งเสรมิสขุภาวะชุมชนผ่านผูน้�าเกษตรกรวิริยะบารม ี ๑๐๑

 สรรเพชร เพยีรจัด, จารนิ ีม้าแก้ว, สทิธพิงค์ ค้าเจรญิ

การบริหารจดัการนโยบายเรยีนฟร ี๑๕ ปี อย่างมคีณุภาพในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ๑๑๔

สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

 ดร.สาคร มหาหงิคุ์

การปฏิบตัติามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการของเดก็และเยาวชนตามความคดิเหน็ ๑๒๖

ของผู้ปกครอง ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา

 จนิตนา ฉลองเนตรสดใส
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ศกึษาวเิคราะห์ปรัชญาการศึกษาของโรงเรยีนสตัยาไส จงัหวดัลพบุร ี ๑๓๘

 พระสพุจน์ สขุวฑฺฒโน

การประยกุต์ใช้หลกัอทิธิบาท ๔ ในการเรยีนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาระดบัช่วงชัน้ที ่๓  ๑๔๖

โรงเรยีนไทยรฐัวิทยา ๓๑ ต�าบลทุง่น้าว อ�าเภอสอง จงัหวดัแพร่

 นางสาวภานมุาศ ดาวดึงส์

การพฒันาบทเรยีนบนเว็บด้วยเทคนคิกลุม่สบืสวนสอบสวน เพือ่ส่งเสรมิความสามารถ ๑๕๔

ในการคิดวเิคราะห์ ส�าหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่๖

 วชัราพรรณ์ สอนจินซอื

การพฒันาองค์การแห่งการเรยีนรู ้ในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ๑๖๓

ประถมศกึษา ขอนแก่น เขต ๔

 ดร.วิจติร แพงโสภา, ดร.วชิยั ราชวงศ์ ผศ.ดร. ธรีะศกัดิ ์บงึมมุ

การจดัระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน อ�าเภอน�า้พอง ๑๗๑

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

 จรีพรรณ เบ้าบวัเงิน

การพฒันาบคุลากรตามหลกัสัปปรุสิธรรม ๗ ในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ๑๗๘

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๔

 ดร.วิจติร แพงโสภา

ผลการจดัการเรยีนรู้ เรือ่ง วัฒนธรรมท้องถ่ินกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา  ๑๘๙

และวฒันธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ โดยใช้ชดุการเรยีนร่วมกับกระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื

 ธนกิา กอบแก้ว, อทิธวัิตร ศรสีมบัติ

การศกึษาผลการคดิวิเคราะห์และสมัฤทธ์ิผลทางการเรยีนวชิาส�านวนไทย ๑๙๙

โดยอาศยัหลกัการคดิแบบโยนโิสนมสกิาร: กรณศึีกษา ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาครุศาสตร์ในมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา

 วรเดช มแีสงรุทร/จามจุร ีนสิยนัต์/ผศ.กลุวดี พทุธมงคล/รุง้เพชร วรพงศาทติย์/หทยัวรรณ มณวีงษ์

ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ๒๐๖

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

 พรีะพล สรุาสา

อทิธิพลความเชือ่เรือ่งพระนิพพานทีม่ผีลต่อสงัคมไทย ๒๑๕

 ผศ.ดร.ประพฒัน์ ศรกีลูกจิ

ศกึษาหลกัมชัฌมิาปฏปิทา: กรณกีารบรรลธุรรมของพระจกัขุบาลเถระ ๒๒๕

 นางสาวกวนิธร พเิสฏฐศลาศยั

การศกึษาอโคจรทีมี่ผลกระทบต่อศรทัธาของชาวพุทธไทยในปัจจุบนั ๒๓๖

 พระครถูาวรคณุวตัร (ทีปธมฺโม/ภูยางโทน)
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อทิธิบาท ๔ ทีป่รากฏในพระไตรปิฎก ๒๔๗

 พระมหาโชตนพิิฐพนธ์ สทฺุธจิตฺโต

การศกึษาเชงิวิเคราะห์อนโุมทนากถาในตโิรกุทฑสตูร ๒๕๒

 พระมหาบุญช่วย ปคโุณ,

ศกึษาปฏิจจสมปุบาทในการเจริญวิปัสสนาภาวนา ๒๕๘

 นางสาวพรทพิย์ จินดาสทุธิ

ความเข้าใจความหมายงานพุทธศิลป์เรือ่งมโหสถชาดก: 

กรณศึีกษาภาพจติรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวดัสวุรรณาราม ราชวรวหิาร ๒๖๖

 นางสาวนธิวิรรณ กระจ่างคนัถมาตร

ศกึษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสิทธกิารโกศล (เมธ ปญญฺาวโร) ๒๗๔

 พระประกจิ ฐานกโร

ศกึษาสุภสญัญาวิปัลลาสในฐานเป็นอุปสรรคในการปฏบิตัวิปัิสสนาภาวนา ๒๗๙

 พระมหาสมชาย สิรภิทโฺท (ผลฤทธิ)์

ศกึษาปฏิกลูมนสิการในการปฏิบตัวิิปัสสนาภาวนา ๒๘๙

 พระมหาจ�าลอง ธมฺมวโร (ไชยสทิธิ)์

การศกึษาความเป็นผู้ว่าง่าย (โสวจสัสตา) ในคัมภีร์พระพทุธศาสนาเถรวาท ๓๐๒

 พระสมุห์ชาญณัฏฐ์ อทุาโน

ศกึษานวิรณ์ในการปฏิบตัวิิปัสสนาภาวนา ๓๑๔

 Bhikkhu Van Minh Angapunno (Nguyen)

กระบวนการเปลีย่นมจิฉาทฏิฐิสูส่มัมาทฏิฐติามแนวพระพทุธศาสนาเถรวาท ๓๒๔

 ดร.เจรญิ มณีจักร์ และคณะ

ศกึษาเหตเุกิดเหตุดบัของปัสสทัธิในการเจรญิวิปัสสนาภาวนา ๓๓๐

 พระครนูรินัดร์อดุมพร

การให้ค�าปรกึษาเชิงพุทธ: กรณลีะครโทรทศัน์ “วัยแสบสาแหรกขาด” ๓๔๐

 นางสาวแสงเดือน โพธิก์ณัฑ์

ศกึษาธาตกุรรมฐานทีเ่ป็นบาทฐานต่อการปฏิบตัวิปัิสสนาภาวนา ๓๔๙

 พระพงษ์เดช ปภสสฺโร

การศกึษากเิลสนัตรายในฐานะเป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัวิปัิสสนาภาวนา ๓๕๖

 พระบญุเริม่ จารวุณฺโณ

ศกึษาอวิชชาอันเป็นปัจจยาการในการปฏบิติัวิปัสสนาภาวนา ๓๖๖

 พระปลัดสมบติั สลีธโน

ศกึษาอปัปมาทธรรมในการปฏิบตัวิิปัสสนาภาวนา ๓๗๔

 พระจริวฒัน์ อตฺตทนโฺต
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ศกึษาปัจจยาการของปฏจิจสมปุบาทในการปฏบิตัวิิปัสสนาภาวนา ๓๘๑

 นายสวุพชิญ์ ศรศิลาทอง

การศกึษาอนปุพุพกิถาทีเ่ป็นปัจจยัเก้ือหนนุต่อการบรรลธุรรม ๓๙๐

 พระครบูวรสาธุวตัร

ศกึษาการบ�าเพญ็บารมแีละการบรรลอุนุตตรสมัมาสัมโพธญิาณของพระพทุธเจ้า ๔๐๐

ประเภทปัญญาธิกะ

 พระทรงพล กตฺิติปญโฺญ

การปฏิบตัธิรรมในจูฬธมัมสมาทานสตูร ๔๑๑

 ดร.บุญถงึ ประเมินมงคลกลุ, ดร. สริภพ สวนดง

การใช้หลกัฆราวาสธรรมในการพัฒนาคุณภาพชวิีตของประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลสทงิพระ  ๔๒๗

 อ�าเภอสทงิพระ จงัหวัดสงขลา

 พระครสูงัฆรกัษ์แดนชยั อภชิโย/รกัหมอ

การจดัการท่องเทีย่วเชงิพุทธของวัดพะโคะ ต�าบลชุมพล อ�าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ๔๓๖

 พระปลัดกจิจา กตฺิติญาโณ (ห้องโสภา)

ศกึษาความเชือ่เกีย่วกับพระบรมธาตเุจดย์ีนครศรธีรรมราช ๔๔๕

 นางสภุารตัน์ ชาญแท้

ปัจจยัท่ีมผีลต่อความมจีรยิธรรมของนักเรยีนโรงเรยีนสรุาษฎร์พทิยาอ�าเภอเมอืงฯ  ๔๕๖

จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี

 พระครใูบฎกีาค�ารณ กตปญุโฺญ (แก้วเกลีย้ง)

ศกึษาวเิคราะห์การพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาลกับพุทธวธิกีารพยาบาล ๔๖๗

 สญัญา ดาวเรอืง (ภกิษุณีธมฺมปภา)

ปัจจยัท่ีมอีทิธิพลต่อพฤตกิรรมการท�างานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที ่ ๔๗๘

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวัดนครศรธีรรมราช

 ไพรตัน์ ฉมิหาด

การวเิคราะห์มนษุยสมัพันธ์ตามหลกัสัปปรุสิธรรมของพระสังฆาธกิาร  ๔๘๘

 อ�าเภอทุง่ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 พระครสูถติกาญจนคณุ

ธรรมนูญหมูบ้่าน ๙ ดสีูก่ารพัฒนาเมอืงน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนื ๔๙๖

 ไว ชรีมัย์, พระครศูรปีรยิตัยานศุาสน์, พระธรรมนญู เพชรเลศิ

The Concept of Happiness in Buddhism in Accordance  ๕๐๕

with Somdej Phrabhuddhaghosajarn (P.A.Payutto)

 Wichian Chabutbuntharik
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Buddhist ethics and oneself governing ๕๑๗

 Dr. Raccha Sindhukūt

ความผาสกุทางจติวิญญาณ : คุณธรรมจริยธรรมในการท�างาน ๕๓๒

 รุง่สุรยิา หอมวนั 

ความมัน่คงของมนษุย์ในพระพุทธศาสนาตามหลักศลีห้า ๕๔๓

 พระสุเทดิ ทปีงฺกโร/งามประจบ

ศกึษาทัศนคตเิรือ่งพระอรหนัต์ในสมยัพุทธกาล ๕๕๘

 พระมหาพจน์ สวุโจ, ดร., พระสุเชษฐ์ จนทฺธมโฺม 

ความมัน่คงของมนษุย์ในบรบิทสังคมไทยท่ีก้าวสูศ่ตวรรษที ่๒๑ ๕๗๓

 พระครปูรยิติัปัญญาโสภณ (ชยั บรูณะ) 

การศกึษาวเิคราะห์พฤตกิรรมการรกัษาศีล ๕ ของชมุชนบ้านแพงพวย  ๕๘๗

อ�าเภอพลบัพลาชัย จงัหวัดบุรรีมัย์

 รุง่สุรยิา หอมวนั, ปิยวัฒน์ คงทรัพย์, พระครปูรยิติัภทัรคณุ

การประยกุต์ใช้หลักอิทธบิาท ๔ ในการจดัการเรยีนการสอนของคร ู ๕๙๙

องค์การบรหิารส่วนต�าบลสงูเนนิ อ�าเภอกระสงั จงัหวดับรุรีมัย์

 นางล�าดวน ดวงศรี 

 รศ.ดร.เอกฉทั จารเุมธชีน, พระสนุทรธรรมเมธ,ี ดร.พระครวูนิยัธรอ�านาจ พลปญโฺญ, ดร. 

การศกึษาวเิคราะห์ความกตญัญูกตเวทติาธรรมของเดก็นักเรยีน ๖๐๕

โรงเรยีนวดับ้านเมืองโพธ์ิ ต�าบลเมอืงโพธ์ิ อ�าเภอห้วยราช จงัหวดับรุรีมัย์

 ศศธิร อาญาเมือง 

 พระครวูนิยัธรอ�านาจ พลปญโฺญ, ดร. ผศ. ดร. ทวีศักดิ ์ทองทพิย์ 

สญัลักษณ์ : เคร่ืองประกอบพิธกีรรมแกลมอของชาวไทยกยู ๖๑๖

 ดร.ยโสธารา ศิรภิาประภากร 

Improving the quality of life based on Saddhama 3  ๖๓๐

 Dr. Raccha Sindhukūt

 Assoc. Prof. Dr. Ekkkachat Jarumetheechon

การยกระดบัคุณภาพบรกิารของพนกังานธนาคาร ๖๔๔

 นางสาวศรวีรรณ ดาวกระจาย 

 ดร. แม่ชกีาญจนา เตรียมธนาโชค, ดร. แม่ชทีศันา จริสริธิรรม 
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ศกึษาสังขารขนัธ์ในการปฏบัิตวิิปัสสนาภาวนา ๖๕๕

 พระพิไชยลกัษณ์ สธุมฺโม (วรพงศ์), พระมหาชติ านชโิต, ดร. 

การศกึษาการใช้หลักทฏิฐธัมมกัิตถสังวัตตนกิธรรมในการแก้ไขปัญหาความยากจน ๖๖๖

ในครอบครวั ต�าบลประโคนชัย อ�าเภอประโคนชัย จงัหวัดบรุรีมัย์

 พระตึก ธมมฺส�เวโค (วงั), พระมหาพจน์ สวุโจ, ดร./ ดร. ชยาภรณ์ สขุประเสรฐิ 

การจดัการเรยีนรูข้องพระสงฆ์ทีม่ต่ีอการส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ๖๗๖

แก่นกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนราชประชานเุคราะห์ ๑๔

อ�าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวัดหนองคาย

 พระครปัูญญาธรรมานกุจิ,ค.ม., พระสวุรรณ สทุธฺาโส,กศ.ม., นายมงคล มาเวยีง,กศ.ม., 

 ว่าที ่ร.ต.ชนะพล ดุลยเกษม,กศ.ม., นายไชยยา เมืองแทน,รป.ม.

วพิากษ์แนวคดิเผ่าพันธ์ุนยิมในพุทธปรชัญาเถรวาท  ๖๘๕

 พระอดเิรก อาทจฺิจพโล (โลกะนงั)

พทุธวิธกีารให้ค�าปรกึษาตามหลกักัลยาณมติร ๗๐๑

 วนัวสิาข์ ทมิมานพ

ความคดิเหน็ของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนต่อการพัฒนาวดัของเจ้าอาวาส ๗๑๖

วดัประทมุเมฆ ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมืองสรุนิทร์ จงัหวัดสุรนิทร์

 พระมหาโชตนพิิฐพนธ์ ผลเจรญิ

ภาคผนวก    

 ค�าสัง่วทิยาลยัสงฆ์บรุรีมัย์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ที ่๑/๒๕๖๐ ๗๓๓

 ค�าสัง่วทิยาลยัสงฆ์บรุรีมัย์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ที ่๓๘/๒๕๖๐ ๗๔๕
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รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Model of Educational Management of Mahachulalongkornrajavidyalaya

University to Support ASEAN Community

ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง *

บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษารูปแบบการจดัการศึกษาของประชาคมอาเซยีน เพ่ือศึกษารูป

แบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเพื่อน�าเสนอรูปแบบการจัดการศึกษา

เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นการวิจัยแบบผสมโดยประยุกต์

ใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อยกร่างรูปแบบ

การจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๒ การ

ตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เป็นตัวแทนของภาคเหนือ 

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการ

ค้นคว้า แบบสอบถาม แบบตรวจสอบปลายเปิด ใช้วิธีวิเคราะห์แบบบรรยาย 

 ผลการวิจัย พบว่า 

 รปูแบบการจัดการศกึษาเพ่ือรองรบัประชาคมอาเซยีนของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย 

เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงระบบโดยมีองค์ประกอบหลักในการจัดการศึกษา ดังนี้ 

 ๑) ด้านปัจจยัน�าเข้า ประกอบด้วย ๑.๑) การจดัโครงสร้างองค์กร มคีวามสอดคล้องกบันโยบายของรัฐ

มีความครอบคลุมภาระงาน มีความชัดเจนในด้านอ�านาจหน้าที่ ๑.๒) บุคลากร มีความสามารถในการใช้ภาษา

อังกฤษได้ระดับดีมาก มีการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษ การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน

การแลกเปลี่ยนบุคลากรฝึกงานกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ การส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตบริการ ๑.๓) นิสิต

มนีสิติชาวต่างประเทศเข้าศกึษาร้อยละ ๕๐ มกีารแลกเปล่ียนนสิิตกบัสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ มีการก�าหนด

คณุลกัษณะของบัณฑิตทีเ่อือ้ต่อความเป็นนานาชาต ิ๑.๔) งบประมาณ มกีารจดัท�าแผนกลยทุธ์ทางการเงนิ มกีาร

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนหลักสูตรนานาชาติอย่างเพียงพอ ๑.๕) หลักสูตร มีหลักสูตรนานาชาติที่บูรณาการ

เชื่อมโยงความเป็นอาเซียน มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม�่าเสมอ ๑.๖) แหล่งการเรียนรู้ มีเอกสาร

การสอนต�าราหนังสือวารสารภาษาอังกฤษแต่ละสาขาวิชาที่เพียงพอ มีห้องสมุดอิเลคทรอนิค มีความร่วมมือให้

บริการห้องสมดุระหว่างสถาบนัต่างชาต ิ๑.๗) สือ่เทคโนโลยี มีส่ือเทคโนโลยีการปฏบิตังิานท่ีเพียงพอ หลากหลาย 

และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ๑.๘) สภาพแวดล้อม มีการจัดบริบทและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อความเป็นนานาชาติ 

 * อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

๑
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 ๒) ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย ๒.๑) การบริหารจัดการ มีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 

และแผนงานของมหาวทิยาลยัเอือ้ต่อการจัดการศกึษาระดบันานาชาตใินประชาคมอาเซยีน การบรหิารจดัการเป็น

ไปตามหลักธรรมาภิบาลสากล มีโครงการความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ ๒.๒) การเรียนการสอน คณาจารย์

ใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมการเรียนการสอน มีรูปแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ มีการบูรณาการการเรียน

การสอนระหว่างรายวิชาและข้ามสาขาวิชา การใช้งานวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ มีการเรียนการสอนท่ีบูรณาการ

เชื่อมโยงประเด็นนานาชาติและวัฒนธรรมข้ามชาติ ๒.๓) การใช้ส่ือการเรียนการสอน คณาจารย์ใช้ส่ือเพ่ือการ

เรียนการสอนทันสมัย มีการให้นิสิตฝึกใช้สื่อที่ทันสมัยในกิจกรรมการเรียนการสอน ๒.๔) การวัดผลประเมินผล 

มีการวัดผลประเมินผลโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายด้วยภาษาอังกฤษ มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพเป็นจริง 

มีการวัดผลประเมินผลที่เน้นผลการปฏิบัติของนิสิตอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๓) ด้านผลผลิต ประกอบด้วย ๓.๑) คุณภาพบัณฑิต มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา ๓.๒) ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ มศัีกยภาพในการสือ่สารด้วยภาษาอังกฤษทัง้ในด้านการ

ฟัง พูด อ่าน และเขียน ๓.๓) ทักษะการวิจัย มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ตามระเบียบวิธีวิจัย ๓.๔) 

ทักษะความเป็นประชาธิปไตย มีศักยภาพในการเข้าใจยอมรับและปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย ๓.๕) การ

ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างในวิถีชีวิตของกลุ่มตนเองและกลุ่ม

คนอื่น ๓.๖) ทักษะทางวิชาชีพ มีความรู้และความสามารถในวิชาชีพ ค่านิยม จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

ค�าส�าคัญ: รูปแบบการจัดการศึกษา, ประชาคมอาเซียน, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Abstract

 The objectives of this research were to study the model of ASEAN community 

educational management, the model of Mahachulalongkornrajavidyalya University educational 

management, and to present the educational management model of Mahachulalongkorn-

rajavidyalya University to Support ASEAN Community. It was the mixed method by applying 

Delphi technique of two phases; drafting and examining the educational management model 

of Mahachulalongkornrajavidyalya University to Support ASEAN Community. The samples used 

were the campuses of Mahachulalongkornrajavidyalya University situated in the North, Centre, 

Northeast, and South of Thailand. The data collection instruments were notes, questionnaires, 

and open ended checklist. Descriptive analysis was used for data analysis. 

 The findings could be summarized as follows:

  The model of educational management of Mahachulalongkornrajavidyalya University 

to support ASEAN Community was the systematic administration model, consisted of 3 major 

elements, 18 minor elements, and 60 sub elements. They were as follows; 

 1) The input aspect was consisted of 1.1) the organization structure management 

comprised the concordance with state policy, coverage of workload, clarity in authority 1.2) the 

๒
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personnel comprised competency in using the English language, personnel development on 

English skills, job description, personnel exchanging, encouraging personnel with mental services 

1.3) the students comprised admission for foreign students, student exchanging, having more 

than fifty percent of foreign students, defining of international student quality, 1.4) the budget 

comprised having finance strategic plan, budget support for international program, clarity in 

budgeting, monitoring budget spending 1.5) the curriculum comprised having international pro-

gram, integration ASEAN elements in the curriculum, improvement of curriculum 1.6) the learning 

sources comprised adequacy of English documents and books, electronic library, cooperative 

library services among foreign institutions 1.7) the media and technology comprised adequacy 

and plenty of media and technology 1.8) the circumstances comprised having the international 

circumstances.

 2) The process aspects were 2.1) the educational administration comprised the 

university’s philosophy, vision, mission, goals, and plan which contributed to run the educa-

tion in ASEAN community, using the universal good governance 2.2) the learning and teaching 

management comprised the using of English language in the process of learning and teaching, 

emphasizing on student centred learning, integration, research based teaching, and crossed 

cultural learning 2.3) the using of teaching aids comprised the usage of modern and various 

teaching aids for both the lecturers and the learners 2.4) the learning evaluation comprised the 

usage of various methods and tools with authentic and practical evaluation.

 3) The production aspects were 3.1) the graduates’ qualification comprised qual-

ification framework of Higher Education 3.2) the English language usage skill comprised the 

competency in listening, speaking, reading, and writing skills 3.3) the research skill comprised the 

ability in knowledge searching with research methodology 3.4) the democratic mind comprised 

the graduates’ understanding and following democracy 3.5) the cultural difference acceptance 

comprised the graduates’ understanding and accepting of different ways of lives 3.6) the pro-

fessional skill comprised the graduates’ knowledge and ability in the concerned career, values, 

and ethics.

๑. บทน�า
  กระแสโลกาภวิตัน์ท�าให้ความสมัพนัธ์ข้ามชาตมีิบทบาทมากขึน้ก�าแพงระหว่างชาตลิดลง น�าด้วยการ

ค้าเสรข้ีามชาติทีล่ดก�าแพงภาษลีงโดยการตลาดและการแข่งขันเข้าไปแทนทีภ่ายใต้ข้อตกลงการค้าเสรขีององค์การ

ค้าโลก และข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีระหว่างสองประเทศตลอดจนข้อตกลงการค้าเสรีในภูมิภาค การค้าบริการ

เข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของข้อตกลง น�าเอาการศกึษาและอดุมศกึษาเข้าไปในฐานะสนิค้าบรกิารด้วย การเจรจาตกลงมี

การพจิารณาร่วมกนัของสิน้ค้าชนิดต่าง ๆ  ร่วมกบัการพิจารณาการอุดมศึกษาเป็นการเฉพาะด้วย หลายประเทศท่ีมี

การอดุมศกึษาก้าวหน้าได้มแีนวนโยบายใช้อดุมศึกษาเป็นประโยชน์ด้านการค้าระหว่างประเทศ และเป็นแหล่งราย

๓
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ได้ของประเทศหรือของสถาบันของตน ด้วยการขยายตัวของเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศ บริการอุดมศึกษา

ข้ามชาตมีิลกัษณะพิเศษและแปลกใหม่ทีก่ลไกการก�ากบัดแูลทีม่อียูเ่ดมิไม่เพยีงพอ การแข่งขนัจงึอยูใ่นสภาพทีไ่ม่มี

กติกาที่ดีและการก�ากับดูแลไม่ทั่วถึง น�าไปสู่สภาพการได้เปรียบเสียเปรียบที่ไม่ยุติธรรมสามารถเอารัดเอาเปรียบ

กันได้ ความเหลื่อมล�้าและความขัดแย้งระหว่างประเทศและสถาบันต่าง ๆ อาจเพิ่มขึ้นเป็นผลเสียทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว หากพิจารณาความสมัพนัธ์ของมหาวทิยาลยัไทยกบัมหาวทิยาลัยในประเทศเพ่ือนบ้านเป็นตวัอย่าง 

จะเหน็ว่า หลักการของการค้าเสรภีายใต้ระบบทนุนยิมทีมุ่ง่ก�าไรสูงสุดอาจได้ประโยชน์ในระยะส้ัน เป็นรายได้ของ

ผู้ที่เข้มแข็งกว่า แต่ในระยะยาวการที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ในภูมิภาคหรือในโลกได้ร่วมมือช่วยเหลือกัน สร้างความ

เจริญร่วมกันด้วยอัธยาศัยไมตรีน่าจะเป็นค�าตอบที่ดีกว่าเป็นอันมาก ๑ 

  การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองส่งผลให้ประเทศไทยต้องด�าเนินกิจกรรม

ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกให้สามารถแข่งขันได้ในทุกสถานการณ์ ซึ่งในปัจจุบันนับว่าประเทศไทยมีความเข้ม

แข็งทางเศรษฐกิจในระดับดีอันเนื่องมาจากการแข่งขันของภาคธุรกิจ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นองค์กรที่

สามารถช่วยในการผลิตก�าลังคนที่มีความรู้ความสามารถตอบสนองและเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเหล่า

นั้นให้สามารถแข่งขันได้ปัจจุบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตัวสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในแถบเอเชียอันเนื่อง

มาจากการรวมตวัของอาเซยีน ๑๐ ประเทศ เป็นหวัใจในการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิโลก ส่งผลให้ประเทศในอาเซยีนต้องเต

รียมความพร้อมในทุกด้าน และประเด็นที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ การเตรียมความ

พร้อมในการพัฒนากาลังคนการพัฒนาคนโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการ

ผลิตสินค้าและบริการอันเนื่องมาจากการใช้ความรู้สร้างมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นการอบรมและเตรียมกาลังคนให้พร้อม

ต่อการเปล่ียนแปลงของววิฒันาการของโลก เช่น การฝึกให้ผูเ้รยีนได้คดิวเิคราะห์มากกว่าการท่องจ�าซึง่นบัเป็นการ

จัดการเรียนการสอนท่ีท้าทายสาหรับการปฏิรูปการศึกษา นอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้างจิตส�านึกในการบริหาร

มหาวิทยาลัยในเรื่องการตลาด การลงทุน การบริหารจัดการ การวิเคราะห์ความคุ้มทุน เป็นต้น ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ 

จะมกีารรวมตวัของประชาคมอาเซยีนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการเปิดเสรทีางการค้าและบรกิารต่อระบบอดุมศกึษา

ท�าให้เกิดการเปิดเสารีทางการศึกษาที่จะท�าให้คนจ�านวน ๖,๐๐๐ ล้านคน ใน ๘ อาชีพมีการเคลื่อนย้ายได้ ได้แก่ 

วิศวกรรม สถาปนิกแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บริษัทส�ารวจสินค้า การท่องเที่ยว การโรงแรม อาหาร ดังนั้นสิ่งที่

ควรให้ความตระหนกัและรบีเร่งด�าเนนิการ คอื การจดัระบบอ�านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายของนกัศึกษา/

นักวิจัย/ครูอาจารย์ ระบบการถ่ายโอนหน่วยกิต ความมีมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อพร้อมต่อการแข่งขันในตลาด

โลกสถาบันการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาให้ความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะการสร้างอัตลกัษณ์ของคนไทยรุน่ใหม่เพือ่เป็นตวัเชือ่มกับประเทศในอาเซยีนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้

กบัภมูภิาคหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต้องตระหนกัถึงการวางยทุธศาสตร์ ทศิทางการบรหิารจัดการทีเ่หมาะสมส�าหรบั

อุดมศึกษาไทย รวมทั้งการปรับระบบราชการไทยเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ท�าให้ความเป็นเลิศ

มีความส�าคัญมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นในปัจจุบันสามารถ กล่าวได้ว่า อาเซียนเป็นเสมือนกรอบ

กันชนให้กับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ๒ 

๔

 ๑ จรสั สวุรรณเวลา, ความเป็นอสิระของมหาวทิยาลยัไทย, กรงุเทพฯ: ส�านักพมิพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, หน้า ๖๐-๖๑.

 ๒ สรุนิทร์ พศิสวุรรณ, สรุปประเดน็การบรรยาย “อาเซยีน ๒๐๑๕ กบัอุดมศกึษาไทย”, <acit.npru.ac.th/webdev/u_news/download.

php?file>, ๒/๙/๒๕๕๘, หน้า ๑-๒.
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 ท่ามกลางกระแสการแข่งขันด้านการจัดการศึกษาทั้งท่ีเป็นมหาวิทยาลัยของประเทศไทยและของ

ต่างประเทศที่จะเข้ามาให้บริการทางการศึกษาในประเทศไทย ท�าให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตสุรินทร์ ต้องด�าเนินการเพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตาม

กรอบการด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงมีความจ�าเป็นที่

จะต้องสร้างความร่วมมือ ความสัมพันธ์ และศึกษาผลกระทบด้านการจัดการศึกษากับสถาบันการจัดการศึกษา

ในต่างประเทศระดับอาเซียนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในหมู่ประชาคมอาเซียนตามค�าขวัญของ

ประชาคมอาเซยีนทีว่่า “หนึ่งวิสยัทัศน ์หนึง่เอกลักษณ์ หนึง่ประชาคม” จากการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ

เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียนสู่การบรรลุเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์

ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบร่างนโยบายเพื่อด�าเนินงานตาม

ปฏิญญาชะอ�า-หัวหิน ด้านการศึกษา จ�านวน ๕ นโยบาย ดังนี้ นโยบายที่ ๑ การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของครู คณาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘ นโยบายที่ ๒ 

การพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชนให้มีทักษะท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าว

สูป่ระชาคมอาเซยีน เช่น ความรูภ้าษาองักฤษ ภาษาเพ่ือนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความช�านาญการ

ทีส่อดคล้องกับการปรบัตัวและเปลีย่นแปลงทางอตุสาหกรรม และการเพ่ิมโอกาสในการหางานท�าของประชาชน 

รวมทัง้การพจิารณาแผนผลติก�าลงัคน นโยบายที ่๓ การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือส่งเสรมิการหมุนเวยีนของ

นกัศกึษาและครอูาจารย์ในอาเซยีน รวมทัง้เพือ่ให้มีการยอมรับในคุณสมบตัทิางวชิาการร่วมกนัในอาเซยีน การส่ง

เสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษาทาง

ไกล ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม

ทางอาชีพ ทั้งในขั้นต้นและขั้นต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของ

ประเทศสมาชิกของอาเซียน นโยบายที่ ๔ การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการ

ก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ประกอบด้วย การจดัท�าความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษา การพัฒนาความ

สามารถ ประสบการณ์ในสาขาวชิาชพีส�าคญัต่างๆ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีการศึกษา ควบคู่กบัการเปิดเสรีด้านการ

เคลื่อนย้ายแรงงาน นโยบายที่ ๕ การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส�าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ๓

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ในฐานะเป็นองค์กรหนึ่งในสถาบันการ

ศกึษาระดบัอดุมศกึษาซึง่อยูภ่ายใต้การก�ากบัของรฐับาล ได้พยายามพัฒนาองค์กรให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้และ

เป็นทีย่อมรับของสงัคมทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย วิทยาเขต

สุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ ห้วยเสนง หมู่ ๘ ต�าบลนอกเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้ด�าเนินการจัดการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพโดยยึดหลักปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณการ

กับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม เชื่อมโยงการเรียนรู้ในภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน และมุ่งพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ เปิดด�าเนินการ

ผลิตบัณฑิตทั้งหมด จ�านวน ๓ คณะ ได้แก่ คณะพุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ โดยเปิดการ

เรียนการสอนในแต่ละระดับหลักสูตร จ�านวนทั้งสิ้น ๖ สาขาวิชา ประกอบด้วยระดับปริญญาตรี จ�านวน ๕ สาขา

 ๓ http://blog.eduzones.com/wigi/81880 ค้นวนัที ่๙ สงิหาคม ๒๕๕๖.

๕
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วิชา ได้แก่ ๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒) สาขาวิชาสังคมศึกษา ๓) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ๔) สาขา

วิชารัฐศาสตร์ ๕) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ส่วนในระดับปริญญาโท จ�านวน ๑ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนิสิตจ�านวนทั้งสิ้น ๕๒๒ รูป/คน มีบุคลากรทั้งสิ้น ๖๗ รูป/คน แบ่งเป็น

อาจารย์ จ�านวน ๓๐ รูป/คน และต�าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ จ�านวน ๓๗ รูป/คน มีอาคารเรียนและอาคารบริการ 

รวมทั้งสิ้น จ�านวน ๑๕ หลัง ๔

 จากปัญหาและผลกระทบดังกล่าว จึงมีความจ�าเป็นต้องศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซยีนของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือจะได้น�าไปเป็นกรอบนโยบายในการบริหาร

การจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ให้มปีระสทิธภิาพอนัจะน�าไปสูค่วามพร้อมในการ

จัดการศึกษา สร้างความสัมพันธ์ในการจัดการศึกษา กับสถาบันการจัดการศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน

 ๒.๒ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ๒.๓ เพือ่น�าเสนอรปูแบบการจัดการศึกษาเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีนของมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม กล่าวคือ การศึกษาเชิงปริมาณ และการศึกษาเชิงคุณภาพ โดย

ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย จึงแบ่งวิธีด�าเนินการวิจัยออกเป็น ๒ ระยะ ๕ ขั้นตอน ประชากรที่ใช้ใน

การศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ และภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับ

วิทยาเขตซึ่งเป็นตัวแทนของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ดังรายละเอียดการน�า

เสนอตามล�าดับ ต่อไปนี้

 ระยะที่ ๑ การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อยกร่างรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั แบ่งเป็น ๓ ขัน้ตอน ประกอบด้วย ขัน้ตอนท่ี ๑ การศึกษาวเิคราะห์

เอกสารและจดัท�าเป็นรปูแบบการจัดการศกึษาของประชาคมอาเซยีน เป็นการศึกษาข้อมลูพ้ืนฐานจากแหล่งข้อมลู

ทั้งที่เป็นเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ และข้อมูลท่ีปรากฏในแหล่งข้อมูลอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ

ศึกษาของประชาคมอาเซียน โดยใช้เครื่องมือแบบบันทึกการค้นคว้าการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นจึงได้ยกร่าง

รูปแบบการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน ขั้นตอนที่ ๒ การศึกษาส�ารวจสถาบันด้านสภาพปัจจุบัน ปัญหา 

และรูปแบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามเพ่ือ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(วังน้อย) ๖๐ รูป/คน วิทยาเขตเชียงใหม่ ๖๐ รูป/คน วิทยาเขตขอนแก่น ๖๐ รูป/คน วิทยาเขตสุรินทร์ ๓๕ รูป/

คน วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ๓๕ รูป/คน และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๓๕ รูป/คน รวมทั้งสิ้นจ�านวน ๒๘๕ 

 ๔ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย, รายงานผลการตรวจสอบและประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน วทิยาเขตสริุนทร์ ปีการศึกษา 

๒๕๕๖, เอกสารอดัส�าเนา, หน้า ๗-๑๓.

๖
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รูป/คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ซึ่งได้มาโดยการ

เลอืกแบบเจาะจง จากนัน้จงึได้ยกร่างรปูแบบการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย ขัน้

ตอนที ่๓ การยกร่างรปูแบบการจัดการศกึษาเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีนของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช

วิทยาลัย ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ ๑ และ ขั้นตอนที่ ๒ มาศึกษาวิเคราะห์และด�าเนินการยก

ร่างรปูแบบการจดัการศกึษาเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีนของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เพือ่น�า

ไปด�าเนินวิจัยในระยะที่ ๒ ต่อไป

 ระยะที่ ๒ การตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ ๑ การตรวจสอบร่างรูป

แบบการจดัการศกึษาเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีนของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ผูว้จิยัน�าร่างรปูแบบการจัดการศกึษาเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีนของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

ที่ได้จากการยกร่างในระยะที่ ๑ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน ๕ ท่าน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้วิธี

การให้ผู้เชี่ยวชาญได้ใช้เครื่องมือแบบตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ ความสอดคล้อง ความเหมาะ

สม และความเป็นไปได้ ๕ พร้อมความเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดท�ารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากนั้นผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการ

ตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์เพื่อหาค่าสถิติร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

น�าผลที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปลความหมายโดยก�าหนดขอบเขตของค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนด ส่วน

การวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นเพิ่มเติม ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา แล้วสรุปเป็นความเรียงในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่ม

เติมตามความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนที่ ๒ การปรับปรุงร่างรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ

รองรบัประชาคมอาเซยีนของมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย ผู้วจิยัน�าผลการตรวจสอบและความเหน็

เพิม่เตมิเกีย่วกบัร่างรปูแบบการจัดการศกึษาเพือ่รองรับประชาคมอาเซยีนของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช

วทิยาลยั ทีไ่ด้จากผูเ้ชีย่วชาญมาปรบัปรงุแล้วจัดท�าเป็นรปูแบบการจดัการศกึษาเพ่ือรองรบัประชาคมอาเซยีนของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔. สรุปผลการวิจัย
 ๑. รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย มีองค์ประกอบหลักในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวทิยาลยั จ�านวน ๓ องค์ประกอบหลกั ได้แก่ องค์ประกอบหลกัที ่๑ปัจจยัน�าเข้า มอีงค์ประกอบรอง จ�านวน ๘ 

องค์ประกอบรอง และมอีงค์ประกอบย่อย จ�านวน ๒๖ องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลักด้านที ่๒ กระบวนการ 

มีองค์ประกอบรอง จ�านวน ๔ องค์ประกอบรอง และองค์ประกอบย่อย จ�านวน ๒๓ องค์ประกอยย่อย และองค์

ประกอบหลักที่ ๓ ผลผลิต มีองค์ประกอบรอง จ�านวน ๖ องค์ประกอบรอง และมีองค์ประกอบย่อย จ�านวน ๑๐ 

องค์ประกอบย่อย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 ๕ วโิรจน์ สารรตันะ, การวจิยัทางการบรหิารการศึกษา: แนวคดิและกรณศีกึษา, (ขอนแก่น: คลงันานาวทิย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๖๕. 

๗
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  ๑.๑ องค์ประกอบหลักที่ ๑ ด้านปัจจัยน�าเข้า ประกอบด้วย องค์ประกอบรองที่ ๑ การจัด

โครงสร้างองค์กร มี ๓ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ๑) มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ๒) มีความครอบคลุม

ภาระงาน ๓) มีความชัดเจนในด้านอ�านาจหน้าที่ องค์ประกอบรองที่ ๒ บุคลากร มี ๕ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 

๑) บุคลากรสามารถการใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก ๒) การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ๓) การ

พัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ๔) การแลกเปลี่ยนบุคลากรฝึกงานกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ๕) การ

ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตบริการ องค์ประกอบรองที่ ๓ นิสิต มี ๔ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ๑) การรับนิสิตชาวต่าง

ประเทศเข้าศกึษา ๒) การแลกเปลีย่นนสิติกบัสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ๓) นสิติต่างประเทศเข้ามาศึกษาร้อย

ละ ๕๐ ๔) มีการก�าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่เอื้อต่อความเป็นนานาชาติ องค์ประกอบรองที่ ๔ งบประมาณ 

มี ๕ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ๑) การจัดท�าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๒) ระบบการจัดหางบประมาณเหมาะสม ๓) 

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนหลักสูตรนานาชาติ ๔) ระบบการใช้จ่ายงบประมาณชัดเจน ๕) ระบบตรวจสอบการ

ใช้จ่ายงบประมาณ องค์ประกอบรองที่ ๕ หลักสูตร มี ๓ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ๑) มีหลักสูตรนานาชาติ ๒) มี

การบรูณาการหลักสตูรทีเ่ชือ่มโยงความเป็นอาเซยีน ๓) มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรท่ีทันสมัยและเช่ือมโยง

กับประชาคมอาเซียน องค์ประกอบรองที่ ๖ แหล่งการเรียนรู้ มี ๓ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ๑) มีเอกสารการสอน 

ต�ารา หนังสือ วารสาร ภาษาอังกฤษแต่ละสาขาวิชาที่เพียงพอ ๒) มีห้องสมุดอิเลคทรอนิคส์ ๓) มีความร่วมมือให้

บริการห้องสมุดระหว่างสถาบันต่างชาติ องค์ประกอบรองที่ ๗ สื่อเทคโนโลยี มี ๒ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ๑) มี

สื่อเทคโนโลยีการปฏิบัติงานที่เพียงพอและหลากหลาย ๒) มีสื่อเทคโนโลยีการปฏิบัติงานที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

และองค์ประกอบรองที่ ๘ สภาพแวดล้อม มี ๑ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ๑) มีการจัดบริบทและสภาพแวดล้อมที่

เป็นกายภาพให้เอื้อต่อความเป็นนานาชาติ เช่น สถานที่พักของนักศึกษาหรือนิสิต สถานที่ประสานงานที่ใช้ภาษา

อังกฤษ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นต้น 

  ๑.๒ องค์ประกอบหลักที่ ๒ ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย องค์ประกอบรองที่ ๑ การบริหาร

จัดการ มี ๑๒ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ๑) ปรัชญามหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาระดับ

นานาชาติในประชาคมอาเซียน ๒) วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย มีคุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อการจัดการศึกษาระดับ

นานาชาติในประชาคมอาเซียน ๓) พันธกิจท่ีปรากฏในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเอื้อต่อการจัดการศึกษาระดับ

นานาชาติในประชาคมอาเซียน ๔) เป้าหมายที่ปรากฏในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเอื้อต่อการจัดการศึกษาระดับ

นานาชาติในประชาคมอาเซียน ๕) กลยุทธ์ที่ปรากฏในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเอื้อต่อการจัดการศึกษาระดับ

นานาชาติในประชาคมอาเซียน ๖) ตัวชี้วัดการจัดการศึกษาระดับนานาชาติที่ปรากฏในแผนพัฒนามหาวิทยา

ลัยฯ มีความชัดเจนและเป็นไปได้ ๗) มีแผนงานที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาระดับนานาชาติในประชาคมอาเซียน 

ประกอบด้วย การจัดท�าแผนพัฒนาระยะยาว แผนปฏิบัติการประจ�าปี ๘) มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ

บาลสากล ๙) มส่ีวนงานด้านกจิการต่างประเทศ ๑๐) มกีจิกรรม/โครงการความร่วมมอืกบัองค์กรต่างประเทศ ๑๑) 

มกีารสร้างความตระหนักเก่ียวกบัความเป็นนานาชาตใินประชาคมอาเซยีน ๑๒) มีการเปิดเทอมและปิดเทอมการ

จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน องค์ประกอบรองที่ ๒ การเรียนการสอน มี ๖ องค์

ประกอบย่อย ได้แก่ ๑) คณาจารย์ใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมการเรียนการสอน ๒) รูปแบบการสอนเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ ๓) การบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างรายวิชาและข้ามสาขาวิชา ๔) การใช้งานวิจัยเป็นฐานการ

เรียนรู ้๕) มกีารเรยีนการสอนทีบู่รณาการเชือ่มโยงประเด็นนานาชาตแิละวฒันธรรมข้ามชาติในประชาคมอาเซยีน 

๖) มีการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ องค์ประกอบรองที่ 

๓ การใช้สื่อการเรียนการสอน มี ๒ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ๑) คณาจารย์ใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอนทันสมัย

๘
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หลากหลายและมีความเป็นนานาชาติ ๒) มีการเปิดโอกาสให้นิสิตฝึกใช้สื่อที่ทันสมัยหลากหลายและมีความเป็น

นานาชาติในกิจกรรมการเรียนการสอน องค์ประกอบรองที่ ๔ การวัดผลประเมินผล มี ๔ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 

๑) มีการวัดผลประเมินผลโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่ทันสมัยและหลากหลาย ๒) มีการใช้สื่อการวัดผลประเมิน

ผลด้วยภาษาอังกฤษ ๓) มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพเป็นจริง ๔) มีการวัดผลประเมินผลที่เน้นผลการปฏิบัติ

ของนิสิตอย่างเป็นรูปธรรม 

   ๑.๓. องค์ประกอบหลักที่ ๓ ด้านผลผลิต ประกอบด้วย องค์ประกอบรองที่ ๑ บัณฑิตมี

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มี ๕ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ๑) บัณฑิตมี

พฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับในสังคม ประกอบด้วย ความกล้าหาญทางจริยธรรม ความเข้าใจผู้อื่น ความเข้าใจ

โลก การมีจิตสาธารณะ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ และการเป็นแบบอย่างที่ดี ๒) บัณฑิตมีความรอบรู้ ความ

ตระหนัก ความเข้าใจ ทั้งในมิติความกว้างและความลุ่มลึกในศาสตร์สาขาที่ศึกษา ความสามารถ ประเมินค่าองค์

ความรู้ และน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ๓) บัณฑิตมีศักยภาพการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท�าความเข้าใจ 

ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ ความสามารถในการประเมิน การวินิจฉัย การแก้

ปัญหา และการพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ๔) บัณฑิตมีศักยภาพในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น 

การใส่ใจช่วยเหลอื มมีมุมองเชงิบวก มวีฒุภิาวะทางอารมณ์ และทางสังคม รวมถงึการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม ๕) บัณฑิตมีศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลและการสื่อสาร รวมถึงศักยภาพในการเข้าถึง การประมวล

ผลและการเลอืกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ องค์ประกอบรองที ่๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

มี ๑ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ บัณฑิตมีศักยภาพในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้าน

การฟัง พูด อ่าน และเขียน องค์ประกอบรองที่ ๓ ทักษะการวิจัย มี ๑ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ บัณฑิตมีความ

สามารถในการค้นคว้าหาความรูอ้ย่างเป็นระบบเพือ่หาค�าตอบประเดน็ทีส่งสยัโดยมีระเบยีบวธิอีนัเป็นทีย่อมรบัใน

แต่ละศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบรองที่ ๔ ทักษะความเป็นประชาธิปไตย มี ๑ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 

บัณฑิตมีศักยภาพในการเข้าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย องค์ประกอบรองที่ ๕ การยอมรับ

ความแตกต่างทางวฒันธรรม ม ี๑ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ บณัฑิตมีความเข้าใจ และการประนปีระนอมในรูปแบบ

ของกิจกรรรมมนุษย์ที่มีความแตกต่างทางการปฏิบัติในวิถีชีวิตของกลุ่มตนเองและกลุ่มคนอื่น องค์ประกอบรอง

ที ่๖ ทกัษะทางวชิาชพี มี ๑ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ บณัฑติมคีวามสามารถประเภทต่าง ๆ  ทีจ่�าเป็นต่อการน�าความรู้

ทางวิชาชีพ ค่านิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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 จากรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ดังกล่าว สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้

แผนภูมิ ๑ ร่างรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๐

๑. การจัดโครงสร้างองค์กร
(๓ องค์ประกอบย่อย)

๑. การบริหารจัดการ
(๑๒ องค์ประกอบย่อย)

๑. บัณฑิตมีมาตรฐานผลการเรียน
รู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
(๕ องค์ประกอบย่อย)๒. บุคลากร 

(๕ องค์ประกอบย่อย)
๒. การเรียนการสอน 
(๖ องค์ประกอบย่อย)

๔. งบประมาณ 
(๕ องค์ประกอบย่อย)

๔. การวัดผลประเมินผล 
(๔ องค์ประกอบย่อย)

๖. แหล่งการเรียนรู้ 
(๓ องค์ประกอบย่อย)

๓. นิสิต
(๔ องค์ประกอบย่อย)

๓. การใช้สื่อการเรียนการสอน
(๒ องค์ประกอบย่อย)

๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
(๑ องค์ประกอบย่อย)

๓. ทักษะการวิจัย
(๑ องค์ประกอบย่อย)

๔. ทักษะความเป็นประชาธิปไตย
(๑ องค์ประกอบย่อย)

๖. ทักษะทางวิชาชีพ
(๑ องค์ประกอบย่อย)

๕. การยอมรับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม

(๑ องค์ประกอบย่อย)

๕. หลักสูตร 
(๓ องค์ประกอบย่อย)

๘. สภาพแวดล้อม 
(๑ องค์ประกอบย่อย)

๑. 
องค์ประกอบหลัก

ด้านปัจจัยน�าเข้า 
(๘ องค์ประกอบรอง 

๒๖ องค์ประกอบย่อย)

๒.
องค์ประกอบหลัก

ด้านกระบวนการ
(๔ องค์ประกอบรอง 

๒๔ องค์ประกอบย่อย)

๓.
องค์ประกอบหลัก

ด้านผลผลิต
(๖ องค์ประกอบรอง 

๑๐ องค์ประกอบย่อย)

รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

๗. สื่อเทคโนโลยี 
(๒ องค์ประกอบย่อย)
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๕. ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้ง

ต่อไป ตามล�าดับ ดังนี้ 

 ๕.๑ ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

  ๕.๑.๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของวิทยาเขต 

ควรพิจารณาน�ารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย โดยก�าหนดเป็นแนวนโยบายให้ส่วนงานระดับวิทยาเขตน�าไปเป็นแนวทางการจัดการศึกษาด้านพันธ

กิจการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

  ๕.๑.๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วน

งานจัดการศึกษาที่อยู่ในก�ากับของมหาวิทยาลัย เพ่ือด�าเนินการตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย

  ๕.๑.๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตต่าง ๆ ท่ีตั้งอยู่ในแต่ละเขตพ้ืนท่ี 

ควรพิจารณาเพื่อประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ในการด�าเนินงานด้านพันธกิจการผลิตบัณฑิตตามความเหมาะสมด้านบริบทของภูมิภาคและ

ความพร้อมของแต่ละวิทยาเขต

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

  ๕.๒.๑ ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านการวิจัย การบริการ

วิชาการ การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ

บรรณานุกรม

จรัส สุวรรณเวลา. ความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยไทย. กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ 

 มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

สุรินทร์ พิศสุวรรณ. สรุปประเด็นการบรรยาย “อาเซียน ๒๐๑๕ กับอุดมศึกษาไทย”. <acit.npru.ac.th/

 webdev/u_news/download.php?file>, ๒/๙/๒๕๕๘.

 http://blog.eduzones.com/wigi/81880 ค้นวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

 การศึกษาภายใน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖.

วโิรจน์ สารรตันะ. การวิจยัทางการบรหิารการศกึษา: แนวคิดและกรณีศกึษา. ขอนแก่น: คลังนานาวทิยา, ๒๕๕๓. 

๑๑
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รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขา

ของโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

A MODEL OF TEACHING ACCORDING TO THREEFOLD LEARNING 

WAT KLONGPHO MUNICIPAL SCHOOL UTTARADIT PROVINCE

พระมหาพัชรพงศ์ ปภสฺสโร *

พระครูโกวิทอรรถวาที, ดร. **

ดร.อรอนงค์ วูวงค์ ***

บทคัดย่อ

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขา ของโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ เพื่อศึกษาหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามหลัก

ไตรสกิขาของโรงเรยีนเทศบาลวดัคลองโพธิ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ และเพ่ือวเิคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนตามหลัก

ไตรสิกขาของโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า

  ๑. หลกัไตรสิกขาในพระพทุธศาสนาเถรวาท ได้แก่ การเรยีนรูก้ระบวนการทีผ่ัสสะทั้ง ๖ ประการของ

มนุษย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจได้สัมผัสและสัมพันธ์กับสิ่งเร้า ควบคุมพฤติกรรมทางกายและทางวาจา (ศีล) 

ฝึกฝนอบรมพฤติกรรมทางใจให้สงบจากสิ่งรบกวนใด ๆ  (สมาธิ) พัฒนาความคิด ทัศนคติให้ถูกต้องดีงามตามแนว

แห่งพุทธะ รู้เท่าทันปัจจุบันสามารถเผชิญกับปัญหาได้อย่างองอาจไม่ขลาดกลัว (ปัญญา)

 ๒. รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ทั้ง ๓ ด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

 ๓. วิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ โดยผู้บริหารและครูจัดกิจกรรมในวันส�าคัญทางพุทธศาสนา เร้าความสนใจเด็ก ให้สะอาดเรียบร้อย 

ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ เน้นให้ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิติั รูจ้กัท�างานเป็นหมู่ จดักจิกรรมสอดแทรกคุณธรรมหลักเศรษฐกจิ

พอเพียงใช้สอยปัจจัย ๔ อย่างคุ้มค่า เชิญวิทยากรที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรมทางพุทธศาสนามาให้ความรู้ ส่งเสริมวัดหรือ

ศาสนสถานที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประจ�าของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

บ้าน วัดและโรงเรียน 

 

ค�าส�าคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน, ไตรสิกขา, โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

  * พระมหาพัชรพงศ์ ปภสฺสโร, มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ** อาจารย์ประจ�าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

  *** อาจารย์ประจ�าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

๑๒
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Abstract

 Research Style teaching by threefold. School District of Wat Pho Uttaradit To study 

the threefold in Theravada Buddhism. To study the teaching of the school by threefold Wat 

Pho. Uttaradit And to analyze patterns of teaching by the school district, Wat Pho threefold. 

Uttaradit The research found that

  1. Main threefold in Theravada Buddhism, including the learning process, the six senses 

of the human eye, ear, nose, tongue, body and mind experience associated with the stimulus. 

Physical and verbal behavior (unethical) behavior training the mind to rest from any interference 

(meditation) to develop the attitude to be a pretty good idea of enlightened along. Knowingly 

present to face the problem may not fear (wisdom).

 2. A form of instruction by the school district, Wat Pho threefold. Uttaradit is appro-

priate in all the three levels.

 3. pattern analysis taught by the school district, Wat Pho threefold. Uttaradit By ad-

ministrators and teachers on important Buddhist event. Kids' attention To clean Follow the five 

precepts, the students focused action. Known as Category Main Event fielded moral sufficiency 

and cost of living factor 4 speakers with stature. Buddhist enlightenment to know. Promoting 

temple or monastery used as a learning center for the school continued. Activities to promote 

mutual learning between the houses. Temples and schools

Keywords: Model of Teaching According, Threefold Learning Watklongpho Municipal School 

Uttaradit Province.

๑. บทน�า
 การศึกษาถือเป็นหัวใจส�าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีความรู้ ความสามารถในการ

เติมโตที่ไปเป็นพลังของชาติที่ดีในอนาคตดังค�าของพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรง

พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๔ อันเป็นสิ่งที่

แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของการศึกษา เพราะเป็นปัจจัยให้เกิดความเจริญทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และ

ประเทศชาติ

  “การศกึษาเป็นปัจจัยส�าคญัในการสร้างและพฒันาองค์ความรู ้ความคดิความประพฤต ิและคุณธรรม

ของบคุคล สงัคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาทีด่แีก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกนัทุก ๆ  ด้าน สงัคม

และบ้านเมอืงนัน้กจ็ะมพีลเมอืงทีม่คีณุภาพซึง่สามารถธ�ารงรักษาความเจริญม่ันคงของประเทศชาตไิว้ และพัฒนา

ให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด” ๙ 

๑๓

  ๙ ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหา, ค�าพ่อสอน: ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสเกี่ยวกับเด็กและ

เยาวชน, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๒), หน้า ๘๗.
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 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) ได้ให้ทัศนะเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการไตรสกิขาไว้

ว่า “การจดัการเรยีนการสอนตามหลกัไตรสกิขานอกจากจะบรูณาการพทุธธรรมกบับทเรยีนแล้ว ยงัต้องบรูณาการ

สถานศึกษากับชุมชนอีกด้วย” 
๑๐

 ในขณะที่ สุมน อมรวิวัฒน์ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตาม

แนวพทุธศาสตร์ว่า “พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ทรงวางหลกัการพฒันามนษุย์และหลกัเรยีนรูไ้ว้อย่างเป็น

ระบบ ครบกระบวนการมีองค์ประกอบและขั้นตอนตามล�าดับต่อเนื่องสมบูรณ์” 
๑๑

 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนมี

ลกัษณะทีส่อดคล้องกบัการจดัการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนาซ่ึงใช้วธิกีารสอนท่ีปฏบิติัได้จรงิ บรูณาการคุณค่า

ของความเป็นมนุษย์ ๕ ประการ ที่เชื่อมโยงหลักไตรสิกขาอย่างชัดเจน ได้แก่ ความจริง (Truth) ความรักความ

เมตตา (Love) ความสงบ (Peace) การประพฤติชอบ (Right Conduct) การไม่เบียดเบียน (Non-Violence) ส่ง

ผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งสามด้าน คือ คนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขซึ่งสอดคล้องกับหลักการ

จดัการศกึษาตามหลกัไตรสกิขา คอื เน้นให้ผูเ้รยีนมีศลี สมาธ ิและปัญญาเป็นพืน้ฐานทีส่�าคัญ กระบวนการจดัการ

เรียนรู้ เป็นสิ่งที่ควรท�าการศึกษาวิจัยเนื่องจากใช้หลักการสอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ๕ ประการ 

 โรงเรยีนหนึง่ในโรงเรียนรปูแบบใหม่ทีจ่ะช่วยผลกัดันให้เดก็และเยาวชนไทยสามารถด�ารงชวีติได้อย่าง

มีความสุข ความส�าคัญของโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่น�าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ 

หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการเรียนของสถานศึกษา โดยเน้นกรอบการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา อย่าง

บูรณาการ จะเน้นด�าเนินการให้ผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ลักษณะการเกื้อกูลสัมพันธ์

โรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน จะมีลักษณะของการร่วมมือ ทั้งสถานศึกษา บ้าน วัด และสถาบันต่างๆ ในชุมชน ด้วย

ศรัทธาและฉันทะที่จะท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้ ในสังคมตามวิถีแห่งพุทธธรรม เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน และเรียนรู้

รากเหง้าวฒันธรรมอนัดงีามของไทยอกีด้วย การพฒันาบคุลากรและคุณลักษณะบคุลากร แม้จะยึดเดก็เป็นส�าคัญ 

แต่บุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครู มีความส�าคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นปัจจัย ให้ผู้เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ทั้ง

การเป็นผู้จัดการเรียนรู้ และการเป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตจริง 
๑๒

 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เป็น โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ต�าบลท่าอิฐ อ�าเภอเมือง 

จงัหวดัอตุรดติถ์ สงักดัเทศบาลเมอืงอตุรดติถ์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยโรงเรียนเทศบาลวดัคลอง

โพธ์ิเป็นโรงเรยีนเทศบาลต้นแบบของเทศบาลเมืองอตุรดิตถ์ปัจจบุนัโรงเรยีนเทศบาลวดัคลองโพธิแ์บ่งการเปิดการ

สอนเป็นระดบัประถมศกึษาและระดับก่อนประถมศกึษา (ปฐมวยั)
๑๓

 โดยโรงเรียนมกีารจดัการเรียนการสอนได้น�า

หลกัไตรสิกขาของพระพุทธศาสนามาประยกุต์ใช้ในการจัดการเรยีนการสอนเพือ่พฒันานกัเรยีนให้สมบรูณ์ด้วยศลี 

สมาธิและปัญญา

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียน

เทศบาลวดัคลองโพธ์ิ จังหวัดอตุรดิตถ์เพือ่เป็นแนวทางในการส่งเสรมิรปูแบบการเรยีนการสอนตามหลกัไตรสกิขา

ของโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างชัดเจนมากขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

  ๑๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโฺต), ทางสายอสิรภาพของการศกึษาไทย, (กรงุเทพมหานคร: บรษิทัสหธรรมกิ จ�ากดั, ๒๕๔๑), หน้า ๕๒.
  ๑๑ สมุน อมรววิฒัน์, “หลกัการเรยีนรูต้ามแนวพทุธศาสตร์ ทกัษะการเผชญิสถานการณ์”, (นนทบุร:ี มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, ๒๕๔๒), หน้า ๘.
  ๑๒ ไพรัช สูแ่สนสุข และบรรเจอดพร สู่แสนสขุ, การด�าเนนิงานโรงเรยีนวิถพีทุธ, [ออนไลน์]: แหล่งท่ีมา; http://www.my.opera.com 

[๒๑ มิ.ย. ๕๙].
  ๑๓ โรงเรยีนเทศบาลวดัคลองโพธิ,์ [ออนไลน์] : แหล่งทีม่า ; www.wkpms.ac.th [๒๑ ม.ิย. ๕๙].

๑๔
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 ๒.๒ เพือ่ศกึษารปูแบบการเรยีนการสอนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรยีนเทศบาลวัดคลองโพธิ ์จงัหวดั

อุตรดิตถ์

 ๒.๓ เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 

จังหวัดอุตรดิตถ์

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยจะด�าเนินการเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่ 

 ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาท จากข้อมูลเอกสารปฐมภูมิ คือ พระ

ไตรปิฎก และข้อมูลทุติยภูมิ ต�ารา หนังสือแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาที่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนตาม

หลักไตรสิกขาของโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 ขัน้ตอนท่ี ๒ ศกึษารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรยีนเทศบาลวดัคลองโพธิ ์จงัหวดั

อตุรดติถ์ โดยศกึษาจากเอกสาร สอบถามและสมัภาษณ์ ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั ได้แก่ นกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๖ 

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ ์จังหวัดอตุรดิตถ์ จ�านวน ๔๐ คนและสมัภาษณ์ ผูบ้รหิาร และครู จ�านวน ๕ คน

 ขั้นตอนที่ ๓ เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนเทศบาลวัดคลอง

โพธิ ์จังหวดัอตุรดติถ์ ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั ได้แก่ นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนเทศบาลวดัคลองโพธิ ์จงัหวดั

อุตรดิตถ์ จ�านวน ๔๐ คนและสัมภาษณ์ ผู้บริหาร และครู จ�านวน ๕ คน

๔. สรุปผลการวิจัย
 ๔.๑ หลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาท

 การเรียนรู้คือกระบวนการที่ผัสสะทั้ง ๖ ประการของมนุษย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจได้สัมผัสและ

สัมพันธ์กับสิ่งเร้า เกิดธาตุรู้ คือ รู้สึก, หมายรู้, รู้คิด, รู้แจ้ง และมีการกระท�าโต้ตอบฝึกฝนอบรมตนเองหรือโดย

กลัยาณมติรจนประจกัษ์ผล เกดิความรูแ้ละความดี สามารถสร้างความผาสุกตามสมควรแก่เหตปัุจจัย และมีความ

เป็นอิสระพ้นจากทุกข์และความเป็นทาสของอารมณ์ โดยการจัดการการรับรู้ทางอายตนะทั้ง ๖ เป็นการจัดการ

การเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์โดยอาศัยกระบวนการทั้ง ๓ คือ ควบคุมพฤติกรรมทางกายและทางวาจา (ศีล) 

ฝึกฝนอบรมพฤติกรรมทางใจให้สงบจากสิ่งรบกวนใด ๆ  (สมาธิ) พัฒนาความคิด ทัศนคติให้ถูกต้องดีงามตามแนว

แห่งพุทธะ รู้เท่าทันปัจจุบันสามารถเผชิญกับปัญหาได้อย่างองอาจไม่ขลาดกลัว (ปัญญา)

 สอดคล้องกบังานวจัิยของ พระพทุธพิงศ์ ปภากโร (แร่ทอง) ได้ท�าการศกึษาเรือ่ง สภาพและปัญหาการ

จดัการเรยีนรูต้ามแนวไตรสกิขาในโรงเรยีนมัธยมศกึษา : ศกึษาเฉพาะกรณ ีเขตตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร พบว่า 
๑๔ 

สภาพการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารมีสภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวไตรสิกขาในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมใน

ระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริหารมีสภาพการจัดการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะในระดับมาก

ที่สุด ด้านระบบในระดับมาก ด้านระบบหลักสูตรสถานศึกษาในระดับมากและด้านสภาพแวดล้อมในระดับมาก 

ครูมีสภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวไตรสิกขาในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมในระดับมาก แต่พิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า ครูมีสภาพการจัดการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักไตรสิกขาในระดับปานกลาง แต่มี

  ๑๔ พระพุทธิพงศ์ ปภากโร (แร่ทอง), สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามแนวไตรสิกขาในโรงเรียนมัธยมศึกษา: กรณีศึกษา เฉพาะเขต

ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๑).

๑๕
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สภาพการจดัการเรยีนรู้ด้านบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ์ทีเ่ป็นกลัยาณมติรและด้านกจิกรรมพ้ืนฐานชีวติประจ�าวนั

ในระดบัมาก นกัเรยีนมีสภาพการจัดการเรยีนรูต้ามแนวไตรสกิขาในโรงเรยีนมธัยมศึกษาโดยรวมในระดบัมาก และ

เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า นักเรียนมีสภาพการจัดการเรียนรู้ทั้งด้านกาย ด้านศีล ด้านจิต และด้านปัญญา

ในระดับมาก และสอดคล้องกับ พระมหาบรรจง จนฺทคุตฺโต (แผ่นทอง) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง คุณภาพการจัดการ

ศึกษาแก่เด็กและเยาวชนตามหลักไตรสิกขา: กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสวนดอก จังหวัด

เชียงใหม่ พบว่า 
๑๕

  ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนตามหลักไตรสิกขา โดยภาพรวม

ทั้งหมด ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดี เมื่อพิจารณาเรียงตามล�าดับปัจจัย คือ

  ๑. ปัจจัยด้านผลผลิต หรือผลสัมฤทธิ์ (Product = P2, outcome) ได้รับการประเมินคุณภาพ

ในระดบัด ีเรยีงตามล�าดับตวัชีว้ดั ดังนี ้ตัวชีว้ดัด้านผลกระทบต่อบ้าน/วดั/โรงเรยีน ตวัชีว้ดัด้านการน�าไปใช้ปฏบิตัิ

จริงในชีวิตประจ�าวัน (ภาวนา ๔) และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา

  ๒. ปัจจัยด้านบรบิท (Context = C) ได้รบัการประเมนิคณุภาพในระดบัดี เรยีงตามล�าดบัตัวชีว้ดั

ดังนี้ ตัวชี้วัดด้านวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดด้านการประเมินโครงการ

  ๓. ปัจจัยด้านปัจจัยป้อนเข้า (Input = I) พบว่า ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดี เรียงตาม

ล�าดับตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดด้านบุคลากร ตัวชี้วัดด้านหลักสูตร/กฎระเบียบ ตัวชี้วัดด้านสถานที่ ตัวชี้วัดด้านวัสดุ

อุปกรณ์/สื่อการสอน และตัวชี้วัดด้านงบประมาณ ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพในระดับพอใช้

  ๔. ปัจจัยด้านกระบวนการปฏิบัติ (Process = P1) พบว่า ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดี 

เรยีงตามล�าดบัตวัชีว้ดั ดงันี ้ตวัชีว้ดัด้านการบรหิารจดัการ ตวัช้ีวดัด้านกจิกรรมสนบัสนนุ ตวัชีว้ดัด้านกจิกรรมการ

เรียนการสอน และตัวชี้วัดด้านการวัดผลและประเมินผล 

 ๔.๒ รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ สรุปทุกด้านโดยภาพรวมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ได้แก่

  ๑. ด้านศีล นกัเรยีนดูแลการแต่งกายให้สะอาดเรยีบร้อย นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ ซือ่สตัย์ ตรง

ต่อเวลา และนักเรียนมีความกตัญญูต่อครูผู้สอน 

  ๒. ด้านสมาธิ ครูผู้สอนส่งเสริมให้ปฏิบัติสมาธิก่อนและหลังเลิกเรียน นักเรียนได้สวดมนต์ ท�า

สมาธิสม�่าเสมอก่อนเข้าเรียน และนักเรียนระลึกเสมอในค�าสอนของครูผู้สอน 

  ๓. ด้านปัญญา นักเรียนพิจารณาวิธีการส่งเสริมการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างปัญญาอย่าง

ละเอียด นักเรียนรู้จักบริโภคใช้สอยปัจจัย ๔ (อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค) อย่างรู้คุณค่าที่เหมาะสม

กับวัย และนักเรียนตั้งใจฟัง ซักถาม สืบค้นในรายวิชาต่างๆ สม�่าเสมอ 

 สอดคล้องกบั พระมหาเสกสรร จริภาโส (จีแ้สง) ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง “การศกึษาวเิคราะห์หลกัไตรสกิขา

ที่มีต่อการจัดการศึกษาไทย” พบว่า๑๖ 
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นกระบวนการศึกษาตามแนวพระพุทธ

ศาสนา เป็นมรดกธรรมขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า พระองค์ทรงวางแบบแผนในการศกึษาไว้สบืมาจนถงึ

๑๖

  ๑๕ พระมหาบรรจง จนทฺคุตโฺต (แผ่นทอง), คุณภาพการจดัการศึกษาแก่เดก็และเยาวชนตามหลักไตรสกิขา: กรณศีกึษา ศนูย์ศกึษาพทุธศาสนา

วันอาทิตย์วดัสวนดอก จงัหวดัเชยีงใหม่, วทิยานพินธ์ พทุธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาพระพทุธศาสนา, (บณัฑติวทิยาลยั: มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช

วิทยาลยั, ๒๕๕๐).
  ๑๖ พระมหาเสกสรร จริภาโส (จีแ้สง), “การศกึษาวิเคราะห์หลกัไตรสิกขาทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาไทย”, วทิยานพินธ์ พุทธศาสตรมหาบณัฑติ, 

สาขาพระพทุธศาสนา, (บณัฑติวทิยาลัย: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, ๒๕๕๒).
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ปัจจุบัน ประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาและต้องส่งเสริมให้ชนในชาติมีการศึกษา ดังนั้น

แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ จังได้จัดการศึกษาของไทยบนพื้นฐานแนวคิดตามหลักไตรสิกขา โดยการน�า

หลักไตรสิกขาไปใช้ในการจัดการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ ดังนี้ โดยค�านึงถึงสาระการเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นส�าคัญ มุ่งเน้นพัฒนาให้ครบทั้งด้านพุทธิพิสัย (ปัญญา) จิตพิสัย (สมาธิ) และทักษะ

พสัิย (ศีล) หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานกลุม่สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้องจดัให้บรูณาการกบักลุม่

สาระอื่น ๆ ด้วย เช่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ก็มุ่งส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการท�างาน 

เป็นต้น กระบวนการเรียนการสอน ผู้สอนต้องจัดให้มีบรรยากาศของการเรียนรู้ มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย 

น่าสนใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กิจกรรมการเรียนการสอนต้องมีความหลากหลาย มุ่งส่ง

เสริมด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และปัญญา ซึ่งเทียบได้กับหลักภาวนา ๔ คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา 

และปัญญาภาวนา การวัดและประเมินผลสามารถท�าได้หลายรูปแบบเช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ผู้ใกล้ชิด

เป็นต้น การวัดและการประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นสิ่งที่ท�าได้ยาก เพราะผู้ถูกประเมินอาจไม่ให้ข้อมูล

ตามความเป็นจริง การวัดและประเมินผลต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เรียน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ผล

การวัดและประเมินจึงจะมีความน่าเชื่อถือ

 หลักไตรสิกขาที่ปรากฏในหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียน

การสอนในระดับประถมศึกษา ศีลได้แก่ การสมาทานศีล แสดงตนเป็นพุทธมามกะแล้วรักษาศีล ๕ ตามที่สามา

ทานนั้น สมาธิ เป็นผลที่เกิดจากการสวดมนต์ แผ่เมตตา เจริญจิตภาวนาตามหลักอานาปานสติ การท�างานที่ได้

รับมอบหมายส�าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ปัญญา เช่น วิเคราะห์การกระท�าของบุคคลที่เป็นแบบอย่างในการน�าหลัก

ธรรมไปปฏิบัติ เป็นต้น และ ทรงกรด เจริญพร ได้ท�าการศึกษาเรื่อง “องค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวหลักพุทธ

ธรรมพทุธศาสนา” สรปุผลการศกึษาว่า องค์การแห่งการเรยีนรูต้ามแนวหลักธรรมพุทธศาสนา ประกอบด้วยหลัก

ธรรมในแต่ละหลักการ ดังนี้ หลักการที่ ๑ ความรอบรู้แห่งตน ได้แก่ ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ๒ ธรรมมีอุปการะ

มาก ๒ ไตรสิกขา ปัญญา ๓ ฆราวาสธรรม ๔ หลักการที่ ๒ รูปแบบ วิธีคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง ได้แก่ โยนิโส

มนสิการ พรหมวิหาร ๔ วุฒิธรรม ๔ สติปัฏฐาน ๔ อคติ ๔ หลักการที่ ๓ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ได้แก่ สุจริต ๓ 

เทศนาวิธี ๔ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ กัลยาณมิตรธรรม ๗ หลักการที่ ๔ การเรียนรู้เป็นทีม ได้แก่ ฆราวาส

ธรรม ๔ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ สัปปุริสธรรม ๗ อปริหานิยธรรม ๗ หลักการที่ ๕ การคิดเชิงระบบ ได้แก่ 

โยนิโสมนสิการ ไตรลักษณ์ อริยสัจ ๔ กาลามสูตร ปฏิจจสมุปบาท ๑๗

 ๔.๓ วิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 

จังหวัดอุตรดิตถ์

 ๑) ด้านศีล ผู้บริหารและครูจัดกิจกรรมช่วยเร้าความสนใจเด็ก ให้สะอาดเรียบร้อย ปฏิบัติตามหลัก

ศลี ๕ เน้นให้ผูเ้รยีนลงมือปฏิบัติ รูจั้กท�างานเป็นหมู ่จดักจิกรรมสอดแทรกคุณธรรมหลกัเศรษฐกจิพอเพียงใช้สอย

ปัจจัย ๔ อย่างคุ้มค่า

 ๒) ด้านสมาธิ ผู้บริหารและครูเน้นการจัดกิจกรรมในวันส�าคัญทางพุทธศาสนาและกิจกรรมไหว้พระ 

สวดมนต์หน้าเสาธง ในห้องเรียนทุกๆชั่วโมง จัดกิจกรรมอบรมธรรมะในวันส�าคัญทางพุทธศาสนาโดยนิมนต์พระ

สงฆ์มาสอนธรรมะ บรรยายธรรม และเข้าค่ายคุณธรรม สวดมนต์ ท�าสมาธิ ก่อนและหลังเรียนสม�่าเสมอ

๑๗

  ๑๗ ทรงกรด เจริญพร, “องค์การแห่งการเรียนรูต้ามแนวหลกัพทุธธรรมพทุธศาสนา”, วทิยานพินธ์ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการ

ศกึษา, (บณัฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยับรูพา, ๒๕๕๒), บทคดัย่อ.
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 ๓) ด้านปัญญา ผู้บริหารและครูเชิญวิทยากรที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรมทางพุทธศาสนามาให้ความรู้ ส่งเสริม

วัดหรือศาสนสถานที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประจ�าของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างบ้าน วัดและโรงเรียน

 สอดคล้องกบังานวจิยัของ พระพทุธพิงศ์ ปภากโร (แร่ทอง) ได้ท�าการศึกษาเรือ่ง สภาพและปัญหาการ

จดัการเรยีนรู้ตามแนวไตรสกิขาในโรงเรียนมัธยมศกึษา : ศกึษาเฉพาะกรณ ี เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร พบว่า๑๘ 

สภาพการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารมีสภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวไตรสิกขาในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมใน

ระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริหารมีสภาพการจัดการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะในระดับมาก

ที่สุด ด้านระบบในระดับมาก ด้านระบบหลักสูตรสถานศึกษาในระดับมากและด้านสภาพแวดล้อมในระดับมาก 

ครูมีสภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวไตรสิกขาในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมในระดับมาก แต่พิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า ครูมีสภาพการจัดการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักไตรสิกขาในระดับปานกลาง แต่มี

สภาพการจดัการเรยีนรู้ด้านบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ์ทีเ่ป็นกลัยาณมติรและด้านกจิกรรมพ้ืนฐานชีวติประจ�าวนั

ในระดบัมาก นกัเรยีนมีสภาพการจัดการเรยีนรูต้ามแนวไตรสกิขาในโรงเรยีนมธัยมศึกษาโดยรวมในระดบัมาก และ

เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า นักเรียนมีสภาพการจัดการเรียนรู้ทั้งด้านกาย ด้านศีล ด้านจิต และด้านปัญญา

ในระดบัมาก และ พระมหาบรรจง จนทฺคตุโฺต (แผ่นทอง) ได้ท�าการวิจยัเรือ่ง คุณภาพการจดัการศึกษาแก่เด็กและ

เยาวชนตามหลักไตรสิกขา: กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ๑๙ 

 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนตามหลักไตรสิกขา โดยภาพรวมทั้งหมด 

ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดี เมื่อพิจารณาเรียงตามล�าดับปัจจัย คือ

 ๑. ปัจจัยด้านผลผลิต หรือผลสัมฤทธิ์ (Product = P2, outcome) ได้รับการประเมินคุณภาพใน

ระดับดี เรียงตามล�าดับตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อบ้าน/วัด/โรงเรียน ตัวชี้วัดด้านการน�าไปใช้ปฏิบัติ

จริงในชีวิตประจ�าวัน (ภาวนา ๔) และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา

 ๒. ปัจจยัด้านบรบิท (Context = C) ได้รบัการประเมนิคุณภาพในระดบัด ีเรยีงตามล�าดบัตวัชีว้ดั ดงันี้ 

ตัวชี้วัดด้านวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดด้านการประเมินโครงการ

 ๓. ปัจจัยด้านปัจจัยป้อนเข้า (Input = I) พบว่า ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดี เรียงตามล�าดับ

ตวัชีว้ดั ดังนี ้ตวัชีว้ดัด้านบคุลากร ตัวชีว้ดัด้านหลกัสตูร/กฎระเบยีบ ตวัช้ีวดัด้านสถานท่ี ตวัช้ีวดัด้านวสัดอุุปกรณ์/

สื่อการสอน และตัวชี้วัดด้านงบประมาณ ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพในระดับพอใช้

 ๔. ปัจจัยด้านกระบวนการปฏิบัติ (Process = P1) พบว่า ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดี เรียง

ตามล�าดบัตวัชีว้ดั ดงันี ้ตัวชีวั้ดด้านการบรหิารจัดการ ตัวชีว้ดัด้านกิจกรรมสนบัสนนุ ตัวชีว้ดัด้านกจิกรรมการเรยีน

การสอน และตัวชี้วัดด้านการวัดผลและประเมินผล 

๑๘

  ๑๘ พระพทุธพิงศ์ ปภากโร (แร่ทอง), สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนรูต้ามแนวไตรสกิขาในโรงเรยีนมธัยมศกึษา: กรณศีกึษา เฉพาะเขตตลิง่ชนั 

กรุงเทพมหานคร, วทิยานพินธ์ พทุธศาสตรมหาบณัฑติ, สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา, (บณัฑติวทิยาลัย: มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย, ๒๕๕๑).
  ๑๙ พระมหาบรรจง จนทฺคตุโฺต (แผ่นทอง), คณุภาพการจัดการศกึษาแก่เด็กและเยาวชนตามหลกัไตรสกิขา: กรณศึีกษา ศูนย์ศกึษาพุทธศาสนา

วันอาทิตย์วดัสวนดอก จงัหวดัเชยีงใหม่, วทิยานพินธ์ พทุธศาสตรมหาบณัฑติ, สาขาวชิาพระพุทธศาสนา, (บณัฑติวิทยาลยั: มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช

วิทยาลยั, ๒๕๕๐).
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 ด้านสมาธิ ครูผู้สอนส่งเสริมให้ปฏิบัติสมาธิก่อนและหลังเลิกเรียน นักเรียนได้สวดมนต์ ท�าสมาธิสม�่า

เสมอก่อนเข้าเรยีน นกัเรยีนระลกึเสมอในค�าสอนของครผููส้อนโดยเน้นการจัดกจิกรรมในวนัส�าคญัทางพทุธศาสนา

และกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์หน้าเสาธง ในห้องเรียนทุกๆ ชั่วโมง จัดกิจกรรมอบรมธรรมะในวันส�าคัญทางพุทธ

ศาสนาโดยนิมนต์พระสงฆ์มาสอนธรรมะ บรรยายธรรม และเข้าค่ายคุณธรรม สวดมนต์ ท�าสมาธิ ก่อนและหลัง

เรียนสม�่าเสมอ

 ด้านปัญญา นักเรียนพิจารณาวิธีการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างปัญญาอย่างละเอียด 

รู้จักบริโภคใช้สอยปัจจัย ๔ (อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค)อย่างรู้คุณค่าที่เหมาะสมกับวัย ตั้งใจฟัง ซัก

ถาม สืบค้นในรายวิชาต่างๆ สม�่าเสมอโดยโรงเรียนเชิญวิทยากรที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรมทางพุทธศาสนามาให้ความรู้ ส่ง

เสรมิวดัหรอืศาสนสถานทีใ่ช้เป็นแหล่งเรยีนรูป้ระจ�าของโรงเรยีนอย่างต่อเนือ่ง จดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูร่้วม

กันระหว่างบ้าน วัดและโรงเรียน

๖. ข้อเสนอแนะ 

 ผู้วิจัยเสนอข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  ๑) ด้านศลี หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรส่งเสริมให้นกัเรียนมีความเสียสละในส่วนตัวให้กบัการเรียน

มากยิ่งขึ้น ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ เป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิต และท�างานและเรียนรู้ด้วยความตั้งใจ อดทน ขยัน

หมั่นเพียรด้วยการสร้างกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มั่นคง และยั่งยืน

  ๒) ด้านสมาธ ิหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรส่งเสรมิให้โรงเรยีนได้จัดกจิกรรมสวดมนต์ ท�าสมาธทิ�าให้

นกัเรยีนเข้าใจสิง่ทีเ่รยีนมากยิง่ขึน้ มคีวามเพยีรพยายามให้ความร่วมมือในการจดักจิกรรมการเรียนการสอน ต้ังใจ

เรียนสม�่าเสมอในแต่ละรายวิชา

๑๙

๕. อภิปรายผลการวิจัย
 รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขาของ

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธ์ิ จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาพรวม ๓ 

ด้าน นกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๖ โรงเรยีนเทศบาลวดัคลอง

โพธ์ิ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แสดง

ให้เห็นถึงการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนมี

ศักยภาพมาก

 ด้านศีล นักเรียนดูแลการแต่งกายให้สะอาด

เรียบร้อย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความ

กตัญญูต่อครูผู ้สอนโดยโรงเรียนจัดกิจกรรมช่วยเร้าความ

สนใจเด็ก ให้สะอาดเรียบร้อย ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ เน้นให้ผู้

เรียนลงมือปฏิบัติ รู้จักท�างานเป็นหมู่ จัดกิจกรรมสอดแทรก

คุณธรรมหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้สอยปัจจัย ๔ อย่างคุ้มค่า



20 21รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

  ๓) ด้านปัญญา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้นักเรียนพิจารณาหาเหตุผลในปัญหาต่างๆ

เกี่ยวกับการเรียนอย่างสม�่าเสมอ มีการทดสอบ สอบสวน ทดลองการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนสม�่า

เสมอ สังเกต เฝ้าดูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูอย่างตั้งใจ 

 ๖.๒ ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพื่อวิจัยครั้งต่อไปในประเด็นดังต่อไปนี้

  ๑. ศึกษาวิจัยรูปแบบก ารเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

อุตรดิตถ์

  ๒. ศกึษาวิจยัการจดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูต้ามหลักไตรสิกขา ของโรงเรยีนเทศบาลวดัคลอง

โพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสวดอภิธรรมในงานศพตามหลักบุญกิริยาวัตถุ

PEOPLE’S OPINIONS TOWARDS THE ABHIDHAMMA PRAYING 

IN THE CREMATION ACCORDING TO THE BASS OF MERITORIOUS ACTION

พระครูประสุตปัญโญภาส (นุกูล ปญฺญาโภ /แก้วชมภู) *

พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร., ผศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ **

บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ ๑. เพื่อศึกษาความคิดเห็นทั่วไปของประชาชนที่มีต่อ

การสวดพระอภิธรรมในงานศพตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๒. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะทั่วไปของประชาชนที่มีต่อการ

สวดพระอภิธรรมศพตามหลักบุญกิริยาวัตถุของวัดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัย

เชิงปริมาณ ใช้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน ๑๓๖ คน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เสร็จแล้วน�าข้อมูล

ที่ได้มา วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า ๑. ผู้สอบแบบสอบถามมี

สถานภาพเป็นเพศหญิง จ�านวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑ มีอายุอยู่ระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จ�านวน ๖๒ คน คิด

เป็นร้อยละ ๔๕.๖ มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี จ�านวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘ มีอาชีพที่ท�างานใน

บริษัทเอกชน จ�านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗ มีรายได้สูงกว่า ๒๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน จ�านวน ๑๐๒ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ๒. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสวดพระอภิธรรมตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ในเขต

เทศบาลนครพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๕๒, S.D. = ๐.๓๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นต่อคุณค่าการสวดอภิธรรมตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ในด้านทานมัย ด้านอปจายนมัย 

ด้านปัตตทิานมัย ด้านปัตตานโุมทนามยั ด้านธมัมเทสนามยั และด้านทฏิุชกุมัม์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ด้าน

เวยยาวัจจมัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนในด้านศีลมัย และด้านภาวนามัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

น้อย ตามล�าดับ ๓. ส�าหรับข้อเสนอแนะทั่วไปของประชาชนที่มีต่อการสวดพระอภิธรรมในงานศพตามหลักบุญ

กริยิาวตัถุนัน้ พบว่า (๑) ควรมกีารบ�าเพญ็บุญในส่วนของทานมัย ไม่ฟุ่มเฟือยจนเกนิไป ใช้วตัถทุานท่ีจะเกดิให้เกดิ

ประโยชน์แก่พระสงฆ์ตามสมณภาวะ และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กรอื่นๆ ได้ด้วย (๒) ควรมีการน�าหลัก

การระลึกถึงความตาย (มรณสติภาวนา) มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันให้มาก เพื่อป้องกันความประมาท และ

ความหลงมวัเมาในชวีติ (๓) ควรมกีารสวดอภธิรรม และนมินต์พระสงฆ์ทีม่คีวามรูค้วามสามารถไปเทศน์แสดงพระ

อภธิรรม เพือ่ความเข้าใจในหลกัของปรมตัถธรรมยิง่ๆ ขึน้ไป (๔) ควรมกีารส่งเสรมิหลกัสลีมยั (บญุส�าเรจ็ด้วยการ

รักษาศีล) เพราะส่วนใหญ่รับศีล และสมาทานศีลเป็นเพียงพิธีกรรมทางสังคมเท่านั้น

ค�าส�าคัญ : ความคิดเห็นของประชาชน, การสวดอภิธรรม, บุญกิริยาวัตถุ

๒๑

  * นิสิตบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ** อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ABSTRACT

 This dissertation is of 2 objectives : (1) to study of people’s general opinions towards 

the Abhidhamma Praying in the Cremation According to the Bass of Meritorious Action and (2) 

to compare the general opinions towards the Abhidhamma Praying in the Cremation According 

to the Bass of Meritorious Action of Wat in Phitsanulok Municipality. This study is a Qualitative 

research. The sample group is 136 persons. The statistics using in this research is the Mean ( ), 

Standard Deviation S.D.

 From the result of study is found as follows : 

  1. Most respondents were female aged 41-50, the level of lower education was 

bachilor’s degree, employed in the private company, have an official position, having an income 

of 20,000 baht or more. 

  2. The Means and Standard Deviation (S.D.) of attitude of the pinion of the sample 

in Phitsanulok Municipality over the Value of Abhidhamma Praying in the Cremation According 

to the Bass of Meritorious Action, at the whole picture resulted in high scale (Mean = 3.52, 

S.D. =0.39) . While, ascertaining in each aspect, categorizing from the largest to the smallest 

as Danamaya Apacayanamaya Pattidanamaya Pattanumodanamaya Dhammadesanamaya and 

Ditthujukamma aspects resulted in high scale, Veyyavaccamaya aspects resulted in middle scale, 

but Silamaya and Bhavanamaya aspects resulted in small scale. 

  3. Guidelines on about people’s genral opinions towards the Abhidhamma Praying 

in the Cremation According to the Bass of Meritorious Action of Wat in Phitsanulok Municipality 

found that it (1) should Danamaya : meritorious action consisting in generosity its not extravagance 

and the valuable for monks and the can apply to other organization (2) should Marananussati 

: Mindfulness of Death From the study, it was found that contemplation of death means to 

remindoneself, both human beings and animals, that death can occur at anytime. One should-

accept and consider that death is inevitable so one’s mind should not suffer throughworry and 

fear of death. Moreover, one should remember and remind oneself thatsomeday one will die. 

It can not be avoided. It is a practical way to remind oneself not to be careless to live one’s 

life so that one will practice good deeds. (3) Abhidhamma Praying in the Cremation should 

Abhidhamma teaching also (Paramattha-dhamma : ultimate realities ; abstract realities ; realities 

in the ultimate sense) (4) should the occasion encourages Silamaya in Thai society because the 

problems and the obstacles that may cause the Thai people not to be able to observe the Five 

Precepts are the changing societies, the speedily advanced technology, the careless in religion 

by the Buddhists, and the greediness. For the solutions, most of the respondents recommended 

that the evils out of Panjasila.

๒๒
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Keywords : People’s Opinions, Abhidhamma Praying, Meritorious Action.

๑. บทน�า
  การบ�าเพ็ญกุศลศพที่เรารู้จักกันทั่วไป มักได้ยินค�าว่าสวดพระอภิธรรม หรือตั้งศพสวดพระอภิธรรม 

ที่คนส่วนมากมักจะคิดว่าบทสวดพระอภิธรรมเป็นบทสวดเฉพาะในงานอวมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับคนตาย เป็นเรื่อง

ของความเศร้าโศก ความสูญเสีย ความพลัดพราก ท�าให้จิตใจห่อเหี่ยว ดังนั้นไม่ว่าการแต่งกาย การประกอบ

พิธีกรรมต่างๆ อันเนื่องด้วยงานศพจึงต้องสอดคล้องกับความเชื่อ ประเพณี ค่านิยมและคุณค่าที่ได้รับในงาน

ศพนั้น แต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระอภิธรรมหรือรู้ค�าแปล ก็จะทราบได้ว่าพระอภิธรรม เป็นเรื่องราวของ

ธรรมะอันบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นสัจจะความจริง มีความละเอียดลึกซึ้ง หาได้เป็นความอัปมงคลแต่อย่างใดไม่ กิจกรรม

ที่เนื่องด้วยงานศพ 

  พระไตรปิฎกจัดว่าเป็นคัมภีร์ส�าคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเถรวาท แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่พระ

วินัยปิฎก พระสุตตันปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก ๒๐ บรรดาพระไตรปิฎกนั้น พระวินัยปิฎก หมายถึงคัมภีร์ที่กล่าว

ถึง ระเบียบ แบบแผน ทีพ่ระพทุธองค์ทรงบญัญตัไิว้ เพ่ือความดีงามของหมู่สงฆ์ เพ่ือให้พระสงฆ์ได้อยู่ร่วมกนัอย่าง

ผาสุก ข่มคนที่สอนยาก เพื่อให้พระสัทธรรมด�ารงอยู่ถาวร ท�าให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใส ๒๑ เป็นต้น พระสุต

ตันตปิฎก เป็นคัมภีร์ที่บันทึกประวัติ เรื่องราว เหตุการณ์ของบุคคลต่างๆ ภายในพระพุทธศาสนา ตลอดจนพระ

ธรรมเทศนาทัง้ส่วนบุคลาธษิฐานหรอืหลกัทางสมมตบิญัญตัเิป็นส�าคัญ และพระอภธิรรมปิฎก หมายถงึพระธรรม

เทศนาที่เป็นส่วนของธรรมาธิษฐาน กล่าวถึงหลักการทางปรมัตถธรรม 

  ทรรศนะว่าด้วยอภิธรรม มีนักวิชาการกล่าวไว้ว่าพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ให้ความ

หมายของค�าว่า “อภิธรรมปิฎก” ไว้ว่าเป็นหมวดค�าสอนของพระพุทธศาสนา ฝ่ายปรมัตถธรรมว่าด้วย จิต เจตสิก 

รูป และนิพพาน เป็นปิฎกที่ ๓ ในพระไตรปิฎก โดยได้อธิบายเป็นหลักธรรมล้วน ไม่เกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์

แต่อย่างใดเลย ๒๒ บุญทัน มูลสุวรรณ ได้อธิบายเพิ่มเติมในหนังสือพระไตรปิฎกสาหรับเยาวชนเล่มที่ ๙ ไว้อีกว่า 

“อภิธรรมปิฎก” นั้น เม่ือยกหลักธรรมใดขึ้นมาแล้ว ก็จะอธิบายด้วยวิธีสื่อ ลักษณะ คุณสมบัติ และความเป็น

ไปของสภาวธรรมตามความเป็นจริงมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น เมื่อกล่าวถึงเรื่อง “คน” ในจ�านวนอภิธรรมถือว่า 

“คนไม่มี” สิ่งที่เรียกว่า “คน” นั้น ที่แท้เป็นเพียงการประชุมกันแห่งองค์ประกอบ เช่น มาจาก ธาตุ ๔ หรือ ขันธ์

ทั้ง ๕ รวมกันเข้าแล้ว สมมติเรียกว่าเป็น “คน” เท่านั้น ๒๓ พระธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต กล่าวไว้ว่า 

อภธิรรมมคีวามหมายว่าความยิง่ใหญ่ ธรรมอนัพเิศษ ซึง่แปลได้ว่า พระอภธิรรมเป็นธรรมอนัยิง่ใหญ่และพเิศษกว่า

พระสูตร กล่าวคือพระอภิธรรมกล่าวถึงหลักธรรมที่ละเอียดพิสดารกว่าพระสูตร ด้วยเหตุที่พระสูตรพระพุทธเจ้า

จดัแสดงตามฐานะของผูฟั้ง จึงไม่สามารถจัดแสดงขนัธ์ อายตนะ ธาตุ เป็นต้นได้อย่างครบถ้วนในพระสตูรทกุสตูร 

แต่จะแสดงเพียงส่วนหนึ่งที่เหมาะสมกับผู้ฟังในแต่ละโอกาส จะเห็นได้ว่าพระสูตรบางสูตร มีคาถา ๑ บาทบ้าง ๒ 

บาทบ้าง ๓ บาทบ้างตามสมควร ๒๔

๒๓

  ๒๐ ว.ิป. (บาล)ี ๘/๘๒๘/๒๒๔.

   ๒๑ อง.ฺทสก. (บาล)ี ๒๔/๓๑/๗๔.

   ๒๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโฺต), พจนานกุรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศพัท,์ พิมพ์ครัง้ท่ี ๙, (กรงุเทพมหานคร: มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 

๒๕๔๓), หน้า ๗๗, ๓๘ .

   ๒๓ บญุทนั มลูสวุรรณ และคณะ, พระไตรปิฎกส�าหรบัเยาวชน เล่ม ๙, (กรงุเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานชิ, ๒๕๓๕), หน้า ๑.

   ๒๔ พระธมัมานนัทมหาเถระ อัครมหาบณัฑิต, อภธัิมมตัถสงัคหะ และปรมตัถทปีนี, พมิพ์ครัง้ที ่๓, (ล�าปาง: วดัท่ามะโอ จงัหวดัล�าปาง จดัพมิพ์

เผยแพร่, ๒๕๕๒), หน้า ๑๓.
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 ความหมายของพระอภธิรรม สามารถสรปุความหมายได้ ๕ ประการ ท่ีชือ่ว่า พระอภิธรรม เพราะพระ

ผูมี้พระภาคเจ้าตรสัถงึธรรมทีม่คีวามเจรญิ, ทีช่ือ่ว่าพระอภธิรรม เพราะเป็นธรรมท่ีควรก�าหนดหมายด้วยอารมณ์, 

ที่ชื่อว่า พระอภิธรรม เพราะเป็นธรรมที่ควรบูชา, ที่ชื่อว่า พระอภิธรรม เพราะเป็นธรรมที่ควรก�าหนดไว้แล้วโดย

สภาวะ, ที่ชื่อว่า พระอภิธรรม เพราะเป็นธรรมที่ยิ่งๆ ขึ้นไป สมดังที่พระพุทธโฆสาจารย์ ได้แสดงไว้ในคัมภีร์สมัน

ตปาสาทกิาว่า “พระอภธิรรม เพราะเหตทุีพ่ระอภธิรรมนี ้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรสัถงึธรรมท่ีมีความเจรญิ ๑ ธรรม

ที่ควรก�าหนดหมายด้วยอารมณ์ ๑ เป็นที่ควรบูชา ๑ เป็นธรรมที่ก�าหนดไว้แล้วด้วยสภาวะ ๑ และเป็นธรรมอันยิ่ง 

๑ ดังนี้” ๒๕

 การสวดอภิธรรม ได้แก่ การสวดสาธยายคัมภีร์ธัมมสังคณี วิภังค์ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ 

ยมก ปัฏฐาน รวมเรียกว่าอภิธรรมปิฎก ส�าหรับพระอภิธรรมปิฎกนั้นแบ่งออกเป็นเจ็ดคัมภีร์ ประกอบไปด้วย ๑. 

ธมัมสังคณ ีหรอืธมัมสงัคณ ีเป็นคมัภร์ีรวมข้อธรรมเข้าเป็นหมวดหมู่แล้วอธบิายทีละประเภท ๒. วภิงัค์ เป็นการยก

หมวดธรรมขึน้ตัง้เป็นหวัข้อเรือ่งแล้วแยกแยะออกอธบิายช้ีแจงวนิจิฉยัโดยละเอียด ๓. ธาตกุถา คอืสังเคราะห์หรือ

จัดประเภทข้อธรรมต่างๆ เข้าเป็นหมวดเป็นหมู่ดังต่อไปนี้ คือ ขันธ์ อายตนะ และธาตุ ๔. ปุคคลบัญญัติ บัญญัติ

ความหมายบุคคลประเภทต่างๆ ตามคุณธรรมที่มีอยู่ ๕. กถาวัตถุ เป็นการแถลงและวินิจฉัยทัศนะที่ขัดแย้งกัน

ของนิกายต่างๆ ในสมัยสังคายนาครั้งที่ ๓ โดยเน้นความถูกต้องของฝ่ายเถรวาท คัมภีร์นี้เป็นบทนิพนธ์ของ

พระโมคคลีบุตรติสสเถระ ๖. ยมก เป็นยกหัวข้อธรรมขึ้นวินิจฉัยด้วยวิธีถามตอบ โดยตั้งค�าถามย้อนกันเป็นคู่ๆ 

๗. ปัฏฐาน หรอืมหาปกรณ์ เป็นการอธบิายปัจจยั ๒๔ และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมท้ังหลายอย่างละเอียด

  ในสมัยต่อมาสังคมไทยในสถานที่บางแห่งนิยมสวดอภิธรรมหรือที่เรียกว่าอภิธัมมัตถสังคหะ ๙ 

ปริเฉทในงานศพต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาสาระว่าด้วยปรมัตถธรรม ๔ ประการ คือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ และ 

นิพพาน ๑ 

  อนึ่ง ในการท�าดีทุกอย่างในพระพุทธศาสนานั้น เรียกว่าท�าบุญ และการท�าบุญนี้เองพระพุทธเจ้าทรง

แสดงวัตถุคือที่ตั้งแห่งการบ�าเพ็ญบุญไว้ โดยย่อ มี ๓ อย่าง เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ๒๖ ได้แก่ (๑) ทานมัยคือบุญ

ส�าเร็จด้วยการบริจาคพัสดุของตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น (๒) ศีลมัย คือบุญส�าเร็จด้วยการรักษากาย วาจา ให้

สงบเรียบร้อยไม่ล่วงบัญญัติที่ห้ามไว้ (๓) ภาวนามัย คือบุญส�าเร็จด้วยการ อบรมจิตใจให้ผ่องใสในทางกุศล ๒๗ 

หรือบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ คือ ทานมัย สีลมัย ภาวนามัย อปจายนมัย เวยยาวัจจมัย ปัตติทานมัย ปัตตานุโมทนามัย 

ธรรมสวนมัย ธัมมเทสนามัย และทิฏุชุกรรม สาระส�าคัญโดยสังเขปได้แก่ ๑) ทานมัย บุญที่ส�าเร็จจากการให้

ทาน ทานหรือการให้มี ๒ อย่างคือ ๑. อามิสทานหรือวัตถุทาน การให้อามิสหรือวัตถุสิ่งของ เช่น ข้าวของเงินทอง 

เป็นต้น ๒. ธรรมทานหรือวิทยาทาน การให้ธรรมหรือความรู้ ก็ในทานทั้ง ๒ อย่างนั้น ธรรมทานมีคุณค่ามากกว่า 

ดีกว่าอามิสทาน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า การให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง (สพฺพทาน� ธมฺมทาน� ชินาติ) ๒๘ เพราะ

เป็นการให้แสงสว่างแก่จิตใจของผู้รบั อาจเปลีย่นแปลงผูร้บัจากการเกยีจคร้านเป็นขยนัหมัน่เพยีร จากเคยเป็นคน

ชั่วก็กลายเป็นคนดีหรือเป็นคนดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไป จนเป็นพระอริยบุคคล ดังนี้เป็นต้น ก็การให้อามิสทานที่จะ

ได้ผลมากจะต้องมาจากองค์ประกอบ ๒ ฝ่ายคือ ฝ่ายทายก หรือผู้ให้และฝ่ายปฏิคาหก หรือผู้รับกล่าว คือ ฝ่าย

๒๔

   ๒๕ ว.ิอ. (ไทย) ๑/๓๐-๓๑.

   ๒๖ กรมการศาสนา, ศาสนพธีิ เล่ม ๑, (กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๑-๒.

   ๒๗ ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๐.

   ๒๘ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๕๔/๑๔๔. 
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ทายกจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ (๑) ก่อนให้มีจิตใจเลื่อมใส (ปุพฺเพว ทานา สุมโน โหติ) (๒) ก�าลัง

ให้มีความเต็มใจให้ (ทท� จิตฺต� ปสาเทติ) (๓) หลังให้แล้วก็มีความปลาบปลื้มยินดี (ทตฺวา อตฺตมโน โหติ) ส่วนฝ่าย

ปฏิคาหก จะต้องมีลักษณะต่อไปนี้ โดยเรียงจากให้บุญมากลงไปหาน้อยตามล�าดับ (๑) พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (๒) 

พระปัจเจกพุทธเจ้า (๓) พระอรหันตสาวก (๔) พระอริยบุคคล (๕) พระที่มุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อก�าจัดกิเลส (๖) พระ

ปุถุชนที่เคร่งครัดปฏิบัติตามธรรมวินัย ๒๙ 

 ดังนั้น พระสงฆ์จึงเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลก (ปุญฺญตฺเขตฺต� โลกสฺส) ชาวโลกจึงชอบท�าบุญกับพระ

มากกว่าฆราวาส แต่พระก็ไม่ได้ดีเท่ากันทุกรูป รูปไหนที่เคร่งครัดปฏิบัติธรรมวินัยก็เป็นพระที่ดีมาก ใครท�าบุญ

กับท่านก็ได้บุญมาก ผิดกับท�าบุญกับพระที่ดีน้อยก็ได้บุญน้อย ดุจการหว่านพืชในที่ดินดีย่อมได้ผลมาก ถ้าตรงกัน

ข้ามกไ็ด้ผลน้อย เพราะฉะนัน้คนท่ีอยากจะได้บุญมากจะต้องเลอืกพระ ดงัทีพ่ระพุทธเจ้าตรสัว่าทานท่ีเลอืกให้พระ

สุคตทรงสรรเสรญิทาน ทีท่ายกให้ในพระทกัขไิณยบคุคลท้ังหลายซึง่ยังอยู่ในมนษุยโลกนีย่้อมมีผลมาก เหมือนพืช

ทีห่ว่านลงในนาทีด่ ี๓๐ ส่วนสิง่ของทีจ่ะให้กม็ผีลลดหล่ันกนัคือ ถ้าให้ส่ิงของอย่างท่ีตนเองกนิตนเองใช้เรียกว่าสหาย

ทาน อย่างนีม้อีานสิงส์มาก และยิง่ให้สิง่ของทีด่กีว่าเกนิกว่าทีต่นเองกนิตนเองใช้หรอืเกนิฐานะของตน เรยีกว่า สามี

ทาน ทานระดบันีม้อีานสิงส์สงูสดุ เพราะท�าได้ยากต้องต่อสู้กบัจติใจมาก แต่กเ็อาชนะได้ เร่ืองจติใจเป็นเร่ืองส�าคัญ

ที่สุดในการได้บุญกุศล ส่วนเรื่องราคาของสิ่งของเป็นเรื่องรองลงมา วัตถุสิ่งของแม้มีราคาน้อยแต่มีความเลื่อมใส

มากก็ได้บุญมาก ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อมีจิตเลื่อมใสพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าหรือ

สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ทักษิณาหาชื่อว่ามีผลน้อยไม่ ๓๑ ๒) สีลมัย บุญที่ส�าเร็จมาจากการรักษา

ศีล ก็ศีลมีหลายประเภท คือศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ และศีล ๓๑๑ ศีลประเภทมากข้อส่วนใหญ่ก็แตกตัว

ไปจากศีล ๕ นั่นเอง ๓) ภาวนามัย บุญที่ส�าเร็จจากการภาวนา คือใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นคุณค่าของศีลแล้วน�า

มาปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดทั้งพิจารณาให้เห็นความจริงของชีวิตด้วย ๔) เวยยาวัจจมัย บุญที่ส�าเร็จมาจากการ

ขวนขวายช่วยเหลือในการท�าบุญจะเป็นประการใดก็ได้ เช่น ช่วยนิมนต์พระ ช่วยท�าอาหาร เป็นต้น ๕) เชฏฐาป

จายนมัย หรือ อปจายนมัย บุญที่ส�าเร็จมาจากการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่หรือต่อบุคคลท่ีเจริญกว่าตนโดย 

ชาติวุฒิ วัยวุฒิ หรือคุณวุฒิ ๖) ปัตติทานมัย บุญที่ส�าเร็จมาจากการอุทิศบุญไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว กล่าวคือเมื่อ

ท�าบุญแล้ว ถ้าอุทิศบุญกุศลไปให้ใคร ผู้ที่อุทิศแผ่บุญกุศล ก็ได้บุญด้วย ๗) ปัตตานุโมทนามัย บุญที่ส�าเร็จมาจาก

การอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นท�าไว้ อย่างเช่นใครท�าบุญแล้วมาบอกเรา เราก็อนุโมทนาแสดงความยินดีด้วย อย่างนี้เรา

กไ็ด้บญุเช่นกัน ๘) ธมัมเทสนามัย บุญทีส่�าเรจ็จากการแสดงธรรม การแสดงธรรมให้คนฟัง ผูแ้สดงกไ็ด้บญุ ยิง่แสดง

ธรรมที่ดีมาก มีคุณค่าแก่ผู้ฟังมาก ก็ยิ่งได้บุญมาก ๙) ธัมมัสสวนมัย บุญที่ส�าเร็จจากการฟังธรรม การฟังธรรมก็

เช่นกัน ผู้ฟังย่อมได้บุญยิ่งฟังแล้วได้ประโยชน์มากเท่าไร ก็ได้บุญมากเท่านั้น ๑๐) ทิฏุชุกรรม บุญที่ส�าเร็จมาจาก

การท�าความเห็นให้ตรง คือตรงต่อครรลองคลองธรรม นั่นก็คือเป็นสัมมาทิฏฐินั่นเอง องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรง

แสดงถึงความเป็นสัมมาทิฏฐิ ว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้ ๑. การให้ทาน ย่อมมีผล ๒. การบูชา ย่อมมีผล ๓. การเซ่น

สรวง ย่อมมีผล ๔. ผลของกรรมดี กรรมชั่วมีอยู่ ๕. โลกนี้ มีอยู่ ๖. โลกหน้า มีอยู่ ๗. มารดา มีบุญคุณ ๘. บิดา มี

บุญคุณ ๙. โอปปาติกะ มีอยู่ ๑๐. สมณพราหมณ์ทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เห็นแจ่มแจ้งซึ่งโลกนี้และโลก

หน้า ด้วยอภิญญาแล้วสั่งสอนคนอื่นให้รู้ตามได้ด้วย มีอยู่ 

๒๕

   ๒๙ สมเด็จพระญาณสังวร สมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรนิายก องค์ที ่๑๙, วธิสีร้างบญุบารมี, หน้า ๑๒-๑๓.

  ๓๐ข.ุเปต. (ไทย) ๒๖/๓๓๐/๒๑๙. 

  ๓๑ ข.ุว.ิ (ไทย) ๒๖/๓๓๐/๒๑๙. 
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  การบ�าเพ็ญกุศลศพที่รู้จักกันทั่วไปว่าสวดพระอภิธรรมหรือตั้งศพสวดพระอภิธรรม ที่คนส่วนมากมัก

จะคิดว่าบทสวดพระอภิธรรมเป็นบทสวดเฉพาะในงานอวมงคลท่ีเกี่ยวเนื่องกับคนตาย เป็นเรื่องของความเศร้า

โศก ความสูญเสีย ความพลัดพราก ท�าให้จิตใจห่อเหี่ยว ดังนั้นไม่ว่าการแต่งกาย การประกอบพิธีกรรมต่างๆ อัน

เนือ่งด้วยงานศพ จงึต้องสอดคล้องกบัความเชือ่ ประเพณี ค่านยิมและคุณค่าทีไ่ด้รบัในงานศพนัน้ แต่ถ้าเป็นผูท้ีไ่ด้

ศกึษาเล่าเรยีนพระอภธิรรมหรอืรูค้�าแปล กจ็ะทราบได้ว่าพระอภธิรรม เป็นเรือ่งราวของธรรมะอันบรสิทุธิ ์ซึง่เป็น

สัจจะความจริง มีความละเอียดลึกซึ้ง หาได้เป็นความอัปมงคลแต่อย่างใดไม่ กิจกรรมที่เนื่องด้วยงานศพ เช่นการ

ประดับตกแต่งโลงศพด้วยดอกไม้หรือเครื่องประดับอื่นๆ การนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดอภิธรรม การหาเจ้าภาพหรือ

การบ�าเพญ็กศุลต่างๆ การเชญิผูมี้บารมใีนพืน้ทีเ่ป็นประธาน ล้วนแล้วแต่เป็นความส�าคัญทีเ่นือ่งด้วยคุณค่าทางด้าน

สงัคมวทิยา ประเพณพีธิธีรรมทางศาสนาทัง้สิน้ ส่วนหนึง่ชาวพุทธส่วนใหญ่ในประเทศไทยได้การบ�าเพ็ญกุศลแก่ผู้

วายชนม์แล้ว โดยเชือ่ว่าท�าให้ผูว้ายชนม์ได้บุญมากและยงัเป็นการอนรัุกษ์บทพระอภธิรรม ให้ปรากฏยืนยาวสบืไป

เพราะตราบใดทีย่งัมีคนตาย พระอภิธรรมกจ็ะยงัคงมีอยูต่่อไปเช่นกนั ดงันัน้พิธกีรรมทีเ่นือ่งด้วยการสวดอภธิรรม

ในงานศพเป็นไปตามหลักบุญกิริยาวัตถุในพระพุทธศาสนาหรือไม่จึงเป็นสิ่งที่ควรแก่การศึกษาวิจัย

 จังหวัดพิษณุโลก เป็นเมืองที่มีประชากรอยู่อาศัยเป็นจ�านวนมาก พฤติกรรมทางด้านมิติทางศาสนาก็

มากด้วยเช่นกัน ฉะนั้น แนวทางบ�าเพ็ญกุศลศพจึงแตกต่างกันออกไปบ้าง ตามคตินิยมความเชื่อด้งกล่าวมาและ

พื้นฐานทางเศรษฐกิจของผู้นับถือพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้เมื่อจัดท�าบุญเพ่ืออุทิศจึงประกอบพิธีกรรมศาสนา

ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสวดพระอภิธรรม โดยเล็งเห็นคุณค่าที่ผูกพันในด้านจิตใจระหว่างผู้มีชีวิตอยู่กับผู้ตายว่า

หากตนได้บ�าเพญ็กศุลศพให้สมเกียรตเิช่นนีแ้ล้ว ผูต้ายกจ็ะไปสู่สคุตอิย่างแน่นอน และผู้อยู่ข้างหลังก็จะมีความสุข

และเป็นผู้กตัญญูกตเวทีต่อบุพการี ดังนั้น ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาความหมายและประวัติความเป็นมาของ

คัมภีร์อภิธรรมในพระพุทธศาสนา พิธีกรรมในการสวดพระอภิธรรมในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คุณค่า

จากพิธีกรรมในการสวดพระอภิธรรมมีคุณค่าในมิติทางด้านสังคมวิทยา ด้านประเพณีวัฒนธรรม ด้านความเชื่อม

ทางศาสนาและด้านบุญกุศล เพื่อสืบค้นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและยังประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพื่อศึกษาความคิดเห็นทั่วไปของประชาชนที่มีต่อการสวดพระอภิธรรมตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 

 ๒.๒ เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการสวดพระอภิธรรมในงาน

ศพตามหลักบุญกิริยาวัตถุของวัดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การศึกษาวิจัยเชิง

ส�ารวจ (Survey Research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่ไปร่วมงานบ�าเพ็ญ

กศุลศพ โดยการฟังสวดพระอภิธรรม การฟังสวดพุทธมนต์ หรอืการฟังเทศน์ เป็นต้น ณ วดัคหูาสวรรค์ วดัสระแก้ว

ปทุมทอง วัดธรรมจักร วัดมะขามเตี้ย และ วัดหนองบัวใหม่ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จ�านวน ๒๑๐ คน ใน

ช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ส่วนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่กลุ่มตัวแทนประชาชน

ที่ไปร่วมงานบ�าเพ็ญกุศลศพ เป็นการสุ่มแบบอังเอิญ (Accidental sampling) กับผู้ที่สามารถให้ผู้ข้อได้ ณ วัด

คูหาสวรรค์ วัดสระแก้วปทุมทอง วัดธรรมจักร วัดมะขามเตี้ย และวัดหนองบัวใหม่ ในเขตเทศบาลเมือง พิษณุโลก 

๒๖
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จ�านวน ๑๓๖ คน/ฉบับ ในช่วงระยะเวลา เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ การก�าหนดกลุ่ม

ตัวอย่างนี้ ได้โดยการเปิดตารางของเครซี่ และมอร์แกน (R.V. Krecie & D.W. Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

โดยศึกษาเอกสารทางวิชาการและจากงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับกับคุณค่าการสวดพระอภิธรรมศพ โดยมีขั้นตอน

ดังนี้ 

 ศกึษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการสวดพระอภธิรรมและกิจกรรมในการบ�าเพญ็กศุล

ศพในการสวดอภธิรรม แล้วน�ามาเป็นกรอบปัจจัยให้ครอบคลมุกบัเนือ้หาและวตัถปุระสงค์ทีต้่องการศึกษา สร้าง

แบบสอบถามตามกรอบวิจัยที่ก�าหนดไว้ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๓ ตอนดังนี้ ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาส่วนบุคคล จ�าแนกตาม ๑) เพศ ๒) อายุ ๓) ระดับการศึกษา ๔) อาชีพ ๕) รายได้ต่อเดือน มี

ลักษณะเป็นค�าถามปลายปิดให้เลือกตอบ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบเติมข้อความลงใน

ช่องว่าง ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและคุณค่าในการสวดพระ

อภิธรรมในงานศพตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ โดยใช้สเกลวัดแบบลิเคอร์ (Likert) ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประเมินค่า (Rating scale) มี ๕ ระดับ โดยสร้างครอบคลุมด้านต่างๆ ทั้ง ๑๐ ด้าน ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการการบ�าเพ็ญกุศลศพที่ถูกต้องตามหลักบุญในพระพุทธศาสนา ซึ่งมี

ลักษณะเป็นแบบสอบถาม ค�าถามปลายเปิด (Open ended Questionnaire) หมายถึง ค�าถามที่ผู้ตอบ สามารถ

ตอบได้อย่างอิสระ ไม่ก�าหนดค�าตอบตายตัว แบ่งออกเป็น ๑๐ ด้าน ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 

  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ด�าเนนิการดงันี ้๑. น�าแบบสอบถามทัง้หมดมา

ตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้องในการตอบแบบสอบถามแล้วน�ามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์และถูกต้องเพื่อ

น�ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการบันทึกคะแนนแต่ละข้อของแต่ละคนลงในแบบลงรหัส (Coding Form) ๒. ท�าการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

  สถติิทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ท�าวเิคราะห์ข้อมลูด้วยเครือ่งคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รูปทาง

สถิติเพื่อการ วิจัยทางสังคมศาสตร์ ดังนี้ ๑. ข้อมูลทั่วไปใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

อธบิายปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยการน�าเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยาย

ผล ๒. ระดบัความคดิเหน็ใช้สถติกิารวเิคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean:) ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation: S.D.) ของคะแนนจากการตอบแบบสอบถาม อธิบายข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าในการ

ฟังสวดอภิธรรมในงานศพตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ เสนอในรูปตารางประกอบค�าบรรยาย 

๔. สรุปการวิจัย
 ผูส้อบแบบสอบถามมีสถานภาพเป็นเพศหญงิ จ�านวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑ มอีายอุยูร่ะหว่าง 

๔๑-๕๐ ปี จ�านวน ๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖ มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี จ�านวน ๕๐ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๖.๘ มีอาชีพที่ท�างานในบริษัทเอกชน จ�านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗ มีรายได้สูงกว่า ๒๕,๐๐๐ 

บาทต่อเดือน จ�านวน ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐

  ส�าหรับประชาชนที่มีความคิดเห็นต่อคุณค่าในการสวดพระอภิธรรมตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ในเขต

เทศบาลนครพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๕๒, S.D. = ๐.๓๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุป

ได้ดังนี้

  ๔.๑ ด้านทานมัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๙, S.D. = ๐.๕๔) 

๒๗
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  ๔.๒ ด้านศีลมัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( = ๒.๐๙, S.D. =๐.๔๓) เมื่อพิจารณาในรายประเด็น

ในแต่ละข้อค�าถามของภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับน้อย ( = ๐.๐๙, S.D. =๐.๕๔)

  ๔.๓ ด้านภาวนามัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( = ๒.๕๐, S.D. = ๐.๕๗) เมื่อพิจารณาในราย

ประเด็นในแต่ละข้อค�าถามของภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับน้อย ( = ๐.๕๐, S.D. = ๐.๕๗) 

 ๔.๔ ด้านอปจายนมัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๒, S.D. = ๐.๔๒) เมื่อพิจารณาในราย

ประเด็นในแต่ละข้อค�าถามของภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๒, S.D. = ๐.๔๒)  ๔.๕ ด้านเวยยา

วัจจมัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๔๐, S.D. = ๐.๔๑) เมื่อพิจารณาในรายประเด็นในแต่ละข้อ

ค�าถามของภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๔๐, S.D. = ๐.๔๑)

  ๔.๖ ด้านปัตติทานมัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๕๕, S.D. = ๐.๕๑๐) เมื่อพิจารณาใน

รายประเด็นในแต่ละข้อค�าถามของภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๕๑)

  ๔.๗ ด้านปัตตานุโมทนามัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๔, S.D.= ๐.๔๕)

เมื่อพิจารณาในรายประเด็นในแต่ละข้อค�าถามของภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๔๕)

  ๔.๘ ด้านธัมมัสสวนมัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๒.๙๖, S.D. = ๐.๔๓) เมื่อพิจารณา

ในรายประเด็นในแต่ละข้อค�าถามของภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( = ๒.๙๖, S.D. = ๐.๔๓)

  ๔.๙ ด้านธัมมเทสนามัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๖๗) เมื่อพิจารณาในราย

ประเด็นในแต่ละข้อค�าถามของภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๖๗)

  ๔.๑๐ ด้านทิฏุชุกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๐, S.D. = ๐.๗๑) เมื่อพิจารณาในราย

ประเด็นในแต่ละข้อค�าถามของภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๐, S.D. = ๐.๗๑)

 ปัญหาและข้อเสนอแนะทัว่ไปของประชาชนเกีย่วกบัการสวดพระอภธิรรมในงานกศุลศพตามหลกับญุ

กิริยาวัตถุ ๑๐ ตามความเห็นของประชาชนเมื่อจ�าแนกเป็นรายด้านแล้วสามารถสรุปได้ดังนี้

  ๑. ด้านทานนยั การท�าเพญ็บุญกศุลในด้านการให้ทานแก่พระภิกษุสงฆ์ผูส้วดอภธิรรมและสวดมนต์ใน

เนื่องด้วยงานศพนั้น ไม่ควรเน้นการให้วัตถุที่เป็นสิ่งของเงินทองจนเกินไป ควรมีการน�าหนังสือธรรมะ หรือต�ารา

ทางพระพุทธศาสนา เช่น พระไตรปิฎก อรรถกถา หรือหนังสือวิชาการทางศาสนาปรัชญาไปถวายแทนสิ่งอื่นๆ 

ก็จะเป็นการพัฒนาไปคุณค่าไปอีกระดับหนึ่งของพระพุทธศาสนิกชน และ การจัดงานศพนั้นไม่ควรฟุ่มเฟือยจน

เกนิไป เพราะจะเป็นการสร้างหนีส้นิให้กบัผูย้งัมีชวีติอยู ่ควรจดัตามอกศุลพิธใีนพระพุทธศาสนาเท่านัน้ แล ะการ

บ�าเพญ็ทานมยันัน้ควรเน้นทีแ่สดงความกตญัญกูตเวทเีป็นหลักใหญ่ นอกจากนีย้งัได้เสนอแนะอกีว่า หลกับญุกริิยา

วัตถุ ๓ หรือ ๑๐ คือหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมานฉันท์ หลักการช่วยเหลือ และเอื้ออาทร

 ๒. ด้านศีลมัย ประชาชนที่ไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและร่วมฟังสวดมนต์ธรรมนิยาม มีความเห็น

ว่า การรับศีลก็ดี สมาทานศีล ก็ดี ส่วนใหญ่เป็นการท�าตามประเพณีนิยมเท่านั้น ไม่ได้มุ่งจุดมุ่งหมายของการรับ

ศีลเพื่อน�าไปปฏิบัติจริงๆ เป็นการกระท�าตามมารยาทในเชิงสังคม และบุญพิธีทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น 

  ๓. ด้านภาวนามัย ประชาชนควรมีการน�าหลักธรรมเกี่ยวกับความตายท่ีเรียกว่า “มรณัสสติ” มา

ประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนัเพราะจะได้เป็นเครือ่งเตือนสต ิไม่เกดิความประมาทมวัเมาในชีวิต ในวยั และในความ

ไม่มีโรค 

  ๔. ด้านอปจายนมัย ประชาชนชาวพุทธไทย มีการใช้หลักธรรมข้อนี้มาก กล่าวคือการให้ความเคารพ

ย�าเกรงผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ ๓ ประเภท คือ ผู้มีวัยวุฒิ ได้แก่ พ่อ แม่ ญาติพี่น้องและผู้สูงอายุ ผู้มีคุณวุฒิ หรือ

คุณสมบัติ ได้แก่ ครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ และผู้มีชาติวุฒิ ได้แก่พระมหากษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์ จะเห็นได้

๒๘
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ชดัจากการไปร่วมงานศพหรอืฟังพระสวดศพ ไปโดยไม่ต้องมีการเชิญชวน หรอืชกัชวน แต่ไปด้วยจิตส�านกึในหลัก

อปจายนมัย คือบุญส�าเร็จได้ด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน 

  ๕. ด้านเวยยาวัจจมัย ประชาชนชาวพุทธไทย การกระท�าสิ่งที่เป็นคุณงามความดี ที่เกิดประโยชน์ต่อ

คนส่วนรวม โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนาการช่วยขวนขวาย ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่ง คือบุญส�าเร็จได้ด้วยการ

ขวนขวายในกิจการที่ชอบ ช่วยเหลือเกื้อกูลเกี่ยวกับการจัดงานศพโดยวิธีการต่างๆ ที่สามารถท�าได้

  ๖. ด้านปัตติทานมัย คือ การอุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้กระท�าไว้ ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง การบอกให้ผู้อื่น

ได้ร่วมอนุโมทนาด้วย ทั้งมนุษย์และอมนุษย์ ได้ทราบข่าวการบุญการกุศลที่เราได้กระท�าไป ประชาชนชาวพุทธ

ไทยที่ไปร่วมงานบ�าเพ็ญกุศลศพ ก็นิยมท�าทุกครั้งที่ไปร่วมงาน เพราะถือว่า การกรวดน�้าเป็นการอุทิศบุญกุศลไป

ให้แก่ผู้ตายนั้นเอง 

  ๗. ด้านปัตตานโุมทนามยั บญุส�าเรจ็ได้ด้วยการอนโุมทนา คือ การได้ร่วมอนโุมทนา เช่น กล่าวว่า “สาธ”ุ 

เพื่อเป็นการยินดี ยอมรับความดี และขอมีส่วนร่วมในความดีของบุคคลอื่น ถึงแม้ว่าเราไม่มีโอกาสได้กระท�า ก็ขอ

ให้ได้มโีอกาสได้แสดงการรบัรูด้้วยใจปีตยินิดใีนบญุกศุลนัน้ ผลบญุกจ็ะเกดิแก่บคุคลท่ีได้อนโุมทนาบญุนัน้เองด้วย 

ประชาชนชาวพุทธไทย ก็ถือปฏิบัติทุกครั้งและกระท�าโดยกล่าวอนุโมทนาสาธุ เพื่อให้บุญส�าเร็จจากการชื่นชมใน

บุญที่ได้ท�าแล้ว 

  ๘. ด้านธัมมัสสวนามัย บุญส�าเร็จได้ด้วยการฟังธรรม คือการตั้งใจฟังธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน หรือ

ที่เคยฟังแล้วก็รับฟังเพื่อได้รับความกระจ่างมากขึ้น บรรเทาความสงสัยและท�าความเห็นให้ถูกต้องยิ่งขึ้น จนเกิด

ปัญญาหรือความรูก้พ็ยายามน�าเอาความรูแ้ละธรรมะนัน้น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สู่หนทางเจรญิต่อไป ประชาชน

ชาวพทุธไทย ถอืว่าการฟังพระสงฆ์สวดอภธิรรมในการไปร่วมงานกคื็อได้ว่าบญุทีส่�าเร็จจากการฟังธรรม ถงึแม้จะ

ฟังไม่เข้าใจและฟังไม่รูเ้รือ่งกต็าม เพราะความเชือ่และเพราะความม่ันใจในอานสิงส์ของการฟังธรรมฟังสวดอภธิรรม

นั้นเอง จึงเกิดอานิสงส์ตามสิ่งที่ปฏิบัติ 

  ๙. ด้านธัมมเทสนามัย บุญส�าเร็จด้วยการแสดงธรรม คือ การแสดงธรรมไม่ว่าจะเป็นรูปของการกระ

ท�า หรือการประพฤติปฏิบัติด้วยกาย วาจา ใจ ในทางที่ชอบ ตามรอยบาทองค์พระศาสดา ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่

บุคคลอื่น หรือการน�าธรรมไปขัดเกลากิเลสอุปนิสัยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา มา

ประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป ประชาชนส่วนหนึ่งที่ไปร่วมงานศพก็ได้ร่วมฟังพระเทศน์ เพื่อให้บุญส�าเร็จตามหลัก

ประเพณีในพระพุทธศาสนา โดยเชื่อว่าบุญที่เกิดจากพระเทศน์ก็จะท�าให้ผู้ตายได้รับบุญกุศลด้วย

  ๑๐. ด้านทิฏุชุกัมม์ บุญส�าเร็จได้ด้วยการท�าความเห็นให้ตรง คือ ความเข้าใจในเรื่อง บาป บุญ คุณ 

โทษ ส่ิงที่เป็นแก่นสารสาระหรือที่ไม่ใช่แก่นสารสาระ ทางเจริญทางเส่ือม ส่ิงอันควรประพฤติส่ิงอันควรละเว้น 

ตลอดจนการกระท�าความคิดความเห็นให้เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่เสมอ โดยประชาชนชาวพุทธไทยส่วนใหญ่นั้นชื่อว่า 

“ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว เชื่อในเรื่องนรกสวรรค์ เชื่อในผู้มีพระคุณ” ดังนั้นการไปร่วมงานศพและร่วมท�าดีก็เชื่อว่ามี

ความเห็นตรงและถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาในข้อนี้ 

  บุญกิริยาวัตถุทั้ง ๑๐ ประการนี้ ผู้ใดได้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือยิ่งมากจนครบ ๑๐ ประการแล้ว 

ผลบุญย่อมเกิดแก่ผู้ได้กระท�ามากตามบุญที่ได้กระท�า ยิ่งได้มีการเตรียมกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ตั้งใจจรด

เข้าสู่ศูนย์กลางกาย หยุดในหยุด เข้าไปแล้วก็ยิ่งได้รับบุญมหาศาลตามความละเอียดประณีตที่เข้าถึงยิ่งๆ ขึ้นไป 

๒๙
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๕. ข้อเสนอแนะ
  จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสวดพระอภิธรรมในงานบ�าเพ็ญกุศล

ศพตามหลักบุญกิริยาวัตถุ” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

  ๕.๑ ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

  จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณค่าการสวดพระอภิธรรมในงาน

บ�าเพ็ญกุศลศพตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ดังนี้

   ๕.๑.๑ ควรมีการบ�าเพญ็บุญในส่วนของทานมยั ไม่ฟุ่มเฟือยจนเกนิไป ใช้วตัถทุานทีจ่ะเกดิให้เกดิ

ประโยชน์แก่พระสงฆ์ตามสมณภาวะและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กรอื่นๆ ได้ด้วย

   ๕.๑.๒ ควรมกีารน�าหลกัการระลกึถงึความตาย (มรณสตภิาวนา) มาประยุกต์ใช้ในชีวติประจ�าวนั

ให้มาก เพื่อป้องกันความประมาท และความหลงมัวเมาในชีวิต

   ๕.๑.๓ ควรมีการสวดอภิธรรม และนิมนต์พระสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถไปเทศน์แสดงพระ

อภิธรรม เพื่อความเข้าใจในหลักของปรมัตถธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป

   ๕.๑.๔ ควรมีการส่งเสริมหลักสีลมัย (บุญส�าเร็จด้วยการรักษาศีล) เพราะส่วนใหญ่รับศีลและ

สมาทานศีลเป็นเพียงพิธีกรรมทางสังคมเท่านั้น

  ๕.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  จากการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณค่าการสวดพระอภิธรรมในงาน

บ�าเพ็ญกุศลศพตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ถ้าหากมีการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการด�าเนินการ

วิจัยในลักษณะต่อไปนี้

   ๕.๒.๑ ควรศึกษาเรื่องความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดงานศพ

   ๕.๒.๒ ควรศึกษาเรื่องคติความเชื่อและอิทธิพลทางวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับงานศพที่มีต่อวิถี

ชีวิตของประชาชนกลุ่มประเทศอาเซียน

   ๕.๒.๓ ควรศึกษาเรื่องหลักกตัญญูกตเวทีที่ปรากฏในงานศพของประชาชนกลุ่มประเทศอาเซียน

   ๕.๒.๔ ควรศึกษาเรื่องการด�าเนินชีวิตของนิสิตนักศึกษาตามหลักบุญกิริยาวัตถุ

   ๕.๒.๕ ควรศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 

   ๕.๒.๖ ควรศึกษาเรื่องการพัฒนาองค์กรเชิงวัฒนธรรมโดยมีบุญกิริยาวัตถุเป็นฐาน

   ๕.๒.๗ ควรศึกษาเรื่องบุญกิริยาวัตถุในฐานะเป็นฐานแห่งการบรรลุธรรม

   ๕.๒.๘ ควรศึกษาเรื่องประเพณีไหว้พระ ๙ วัดในฐานะเป็นบุญกิริยาวัตถุเชิงบูรณาการ

   ๕.๒.๙ ควรศึกษาเรื่องงานสมโภชน์พระพุทธชินราชในฐานะเป็นบุญกิริยาวัตถุเชิงบูรณาการ

   ๕.๒.๑๐ ควรศกึษาเรือ่งงานนมัสการพระธาตพุนม ทีม่บีญุกริิยาวตัถเุป็นปัจจยัเอือ้ต่อความมัน่คง

ของชาติ

   ๕.๒.๑๑ ควรศึกษาเรื่องงานนมัสการพระธาตุเจดีย์หลวง นครหลวงเวียงจันทร์ ที่มีบุญกิริยาวัตถุ

เป็นรากฐานแห่งความมั่นคงเชิงวัฒนธรรม 

   ๕.๒.๑๒ ควรศึกษาเรื่องประเพณีงานบุญบั้งไฟที่มีบุญกิริยาวัตถุเป็นฐานเชิงวัฒนธรรม 

   ๕.๒.๑๓ ควรศกึษาเรือ่งบุญกิริยาวตัถทุีป่รากฏในงานบุญข้าวประดบัดนิ (ประเพณบีญุเดอืนเก้า) 

มีต่อวิถีชีวิตของประชาชนกลุ่มประเทศอาเซียน

๓๐



30 31
การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

  ๕.๒.๑๔ ควรศึกษาเรื่องบุญกิริยาวัตถุกับประเพณีชีวิตกลุ่มราบลุ่มแม่น�้าโขง 

  ๕.๒.๑๕ ควรศึกษาเรื่องบุญกิริยาวัตถุในฐานะเป็นรากฐานของสังคมเอื้ออาทรเชิงบูรณการแห่ง

ประชาคมอาเซียนในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม 

  ๕.๒.๑๖ ควรศกึษาเปรยีบเทยีบบญุกริยิาวตัถใุนฐานวฒันธรรมข้ามชาตเิพือ่ความมัน่คงแห่งประชาคม

อาเซียนในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม 

เอกสารอ้างอิง

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: 

 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

กรมการศาสนา. ศาสนพิธี เล่ม ๑. เล่ม ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๑. 

บุญทัน มูลสุวรรณ และคณะ. พระไตรปิฎกส�าหรับเยาวชน เล่ม ๙. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๕.

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร: 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.

พระธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต. อภิธัมมัตถสังคหะ และปรมัตถทีปนี. พิมพ์ครั้งที่ ๓. ล�าปาง: 

 วัดท่ามะโอ จังหวัดล�าปาง จัดพิมพ์เผยแพร่, ๒๕๕๒.

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก. วิธีสร้างบุญบารมี. กรุงเทพมหานคร: 

 โรงพิมพ์นันทพันธ์, ๒๕๔๘.

๓๑



32 33รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายโบราณของชุมชนบ้านแกใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

The Wisdom of the Boran Silk Weaving of Keayai Community 

Muang district Surin Province.

สวัสดิ์ แก้วแบน *

       ดร.ยุภา ประยงค์ทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชนิภา อุดมทวี **

  

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่อ (๑) เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายโบราณของชุมชนบ้าน

แกใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (๒) เพื่อศึกษาความหมายของลายผ้าไหมโบราณ และ (๓) เพื่อศึกษาและ

หาแนวทางการอนุรักษ์การทอผ้าไหมลายโบราณของชุมชนบ้านแกใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ การวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document) ข้อมูลภาคสนาม (Field 

Study) ด้วยวิธีการส�ารวจเบื้องต้น การสัมภาษณ์ การสังเกตการสนทนากลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

น�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางตอบปัญหาตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ผลการศึกษาพบว่า

 ๑. ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายโบราณของชุมชนบ้านแกใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ประกอบ

ไปด้วย การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหม การฟอกย้อม เอกลักษณ์ลวดลาย เทคนิคกรรมวิธีในการทอ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การผลิต

เส้นไหม การฟอกย้อม เอกลักษณ์ลวดลาย เอกลักษณ์ลวดลายในการทอผ้าไหมของชุมชนแกใหญ่ การทอผ้า

ไหมเป็นภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าที่สั่งสม สืบทอดจากบรรพบุรุษเป็นเวลาอันยาวนานเป็นผลผลิตท่ีส�าคัญยิ่งอย่าง

หนึ่งที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ โดยรูปแบบของการทอผ้าไหมส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมา

จากบรรพบุรุษ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ประเพณี ค่านิยมรสนิยม ตัวตน อัตลักษณ์ดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ เทคนิค

กรรมวิธีในการทอผ้าไหม

 ๒. ลายผ้าไหมโบราณ ได้ผลดังนี้ ลายสระมอ เป็นภาษาเขมรพ้ืนเมืองซึ่งมีความหมายว่าผลไม้ชนิด

หนึ่งที่มีรสขมและฝาดใช้เป็นยา แต่ถ้าเป็นลายผ้าจะมีลักษณะเป็นตารางเล็กๆ นิยมใช้สีด�าเหลือบทองและสี

เขียวขี้ม้าผ้าที่ย้อมจนได้สีทองถือว่าเป็นลายสระมอที่สวยงามที่สุด อันลูนซีม หรือจะปันชัวร์มีความหมายว่าทอ

ให้ตั้งตรงเป็นภาษาเขมรบรรพบุรุษพาเรียกกันมานานแล้วลายผ้าจะมีลักษณะเป็นลายทางนิยมย้อมไหมเป็นเส้น

พุ่งและไหมเส้นยืนเป็นสีแดง- ขาวหรือเหลืองทอง-เขียว ผ้าผืนหนึ่งจะใช้ไหมเพียง ๕ สีทอสลับกันไปจนจบผืน 

ลายสาคู สาคูแปลความหมายจากภาษาเขมรว่าต้นสาคูที่มีรากหรือหัวกินได้จะเหนียวอร่อย ลายผ้ามีลักษณะ

เป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสยังมีตารางเล็กๆ อีกจ�านวน ๖๔ ตารางสีที่นิยมใช้เป็นกรอบคือ สีเขียวกับสีขาวส่วนตา

รางเล็กๆ ภายในกรอบนั้นนิยมใช้สีหลายๆ สีเช่น เขียว แดง น�้าเงิน และเหลืองทองลายกระเนียวความหมายการ

เอาเส้นไหมตั้งแต่ ๒ เส้นน�ามาพันหรือฟั่นให้เป็นเส้นเดียวกันภาษาเขมรเรียกว่ากระเนียวลายผ้าที่ใช้เส้นไหมต่าง

  * นักศึกษาหลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  ** อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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สีกันตั้งแต่ ๒ เส้นขึ้นไปน�ามาฟั่นให้เป็นเส้นเดียวกัน ซึ่งต้องใช้เวลาและเส้นไหมมากกว่าปกติแต่เมื่อท�าเป็นผืนผ้า

แล้วจะได้ผ้าไหมเนือ้หนาสวยงามแปลกตานยิมใช้เป็นผ้านงุโจงกระเบนผ้านุง่หางกระรอกในงานบวช งานแต่งงาน

ลายโฮล ได้ให้ความหมายว่า สมัยแต่ก่อน ค�าว่าโฮล มาจากค�าว่าโบลแปลความหมายว่าท�าให้เสมอให้ตรงเหมือน

ไม้บรรทัด ลายโฮล เป็นลายที่เกิดจากการทอเส้นพุ่งย้อมสีและมัดย้อมสลับกันจนเต็มผืนเรียกว่า หมี่คั่น ลายหมี่

โฮล เป็นราชินีผ้าไหม สุดยอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมที่สืบต่อกันมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจนถึงปัจจุบัน เป็น

หนึง่ในผ้ามงคลต่างๆ ลายอนัปรมความหมายว่าการประให้ทัว่ลกัษณะของลายเป็นลวดลายตารางเล็กๆ ตรงกลาง

มจีดุประสขีาวลอยเด่นบนพืน้สีน�า้ตาลแดงซึง่เกิดจากการมดัเส้นยนืและเส้นพุ่งเป็นก�า ลายปกาปกนุ ความหมาย

มาจากภาษาเขมรแปลว่าดอกพกิลุ ลายปกาสะนนั ความหมายมาจากภาษาเขมรแปลว่าร่างแห ลายกะแอกกะแซ

แปลความหมาย จากภาษาเขมรว่าฝูงอีกา 

 ๓. แนวทางการอนุรักษ์การทอผ้าไหมลายโบราณของชุมชนบ้านแกใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

พบว่า การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของชุมชนบ้านแกใหญ่ พบว่า การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ของชาวบ้านมจี�านวนลดน้อยลง ส่วนหนึง่น่าจะมาจากการเพ่ิมของจ�านวนประชากรท่ีขยายพ้ืนท่ีในการสร้างท่ีอยู่

อาศยั ท�าให้พ้ืนทีส่�าหรบัการปลกูหม่อนเลีย้งไหมลดน้อยลง และอกีส่วนหนึง่มาจากการเปลีย่นวตัถปุระสงค์ในการ

ผลติเพือ่ธรุกจิการค้า ประกอบกบัมคีวามเร่งรบีในการผลติเพือ่ให้ได้ผลผลติทนัต่อความต้องการของตลาดผูบ้รโิภค 

นอกจากนี้ยังเป็นการลดความเสี่ยงในขั้นตอนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผู้ทอส่วนใหญ่จึงนิยมที่จะซื้อเส้นไหมจาก

ท้องตลาดทั่วไปเนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว เส้นไหมมีจ�านวนเพียงพอที่จะผลิต การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจึง

ลดเหลือน้อยลงไปเหลือเพียงครอบครัวที่ทอเพื่อใช้สอยภายในครัวเรือน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์เท่านั้นอย่างไร

ก็ดีผู้ศึกษามีแนวทางการอนุรักษ์การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งปัจจุบันเส้นไหมที่ได้จากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมี

จ�านวนจ�ากัด ไม่เพียงพอกับความต้องการทางกลุ่มจึงนิยมซื้อเส้นไหมจากท้องตลาด ท�าให้เพิ่มต้นทุนในการผลิต 

และเสยีโอกาสกบัผลก�าไรทีค่วรจะได้ เพือ่เป็นการอนรัุกษ์การปลูกหม่อนเล้ียงไหมในชมุชนสู่ความย่ังยืน และเพ่ือ

เป็นการลดต้นทุนในการผลิต ประชาชนจึงขอรับการสนับสนุนพื้นที่ และเงินทุนส�าหรับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

จากองค์การบริหารส่วนต�าบล ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างด�าเนินการ การผลิตเส้นไหม

ค�าส�าคัญ : ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ผ้าไหมลายโบราณ

Abstract

 The purpose of this study is to 1) to study the local wisdom of ancient silk weaving 

pattern style from Keayai Community, Muang District, Surin Province, 2) to study the meaning 

behond each ancient pattern style, and 3) to study and find a guideline on preservation of 

wisdom of ancient silk weaving pattern style from Keayai Community, Muang District, Surin 

Province. This is a qualitative research of sources from document and field study using primary 

survey, interview, observation of group discussion, and operational meeting. The information 

collected is analyzed to find the answer set under research purpose. This research found that;
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 1. The wisdom of ancient silk weaving pattern style from Keayai Community, Muang 

District, Surin Provinceare comprised in areas of raising silk worm, silk thread production, dyeing, 

designing pattern, weaving technique, tools and equipment, processing, and marketing. The raising 

silk worm, silk thread production, dyeing, and designing pattern of the Keayai Communityis a 

knowledge that was passed on for generations. It is an important by product of human relation 

with the nature. Most of the weaving is influenced by their ancestors which reflects tradition, 

preferred values, preference, identity, personality of the group and their weaving technique.

 2. On ancient weaving pattern style; the patterns can be categorized into 3 main 

types; the men/women clothing which differentiate into different patterns of normal pattern, 

Saku pattern, Aun-lui-seem pattern or Ja-pan-shua, um-prom pattern, hole pattern, Sea weed 

pattern, La-berg clothing which is a local Yok-dok pattern, Sarai or sarong for women and men, 

and Kra-neao cloth. The second type is hole-pro or ho-Sabai. They are separated into two 

categories which are women Sabai or Sha-nook-luek. They are background cloth. The popular 

color for this type is white. They are used for cross shoulder clothing for both front and back. 

The popular weaving is to add pattern later in yok-dok style or Yok-Yao. The numbers of Takor 

may range from 3, 4, or 6. They share similar traits with “yiab” cloth from Thai-Lao indigenous 

group and offering cloth in the “Suay” tradition and ordinary skirt cloth (Pa-kao-ma). They have 

a pattern style along the length of cloth and have a style called tue-jia. Later on, they are 

styled with yok-kid in elephant pattern. The men used them as belt and cross shoulder piece. 

The last category is skirt type similar to Khmer tradition one. The clothing is Mud-mee which is 

styled upon another small piece of cloth called Pa-po. The weaving of Pa-po in ancient time 

requires Mud-mee into pattern of wedges or buffalo’s feet.

 3. For the preservation guideline of this local wisdom of ancient silk weaving pattern 

style from Keayai Community, Muang District, Surin Province. On raising silk worm, it is found 

that there is a decrease in silk worm raising. This is mainly due to the growth of population and 

expansion of living space which in turn decrease the space for silk worm raising. Another factor 

is the change of purpose of production to become more commercial inclined together with a 

rush in production to feed the market demand. As a risk aversion from silk worm raising, many 

producer now purchase silk from the market as it is faster and easier and provide silk sufficiently. 

These led to the decline in raising silk worm to the family level that only grows some for 

familial usage and for the purpose of preservation itself. Nonetheless, the researcher propose a 

guideline on how to preserve the practice of raising silk worm whereby the silk gained is limited 

and does not suffice the demand of the group and thus this spurred the producer to purchase 

silk from the market instead. This increase production cost and reduces potential benefit. Thus, 

the people request for space and funding for raising silk worm from the municipality which is 

๓๔
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currently under processed.

Keywords: Local wisdom in silk weaving, ancient silk pattern style

๑. บทน�า

 การทอผ้า เป็นกระบวนการสั่งสมทางภูมิปัญญาที่เรียนรู้ถ่ายทอดต่อกันในครอบครัวจากพ่อแม่สู่

ลูก ลูกชายจะได้ฝึกฝนการท�าเครื่องมือทอผ้าต่าง ๆ ตามพ่อ ส่วนลูกสาวนั้นต้องเริ่มเรียนรู้จากขั้นตอนการผลิต

เส้นใยก่อนทีจ่ะพฒันาไปสูก่ารทอผ้าจากแม่ ซึง่จะเริม่จากขัน้ตอนทอง่าย ๆ  ไปสู่ลวดลายท่ีสลับซับซ้อนข้ึนตามวยั

และวุฒิภาวะ งานทอผ้าเป็นงานที่แสดงถึงสถานภาพของผู้หญิง ซึ่งจะต้องเป็นผู้ผลิตผ้าให้พอเพียงกับสมาชิกใน

ครอบครัวและงานต่าง ๆ ในโอกาสพิเศษ ผู้หญิงจะต้องแสวงหาหนทางที่จะเรียนรู้ พัฒนาการทอผ้าให้มีคุณภาพ

และสวยงาม โดยการฝึกฝน การสังเกตและจดจ�ามาทดลอง หรือแม้กระทั่งการขอยืมตัวอย่างผ้าต้นแบบลวดลาย

มาทอ งานทอผ้าถือเป็นงานที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และต้องใช้ความพยายามสูงในการสร้างสรรค์งาน จะ

เห็นได้จากลวดลายบนผนืผ้าทีเ่กดิจากการมัดย้อมก่อนน�าไปทอ หรอืเทคนคิวธิกีารสอดเสรมิเส้นด้ายพิเศษเข้าไป

ขณะการทอ เพื่อให้เกิดลวดลายจากแรงบันดาลใจทางด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ วัตถุหรือรูปสัญลักษณ์ทาง

ความเช่ือของท้องถิ่นหรือจากจินตนาการของผู้ทอ รวมไปถึงการประดิษฐ์อุปกรณ์ในการทอผ้า เหล่านี้เป็นที่มา

ขององค์ความรูท้ีเ่หมาะสมในการผลติผ้าไหม เพือ่ตอบสนองความต้องการของคนในสังคมและเม่ือมีการถ่ายทอด

จากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง อาจมีการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ

สงัคมทีเ่ปลีย่นไปในแต่ละช่วงเวลาจงึนบัได้ว่าการทอผ้าไหมเป็นผลติผลทางภมูปัิญญาและเป็นสิง่ทีส่ะท้อนความ

ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน การทอผ้าไหมพื้นบ้านของเมืองไทยในปัจจุบันมีการทอกระจายอยู่ตามชุมชน

ในท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาค ทั้งผ้าไหมพื้นเป็นสีเรียบและผ้าไหมที่ทอด้วยกรรมวิธีที่ประณีตขึ้น โดยต้องอาศัยความ

สามารถและความช�านาญเป็นพิเศษในการทอ เช่น การทอผ้าขิด ผ้ามัดหมี่ และผ้าจก เป็นต้น รูปแบบของผ้า

ไหมพืน้บ้านเปลีย่นแปลงไปตามความนยิมของผูบ้รโิภคเพ่ือให้จ�าหน่ายได้ ขณะทีผู่บ้รโิภคทีน่ยิมผ้าไหมพ้ืนบ้านที่

มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของผ้าไหมพื้นบ้านมีน้อยลง ท�าให้ปริมาณการซื้อน้อยลง ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่ท�าให้

เกิดความเส่ือมสลายของผ้าไหมพื้นบ้านในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการทอผ้าไหมพื้นบ้าน

อีกหลายประการ เช่น กรรมวิธีการทอที่ต้องอาศัยความประณีตและซับซ้อนท�าให้ทอผ้าได้ช้า เมื่อจ�าหน่ายได้ผล

ตอบแทนไม่คุ้มค่า ท�าให้ช่างทอผ้ารุน่ใหม่หนัไปประกอบอาชพีอืน่ทีไ่ด้ผลตอบแทนมากกว่า การทอผ้าไหมพืน้บ้าน

จงึขาดการสบืทอดเป็นปัญหาส�าคญัของการเสือ่มสูญของผ้าไหมพ้ืนบ้านของไทยในอนาคต ต้องมีการแก้ไขให้การ

สนบัสนนุส่งเสรมิอย่างจรงิจังอกีมาก จึงจะท�าให้ผ้าไหมพ้ืนบ้านของไทยด�ารงอยูต่่อไปผ้าไหม ซึง่ถอืว่าเป็นผ้าของ

อสีานทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดมีาแต่โบราณ รฐับาลเคยให้ความสนใจการเล้ียงไหมในภาคอีสานมาตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๔๖ โดย

ขยายกจิการส่งเสรมิการเลีย้งไหมพนัธุดี์ทีซ้ื่อมาจากญีปุ่น่แทนไหมพืน้เมือง แต่การส่งเสรมินัน้ได้ล้มเลกิไปใน พ.ศ. 

๒๔๕๑ เพราะเกดิโรคระบาดกบัตวัไหมข้ึนทัว่ไป แม้ว่ารฐับาลในอดตีจะมิได้ให้ความสนใจ การทอผ้าในภาคอีสาน

มาหลายยุคหลายสมยั แต่ชาวบ้านในภาคอสีานกย็งัคงทอผ้าไว้ใช้ในครวัเรอืนสบืต่อกนัเรือ่ยมา บางครอบครวัทีท่อ

ผ้าได้มากเหลอืใช้กจ็ะน�าไปจ�าหน่ายเป็นรายได้พเิศษให้ครอบครวั นอกจากรายได้หลกัทีไ่ด้รบัจากการท�าไร่ท�านา 

๓๕
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(วิบูลย์ ลี้สุวรรณ และคณะ. ๒๕๓๐ : ๑๕๙) บ้านแกใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มี

การถ่ายทอดภมูปัิญญาวธิกีารทอผ้าสบืต่อกนัมาเทคนคิวธิกีารทอผ้าจ�าเป็นจะต้องมกีระบวนการในการศกึษาและ

ฝึกหดั ต้องใช้เวลานานพอสมควรทีจ่ะพฒันาฝีมอืการทอผ้าให้ดสีวยงาม และต้องผสมผสานกบัการออกแบบท่ีทัน

สมยั จงึจะท�าให้ได้ผลติภัณฑ์ทีมี่คณุภาพ มีจุดเด่น มีเอกลกัษณ์ อกีทัง้ ปัจจบุนัรฐับาลได้มโีครงการจดัท�ามาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือรองรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับพื้นบ้าน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายรับรอง เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ 

ให้เป็นทีย่อมรบัอย่างแพร่หลายและสร้างความม่ันใจให้กบัผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ชุมชนทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ เน้นให้มกีารพฒันาแบบยัง่ยนืและการแก้ไขปัญหาความยากจนของชมุชนด้วยเหตดุงักล่าว ผูว้จิยั

จึงสนใจที่จะศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายโบราณของชุมชนบ้านแกใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือ

เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายโบราณเพื่อให้รุ่นลูกหลานสืบไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพือ่ศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายโบราณของชมุชนบ้านแกใหญ่ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสรุนิทร์

 ๒.๒ เพื่อศึกษาความหมายของลายผ้าไหมโบราณ

 ๒.๓ เพื่อศึกษาและหาแนวทางการอนุรักษ์การทอผ้าไหมลายโบราณของชุมชนบ้านแกใหญ่ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
 ๓.๑ วิธีการศึกษา

 การศกึษาภมูปัิญญาการทอผ้าไหมลายโบราณของชุมชนบ้านแกใหญ่ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสรุนิทร์ครัง้

นีเ้ป็นการวิจยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document) ข้อมูลภาค

สนาม (Field Study) ด้วยวิธีการส�ารวจเบื้องต้น การสัมภาษณ์ การสังเกตการสนทนากลุ่ม และการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางตอบปัญหาตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้

 ๓.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล

   ๓.๒.๑ การสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธี

   ๑) การสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Structured Interview) ผู้วจิยัท�าการสัมภาษณ์กลุ่มเป้า

หมายตามแนวทางแบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์เพื่อหาค�าตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

   ๒) การสมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง (Non-Structured Interview) ผู้วจัิยท�าการสัมภาษณ์

ด้วยค�าถามปลายเปิด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาในการทอผ้าไหมลายโบราณและน�าองค์ความ

รู้ที่ได้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ผ้าไหมลายโบราณ

  ๓.๒.๒ การสังเกต (Observation) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบในการสังเกต ๒ รูปแบบ

ดังนี้

   ๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน

กจิกรรม พร้อมกบัสงัเกต ซกัถามข้อมูลทีย่งัสงสยัและจดบนัทกึ โดยเริม่ตัง้แต่การคัดเลอืกวตัถดิุบ การย้อมส ีการ

ท�าลาย และการทอผ้า

๓๖
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   ๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant) ผู้วิจัยจะท�าการสังเกตสภาพ

เหตุการณ์โดยทั่วไปของกิจกรรมในหมู่บ้านหรือกลุ่มทอผ้าไหม

 ผู้วิจัยก�าหนดการรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยการสังเกต สัมภาษณ์ และสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ี

ก�าหนดไว้ในการวิจัย โดยสังเกต สัมภาษณ์ และบันทึกข้อมูล โดยผู้วิจัยจะด�าเนินการจัดกระท�าข้อมูล ตามแนว

ความคิดของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

 ๑. ด�าเนนิการศกึษาและรวบรวมข้อมลูทีเ่ป็นเอกสารทีเ่กีย่วข้องเพือ่เป็นความรูเ้บือ้งต้นก่อนลงท�างาน

ภาคสนามสร้างสัมพันธ์กับกลุ่มที่วิจัย

 ๒. น�าเครือ่งมือทีใ่ช้ในการด�าเนนิงานวจิยั ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ แบบบนัทกึการสงัเกต กล้องถ่ายภาพ 

เทปบันทึกเสียง ลงพื้นที่ภาคสนามตามที่ก�าหนดไว้

 ๓. ในการด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยก�าหนดแผนการด�าเนินงานตามล�าดับ คือ

  ๓.๑ สร้างความคุ้นเคย ความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อการหาข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง

  ๓.๒ ก�าหนดวันเวลา

  ๓.๓ ผู้วิจัยจะด�าเนินการสังเกต และสัมภาษณ์การด�าเนินงานของกลุ่มในแต่ละกิจกรรม 

เพื่อให้ทราบถึงความรู้ภูมิปัญญาและความหมายของลายผ้าไหมและแนวทางการอนุรักษ์ 

 ๔. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มชาวบ้านแก

ใหญ่ ที่ได้สนทนาตามกรอบแนวคิดในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภูมิปัญญาในการทอผ้าไหมลายโบราณและ

น�าองค์ความรู้ที่ได้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ผ้าไหมลายโบราณ

 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาเรือ่งภมูปัิญญาการทอผ้าไหมลายโบราณของชุมชนบ้านแกใหญ่ อ�าเภอเมอืง 

จงัหวดัสรุนิทร์ ในครัง้นี ้ผูว้จัิยได้จัดท�าเครือ่งมือวจิยัโดยการทบทวนเอกสารจากงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องแล้วให้อาจารย์

ที่ปรึกษาท�าการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม ได้แก่   

   ๓.๓.๑ แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาในการทอผ้าไหมลายโบราณและน�าองค์ความรู้ที่ได้เป็นแนวทางในการ

อนรัุกษ์ผ้าไหมลายโบราณโดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และแบบไม่มีโครงสร้าง 

(Non-Structured Interview)

   ๓.๓.๒ แบบสังเกต (Observation) โดยเริ่มการสังเกตสภาพทั่วไปของชุมชนและสังเกต

กระบวนการทอผ้าไหม ตัง้แต่การคดัเลอืกเส้นใยไหม การฟอก การย้อม การท�าลวดลาย การทอผ้าเพ่ือให้ได้ข้อมูล

เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายโบราณของชุมชนบ้านแกใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีทั้งแบบสังเกต

แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation)

   ๓.๓.๓ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มชาว

บ้าน โดยตัง้กรอบแนวคดิและรปูแบบการสนทนา เพ่ือแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัภมูปัิญญาในการทอผ้าไหมลาย

โบราณและน�าองค์ความรูท้ีไ่ด้เป็นแนวทางในการอนรุกัษ์ผ้าไหมลายโบราณ ได้แก่ การคดัเลอืกวตัถดุบิ การพฒันา

กระบวนการผลิต การฟอก การย้อมสี การท�าลวดลาย การทอผ้า ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการทอผ้าไหม 

จากกลุ่มผู้ปฏิบัติให้ได้ข้อมูลกระบวนการทอผ้าไหม

๓๗
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  ๓.๓.๔ กล้องถ่ายรูป

  ๓.๓.๕ สมุดจดบันทึก

๔. ผลการวิจัย
 ๔.๑. ภูมปัิญญาการทอผ้าไหมลายโบราณของชมุชนบ้านแกใหญ่ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสรุนิทร์ ประกอบ

ไปด้วย การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหม การฟอกย้อม เอกลักษณ์ลวดลาย เทคนิคกรรมวิธีในการทอ 

เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ๔.๒ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การปลูกหม่อนเล้ียงไหมของกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวในอดีตจะปลูกไว้

ก่อนหรือพร้อม ๆ กับการเลี้ยงไหม นิยมปลูกไว้ในพื้นที่ที่ว่างของตัวเอง เช่น ตามสวน ตามไร่ หรือบริเวณข้างบน

ของตนเอง โดยจะแบ่งเนื้อที่ส�าหรับการปลูกไว้พอกับจ�านวนไหมที่เลี้ยง

 ๔.๓ การผลิตเส้นไหม การผลิตเส้นไหมเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ท�าต่อเนื่องจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ในอดีตการสาวไหมจะต้องใช้ทักษะ ความช�านาญการ และประสบการณ์อย่างไรก็ดีขั้นตอนในการผลิตเส้นไหม

จ�าเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ๔.๓.๑ เตาส�าหรับก่อไฟ หรือจะเป็นการก่อไฟส�าหรับตั้งหม้อน�้า

  ๔.๓.๒ หม้อส�าหรับต้มรังไหม ชาวบ้านนิยมใช้หม้อดิน หรือหม้อที่ใช้นึ่งข้าวเหนียว เพราะมีขอบ

ปากบานออกรับกับพวงสาวไหมได้พอเหมาะ

  ๔.๓.๓ พวงสาว จะมีลกัษณะเป็นรอกทีใ่ช้ดงึเส้นไหมออกจากหม้อโดยจะมไีม้โค้ง ๆ  อยูต่รงกลาง

จะมีรอกแขวนไว้

  ๔.๓.๔ ไม้ง่าม จะมีความยาวพอประมาณ ปลายด้านหนึ่งจะเป็นง่ามไว้ส�าหรับเขี่ยรังไหมในหม้อ

ต้มให้เส้นไหมที่สาวยาวต่อกันตามต้องการ โดยที่เส้นไหมจะผ่านขึ้นมายังรอก

  ๔.๓.๕ ตะกร้า ส�าหรับใส่เส้นไหมที่สาวได้

 ๔.๔ การฟอกย้อม การฟอกย้อมไหม เป็นอีกกระบวนการและขั้นตอนหนึ่ง ที่ท�าต้องท�าต่อเนื่องจาก

ขั้นตอนการสาวไหม โดยการน�าเส้นไหมที่ได้จากใยไหมซึ่งจะมีทั้งสีเหลืองอ่อน และสีเหลืองเข้มไม่สม�่าเสมอ จึง

ต้องน�าเส้นไหมไปฟอก เพือ่ให้ได้เส้นไหมมสีขีาวก่อนน�าไปย้อมสีโดยจะเร่ิมจากการน�าเส้นไหมแช่ลงในน�า้ให้เปียก

ชุ่มขณะเดียวกันก็เตรียมหม้อน�้าด่าง โดยให้น�าน�้าเทลงในหม้อที่เตรียมเอาไว้ประมาณครึ่งหม้อ หรือให้พอเหมาะ

กับประมาณเส้นไหม น�าหม้อน�้าขึ้นตั้งไฟใส่น�้าด่าง ๒-๓ ช้อนโต๊ะต่อน�้าครึ่งหม้อในการฟอกไหมหนึ่งใจ หรือผู้ที่มี

ความช�านาญกจ็ะสามารถคาดคะเนปรมิาณน�า้ด่าง จากนัน้น�าใจไหมท่ีแช่น�า้อยู่ยกขึน้มาบดิน�า้ออกให้หมดแล้วน�า

ลงต้มแช่ในน�้าด่างโดยแช่ไว้ปริมาณ ๕-๑๐ นาที น�้าด่างจะช่วยละลายขี้ไหมที่ติดตามเส้นไหมที่เป็นปุ่มปมให้หาย

ไป จากนั้นน�าเส้นไหมไปแช่ในน�้าเย็นแล้วล้างให้สะอาด บิดให้แห้ง ก่อนน�าไปตากต้องดึงใจไหมให้ดึงโดยการใช้

มือแยกใจไหมไม่ให้ยุ่ง แล้วกระตุกมือท้ังสองข้างออกจากกันเพ่ือให้เส้นไหมตึงหมุนกลับวงไจไหมขึงระหว่างมือ 

หมุนไปรอบ ๆ เพื่อไม่ให้เส้นไหมยับหรือพันกันจากนั้นน�าไปตากให้แห้งซึ่งต้องให้เส้นไหมแห้งสนิท ถ้าหากเส้น

ไหมไม่แห้งสนิทจะท�าให้เส้นไหมสีไม่เรียบและเส้นไหมมีกลิ่นเกิดขึ้นได้โดยกระบวนการในการฟอกเส้นไหมจะ

ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์กล่าวคือ ส่วนท่ีหนึ่งหม้อ ในอดีตจะใช้หม้อดินท่ีมีขนาดท่ีเหมาะกับปริมาณของเส้นไหมส่วน

ที่สอง เตาไฟ ในอดีตเป็นเตาดินที่ขุดลุกลงไปในดินโดยประมาณโดยใช้ฟืนก่อไฟ ส่วนที่สามน�้าด่าง ในอดีตใช้ด่าง

ที่เป็นธรรมชาติ ส่วนที่สี่หวาย ใช้เป็นห่วงส�าหรับใส่ไหม เพื่อไม่ให้เส้นไหมพันกัน และจะต้องอาศัยทักษะ ความ

๓๘
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ช�านาญ พร้อมทั้งประสบการณ์ เพื่อให้ได้สีเส้นไหมมีความทนต่อทุกสภาพ สีเรียบสม�่าเสมอ การผสมสีและย้อม

สีให้ได้สีตามที่ต้องการ ซึ่งในอดีตนั้นชาวบ้านจะน�าเอาพืชพันธุ์ไม้จากธรรมชาติมาใช้ในการย้อมสี

 ๔.๕ เอกลักษณ์ลวดลาย เอกลักษณ์ลวดลายในการทอผ้าไหมของชุมชนแกใหญ่ การทอผ้าไหมเป็น

ภูมิปัญญาท่ีทรงคุณค่าท่ีส่งสม สืบทอดจากบรรพบุรุษเป็นเวลาอันยาวนานเป็นผลผลิตที่ส�าคัญย่ิงอย่างหนึ่งที่

เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ โดยรูปแบบของการทอผ้าไหมส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจาก

บรรพบุรุษ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ประเพณี ค่านิยมรสนิยม ตัวตน อัตลักษณ์ดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ เปลี่ยนผ่าน

สู่การยอมรับทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคมในแต่ละยุค จากนั้นได้มีการปรับปรุงพัฒนา

รูปแบบการทอผ้าไหมจากลวดลายที่ที่เรียบง่ายสู่รูปแบบที่ซับซ้อนวิจิตร บรรจงประณีต งดงามมาตามล�าดับ ซึ่ง

วัฒนธรรมดังกล่าวที่ปรากฏในปัจจุบัน เป็นผลจากการเรียนรู้ถ่ายทอด สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และมีการพัฒนาจน

งดงามขึน้ชือ่เลือ่งลอืดังปรากฏ อย่างไรกดี็จากการศึกษายงั พบว่าในด้านเอกลกัษณ์ลวดลายผ้าไหมของชมุชนแก

ใหญ่ดังกล่าวยังสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท กล่าวคือ ประเภทที่หนึ่ง ผ้ามัดหมี่โฮล หรือจองโฮล ซึ่งถือว่า

เป็นแม่ลายหลกัของผ้ามัดหม่ีของชมุชนดังกล่าว มลีกัษณะพเิศษ คือ ในการมัดย้อมแบบเดยีวกนั แต่ทอออกมาได้

หลายแบบ ผ้าโฮลยังแบ่งออกเป็น ๔ ชนดิตามลกัษณะการทอ คอื โฮลเปราะห์ โฮลเสรย็ โฮลเกยีรติ และโฮลปะนะ

ประเภทที่สอง ผ้ามัดหมี่ลวดลายต่าง ๆ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า “จองซิน” ซึ่งมีหลายลาย ได้แก่ มัดหมี่ลาย

ธรรมดา เช่น ลายหมี่โคม ลายหมี่คั่น ลายหมี่ข้อ มัดหมี่ลายนก ลายก้านแย่ง มัดหมี่ลายรูปสัตว์ ต้นไม้ ลายผสม 

มัดหมี่ลาย โบราณ และมัดหมี่ลายประยุกต์ต่าง ๆ ประเภทที่ ๓ ผ้ามัดหมี่อัมปรม หรือท่ีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 

“จองกรา” เป็นผ้าลายโบราณซึ่งเป็นการมัดหมี่ท้ังเส้นพุ่งและเส้นยืน มีการน�าเทคนิคการทอแบบยกดอกมาใช้

ในการทอผ้ามัดหมี่ เพื่อท�าให้ผ้าไหมมีความสวยงามมากขึ้น เนื่องจากมีผิวสัมผัสที่แปลกออกไป จึงท�าให้ผ้าไหม

มดัหมีย่กดอกมีราคาแพงกว่าผ้าไหมมัดหม่ีทีท่อลายขดัธรรมดา และลายสองนบัเป็นการใช้เทคนคิกรรมวธิใีนการ

ทอทีท่�าให้ผ้าไหมมัดหม่ีมีราคาสงูขึน้ และเป็นทีต้่องการของผูบ้รโิภค นอกจากนีก้ารท�าให้ผ้าไหมมดัหมีม่คุีณภาพ 

มไิด้อยูท่ี่เทคนคิการทอเพยีงอย่างเดียว ปัจจัยทีท่�าให้ผ้าไหมมัดหมีมี่คณุค่าขึน้อยูก่บัคณุภาพของเส้นไหม ลกัษณะ

ของลวดลาย ตลอดจนเทคนิคกรรมวิธีการย้อมสีท่ีได้มาตรฐาน ผ้าทอลายโครงสร้าง และลายผ้าโบราณ เช่น 

ผ้าโฮล ผ้าอัมปรมและผ้ามัดหมี่ลวดลายต่างๆ เช่น ลายผีเสื้อ ๓ ตะกอ

 ๔.๖ เทคนิคกรรมวิธีในการทอผ้าไหม จากการศึกษาพบว่า เทคนิคกรรมวิธีการทอผ้าไหม ประกอบ

ไปด้วย ส่วนที่หนึ่ง การสืบเส้นด้ายยืนเข้ากับแกนม้วนด้ายยืน และร้อยปลายด้ายแต่ละเส้นเข้าในตะกอแต่ละชุด

และฟันหวี ดึงปลายเส้นด้ายยืนทั้งหมดม้วนเข้ากับแกนม้วนผ้าอีกด้านหนึ่ง ปรับความตึงหย่อนให้พอเหมาะ กรอ

ด้ายเข้ากระสวยเพือ่ใช้เป็นด้ายพุง่ ส่วนทีส่องการกระทบฟันหว ี(ฟืม) เมือ่สอดกระสวยด้ายพุง่กลบักจ็ะกระทบ ฟัน

หวี เพื่อให้ด้ายพุ่งแนบติดกันได้เนื้อผ้าที่แน่นหนา ส่วนที่สาม การเก็บหรือม้วนผ้า เมื่อทอผ้าได้พอประมาณแล้ว

ก็จะม้วนเก็บในแกนม้วนผ้า โดยผ่อนแกนด้ายยืนให้คลายออกและปรับความตึงหย่อนใหม่ให้พอเหมาะ ส่วนที่สี่

การทอผ้าพื้น เป็นการใช้หลักการทอผ้าเบื้องต้น ที่น�าเอาด้ายเส้นยืนและด้ายเส้นพุ่งมาขัดกัน เพื่อให้เกิดเป็นผืน

ผ้า โดยด้ายเส้นพุ่ง และเส้นยืนอาจเป็นด้ายสีเดียวกัน หรือต่างสีกัน หรือน�าเอาเส้นด้ายที่เป็นดิ้นเงินหรือดิ้นทอง

มาทอควบด้าย เพื่อให้ผ้า มีความมันระยับ สวยงามยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีการทอผ้าไหมของชุมชนแกใหญ่ดังกล่าวยัง

มเีทคนคิพเิศษทีใ่ช้ในการทอผ้าไหม ซึง่ประกอบไปด้วย ส่วนทีห่นึง่ การขดิ ขดิ หมายถงึ กรรมวธิใีนการทอผ้าเพือ่

ให้เกดิลวดลายต่างๆ ขึน้มา โดยวธิกีารเพิม่เส้นด้ายพุ่งพิเศษในระหว่างการทอ เพ่ือให้เกดิลวดลายทีโ่ดดเด่นกว่าสี

พื้น วธิีการท�าคอื ใช้ไม้เขี่ยหรือสะกิด เพือ่ช้อนเส้นด้ายยืนขึ้น แล้วสอดเสน้ด้ายพุง่ ไปตามแนวที่ถกูจัดชอ้นจังหวะ

๓๙
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การสอดเส้นด้ายพุ่งนี่เองที่ท�าให้เกิดเป็นลวดลายต่าง ๆ ตามที่ต้องการส่วนที่สอง การจก การจกเป็นเทคนิคการ

ทอผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆ โดยเพิ่มเส้นด้ายพุ่งพิเศษสอดขึ้นลง วิธีการคือ ใช้ขนเม่น ไม้ หรือนิ้ว สอดเส้นด้าย

ยืนขึ้น แล้วสอดเส้นด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปซึ่งจะท�าให้เกิดเป็นลวดลายเป็นช่วง ๆ  สามารถท�าสลับสีลวดลายได้หลาก

ส ีซึง่จะแตกต่างจากการขดิตรงทีข่ดิเป็นการใช้เส้นด้ายพุง่พเิศษเพยีงสเีดยีว การทอผ้าวธิจีกใช้เวลานานมากมกัท�า

เป็นผืนผ้าหน้าแคบใช้ต่อกับตัวซิ่น เรียกว่า “ ซิ่นตีนจก” ส่วนที่สาม การทอมัดหมี่ ผ้ามัดหมี่มีกรรมวิธีการทอผ้าที่

ใช้เทคนิคการมัดและการย้อมเริ่มจากน�าเส้นด้าย หรือไหมมาย้อมสีแล้วมัดบริเวณที่ต้องการเก็บไว้ เมื่อน�าไปย้อม

สอีืน่จะได้ไม่ตดิส ีเพยีงซมึเข้ามาบางส่วน โดยย้อมเรยีงล�าดบัจากสอ่ีอนไปหาสเีข้มจนครบ ตามลวดลายทีก่�าหนด 

หลังจากนั้นจึงน�าด้ายกรอเข้าหลอดตามล�าดับ แล้วน�าไปทอจะเกิดลวดลายบนผืนผ้า ที่มีลักษณะคลาดเคล่ือน 

เหล่ือมล�า้ อันเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของมัดหมีก่ารทอผ้าชนิดนีจ้งึต้องอาศัยความช�านาญในการมัดย้อม และทอเป็น

อย่างมาก ผ้ามัดหม่ีมีอยู่หลายชนิด ได้แก่ มัดหมี่เส้นพุ่ง มัดหม่ีเส้นยืน มัดหมี่เส้นพุ่ง และเส้นยืน และส่วนท่ีส่ี 

การทอผ้ายกเป็นกรรมวิธีการทอให้เกิดลวดลายโดยการยกตะกอแยกด้ายเส้นยืน และในบางครั้งการยกดอกจะ

มีการเพิ่มด้ายเส้นพุ่งจ�านวนสองเส้น หรือมากกว่านั้นเข้าไปในผืนผ้า ลวดลายที่ทอจะเป็นลายที่เกี่ยวข้องกับ

วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเชื่อทางศาสนา ซึ่งได้แก่ ลายปราสาท ลายธรรมาสน์ ลายสัตว์ ลายพืช ลายจาก

สิ่งของเครื่องใช้ และลายเรขาคณิต

 ๔.๗ เครือ่งมือทีใ่ช้ในการผลติ จากการศกึษาพบว่า เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการผลติหรอืทอผ้าไหมยงัเป็นแบบ

พื้นถิ่นดั้งเดิม โดยเครื่องมือส่วนใหญ่ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตจากธรรมชาติในท้องถิ่น และสามารถผลิตขึ้นเอง

ได้ในชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ ซึ่งประกอบไปด้วย กี่หรือหูก ไม้ไขว้ เป็น 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเส้นด้ายให้เป็นระเบียบ ไม้ค�้า ไม้ที่ใช้สอดด้ายยืนไว้ ไม้หาบหูก ไม้ดาบหรือหลาบ ไม้แป้นกี่ 

เชือกเขา ใช้ดึงเขากับไม้หาบหูกให้ตึง เขา หรือตะกอ กระสวย ฟันหวี หรือฟืม แกนม้วนผ้า

 ๔.๘ ความหมายของผ้าไหมโบราณ และลายผ้าไหมโบราณแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ  ได้ ๔ ประเภท 

คือ

  ๔.๘.๑ ประเภทผ้านุ่งหญิงและชาย แบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ดังนี้ ผ้านุ่งลาย ผ้านุ่งลายสาคู ผ้านุ่งลาย

อันลุยซีมมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า จะปันชัวร ผ้านุ่งลายอัมปรม ผ้านุ่งลายโฮล ผ้านุ่งลายสาหร่าย ผ้านุ่งละเบิกเป็น

ผ้านุ่งพื้นเมืองประเภทยกดอก ผ้าสะไรย์หรือโสร่งหญิง โสร่งชาย ผ้ากระเนียว ผ้าโฮลเปราะฮ์หรือผ้าโฮร์

  ๔.๘.๒ สไบผู้หญิงแบ่งเป็น ๒ ชนิดคือ สไบผู้หญิง หรือเรียก ชะนูดลืค มีลักษณะเป็นผ้าพื้น นไยมสี

ขาวใช้ห่มเป็นสไบทิ้งชายหน้าหลัง การทอจะนิยมทอยกดอกหรือ ยกเขา ตะกอจะเป็น ๓ ตะกอ ๔ ตะกอ ๖ ตะกอ

กไ็ด้ลกัษณะคล้ายผ้าเหยยีบของกลุม่วฒันธรรมไทยลาวหรอืคล้ายผ้าแก้บนของกลุม่วฒันธรรมส่วยและผ้าขาวม้า 

มลีกัษณะเป็นลายทางยาวและมีเชงิเรยีกเถอืะเจียต่อมามีการทอเป็นยกขดิลวดลายรปูช้างใช้ส�าหรบัผูช้ายคาดเอว

และพาดไหล่

  ๔.๘.๓ ประเภทผ้าเชงินุง่ เชงิผ้านุง่ของชาวเขมรจะเป็นผ้ามดัหมีซ่ึง่ทอบนฟืมเลก็ๆเรยีกว่า ปะโปร์ การ

ทอปะโปร์สมัยก่อนจะมัดหมี่เป็นลายคล้ายลิ่มหรือตีนควาย ไว้ต่อเชิงผ้านุ่ง

  ๔.๘.๔ ลักษณะเด่นของผ้าไหมลายโบราณและความหมายของลายผ้าไหม ผ้าไหมของชุมชนบ้านแก

ใหญ่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและยังคงรักษารูปแบบการทอ ลวดลายสีสัน ที่แปลกตา ความประณีตและ

เทคนิคการทอแบบโบราณไว้ได้ถึงทุกวันนี้แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกระแสและความต้องการของตลาด

ทีก่�าหนดให้ผลติสนิค้ามาตรฐานเหมือนๆกนัยงัคงผลติสนิค้าผ้าไหมทีม่เีฉพาะตวัซึง่บรรพบรุษุได้สบืทอดหลกัการ

๔๐



40 41
การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

และกรรมวธิกีารผลติ เช่นการเลีย้งไหม การมัดหมี ่การย้อมส ีและการทอ ทัง้มกีารคิดค้นพัฒนากรรมวิธ ีการผลติ 

เพือ่ให้ได้ผ้าไหมทีม่คีณุภาพ กลุม่ชมุชนบ้านแกใหญ่มลีกัษณะการทอแตกต่างกนัทัง้ในด้านเทคนคิการทอ ลวดลาย 

การให้สี การย้อมสี และวัตถุดิบที่ใช้ ลักษณะผ้าทอที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์

 ๔.๙ แนวทางการอนรัุกษ์การทอผ้าไหมลายโบราณของชมุชนบ้านแกใหญ่ อ�าเภอเมอืง จงัหวัดสรุนิทร์ 

พบว่า 

  ๔.๙.๑ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของชุมชนบ้านแกใหญ่ พบว่า การปลูก

หม่อนเลี้ยงไหมของชาวบ้านมีจ�านวนลดน้อยลง ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการเพิ่มของจ�านวนประชากรที่ขยายพื้นที่

ในการสร้างที่อยู่อาศัย ท�าให้พื้นที่ส�าหรับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมลดน้อยลง และอีกส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยน

วตัถปุระสงค์ในการผลติเพือ่ธรุกจิการค้า ประกอบกบัมีความเร่งรีบในการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตทันต่อความต้องการ

ของตลาดผู้บรโิภค นอกจากนีย้งัเป็นการลดความเสีย่งในข้ันตอนการปลกูหม่อนเล้ียงไหม ผู้ทอส่วนใหญ่จงึนยิมท่ี

จะซื้อเส้นไหมจากท้องตลาดทั่วไปเนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว เส้นไหมมีจ�านวนเพียงพอที่จะผลิต การปลูก

หม่อนเล้ียงไหมจงึลดเหลอืน้อยลงไปเหลอืเพยีงครอบครวัท่ีทอเพ่ือใช้สอยภายในครวัเรอืน และเพ่ือเป็นการอนรุกัษ์

เท่านัน้อย่างไรกด็ผีูศ้กึษามแีนวทางการอนรุกัษ์การปลกูหม่อนเลีย้งไหมซึง่ปัจจบุนัเส้นไหมทีไ่ด้จากการปลกูหม่อน

เลี้ยงไหมมีจ�านวนจ�ากัด ไม่เพียงพอกับความต้องการทางกลุ่มจึงนิยมซื้อเส้นไหมจากท้องตลาด ท�าให้เพิ่มต้นทุน

ในการผลิต และเสียโอกาสกับผลก�าไรท่ีควรจะได้ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในชุมชนสู่ความ

ยั่งยืน และเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต ประชาชนจึงขอรับการสนับสนุนพื้นที่ และเงินทุนส�าหรับการปลูก

หม่อนเลี้ยงไหมจากองค์การบริหารส่วนต�าบล ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างด�าเนินการ

  ๔.๙.๒ การผลิตเส้นไหม การผลิตเส้นไหมพบว่า ปัจจุบันจุดมุ่งหมายในการผลิตได้เปลี่ยนไปจากอดีต

เป็นการผลติเพือ่ธรุกจิการค้า ประกอบกบัความเร่งรบีในการผลติเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดผูบ้รโิภค

ทัง้ในและต่างประเทศ กระบวนการในการผลติเส้นไหมของชาวบ้าน จงึได้จากการเล้ียงไหมภายในชมุชน และเส้น

ไหมทีไ่ด้มาจากการซือ้ตามท้องตลาดทัว่ไป กล่าวคือ ส่วนทีห่นึง่เส้นไหมทีไ่ด้จากการผลติเส้นไหมแบบดัง้เดมิของ

ชาวบ้าน ส่วนที่สอง เส้นไหมที่ได้จากการซื้อตามท้องตลาดทั่วไป อย่างไรก็ดี ปัจจุบันชาวบ้านได้มีการรวมกลุ่มใน

การผลิตเส้นไหมที่ได้จากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีจ�านวนไม่เพียงพอกับความต้องการ กลุ่มจึงนิยมซ้ือเส้นไหม

ตามท้องตลาด ท�าให้กลุ่มเพิ่มต้นทุนในการผลิต เสียโอกาสกับผลก�าไรที่ควรจะได้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทางกลุ่ม

ได้ขอรับการสนับสนุนพื้นที่ พร้อมทั้งเงินทุนส�าหรับการปลูกหม่อนเลี้ยง กับองค์การบริหารส่วนต�าบลแกใหญ่ซึ่ง

ขณะนี้อยู่ในระหว่างด�าเนินการ

  ๔.๙.๓ การฟอกย้อมเส้นไหม การอนุรักษ์การฟอกย้อมพบว่า การฟอกย้อมสีจากพืชพันธุ์ไม้จาก

ธรรมชาติแบบดั้งเดิมมีผู้ท�าน้อยลง เนื่องจากการย้อมสีจากธรรมชาติ มีความยุ่งยาก สลับ ซับซ้อน พืชพันธุ์ไม้ที่

ท�าให้เกิดสีมีจ�านวนน้อยลง กอปรกับผู้ย้อมจะต้องมีประสบการณ์ ความช�านาญ ตลอดจนเทคนิคกรรมวิธีในการ

ฟอกย้อมที่มีความยุ่งยาก และความเร่งรีบในการผลิต ท�าให้ชาวบ้านนิยมน�าเอาสีเคมีหรือสีวิทยาศาสตร์ มาใช้

ในการฟอกย้อมสีเส้นไหม เพราะมีกรรมวิธีในการย้อมที่ไม่สลับซับซ้อน มีความสะดวก รวดเร็ว ในส่วนของวัสดุ

อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการดังกล่าวยังเป็นแบบดั้งเดิม 

  ๔.๙.๔ เอกลักษณ์ลวดลาย เอกลักษณ์ลวดลายพบว่า ปัจจุบันการทอผ้าไหมของชาวบ้านจะมีทั้งการ

อนรุกัษ์เอกลกัษณ์ลวดลายแบบด้ังเดิมทีส่บืทอดจากบรรพชนและในส่วนของการพัฒนาขึน้มาใหม่มกีารผสมผสาน

ระหว่างลวดลายแบบดั้งเดิมกับลวดลายที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ลวดลายที่ปรากฏออกมาเรียกว่า “ลายรวม”

๔๑
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  ๔.๙.๕ เทคนคิกรรมวธีิในการทอผ้าไหม เทคนคิกรรมวธิใีนการทอ พบว่า ชาวบ้านยงัทอมอืแบบดัง้เดมิ

โดยวิธีการเตรียมเส้นก่อนทอ การมัดหมี่ และมีการน�าเทคนิคกรรมวิธีพิเศษเข้ามาเพิ่ม เช่น เทคนิคการทอผ้าขิด 

การทอผ้ายกและการจก 

๕. ข้อเสนอแนะ
  ๕๑. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

   ๕.๑.๑ ควรมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการผลิตผ้าไหมในด้านต่าง ๆ เริ่มต้ังแต่ การปลูกหม่อน

เลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกไหม การย้อมสีไหม การท�าลวดลาย และการทอผ้า เพื่อไม่ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับ

การผลติผ้าไหมสญูหายไปจากชมุชน โดยหน่วยงานของรฐับาลเข้าไปมบีทบาทให้การสนบัสนนุ การจดัการศึกษา

ดูงานจากแหล่งอื่น ๆ หรือการให้เยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านในการผลิตผ้าไหม

   ๕.๑.๒ ควรมีการพฒันากระบวนการผลติผ้าไหมชุมชนแกใหญ่ให้ได้มาตรฐาน โดยยดึหลกัเกณฑ์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกระทรวงอตุสาหกรรมเป็นฐานการพัฒนาผลิตภณัฑ์และมีการส่งเสรมิผลิตภัณฑ์ของ

ชุมชนให้ก้าวไปสู่เกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นบ้านให้ได้รับการรับรอง เพื่อส่งเสริมด้านการ

ตลาดของผลติภณัฑ์ ให้เป็นทีย่อมรบัอย่างแพร่หลายและสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้บริโภคในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์

ชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

    ๕.๒.๑ ควรมีการศึกษารวบรวมชนิดและประเภทของผ้าไหม เพื่อเป็นการศึกษาเชิงวัฒนธรรมที่

น�าไปสู่แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญา หรือน�าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

   ๕.๒.๒ ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาในการผลิตผ้าไหมเพื่อ

ให้การศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณหรือเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพ้ืนที่อื่น ๆ ท�าการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาอ่ืนเพ่ือให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ 

หรือท�าการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้บริโภค นักท่องเที่ยว เพื่อศึกษาถึงความต้องการหรือความนิยมผ้าไหม
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การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�าริ 

ต�าบลเสาธง อ�าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 มณฑา อุณพันธ์ *

 สมบูรณ์ บุญฤทธิ์, สมเกียรติ ตันสกุล ** 

      

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาล

การบริหารงานของธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�าริต�าบลเสาธง (๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิก

ทีม่ีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบรหิารงานของธนาคารหมูบ่า้นตามแนวพระราชด�ารติ�าบลเสาธง (๓) ศกึษา

ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรบัปรงุการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานของธนาคารหมู่บ้านตาม

แนวพระราชด�าริต�าบลเสาธง โดยใช้รูปแบบการวิจัยผสม ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

 ผลการวิจัยพบว่า 

 (๑) ความคิดเห็นของสมาชิก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๗๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบ

ว่า ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความรับผิดชอบและด้านหลักความคุ้ม

ค่า อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง  (๒) ผลการเปรียบเทียบ พบว่า สมาชิกที่

มีเพศต่างกันและรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนสมาชิกที่มีอายุต่างกัน และอาชีพ

ต่างกันมีความคิดเห็นโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (๓) ปัญหาและข้อเสนอ

แนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง ด้านหลักนิติธรรม ควรรีบด�าเนินการจดทะเบียนเป็นองค์กรท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 

ปรับปรุงกฎกติกา ระเบียบข้อบังคับ ด้านหลักคุณธรรมเจ้าหน้าที่ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่

สมาชิก บริหารงานโดยค�านึงถึงสมาชิกและองค์กรเป็นส�าคัญ ด้านหลักความโปร่งใส ให้สมาชิกรับทราบข้อมูลที่

ส�าคัญขององค์กร และตรวจสอบการท�างานของเจ้าหน้าที่ได้ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ

ก�าหนดนโยบาย, กฎระเบียบ ร่วมตัดสินใจส�าคัญ ๆ และร่วมประเมินผลความส�าเร็จขององค์กร ด้านหลักความ

รบัผิดชอบ เจ้าหน้าทีต้่องค�านงึถงึความรบัผดิชอบทัง้ต่อตนเอง สมาชิกองค์กร และสังคมท่ีอาศัยอยู่ และด้านหลัก

ความคุ้มค่า ต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ค�าส�าคัญ : หลักธรรมาภิบาล, การบริหารงาน และธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�าริ

  * นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ** อาจารย์ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ABSTRACT

 The objectives of this thesis were as follows : 1) To study the opinion of members 

towards an application of good governance in administration of village bank according to royal

thought. 2) To compare the opinion of members on an application of good governance in 

administration of village bank according to royal thought. 3) To study the way to resolve an 

application of good governance in administration of village bank according to royal thought. 

The mixed method either Quantitative Research and Qualitative Research. The population 

composed of members of village bank according to royal thought, Ronpibun district, Nakhon 

Si Thammarat province. 

 The findings were as follows:

 1) The opinion of members towards an application of good governance in administration

of village bank according to royal thought by overview was at more level ( = 3.77), for all 

aspects. When considered in each aspect found that the aspects of lawfulness, virtue, 

transparency, responsibility, and value were at more level but the aspect of participation was 

at moderate level.

 2) The compare result on the opinion of members on application of good governance in

administration of village bank according to royal thought, Ronpibun district, Nakhon Si Thammarat

province in terms of ages and occupationsby overall, found that there were different as statis-

tically significance at 0.05.

 3) The suggestion on way to resolve found that the aspect lawfulness, there should 

have registered as legally, to approve rules for suitability. The aspect of virtue, there should 

have work under virtual and to be a good sample to member, management must focus on 

member and organization. The aspect of transparency, there should give opportunity to member 

to know all news and information of organization throughout process of staffs. The aspect of 

participation, there should give opportunity to member for policy making and others rules of 

organization throughout important decision making and participate in evaluation of administration

and achieve of organization, the aspect of responsibility, the committee and staff must regard 

on responsible either oneself, member or organization they must respond for society and 

community and the aspect of value, there should manage on limited resources for more profit 

to member and organization.

๔๕
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๑. บทน�า             

 ประเทศไทยประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต�่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นผลกระทบ

ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการว่างงาน ปัญหาอาชญากรรม การอพยพเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อ

หางานท�า ปัญหายาเสพตดิ ปัญหาหนีส้นินอกระบบ และปัญหาความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ ความแตกแยกด้าน

ความคิด ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ท�าให้เกิดความอ่อนแอทางสังคม ชุมชนขาดความเข้มแข็ง เป็นอุปสรรคส�าคัญใน

การพฒันาประเทศ เพราะหมูบ้่านหรอืชมุชนเป็นรากฐานส�าคัญของประเทศ เป็นส่วนส�าคัญท่ีจะผลักดนัการพัฒนา

สงัคมส่วนใหญ่ต่อไปได้ หากชมุชนเข้มแขง็สามารถด�ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง ฟันฝ่าอุปสรรคและวกิฤตเิศรษฐกิจไปได้ 

การพฒันาประเทศกจ็ะเป็นไปโดยง่าย การเสรมิสร้างกระบวนการพึง่ตนเองสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิให้แก่

ประชาชน จึงถือว่าเป็นสิง่ส�าคญัมาก การสร้างองค์ความรูค้วามสามารถในการจดัระบบและการบรหิารจดัการเพือ่

ให้เกดิการเรยีนรูแ้ละมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลจดัการชมุชนของตนเองให้สามารถฝ่าวกิฤตแิละด�ารงอยู่

ได้ในทุกสภาวะจึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสังคม การรวมกลุ่มกันย่อมต้องมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการ

เรียนรู้ ในหลาย ๆ  ด้าน ได้แก่ การเรียนรู้กฎระเบียบ กติกาต่าง ๆ  ตัดสินใจร่วมกัน ร่วมกันคิดวางแผน และบริหาร

จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมให้มากที่สุด แม้จะมีปัญหาบ้างก็ย่อมเรียนรู้ที่จะหา

แนวทางมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ผ่านไปได้      

 จากเหตุผลต่างๆเหล่านี้ เป็นตัวประสานสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งและสามารถ

แก้ไขปัญหาต่างๆ ไปสู่ทิศทางที่ดีได้ ซึ่งหลักการต่างๆ ที่กล่าวมานี้ เป็นองค์ประกอบของหลักธรรมทางพระพุทธ

ศาสนา คือหลักธรรมาภิบาล หรือที่เรียกกันว่า “Good Governances” หมายถึง การบริหารจัดการบ้านเมือง

ที่ดี หลักธรรมรัฐ บรรษัทภิบาล เป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสุข สามารถ

ประสานความขัดแย้งได้โดยสันติวิธี สามารถใช้ในการพัฒนาสังคมให้มีความสงบสุขได้อย่างยั่งยืน เชื่อกันว่าหาก

ผู้บริหารได้น�าเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้กับการปฏิบัติงาน ภาคราชการ เอกชนและประชาชนแล้วประเทศจะ

พัฒนาไปในทิศทางที่ดีและเกิดความเป็นธรรม ซึ่งหลักธรรมาภิบาลมี ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านหลักนิติธรรม ๒) ด้าน

หลักคุณธรรม ๓) ด้านหลักความโปร่งใส ๔) ด้านหลักความมีส่วนร่วม ๕) ด้านหลักความรับผิดชอบ และ ๖) ด้าน

หลักความคุ้มค่า ต�าบลเสาธง อ�าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็เป็นชุมชนหนึ่งที่ประสบกับปัญหา จึง

ได้มีการรวมตัวกันจัดต้ังธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้น เม่ือวันที่ ๑ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีทิศทางในการด�าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีการ

เรียนรู้การท�าบัญชีรายรับ - รายจ่ายภายในครัวเรือนเพื่อปรับให้เหมาะสมและสมดุล โดยมีการเก็บออมเข้าสู่

บญัชอีอมทรพัย์กบัธนาคารหมูบ้่านไว้เป็นทนุส�ารองส่วนหนึง่ และอีกส่วนหนึง่เพือ่ช่วยเหลือสมาชกิ ท่ีต้องการเงนิ

ทุนหมุนเวียนได้กู้ยืมไปใช้ในการประกอบอาชีพในอัตราดอกเบี้ยที่ต�่า โดยไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ธนาคารหมูบ้่านตามแนวพระราชด�ารติ�าบลเสาธง ประสบกบัปัญหา สมาชกิขาดความเชือ่มัน่ในองค์กร บางส่วนถงึ

กับลาออกจากการเป็นสมาชิก บางส่วนต่อต้านการด�าเนินงานขององค์กร ส่งผลให้องค์กรอยู่ในภาวะเสี่ยง มีแนว

โน้มที่จะยกเลิกการด�าเนินงาน ผู้วิจัยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรจึงมีความสนใจที่จะท�าการศึกษา ความคิด

เห็นของสมาชิกที่มีต่อการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�าริ

ต�าบลเสาธง ว่ามีความคิดเห็นเป็นอย่างไร แต่ละด้านนั้น แตกต่างกันหรือไม่ พร้อมทั้งศึกษาปัญหาและแนวทาง

แก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�าริต�าบลเสาธง เกิดเสถียรภาพยิ่งขึ้น และสามารถด�ารง

อยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป          
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๒. วัตถุประสงค ์           

 ๒.๑ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของธนาคาร

หมู่บ้านตามแนวพระราชดริ ในต�าบลเสาธง อ�าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช   

 ๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของ

ธนาคารหมูบ้่านตามแนวพระราชด�าร ิต�าบลเสาธง อ�าเภอร่อนพิบลูย์ จงัหวดันครศรธีรรมราช ท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ 

และรายได้ต่างกัน 

 ๒.๓ เพือ่ศกึษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรบัปรงุในการใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิาร

งานของธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�าริ ในต�าบลเสาธง อ�าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      

๓. วิธีการวิจัย 

 ประชากร ที่ใช้เป็นสมาชิกของธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�าริ ต�าบลเสาธง อ�าเภอร่อนพิบูลย์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวนทั้งหมด ๕๐๕ คน คณะกรรมการจ�านวน ๑๐ คน และปราชญ์ชาวบ้าน / ผู้ทรง

คณุวฒุทีิม่ปีระสบการณ์การบรหิารองค์กรทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที ่จ�านวน ๕ คน รวมทัง้หมด ๕๒๐ คน กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ 

เป็นสมาชิกธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�าริ ต�าบลเสาธง อ�าเภอรอ่นพบิูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน 

๒๒๓ คน ค�านวณโดยสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 125 ) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .๐๕ 

ในส่วนของ ประชากรที่เป็นคณะกรรมการธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�าริ ต�าบลเสาธง อ�าเภอร่อนพิบูลย์ 

จงัหวดันครศรธีรรมราช และปราชญ์ชาวบ้าน / ผูท้รงคณุวฒุทิีม่ปีระสบการณ์การบรหิารองค์กรทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที่ 

ผู้วิจัยใช้จ�านวนประชากรทั้งหมดในการสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องมือที่ใช้ คือ ๑. แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้หลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�าริต�าบลเสาธง ประกอบด้วย ๓ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะค�าถามเป็นแบบปลายปิด ตอนที่ ๒ ความคิด

เห็นที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�าริต�าบลเสาธง ใน ๖ 

ด้าน ลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า ๕ ระดับ โดยระดับ ๕ หมายถึงความคิดเห็นที่มีต่อการใช้อยู่

ในระดับมากที่สุด ส่วนระดับ ๑ หมายถึงความคิดเห็นที่มีต่อการใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด ตอนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค

และข้อเสนอแนะการใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงานของธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�ารติ�าบลเสาธง 

ข้อค�าถามมลีกัษณะเป็นแบบปลายเปิด และ ๒. แบบสมัภาษณ์ส�าหรบัเกบ็รวบรวมข้อมูลจากผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั โดย

ผู้วิจัย ได้ศึกษาจากเอกสาร ต�ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บ

ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกของธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�าริต�าบลเสาธง จ�านวน ๒๒๓ ชุด โดย

การสุ่มโดยบังเอิญ จากสมาชิกที่มาติดต่อธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�าริต�าบลเสาธง ตามวัน-เวลาที่นัด

เปิดท�าการ และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัย ได้

ด�าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญด้วยตนเอง โดยใช้วิธีจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล ผูว้จัิย ด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูเพ่ือการวจิยัทาง

สังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ ดังนี้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส�าหรับการทดสอบ

สมมุติฐาน และเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�าริ 

ต�าบลเสาธง โดยจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ สถิติทดสอบค่าที (t-test) และสถิติทดสอบค่าเอฟ 

(F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างเฉลี่ย

๔๗
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เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 

ประกอบบริบทน�าเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของผู้ตอบค�าถามปลายเปิด  

           

๔. ผลการวิจัยและอภิปรายผล        

 ๑.๑ ความคดิเหน็ของสมาชิกทีมี่ต่อการใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงานของธนาคารหมูบ้่านตาม

แนวพระราชด�าริต�าบลเสาธง ทั้ง ๖ ด้าน โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๗๗ ) สามารถอภิปรายผล

การวิจัยเป็นรายด้าน ได้ดังนี้          

 ด้านหลักนิติธรรม พบว่า ระดับความคิดเห็นของสมาชิกโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๘๑ ) มี

การปรับปรุง กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์อยู่เสมอ เจ้าหน้าที่บริหารงานและปฏิบัติตน

ถูกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบ มีการก�าหนดกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

และเป็นธรรม พร้อมทั้งชี้แจงให้สมาชิกทราบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 

๕) มาตรา ๓ (๑) (๒๕๔๖) ว่าด้วยการปฏบิตัหิน้าทีข่องส่วนราชการต้องใช้วธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมืองท่ีด ีโดยมี

หลักพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัย

และเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่า

เป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ�าเภอใจหรืออ�านาจของตัวบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของ รอง ปัญ

สังกา (๒๕๕๒) ที่ได้ท�าการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ในจังหวดัอดุรธาน”ีพบว่า ผูบ้รหิารสถานศึกษาส่วนใหญ่มพีฤตกิรรม

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก ด้านหลักคุณธรรม พบว่า ระดับความคิดเห็นของสมาชิก โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๖) มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานด้านคุณธรรมสูง เจ้าหน้าที่ส่วน

ใหญ่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พร้อมให้บริการสมาชิก ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบธรรม ขยันและอดทน ยึดมั่นในความถูก

ต้องดีงามเป็นแบบอย่างแก่สมาชิก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูพัชรคณาภิรักษ์ (ปัณธร จารุวณฺโณ) 

(๒๕๕๘) ที่ได้ศึกษา “การบริหารจัดการเชิงพุทธของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ บ้านโคกมน ต�าบลโคกมน อ�าเภอน�้า

หนาว จังหวัดเพชรบูรณ์” เพื่อศึกษาผลที่ได้รับจากการน�าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของ

กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านโคกมน ผลการศึกษาพบว่า ผลของการน�าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

จดัการ บุคลากร การเงิน และการส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ก่อให้เกดิขวญัก�าลงัใจในการท�างานและการประสาน

ระหว่างบุคคล มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความสมานฉันท์ได้หวนกลับสู่ชุมชนในที่สุด    

 ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า ระดบัความคดิเหน็ของสมาชกิ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = ๓.๖๓)

มีการสรุปและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ต่อสาธารณชน มีการชี้แจงผลการด�าเนิน

งานรายปีอย่างชดัเจน พร้อมให้สมาชิกตรวจสอบตลอดเวลาเพ่ือสร้างความโปร่งใส และสร้างความเชือ่ถอื ศรทัธา

ให้แก่สมาชิก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยลักษณ์ ฟักแก้ว (๒๕๕๓) ได้วิจัยเรื่อง “หลักธรรมาภิบาลกับการ

บรหิารสถานศกึษาสงักดักรงุเทพมหานคร: กรณีศกึษาสถานศึกษาในเขตตลิง่ชนั” ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รหิารสถาน

ศกึษาและครูผูส้อนให้ความส�าคญัในเร่ืองของการบรหิารงานและการปฏบิตังิานตามหลกัธรรมาภบิาลในด้านหลกั

ความโปร่งใส แสดงหลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมินผลงานของบคุลากรอย่างชดัเจนเป็นอันดบัแรกของการบริหาร

งาน และสามารถตรวจสอบได้ 

๔๘
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า ระดับความคิดเห็นของสมาชิก โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 

( = ๓.๑๕) ควรเปิดโอกาสให้สมาชกิเข้ารบัฟังการประชมุเพ่ือมส่ีวนร่วมในการก�าหนดวสิยัทศัน์และนโยบายของ

องค์กร ออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่มีผลบังคับใช้ และร่วมแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจส�าคัญๆ ของ

องค์กร รวมทั้งมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานและประเมินการบริหารงานขององค์กร เพราะการบริหารงาน

โดยการมีส่วนร่วม มีความส�าคัญต่อการประสบความส�าเร็จขององค์กร เป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้องค์กร

ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติกาญจน์ อังคารประเสริฐ (๒๕๔๕) ที่ได้ท�าการ

ศึกษาวจิยัเรือ่ง “การศกึษาการบรหิารจดัการสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจ�ากดั” ผลการวจิยัพบว่า ในการบรหิาร

จดัการของสหกรณ์บ้านลาด จ�ากดั มีการจัดระเบยีบการบรหิารงานอย่างเป็นระบบ สมาชิกส่วนใหญ่ให้ความร่วม

มือเป็นอย่างดี และปัจจัยที่ส่งผลให้สหกรณ์สามารถประสบผลส�าเร็จได้คือ คน เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ การบริหาร

จัดการ และที่ส�าคัญคือการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

 ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า ระดับความคิดเห็นของสมาชิก โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก

( = ๓.๙๖ ) มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเคร่งครัด มีการน�าโครงการกิจกรรมและแผนงานที่ได้แถลง

นโยบายไว้ไปด�าเนนิการให้เป็นรปูธรรม รบัฟังความคิดเหน็จากสมาชิกและน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ และเม่ือ

พบข้อผิดพลาดในการตัดสินใจหรือข้อบกพร่องของการบริหาร มีความกล้าที่จะยอมรับและแก้ไข ซึ่งสอดคล้อง 

และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๕) มาตรา ๓ (๑) ว่าด้วย

การปฏบิตัหิน้าทีข่องส่วนราชการต้องใช้วธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่โีดยมหีลกัพืน้ฐานของการบรหิารกจิการ

บ้านเมืองและสังคมที่ดี ในด้านหลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส�านึกในความรับผิด

ชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาส่วนรวมของบ้านเมือง กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา เคารพในความคิดเห็นที่แตก

ต่าง และกล้ายอมรับผลจากการกระท�าของตนเอง

 ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า ระดับความคิดเห็นของสมาชิก โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๖) 

แสดงให้เห็นว่า การบริหารงานของธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�าริต�าบลเสาธง อ�าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด

นครศรธีรรมราช มกีารบรหิารงานโดยการใช้งบประมาณ และทรัพยากรท่ีมีอยู่ ให้เกดิประสิทธภิาพและประสิทธผิล

สูงสุดต่อองค์กร มีการรณรงค์การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ

อธิการไสว ผลญาโณ (มีตา) (๒๕๕๗) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวิสาหกิจ

ชุมชน อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี” พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยในด้านหลักความคุ้มค่า

นัน้ ผูบ้รหิารวสิาหกิจชมุชนอ�าเภอบ้านไร่ จังหวดัอทุยัธาน ีได้ใช้ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์อย่างสงูสดุแก่ส่วนรวม 

รวมถึงเน้นการรักษาทรัพยากรที่มีอยู่ และมีการรณรงค์ให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนด�ารงชีพตามแนวพระราชด�าริ

เศรษฐกิจพอเพียง

 ๓.๒ ผลการเปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของสมาชกิทีม่ต่ีอการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบรหิารงานของ

ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�าริต�าบลเสาธง พบว่า สมาชิกที่มีเพศต่างกันและรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็น 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย สมาชิกท้ังเพศหญิงและเพศชายได้รับสิทธิ ผล

ประโยชน์จากองค์กร และการบริหารจัดการในทุกด้านอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เจ้าหน้าที่ มีการบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาลได้ดี ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

 ส่วนสมาชิกที่มีอายุต่างกัน และอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

งานของธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�าริต�าบลเสาธง โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

๔๙
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ระดับ ๐.๐๕ อาจมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากสังคมไทยมีพื้นฐานการเป็นสังคมที่มีความเคารพนบนอบ ให้เกียรติ

ผู้อาวุโส มีวุฒิภาวะสูง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้มีเกียรติ อยู่ในเคร่ืองแบบ และเป็นที่เคารพศรัทธาของทุกคน 

จึงอาจท�าให้ได้รับการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การเต็มใจให้ความช่วยเหลือ ให้บริการด้านต่างๆ ด้วยความเต็มใจ แต่

มักจะมองข้ามความส�าคัญกับผู้ที่อ่อนวัยกว่า หรือสมาชิกที่ประกอบอาชีพทั่วไป ท�าให้สมาชิกในช่วงอายุและ

อาชีพที่ต่างกันได้รับสิ่งต่าง ๆ ในแต่ละด้านของการบริหารจัดการจากองค์กรไม่เสมอภาคเท่าเทียมกัน จึงส่งผล

ให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

 ๓.๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ

ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�าริต�าบลเสาธง พบว่า ด้านหลักนิติธรรม ควรรีบด�าเนินการจดทะเบียนให้ถูก

ต้องตามกฎหมาย ปรับปรุงกฎกติกา ระเบียบข้อบังคับ ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและบริหาร

จัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารอย่างเต็มรูปแบบ ด้านหลักคุณธรรม เจ้าหน้าที่

ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิก บริหารงานโดยค�านึงถึงสมาชิกและองค์กรเป็นส�าคัญ ด้าน

หลักความโปร่งใส เปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลต่างๆที่ส�าคัญ ถูกต้องขององค์กร รวมทั้งสามารถตรวจ

สอบกระบวนการท�างานของเจ้าหน้าที่ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย 

กฎระเบียบต่าง ๆ ขององค์กร ร่วมตัดสินใจส�าคัญๆ ร่วมประเมินผลการบริหารและความส�าเร็จขององค์กร ด้าน

หลักความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่จะต้องค�านึงถึงความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สมาชิก องค์กร และต้องมีความรับ

ผิดชอบต่อสังคมที่อาศัยอยู่ด้วย และด้านหลักความคุ้มค่า ต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด ให้เกิด

ประโยชน์คุ้มค่าแก่สมาชิกและองค์กรให้มากที่สุด   

๕. ข้อเสนอแนะ           

 ๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย        

  ๕.๑.๑ ควรมีการศึกษาเรียนรู้ ท�าความเข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาล และควรประชาสัมพันธ์ ชี้แจง

สร้างความเข้าใจให้แก่สมาชกิรวมถงึผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทกุคนให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั บทบาท หน้าที ่ความ

ส�าคัญ และประโยชน์ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

  ๕.๑.๒ ควรน�าเอาหลกัธรรมาภบิาลทัง้ ๖ ด้าน มาใช้ในการบรหิารงานอยา่งเป็นรปูธรรมและเตม็

รูปแบบ

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ        

  ๕.๒.๑ จัดให้มีการออกพืน้ท่ีศกึษาดูงาน หน่วยงานหรอืองค์กรอ่ืนๆ ทีป่ระสบความส�าเรจ็เพ่ือน�า

องค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�าริต�าบลเสาธง ต่อไป    

  ๕.๒.๒ คณะกรรมการบริหาร/เจ้าหน้าที่ ทุกคนต้องศึกษากฎหมาย และหลักธรรมาภิบาลควบคู่

กบัการใช้กฎ กตกิา ระเบยีบข้อบงัคบัต่าง ๆ  ขององค์กร เพือ่การบรหิารงานและปฏบิติัหน้าท่ีให้เป็นท่ียอมรบัและ

มีความเชื่อมั่นจากสมาชิกทุกคน        

  ๕.๒.๓ ควรจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับองค์กรอย่างสะดวก 

ชัดเจน เช่น การท�าบอร์ดแสดงข้อมูลข่าวสาร ไว้ที่ท�าการธนาคารหมู่บ้าน แสดงข้อมูลส�าคัญที่สมาชิกควรทราบ

ให้มากที่สุด 
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  ๕.๒.๔ ควรน�าข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปรับปรงุการใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิาร

งานขององค์กร ทีไ่ด้จากการศกึษาวจิยัครัง้นี ้มาปรบัปรงุแก้ไขและน�าเอาผลการศึกษาวจิยัในครัง้นี ้ไปประยุกต์ใช้

ในการบรหิารงานของธนาคารหมูบ้่านตามแนวพระราชด�ารติ�าบลเสาธง อ�าเภอร่อนพบิลูย์ จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป       

 ๕.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัยครั้งต่อไป       

  ๕.๓.๑ ควรศกึษาเกีย่วกบัประเดน็อืน่ๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการด�าเนนิชีวติของประชาชนในพืน้ทีต่�าบล

เสาธง อ�าเภอร่อนพิบลูย์ จังหวดันครศรธีรรมราช เช่น ประเดน็ความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการออกเอกสาร

สิทธิ์ครอบครองที่ดินของประชาชนบ้านสระพัง ต�าบลเสาธง อ�าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๕.๓.๒ ควรศึกษาการใช้หลักธรรมอื่น ๆ  ทางพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อความส�าเร็จในการบริหาร

จัดการองค์กร เช่น หลักอิทธิบาท ๔, หลักสังคหวัตถุ ๔, หลักพรหมวิหาร ๔, หลักอคติ ๔, หลักสัปุปริสธรรม ๗ 

เป็นต้น ที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ประสบความส�าเร็จยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

พระครูพัชรคณาภิรักษ์ (ปัณธร จารุวณฺโณ). การบริหารจัดการเชิงพุทธของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์

 บ้านโคกมน ต�าบลโคกมน อ�าเภอน�้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.

พระจรญิ จริสโุภ (เมอืงประทบั). การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลเมอืงบางกรวย จงัหวดันนทบรุ.ี 

 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.

พระอธิการไสว ผลญาโณ (มีตา). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวิสาหกิจชุมชน อ�าเภอบ้านไร่ 

 จังหวัดอุทัยธานี. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

 ๒๕๕๗.

รอง ปัญสังกา. พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี, ๒๕๔๘.

วลัยลักษณ์ ฟักแก้ว. การมีส่วนร่วมของผู้น�าในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหาร

 ส่วนต�าบลห้วยแก้ว อ�าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา. การศกึษาอิสระรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ, 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ๒๕๕๓.
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วิธีการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในการแก้ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว 

AN APPLICATION OF GRAVASA-DHAMMA (FOUR VIRTUES) FOR LAY PEOPLE 

FOR SOLVING THE FAMILY CONFLICT

พระโรลีน รตนสีโล (หุน) *

พระครูวินัยธรอ�านาจ พลปญฺโญ,ดร., ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ **

บทคัดย่อ

 บทความวิจัยนี้ มี วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาปัญหาความแตกแยกในครอบครัว ๒) เพื่อศึกษาหลัก

ฆราวาสธรรมในพระพทุธศาสนา ๓) เพือ่ศกึษาวธีิการประยกุต์ใช้หลกัฆราวาสธรรมในการแก้ปัญหาความแตกแยก

ของครอบครัว

 ผลการวิจัยพบว่า

 ๑. สาเหตุของความแตกแยกในครอบครัว เกิดจากสาเหตุ (๑) การท�าแท้ง ซึ่งเป็นปัญหาระหว่างชาย

หญิงที่ก่อความรุนแรงและขัดต่อศีลธรรมอันดีอันงาม (๒) ความยากจน ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกัน ทะเลาะเบาะ

แว้งกัน ตบตีกัน (๓) ความเห็นแก่ตัว ท�าให้ความเอาใจใส่ระหว่างกันลดน้อยลงไป เกิดช่องว่างระหว่างสมาชิกใน

ครอบครวัเพิม่ข้ึน (๔) ค่านยิมทีเ่ปล่ียนแปลง ด้วยเหตทุีต่่างฝ่ายเหน็คณุค่าทางจรยิธรรมในครอบครวัน้อยลง ตัง้แต่

ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

 ๒. หลักฆราวาสธรรมในพระพุทธศาสนา หมายถึง ธรรมส�าหรับฆราวาส ธรรมส�าหรับการครองเรือน 

หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์ ประกอบด้วย 

  ๒.๑ สัจจะ ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง พูดจริง ท�าจริง จริงใจต่อกัน เป็นหลักส�าคัญที่จะให้เกิดความไว้

วางใจและไมตรีจิตสนิทต่อกัน ซึ่งแยกได้ดังนี้ ๑) ความจริงใจต่อตนเอง คือ การซื่อสัตย์ต่อตนเอง มีความละอาย

ใจเกรงกลัวต่อการท�าความชั่ว ๒) ความจริงใจต่อคนอื่น คือ การมีความซื่อตรง จริงใจ ประพฤติปฏิบัติอย่างตรง

ไปตรงมาต่อบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วย เช่น บิดามารดา ผู้มีพระคุณ ครู อาจารย์ มิตรสหาย ผู้ร่วมงานทั้งระดับสูง

กว่าและต�่ากว่า 

  ๒.๒ ทมะ การข่มใจ ฝึกนสิยั ปรบัตัว ฝึกหดัดดันสัิย ปรับปรงุตนให้เจรญิ ก้าวหน้าด้วยสตปัิญญา 

การรู้จกับงัคบัควบคมุอารมณ์ ข่มใจระงบัความรู้สกึต่อเหตบุกพร่องของกันและกนั รูจ้กัฝึกฝนปรบัปรงุตน แก้ไขข้อ

บกพร่อง ปรบันสิยัและอธัยาศยัให้กลมกลนืประสานเข้าหากันได้ ไม่เป็นคนด้ือด้านเอาแต่ใจและอารมณ์ของตน 

  ๒.๓ ขันติ ทนล�าบาก ทนตรากตร�า ทนเจ็บใจ ความหนักเอาเบาสู้ อดกลั้นต่อความทุกข์ ทางกาย 

วาจา ใจ เช่น อดทนทุกขเวทนา เวลาเจ็บป่วย อดทนต่อถ้อยค�าเมื่อถูกคนอื่นดูถูกเหยียดหยาม อดทนต่อตัณหา มี

ดังนี้ ๑) ความอดทนทางใจ ๒) ความอดทนทางกาย 
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  ๒.๔ จาคะ ความเสยีสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตน ใจกว้างพร้อมท่ี

จะรบัฟังความทุกข ์ความคดิเหน็และความต้องการของผู้อืน่ พรอ้มทีจ่ะรว่มมอื ช่วยเหลอืตัดใจ ตัดกรรมสทิธิข์อง

ตน ตัดความยึดถือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่คับแคบ เห็นแก่ตน หรือเอาแต่ใจตัว ความเผื่อแผ่ แบ่งปัน ตลอดถึงความ

มนี�า้ใจเอ้ือเฟ้ือต่อกนั จะต้องรูจ้กัความเป็นผูใ้ห้ด้วยการให้น�า้ใจแก่กนั การแสดงน�า้ใจเอ้ือเฟ้ือต่อกนั ตลอดจนการ

เสยีสละความพอใจและความสขุส่วนตัวได้ ด้วยเหตผุลตามหลกัฆราวาสธรรมดงักล่าว จงึเป็นสิง่สมควรอย่างยิง่ที่

จะน�ามาแก้ปัญหาความแตกแยกในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

 ๓. วิธีการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในการแก้ปัญหาความแตกแยกของครอบครัว มีดังนี้ (๑) วิธี

การประยุกต์ใช้หลักสัจจะ คือ (๑.๑) ควรพูดตามกาล คือ พูดเมื่อผู้ฟังพร้อมที่จะฟัง (๑.๒) ใช้ชีวิตในครอบครัวใน

ความซือ่สัตย์ จรงิใจ (๒) วธิกีารประยกุต์ใช้หลกัทมะ คือ (๒.๑) การปรบัตวัเอง พจิารณาตนเองและปรบัปรงุตนเอง 

หรือปรับความนึกคิด ความเข้าใจของตนเองใหม่ (๒.๒) การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ต้องรู้จักปรับปรุงตนเองให้เข้า

กับสามี หรือภรรยา ได้อย่างเหมาะสม การเอาใจใส่ ให้ความรักด้วยใจจริง (๒.๓) การปรับตัวให้เข้ากับผู้ใหญ่ ให้

ความเคารพเชื่อฟังค�าสั่งสอนแนะน�า (๒.๔) การปรับตัวเข้ากับสังคมที่ดี รู้จักคบเพื่อนที่ดี ประพฤติตนในแนวทาง

ที่ถูกที่ควร คบหาสมาคมกับผู้อื่นในโอกาสอันสมควร (๓) วิธีการประยุกต์ใช้หลักขันติ บุคคลต้องมีสติสัมปชัญญะ 

เพราะส่ิงเลวร้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในชวิีตประจ�าวนั หรอืจะเกดิข้ึนกบับุคคลท่ีเรารกักต็าม กจ็ะผ่อนหนกัให้เป็นเบาและ

อาจจะไม่เกดิข้ึนเลยกไ็ด้ (๔) วธีิการประยกุต์ใช้หลกัจาคะ ควรปฏบิตัดิงันี ้(๔.๑) จดัการกบักิเลส จดัการความเหน็

แก่ตวั (๔.๒) การให้อภยั หมายถึง การยกโทษหรือละเว้นโทษให้แก่บคุคลอ่ืน ด้วยหลักฆราวาสธรรมท้ังหลายเหล่า

นี้ จะช่วยแก้ปัญหาความแตกแยกในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ABSTRACT

 Objectives of the study were (1) to study family disharmony, (2) to explore the Garavasa-

Dhamma (Four Virtues) in Buddhism, and (3) to study the application of the Garavasa-Dhamma 

(Four Virtues to solve the family disharmony

 Findings were as follows:

 1) Causes of family disharmony are from (i) abortion resulting in violence and 

conflicting with morality, (ii) poverty leading to misunderstanding, quarrel and hurting each other, 

(iii) selfishness causing less care and attention among family members and widening family gap, 

(iv) change of value due to less value in family such as honesty and trustworthiness.

 2) The principle of Garavāsadhamma in Buddhism refers to Dhamma for householders 

consisting of (i) Sacca , truthfulness and honesty which is essential for building up reliability to 

one another and can be classified as (a) reliability and honesty to oneself, fearing of doing bad 

action, (b) honest to other with truthful act to parents, benefactors, teacher, friends, collogues 

both higher and lower, (ii) Dama, forbearance for different affliction and pressure from environment

and people without being led by his/her own temper, (iii) Khanti, patience for kinds of sufferings

๕๓
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to physical, verbal and mental (iv) Cāga, charity by sacrificing one’s own happiness and be 

broad-minded, ready to listen to other’s problems, to help others. 

 3) An application of the Garavasadhamma for family disharmony 

  (1) Sacca: It can be applied in (i) speaking timely depending on listeners’ readiness, 

(ii) living with family honestly,

  (2) Dama; It can be applied for (i) self-adjustment including change of one’s 

idea, (ii) self–adjustment for people around like wife, husband with sincere care and love, (iii) 

self-adjustment for seniors by respecting and following their instruction, (iv) self-adjustment for 

good society, friends, behaving appropriately,

  (3) Khanti: It can be helpful in the trouble situation with the help of consciousness,

  (4) Cāga; It ican be applied to (i) eliminate selfishness, (ii) to forgive others.

With these aspects of Garavasadhamma, problems from family disharmony can be well solved. 

๑. บทน�า
 สถาบนัครอบครวั เป็นทนุทางสงัคมทีส่�าคญัในการพัฒนาคนและประเทศชาตใิห้เจริญม่ันคงอย่างย่ังยืน 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมไทยทีม่เีอกลกัษณ์โดดเด่น ในเรือ่งความเป็นครอบครัวท่ีเข้มแขง็ มีระบบเครือญาตแิละ

สายใยผกูพนัมาช้านาน อย่างไรกต็าม บทบาทของสถาบันครอบครวัเริม่มแีนวโน้มอ่อนแอลงไม่สามารถปรบัตวัต่อ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรู้เท่าทัน ท�าให้เกิดความอ่อนแอ และ

มีผลท�าให้เกิดปัญหาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ติดตามมามากขึ้น

 จากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมทีม่คีวามซับซ้อนและเป็นไปอย่างรวดเรว็ในยคุโลกาภิวตัน์

ท�าให้สังคมไทยซึ่งแต่เดิมเป็นสังคมชนบท อันมีความเอื้ออาทรต่อกัน มีแนวโน้มเป็นสังคมเมืองสูงขึ้น โครงสร้าง

และรูปแบบของครอบครัวซึ่งเคยเป็นครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดี่ยว ขนาดของครอบครัวเริ่มเล็กลง 

ครอบครัวไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม สถาบันครอบครัวซึ่งเคยเป็นทุนทางสังคม มีระบบเครือญาติที่มี

ความผกูพนัอย่างใกล้ชดิ มีความเกือ้กลู เอือ้อาทรและการอบรม ขดัเกลาบตุรหลาน การปลูกฝังวฒันธรรมและค่า

นิยมประเพณี กลับอ่อนแอลง ซึ่งมีผลต่อปฏิสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกครอบครัวทั้งทางลบและทางบวก อัน

เนื่องมาจากปัญหาวิกฤติที่ครอบครัวเผชิญอยู่ ดังนี้ ๑) ปัญหาเศรษฐกิจ ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจท�าให้ครอบครัว

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมีระดับความเครยีดของครอบครวัสงูกว่าภาคอ่ืนๆ และครอบครวัในกรงุเทพมหานคร

มปัีญหาสมาชิกมอีารมณ์ซมึเศร้ามีความวติกกงัวลสงูกว่าภาคอืน่ ๆ  และผลกระทบของภาวะเศรษฐกจินีค้รอบครวั

มีแนวโน้มปล่อยให้เด็กอยู่กันตามล�าพังมากขึ้น เนื่องจากบิดามารดาต้องไปหางานท�า ซึ่งจะมีผลให้ครอบครัวไม่

สามารถท�าหน้าที ่บทบาทในการดูแล อบรมเด็กและเยาวชนในครอบครวัได้ด ี๒) ความสมัพนัธ์ในครอบครวั ความ

ผูกพันและความเกื้อกูลกันในครอบครัวเริ่มห่างเหิน อันเนื่องมาจากความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจบังคับให้สมาชิกใน

ครอบครวัต่างต้องพึง่ตนเองมากข้ึน ขาดการดูแลเอาใจใส่ซึง่กนัและกันในครอบครัว ท�าให้ครอบครวัมคีวามผกูพนั 

ความห่วงใยอาทร ความเสยีสละ ความอดทนและพึง่พาต่อกันลดน้อยลง ขาดความเข้าใจระหว่างคูส่มรส พ่อแม่กบั

ลูก พี่กับน้อง หรือญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว ๓) เด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุและสังคมเมืองมีมากข้ึน สภาพปัญหาของการทอดทิ้งนี้ถือว่าอยู่ในสภาวะที่รุนแรง ๔) พฤติกรรม

๕๔
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ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของวัยรุ่นมีปรากฏให้เห็นอย่างหลากหลาย ๕) ความ

รุนแรงในครอบครัว สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวมีมากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและความซับซ้อนของปัญหา 

ซึ่งในสังคมมักจะมองว่า ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาส่วนตัวและเป็นเรื่องภายในครอบครัวที่คนภายนอก

ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว ดังนั้น ผู้หญิงและเด็กจ�านวนมากจึงถูกกระท�ารุนแรงซ�้าซากและเป็นเวลายาวนาน 

 ทัง้หลายเหล่านี ้เป็นข้อมูลทีแ่สดงให้เหน็ถงึสาเหตขุองการแตกแยกของครอบครวั ซึง่การแก้ปัญหาดัง

กล่าว รัฐบาลต้องด�าเนินการตามนโยบายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดและประเด็นเหล่านี้ เป็น

เบื้องต้นของความแตกแยกในครอบครัว ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยอาจใช้กฎหมายบ้านเมืองหรือ

กระบวนการทางกฎหมายบังคับ

 การที่บุคคลสองคนจะมาใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุขและน�าครอบครัวให้มีความเจริญงอกงาม

ไม่เกิดความทะเลาะวิวาทและแตกแยกกันนั้น จ�าต้องมีหลักธรรมในศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ประกอบ

ด้วยธรรมท่ีเรยีกว่า สมชวีธิรรม ๔ หลกัธรรมของคูชี่วติ อันเป็นหลักธรรมธรรมท่ีจะท�าให้คู่สมรสชีวติสมรสมีความ

สมดลุอยูด้่วยกนัได้อย่างเหมาะสมหรอืสม�า่เสมอกลมกลนืกัน อยูค่รองเรอืนด้วยกนัอย่างยดืยาว ประกอบด้วยหลกั

ธรรมที่ส�าคัญ ๔ ข้อ คือ ๑) สมสัทธา มีศรัทธาเสมอกัน ๒) สมสีลา มีศีลเสมอกัน ๓) สมจาคา มีจาคะเสมอกัน

๔) สมปัญญา มีปัญญาเสมอกัน และสังคหวัตถุธรรม ๔ อันเป็นธรรมส�าหรับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว คือ ยึดเหนี่ยว

จิตใจบุคคลคู่ครองและครอบครัว ตลอดถึงการประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคีกันเป็นหลักการสงเคราะห์ประกอบ

ด้วย ๑) ทาน คือ การให้ ๒) ปิยวาจา คือ วาจาเป็นที่รัก ๓) อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์ และ๔) สมานัต

ตตา คือ ความมีตนเสมอ

 อีกแนวทางหน่ึง แนวทางพระพุทธศาสนาได้ก�าหนดกระบวนการที่ใช้แก้ปัญหาความแตกแยกใน

ครอบครัวได้ ก็คือ การใช้หลักฆราวาสธรรม ซึ่งประกอบด้วย ๑) ความจริง หมายถึง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ 

ความจริงใจ การพูดจริง การท�าจริง ๒) การฝึกฝน หมายถึง การปรับตัว การข่มใจ การฝึกนิสัย การรู้จักควบคุม

จิตใจ แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา ๓) ความอดทน หมายถึง การตั้งใจท�าหน้าที่

การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ทนทาน ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย และ ๔) ความเสียสละ 

หมายถึง การสละความสุข ความสบายและผลประโยชน์ส่วนตัว พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น และ

ความต้องการของผู้อื่น 

 ผูว้จัิยจึงมีความประสงค์ทีจ่ะน�าเอาหลกัฆราวาสธรรมเข้าแก้ปัญหาความแตกแยกของครอบครวัซ่ึงจะ

เป็นแนวทางในการช่วยเหลอื ป้องกนัและแก้ไขปัญหา ให้สมาชิกในครอบครวัได้รูจ้กัตนเอง และสามารถด�ารงชีวติ

อยู่ในสังคมอย่างปกติสุขตามศักยภาพของตนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาปัญหาความแตกแยกในครอบครัว

 ๒.๒ เพื่อศึกษาหลักฆราวาสธรรมในพระพุทธศาสนา

 ๒.๓ เพื่อศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในการแก้ปัญหาความแตกแยกของครอบครัว

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง “วิธีการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในการแก้ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว” 
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เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร โดยใช้วิธีการรวบรวมและศึกษาข้อมูล จากคัมภีร์ ต�ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีวิธีด�าเนินการวิจัยตามล�าดับดังนี้ 

 ๓.๑ ขั้นศึกษาเอกสาร โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลในคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ที่เป็นคัมภีร์สูงสุด

ทางพระพุทธศาสนา คัมภีร์อรรถกถา วิทยานิพนธ์ เอกสารอ้างอิงที่เป็นต�าราและเอกสารที่เป็นหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความอยู่ดีทางเศรษฐกิจ เพื่อจัดระเบียบข้อมูล

 ๓.๒ ขัน้เกบ็รวบรวมข้อมูล อาท ิคมัภีร์พระไตรปิฎก คมัภร์ีอรรถกถา วทิยานพินธ์ หนงัสอื สือ่ออนไลน์

และสื่ออื่น ๆ เพื่อจัดระเบียบเนื้อหา 

 ๓.๓ ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน�าข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์อรรถกถาธรรมบท วิทยานิพนธ์ 

หนงัสอื สือ่ออนไลน์และสือ่อืน่ ๆ  มาจัดล�าดับเรยีบเรยีง วเิคราะห์เนือ้หา ผูว้จิยัใช้วธีิพรรณนาวเิคราะห์ (Descrip-

tive Analysis) โดยมุ่งตอบประเด็นให้ตรงตามวัตถุประสงค์

 ๓.๔ ขั้นเขียนรายงานการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีบรรยาย เรียบเรียงเป็นความเรียงตามเนื้อหาที่รวบรวมจัด

ระเบียบมา โดยใช้วัตถุประสงค์เป็นหลักในการเรียบเรียง

๔. สรุปผลการวิจัย
 ปัญหาส�าคัญของครอบครัวไทยปัจจุบันนั้น สรุปปัญหาส�าคัญ ๆ ได้ ดังนี้

 ปัญหาการท�าแท้ง นับเป็นปัญหาระหว่างชายหญิงที่มีความรุนแรง และขัดต่อศีลธรรมอันดีอันงาม 

เป็นปัญหาทางเพศที่ผู้จะเป็นบิดามารดาไม่มีส�านึกในการเป็นบุพการีและน�ามาซึ่งปัญหา ต่าง ๆ อีกมากมายใน

สังคมด้วย 

 ปัญหาความยากจน เนื่องจากครอบครัวมีสภาพยากจน มีรายได้ต�่า ค่าจ้างแรงงานต�่า ท�าให้ต่างฝ่าย

ต่างต้องท�ามาหากนิของตนเอง จงึเป็นสาเหตใุห้เกิดความไม่เข้าใจกนั ทะเลาะเบาะแว้งกัน ตบตกัีนได้ ความยากจน

ก็เป็นปัญหาส�าคัญที่ท�าให้บิดา มารดา ไม่อาจท�าหน้าที่ของบิดา มารดาที่ดี 

 ปัญหาความเหน็แก่ตวั จากปัญหาสงัคมรอบด้านท่ีรุมเร้า ท�าให้ความท่ีเคยเอาใจใส่ระหว่างกนัลดน้อย

ลงไป จากที่สมาชิกในครอบครัวต้องดิ้นรนขวนขวายมากขึ้น จึงท�าให้ช่องว่างระหว่างสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น 

ต่างฝ่ายต้องการผลประโยชน์ของตนเอง ต้องการความสะดวกสบายและผลักภาระงานไปให้อีกฝ่ายรบัผิดชอบแทน 

หรือจนเกิดเป็นปัญหาครอบครัว กล่าวคือ พ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูบุตร ธิดา พ่อ แม่ไม่มีความรับผิดชอบใน

การเลี้ยงดูลูก

 ปัญหาค่านยิมเปลีย่นแปลง สามีภรรยาในหลาย ๆ  ครอบครวัเหน็คุณค่าจรยิธรรมของครอบครวัน้อยลง 

ตัง้แต่ความซ่ือสัตย์ ความไว้วางใจซึง่กันและกนั เมือ่ต่างฝ่ายต่างออกไปเข้าพบปะผู้คนในสังคมข้างนอกครอบครวั 

ดงัจะพบเหน็จากข่าวสารจากวทิยโุทรทศัน์และหนงัสอืพมิพ์ทีพ่บเหน็เร่ืองผดิจรยิธรรมและวฒันธรรมไทยอยูเ่สมอ 

ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งจ�าหน่ายยาเสพติด เป็นต้นนั้น ถ้าจะให้ได้ผลดี ทางฝ่ายรัฐบาล หรือชนชั้น

บริหารควรจะได้จดัการแก้ไขให้ดีกว่าทีเ่ป็นอยูท่กุวนันี ้โดยรฐับาล หรอืผู้มีหน้าท่ีรบัผิดชอบ อาจจะแก้ด้วยการน�า

เอาธรรมะไปเป็นหลักในการท�างาน เมื่อเห็นว่าสิ่งแวดล้อมใดที่ขัดกับหลักศีลธรรมและจารีตประเพณีที่งดงาม ก็

จดัการให้เป็นไปในทางดีเสยี กจ็ะเป็นอบุายวธิแีก้ไขทีไ่ด้ผลมากทางหนึง่ ปัจจบุนัได้มวิีถทีางด�าเนนิชวีติของคนใน

ครอบครัวเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมาก ความรักใคร่กลมเกลียวกันในครอบครัวก็เปลี่ยนไป

 สาเหตุของปัญหาในครอบครัวสังคมไทยปัจจุบัน ที่ส�าคัญ ดังนี้

๕๖
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 ๑) ความไม่พร้อมและไม่ได้เตรียมตัวที่จะเป็นครอบครัว การขาดความพร้อมของพ่อแม่ในด้านต่าง ๆ  

 ๒) สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้ครอบครัวไม่อาจท�า หน้าที่ 

บทบาทของตนได้อย่างสมบูรณ์และไม่อาจปรับตนเองได้

 ๓) สังคมไม่ตระหนักในความส�าคัญของครอบครัวว่า ครอบครัวมีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม จึงขาด

จิตส�านึกและพลังร่วมกันจากทุกสถานบันในสังคมที่จะพัฒนาครอบครัว ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว

 ๔) สื่อมวลชนเป็นสถาบันสังคมที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อครอบครัวและสมาชิกของสังคมโดยสื่อมวลชน

ยังไม่ได้ให้ความสนใจในการพัฒนาครอบครัวเพียงพอ 

 ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว เกดิจากหลายปัญหาดงักล่าวแล้วข้างต้น แต่ในงานวจิยันี ้ผู้วจิยัขอ

น�าปัญหาเพื่อการวิจัย มาน�าเสนอเพียง ๔ ประการหลัก ๆ เท่านั้น คือบุคคลในครอบครัวขาดหลักธรรม เรื่อง ๑) 

ขาดสัจจะ หรือความซื่อสัตย์ต่อกันภายในครอบครัว ๒) ขาดทมะ ความข่มใจ ๓) ขาดขันติ ความอดทน และ ๔) 

ขาดจาคะ ความเสียสละ ทั้งเพื่อครอบครัวและส่วนรวม ซึ่งประกอบด้วย 

 ๑. ขาดสัจจะ ความซื่อสัตย์ต่อกัน ความซื่อตรง คนที่ซื่อสัตย์ หมายถึงคนที่เป็นคนตรง ประพฤติสิ่งใด

ก็ด้วยน�้าใสใจจริง แยกรายละเอียดได้ดังนี้ ๑) การไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ๒) การไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน หรือ

แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือครอบครัว ก็จะก่อให้เกิดความ ๓) การไม่ซื่อสัตย์ต่อมิตรสหาย ๔) การไม่

ซื่อสัตย์ต่อครอบครัว การไม่ซื่อสัตย์ต่อครอบครัว 

 ๒. ขาดทมะ การปรับตัว การท�าตัวให้อยู่ในสภาพที่เหมาะหรือดีขึ้น ท�าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะหรือดี

ขึ้น ท�าให้เรียบ ท�าให้เสมอ ประกอบด้วย ๑) การฝึกฝนตนเอง คือ รู้จักฝึกนิสัยให้รู้จักการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อ

ปรับปรุงตนเองให้เจริญก้าวหน้า ๒) การข่มใจตนเอง คือ การยับยั้งใจของตนไม่ให้หลงมัวเมาอยู่กับอบายมุข 

ฟุ้งซ่านทะยานอยากกับสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม 

 ๓. ขาดขันติ ความอดทน บึกบึน ยอมรับสภาพความยากล�าบาก อดทนถ้อยค�าของผู้ประเสริฐกว่า 

อดทนถ้อยค�าของคนเสมอกันได้ แนวปฏบิตัมิ ี๔ ประการ ดงันี ้๑) การอดทนต่อความล�าบาก หมายถึง การมีจติใจ

เข้มแข็ง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ส�าเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ๒) ความอดทนต่อความทุกข์ คือ เมื่อเกิดความทุกข์ต้อง

ไม่แสดงออกอย่างน่าสมเพชเวทนาจนเกินกว่าเหตุ ๓) ความอดทนต่อความไม่พอใจ ความเจ็บใจ ๔) ความอดทน

ต่ออ�านาจกิเลส หมายถึง อดทนต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามายั่วยวนชวนให้หลงใหล หมกมุ่นมัวเมา 

 ๔. จาคะ ความเสียสละ ให้โดยยินยอม ให้ด้วยความเต็มใจ ประกอบด้วย ๑) สละวัตถุสิ่งของ คือสละ

ทรพัย์สนิของตนเพือ่ประโยชน์แก่ผูอ้ืน่ ๒) สละอารมณ์ หมายถงึ เป็นคนรู้จกัปล่อยอารมณ์ท่ีจะให้จติใจเศร้าหมอง 

ขุ่นมัวและเป็นข้าศึกต่อความสงบใจ 

 วิธีการประยุกต์ใช้ หลักสัจจะ คือ ควรพูดตามกาล พูดเมื่อผู้ฟังพร้อมที่จะฟัง ควรเอ่ยปากพูดก็ต่อเมื่อ 

ภรรยา สามี ลูก ๆ หลาน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ เขาพร้อมที่จะฟังเราพูด จะรู้ได้อย่างไรว่า เขาพร้อมที่จะฟัง วิธีประยุกต์

ในการปรับตัวเพื่อปรับปรุงและเสริมสร้างบุคลิกภาพ กระท�าได้ดังนี้ ๑) การปรับตัวเอง การมองตนเองพิจารณา

ตนเองและปรับปรุงตนเอง หรือปรับความนึกคิด ความเข้าใจของตนเองเสียใหม่ ๒) การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น จะ

ต้องรู้จักปรับปรุงตนเองให้เข้ากับเพื่อนได้อย่างเหมาะสม การเอาใจใส่สามี ภรรยา ให้ความรักด้วยใจจริง ๓) การ

ปรับตัวให้เข้ากับผู้ใหญ่ ควรให้ความเคารพเชื่อฟังค�าสั่งสอนแนะน�า ๔) การปรับตัวให้เข้ากับสังคม การรู้จักคบ

เพื่อนที่ดีประพฤติตนในแนวทางท่ีถูกที่ควร ต้องรู้จักรวมกลุ่มรวมหมู่กัน กระท�ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ประโยชน์

ให้กับสังคม 

๕๗
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 วธิปีระยกุต์ใช้ หลกัทมะ หรอืในการปรบัตวัเพ่ือปรับปรุงและเสริมสร้างบคุลิกภาพ เป็นวธิอีีกหนึง่วธิทีี่

อยูใ่นความสามารถของทุกคนจะท�าได้ ดังนี ้๑) การปรบัตวัเอง การมองตนเองพิจารณาตนเองและปรบัปรงุตนเอง 

หรือปรับความนึกคิด ความเข้าใจของตนเองเสียใหม่ จะเป็นผลดีต่อสุขภาพจิตของตัวเราเองอย่างมาก การปรับ

ตนเอง ควรได้พยายามส�ารวจตนเองทั้งนิสัย ความนึกคิด การกระท�า หากมีข้อบกพร่องที่ใด เมื่อทราบควรที่จะ

ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ๒) การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น การที่จะคบเพื่อนได้อย่างดี เป็นที่รักของเพื่อนฝูง จะต้องรู้จัก

ปรับปรุงตนเองให้เข้ากับเพื่อนได้อย่างเหมาะสม การเอาใจใส่สามี ภรรยา ให้ความรักด้วยใจจริง ส่วนเพื่อนก็ให้

ความช่วยเหลอืเกื้อกูล โดยไมห่วังแต่จะให้เพื่อนช่วยเท่านั้น ๓) การปรับตัวให้เข้ากับผู้ใหญ่ ควรพยายามปรบัปรุง

ตนเองให้เข้ากับผู้ใหญ่ ให้ความเคารพเชื่อฟังค�าสั่งสอนแนะน�า การรู้จักคบเพื่อนที่ดีประพฤติตนในแนวทางที่ถูก

ที่ควร ต้องรู้จักรวมกลุ่มรวมหมู่กัน กระท�ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม 

 วธิกีารประยกุต์ใช้หลกัขนัติ การชนะใจตนเองนบัเป็นศิลปะอันหนึง่ทีท่�าให้เราสามารถสร้างอุปนสิยัที่

ดีลงสู่ตัวเราได้ มีรายละเอียด คือ ๑) การฝืนใจ ในการเอาชนะใจตนเองนั้น จะไม่มีวิธีใดที่จะดีได้กว่าการฝืนใจ ๒) 

การหักใจ คนที่มีความเข้มแข็งแรงกล้าเท่านั้นจึงจะท�าได้ส�าเร็จและรู้จักเลิกคิดในเรื่องที่ผิดหวัง ๓) การหักห้ามใจ 

คือ หักความคิดไม่ให้วนเวียนแต่จะเศร้าโศก แต่การหักห้ามใจนั้นแบ่งได้เป็น ๒ อย่าง คือ (๓.๑) เป็นการป้องกัน

ก่อนทีจ่ะเกดิเร่ืองเสียหายขึน้ (๓.๒) เป็นการแก้ไขเมือ่เหตุการณ์ร้ายนัน้ผ่านไปแล้ว ๔) การปลงใจ คือการรูเ้ท่าทัน

ในวิถีชีวิตว่า มีการขึ้น ๆ ลง ๆ มีทั้งทางที่ได้และทางที่เสีย ๕) การข่มใจ หมายถึง การรู้จักใช้สติคอยเหนี่ยวรั้งไม่

ให้เราท�าอะไรไปในสิ่งที่ไม่สมควร ซึ่งมีวิธีการข่มใจ ดังนี้ (๕.๑) ข่มความโกรธ (๕.๒) ข่มความกลัว ต้องเป็นคนรัก

ความจริงและแสวงหาความจริง ความจริงจะท�าให้เราลดความกลัวได้ ต้องฝึกความเชื่อมั่นตนเอง ๖) แก้อุปนิสัย

ใจร้อน 

 โดยสรุป วิธีประยุกต์ใช้หลักทมะและขันตินั้น บุคคลต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน 

เพราะว่า ไม่ว่าจะพบสิ่งที่มากระทบมากมายเพียงใดก็ตาม ถ้ามีสติสัมปชัญญะแล้ว สิ่งอันเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นใน

ชวีติประจ�าวัน หรือจะเกดิขึน้กบับุคคลทีเ่รารกักต็าม กจ็ะผ่อนหนกัให้เป็นเบาและอาจจะไม่เกดิขึน้เลยกไ็ด้ ดงันัน้ 

เมื่อมีสติสัมปชัญญะแล้ว การข่มใจ ความอดทนหรืออะไรทั้งหลายในประดามี ก็จะตามมา ท�าให้บุคคลมีความสุข

ในครอบครัว บุคคลรอบข้างในสังคมได้เป็นอย่างดี 

 วิธีประยุกต์ใช้หลักจาคะ ๑) การจัดการกับกิเลส บุคคลผู้มีหิริ จะมีความละอายแก่ใจตนเองต่อการที่

จะลงมือกระท�าพฤติกรรมทุจริตทั้งทางกาย วาจาและใจ ๒) วิธีการจัดการความเห็นแก่ตัว ทางแก้ไขและวิธีการ

การท�าตามหน้าที่ของบุคคลเป็นทางแก้ปัญหาเรื่องความเห็นแก่ตัว ในการจัดการมี ๒ ระดับ คือ ๑) จัดการใน

ระดับสังคม การแก้ปัญหาความเห็นแก่ตัวในสังคม คือการสร้างพฤติกรรมให้เป็นผู้มีความช่วยเหลือเสียสละ ท�า

กจิหน้าทีใ่ห้ถกูต้องและเหมาะสมเพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์สขุแก่บคุคลและส่วนรวม ๒) จดัการในระดบับคุคล (๒.๑) 

ยดึมัน่ในอุดมการณ์ คอืมคีวามตัง้ใจมัน่ มุง่ต่อความส�าเรจ็ท่ีเลอืกไว้อย่างดแีล้ว (๒.๒) งดเว้นจากอบายมุขหรอืทาง

แห่งความเสือ่มทกุประการ (๒.๓) สร้างคณุธรรมต่าง ๆ  ให้มขีึน้ในตน (๒.๔) มวีธิกีารหรอืศลิป์ในการท�างาน หาวิธี

ท�างานทีด่กีว่าเดมิ ทีส่�าคญักค็อื การฝึกสมาธหิรอืจติใจให้เข้มแขง็ ฝึกก�าลังใจให้มีความเชือ่ม่ันในตวัเอง ไม่ท้อถอย 

สามารถต่อสู้กับอุปสรรคได้ดี (๒.๕) ความรอบคอบ ไม่มักง่าย การรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ ความรอบคอบเป็นการ

มองเหน็คุณค่าของความรอบคอบและเหน็โทษของความมักง่าย (๒.๖) ความเอาใจใส่ต่อหน้าท่ีการงาน มีความรบั

ผิดชอบต่อหน้าที่ (๒.๗) การคบคนดีเป็นเพื่อน การมีเพื่อนร่วมงานเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบขยันหมั่น

เพียรและตั้งใจท�างาน (๒.๘) ความซื่อตรงหรือความซื่อสัตย์ คนที่มีความซื่อตรงต่อตนเอง ผู้อื่นหรือสังคม และ

๕๘
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ซือ่ตรงต่อหน้าทีแ่ล้ว จะไม่ถกูอคติครอบง�า (๒.๙) การรู้จกักาลเวลา เป็นคนตรงต่อเวลาแล้วกจ็ะรบีท�ากิจการต่าง ๆ

ให้ส�าเร็จ โดยรู้ว่า เวลานี้ต้องท�าอะไร ไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่า (๒.๑๐) การรู้จักตนเอง ต้องมีความเข้าใจตัวเอง 

เอาชนะใจตนเองให้ได้ กล่าวคือต้องรู้จักประมาณตนเอง (๒.๑๑) การรู้จักเหตุผล การรู้จักเหตุผล คือรู้ว่าสิ่งเหล่า

นี้เป็นเหตุแห่งสุข สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ส�าเร็จ (๒.๑๒) ความพอดีเรียบง่าย รู้จักพอประมาณ 

หรือพอดี ไม่ชักน�าไปในทางเสื่อมเสียหาย (๒.๑๓) การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม ในที่เรียน ที่ท�างานรวมทั้งที่บ้าน 

สิง่แวดล้อมไม่ดสีามารถโน้มน้าวให้เกดิความเหน็แก่ตวัสิง่แวดล้อมด ีสามารถโน้มน้าวให้เกดิความสขุต่อการท�างาน

และท�าให้งานส�าเร็จได้

 การเสียสละหรือการให้ จะแบ่งออกเป็น ๓ ทาง คือ ทางกาย ทางวาจาและทางใจ พิจารณาได้ ดังนี้ 

๑) วิธีการปฏิบัติในการให้อภัยทานทางใจ ต้องเริ่มต้นด้วยการรื้อถอนและสลายความยึดมั่นถือมั่นในทางที่ผิด ๒) 

วิธีการปฏิบัติในการให้อภัยทานทางวาจา (๒.๑) การใช้วาจาที่เหมาะสม เป็นค�าพูดที่ไม่เบียดเบียนท�าร้ายผู้อื่น 

(๒.๒) การกล่าวค�าว่า ขอโทษ ๓) วิธีการปฏิบัติในการให้อภัยทานทางกาย (๓.๑) การฟังอย่างลึกซึ้ง หรือการ

ฟังอย่างตั้งใจ โดยใช้ปัญญาและใช้เหตุผลรอบด้านที่สุด (๓.๒) การเคารพและให้เกียรติชีวิตของผู้อื่นและสัตว์อื่น 

(๓.๓) การเคารพและให้เกียรติในทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่คุกคาม หรือแก่งแย่ง ช่วงชิงทรัพย์สินของคนอื่น (๓.๔) 

การเคารพและให้เกียรติในสิทธิคู่ครองและปฏิญญาที่มีต่อครอบครัวและสังคม 

 สรุปว่า วิธีการปฏิบัติของอภัยทานในการจัดการความขัดแย้งแตกแยกนั้น ทางใจถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น

ที่มีความส�าคัญ ที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นอภัยทางกายและทางวาจา เพราะการปฏิบัติของอภัยทานทางใจนั้น

เป็นการเอาชนะใจตัวเอง ทีจ่ะเป็นอสิระออกจากความโกรธ เกลยีดอาฆาตแค้น เป็นการปฏบิติัทีร่ือ้ถอนและสลาย

ความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนเอง ที่เป็นสาเหตุส�าคัญอันจะน�าไปสู่การเกิดความขัดแย้ง แตกแยกขึ้นได้

๕. ข้อเสนอแนะ
 ๕.๑ ข้อเสนอแนะในการน�าไปปฏิบัติ

  ๑) แนวทางการแก้ไขปัญหาการต่าง ๆ ต้องแก้แบบบูรณาการจากความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย คือ บ้าน วัด โรงเรียน โดยบ้าน บิดา มารดา ผู้ปกครองและญาติ ต้องร่วมมือกันในการแสวงหาความร่วม

มือและปรองดอง มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ในการที่จะพูดความจริงในครอบครัว มีความข่มใจ อดทนและมีการเสีย

สละ วัด ควรน�าเสนอหลกัในการครองเรอืน ไม่พงึส่ังสอนพุทธศาสนกิชนในส่ิงท่ีไกลตวัจนเกนิไป จนท�าให้ไม่เข้าใจ

และขาดความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติ โรงเรียน ควรก�าหนดหลักสูตรให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในครอบครัวของ

ตนเองในอนาคต ดังกล่าวแล้ว ครอบครัวไทย สังคมไทยก็จะสงบสุข เกิดสันติภาพและกับการสร้างครอบครัวให้มี

ความสุข มั่นคง ยืนนาน เลี้ยงดู อบรมบุตรธิดาให้มีความเจริญสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นอนาคตที่ส�าคัญ

ของชาติต่อไป

  ๒) เน้นให้ครูพระสอนศีลธรรม จริยธรรมและวิถีธรรม วิถีไทย เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

แก่นักเรียน นักศึกษา ให้เข้าถึงหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาและสามารถน�ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง

ถูกเหมาะสม

  ๓) บุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม ต่างก็มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องตระหนักถึง

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม ต้องมีการปรับตัว ปรับ

กลยุทธ์ในการด�าเนินชีวิต เพื่อให้สอดรับกับวัฒนธรรมใหม่ ๆ ไม่หลงใหลกับวัฒนธรรมบริโภคนิยม 

๕๙
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  ๔) การจะแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน จะต้องแก้ที่สุขภาพจิตที่ดีให้กับบุคคลในครอบครัว เพราะถ้า

สถาบันครอบครัวได้รับการเสริมสร้างความมั่นคง เข้มแข็งและเกิดการรวมตัวกันขึ้นแล้ว ย่อมส่งผลกระทบถึง

สังคมให้มีความมั่นคงเข้มแข็งและเป็นเกราะป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในระดับสังคมได้

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  ผู้วิจัย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิธีการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในการแก้ไขปัญหาความแตกแยกใน

ครอบครวั” ซึง่เป็นการศกึษาถงึกระบวนการทีจ่ะน�าพาบคุคลในครอบครัวให้บรรลุแนวทางแห่งความผาสุก ความ

สงบและความสมบรูณ์พร้อมในครอบครวั ไม่มกีารแตกแยก หรือการประพฤตปิฏิบตัท่ีินอกลู่นอกทางท้ังในส่วนของ

สามี หรือภรรยา อันจะเป็นการก่อให้เกิดความร้าวฉานในการด�าเนินชีวิต ด้วยเหตุนี้ โดยลักษณาการดังกล่าว พบ

ว่ามีการวิจัยจ�านวนน้อยมาก ที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนที่มี

ต่อครอบครัว จึงจ�าเป็นที่จะต้องให้มีการวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลในหลายแง่ทั้งพฤติกรรมและทัศนคติของสมาชิก

ที่มีต่อครอบครัวเพื่อน�าเสนอให้กับผู้เกี่ยวข้อง ได้วางแผนและก�าหนดโครงการต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาชีวิตส่วนหนึ่งด้วย จึงควรมีการด�าเนินวิจัยเพิ่มเติมในมุมมองที่แตกต่างกัน ดังนี้

 ๑) การศึกษาวิจัย หลักฆราวาสธรรมกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม หรือพฤติกรรมด้านใดด้าน

หนึ่งของสังคม 

 ๒) การศึกษาวิจัย หลักฆราวาสธรรมกับแนวทางการสร้างประโยชน์สุขในสังคมปัจจุบัน 

 ๓) การศึกษาวิจัย บทบาทหน้าที่ตามหลักทิศ ๖ ของผู้ปกครองที่มีต่อเยาวชนในสังคมไทยในปัจจุบัน
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บทคัดย่อ

 การศึกษาในครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์

ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

๘๐/๘๐ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ของ

ปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทติย์ และดวงจันทร์ โดยใช้ชดุกจิกรรม และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ต่อการจัดการเรียนรู้เร่ือง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และ

ดวงจันทร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ จ�านวน ๕ คน ภาคเรียนท่ี ๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง การทดลองแบบ One Group Pretest Design เครื่องมือที่ใช้ใน

การศึกษาประกอบด้วย ชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ 

จ�านวน ๖ ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�านวน ๓๐ ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของ

ผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก 

ดวงอาทติย์ และดวงจันทร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ ๕ ระดบั จ�านวน ๑๐ ข้อ สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู 

คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าที 

 ผลการศึกษาพบว่า

 ๑. ชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และ ดวงจันทร์ 

มีประสิทธิภาพรวมเท่ากับ ๘๙.๓๓/๘๔.๖๗ ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ๘๐/๘๐ 

 ๒. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนมคีะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ

ที่ระดับ .๐๕

  * นกัศึกษาหลกัสตูรครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสงัคมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภฏัสรุนิทร์

  ** อาจารย์สาขาวชิาหลกัสตูรการสอนและประถมศึกษา คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์

  *** อาจารย์กลุม่วิชาจติวทิยาและการแนะแนว คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์

๖๑
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 ๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ อยู่ในระดับ

มากที่สุด มีค่าเท่ากับ ๔.๙๒ 

ค�าส�าคัญ : ผลการจัดการเรียนรู้, ชุดกิจกรรม

ABSTRACT

 The objectives of this study were: 1) to create and find out efficiency of instructional 

activity package on the topic of “the Relationship between the Phenomenon of the World, 

Sun, and Moon” for Prathomsuksa 2 students based on 80/80 criterion; 2) to compare the 

pretest and posttest learning achievement of Prathomsuksa 2 students through an application 

of instructional activity package on the topic of “the Relationship between the Phenomenon 

of the World, Sun, and Moon”; and 3) to study a satisfaction of Prathomsuksa 2 students on a 

learning management through an instructional activity package on the topic of “the Relationship 

between the Phenomenon of the World, Sun, and Moon”. The samples consisted of 5 Prath-

omsuksa 2 students who enrolled in the second semester of academic year 2016. The samples 

were selected using a purposive sampling technique. This present study was conducted using 

a One-Group Pretest technique. The research instruments were 6 sets of instructional activity 

package on the topic of “the Relationship between the Phenomenon of the World, Sun, and 

Moon”, a set of 30 items achievement test, and a 5-point rating scale satisfactory questionnaire 

(10 items). The statistics used for data analysis comprised of percentage, mean, standard devi-

ation, and t-test. 

 The study found that:

 1. The overall efficiency of instructional activity package on the topic of “the Rela-

tionship between the Phenomenon of the World, Sun, and Moon” was equal to 89.33/84.67 

which is higher than the pre-determined criterion of 80/80.

 2. According to the pretest and posttest learning achievement test, the study showed 

that the posttest score is significant higher than the pretest score at .05 of statistical level.

 3. The overall satisfaction of Prathomsuksa 2 students on a learning management 

through instructional learning package on the topic of “the Relationship between the Phenom-

enon of the World, Sun, and Moon” was at the highest level ( =4.92)

Keywords: Result of learning management, Academic package of activitics 
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

บทน�า
 การศึกษาเป็นรากฐานส�าคัญยิ่งที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองและก้าวทันนานา

ประเทศ ซ่ึงเป็นผลมาจากการพัฒนาผู้เรียนต้ังแต่วัยเด็กจนเติบใหญ่ตามวัยและพัฒนาการของแต่ละคนให้เป็น

มนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่าง

หลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ 

ทกัษะ คณุธรรม และค่านยิมทีเ่หมาะสม ช่วยให้ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจว่า มนษุย์ด�ารงชวีติอย่างไร ทัง้ในฐานะ

ปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด 

นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท�าให้เกิด

ความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถน�าความ

รู้ไปปรับใช้ในการด�าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน. ๒๕๕๑: ๑๓๒) นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่ม

เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ก�าหนดให้แนวทางจดัการศึกษาต้องยดึหลกัว่า ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรู้

และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ

พฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ (ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต.ิ ๒๕๔๕: ๑๓) ซึง่สอดคล้อง

กับแผนพัฒนาการศึกษาของส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มุ่งยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต ลดความเหล่ือมล�้าในโอกาสทางการศึกษาด้วยความเสมอภาค

และเท่าเทียมกัน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๕๙: ๕๔)

 จากกิจกรรมสวัสดีคุณครู สู่คุณภาพผู้เรียน โดยนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อ�านวยการส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยาได้

กล่าวสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทั้งการทดสอบ O-NET และ NT ซึ่งเป็นข้อสอบกลาง 

พบว่า จากการประเมินผลการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีทั้งหมด ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พบว่า

ค่าความก้าวหน้าของปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ คือ ๕.๐๓, -๒.๐๐, ๕.๒๗, ๗.๕๙, ๐.๖๗ ตามล�าดับ ซึ่งสูงกว่า

ค่าเฉล่ียระดบัชาติทกุกลุม่สาระการเรยีนรู ้แต่มีเพียงกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม วชิา

เดยีวทีมี่ผลสมัฤทธิท์างการเรียนลดลงจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ 

เขต ๑. ๒๕๕๙: ๕) 

 การจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนบ้านจงัเอิดหนองแมว อ�าเภอส�าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ เป็นการ

สอนแบบบูรณาการชั้นเรียน คือ ครูสอนควบ ๒ ชั้นและสอนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูจัดการเรียนการสอน

ตามโครงการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเท่าที่ควร 

สามารถเห็นได้ชัดเจนจากการประเมินผลการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งมีการทดสอบ ๕ 

กลุม่สาระการเรยีนรู ้คอื ภาษาไทย สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ภาษาอังกฤษ คณติศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ 

มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๔๓.๑๓, ๔๓.๐๐, ๓๔.๓๘, ๓๖.๒๖, ๓๘.๓๘ ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับชาติ พบว่า 

ต�่ากว่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑. ๒๕๕๙: ๗, ๔๗)
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 จากผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (LAS : Local Assessment 

System) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ทั้ง ๓ ปีการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละใกล้เคียงกัน คือ สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๖.๑๙ สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคม มีคะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ ๗๑.๓๓ สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๕.๙๓ สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ ๕๓.๓๓ และสาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๖.๖๗ พบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของทั้ง ๓ ปีการ

ศึกษาใน ๔ สาระแรก คือ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคม, 

เศรษฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์ มากกว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งในสาระภูมิศาสตร์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 

๓ ปีการศึกษา ต�่ากว่าร้อยละ ๕๐ และจากผลการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

จ�านวน ๕ คน โรงเรยีนบ้านจังเอดิหนองแมว สาระที ่๕ ภมูศิาสตร์ เรือ่ง สิง่แวดล้อมรอบตวั, ต�าแหน่งและลกัษณะ

ทางกายภาพ และความสมัพนัธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทติย์ และดวงจนัทร์ ผลปรากฏว่าได้คะแนน

เฉลี่ยร้อยละ ๖๖.๒๕, ๕๗.๕ และ ๔๒.๕ ตามล�าดับ ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในสาระการเรียนรู้ 

เรื่อง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ซึ่งอาจเนื่องมาจากความรู้พื้นฐาน

ที่ผู้เรียนยังไม่สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ได้

 การพฒันาความรูพ้ืน้ฐานของผูเ้รยีนให้มีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ จ�าเป็นต้องใช้นวตักรรมเข้ามา

ช่วย นวตักรรมทีม่คีวามน่าสนใจ คอื ชดุกจิกรรม หมายถงึ นวตักรรมท่ีครเูป็นผู้สร้างประกอบขึน้ด้วยวสัดอุุปกรณ์

หลายชนิด และองค์ประกอบอื่นเพื่อให้นักเรียน ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

สอดคล้องกับงานของสุนันทา สุนทรประเสริฐ (๒๕๔๔: ๑) อธิบายความหมายของชุดกิจกรรมไว้ว่า ชุดกิจกรรม

เป็นนวตักรรมการใช้สือ่การสอนแบบประสมโดยอาศัยระบบบรูณาการสือ่หลายๆ อย่างเข้าด้วยกนั เพือ่ให้นกัเรยีน

เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากปัญหาผลสัมฤทธิ์และความส�าคัญของนวัตกรรมดังกล่าว ผู้ศึกษามีความสนใจ ที่จะพัฒนาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม ในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

เพ่ือเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ

สัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ สร้างความพึงพอใจที่ดีต่อการเรียน ตลอดจน

เป็นแนวทางในการพัฒนาชุดกิจกรรมและเพื่อประโยชน์แก่ครูผู้สอนได้น�าแนวทางไปปรับประยุกต์ใช้ในการท�า

หน้าที่ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 ๑. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก 

ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐

 ๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์

ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม

 ๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความ

สัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม

๖๔
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เนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์ มาตรฐาน ส ๕.๑ ตัวชี้วัดที่ ๓ อธิบายความ

สัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่๒ โดยชดุกจิกรรม เรือ่ง ความสมัพนัธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ 

และดวงจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ�านวน ๖ ชุด 

ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้เวลาทั้งสิ้น ๘ ชั่วโมง 

วิธีด�าเนินการศึกษา
 กลุ่มเป้าหมาย ในการด�าเนินการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านจังเอิด

หนองแมว ต�าบลหนองไผ่ล้อม อ�าเภอส�าโรงทาบ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ 

ทีเ่รยีนวชิาสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ในภาคเรยีนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ�านวน ๕ คน โดยการเลอืก

แบบเจาะจง เหตผุลทีเ่ลอืกโรงเรยีนนีเ้พราะรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนเป็นการสอนแบบบรูณาการ

ชั้นเรียน คือ ครูสอนควบ ๒ ชั้น และสอนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูจัดการเรียนการสอนตามโครงการเรียน

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ส่งผลให้ไม่ผ่านการประเมินผลการศึกษาระดับชาติ (O-NET) จึงจ�าเป็นต้องน�า

นวัตกรรมเข้ามาช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น นวัตกรรมที่มีความน่าสนใจ คือ ชุดกิจกรรม ซึ่งมี

งานวิจัยเป็นจ�านวนมากที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
 ๑. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษา เร่ือง ผลการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่าง

โลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ประกอบด้วย 

  ๑.๑ ชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เรื่อง ความ

สัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวง

จันทร์ มีจ�านวนทั้งสิ้น ๖ ชุด ดังนี้

  ชุดที่ ๑ ลักษณะทางกายภาพของโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์  

  ชุดที่ ๒ ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์

  ชุดที่ ๓ การเกิดกลางวัน-กลางคืน

  ชุดที่ ๔ การเกิดฤดูกาล

  ชุดที่ ๕ การเกิดข้างขึ้น-ข้างแรม

   ชุดที่ ๖ การเกิดน�้าขึ้น-น�้าลง  

  ๑.๒ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์

และดวงจันทร์ กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที ่๒ จ�านวน ๖ แผน ดงันี้

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ 

๖๕
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และดวงจันทร์

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การเกิดกลางวัน-กลางคืน

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การเกิดฤดูกาล

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเกิดข้างขึ้น - ข้างแรม

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การเกิดน�้าขึ้น-น�้าลง     

  ๑.๓ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์

ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทติย์ และดวงจนัทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๓ ตัวเลือก จ�านวน ๓๐ ข้อ ๓๐ คะแนน  

  ๑.๔ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้

ชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 

๕ ระดับ จ�านวน ๑๐ ข้อ 

    

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด�าเนินงาน ดังนี้

 ๑. ก่อนการทดลองใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และ

ดวงจนัทร์ นกัเรยีนทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน (pre-test) จ�านวน ๑ ฉบบั ซึง่ประกอบด้วย แบบ

ทดสอบปรนัย ชนิด ๓ ตัวเลือก จ�านวน ๓๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

  ๒. ด�าเนินการทดลอง โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวง

อาทิตย์ และดวงจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ทั้งหมด 

จ�านวน ๖ ชุด ได้แก่ ๑) เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ๒) เรื่อง ความสัมพันธ์ของ

ปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ๓) เรื่อง การเกิดกลางวัน-กลางคืน ๔) เรื่อง การเกิดฤดูกาล 

๕) เรื่อง การเกิดข้างขึ้น-ข้างแรม และ ๖) เรื่อง การเกิดน�้าขึ้น-น�้าลง กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว ต�าบลหนองไผ่ล้อม อ�าเภอส�าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จ�านวน 

๕ คน

 ๓. น�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน (post – test) ไปทดสอบกบันกัเรยีนกลุม่เป้า

หมาย หลังการทดลองใช้ชดุกจิกรรม เรือ่ง ความสมัพนัธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจนัทร์ 

จ�านวน ๑ ฉบับ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนก่อนเรียน (pre - test) แต่สลับตัวเลือก จ�านวน ๓๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 

 ๔. น�าแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการใช้ชดุกจิกรรม เรือ่ง ความสมัพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่าง

โลก ดวงอาทติย์ และดวงจนัทร์ ช้ันประถมศกึษาปีที ่๒ ให้นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายประเมิน เพ่ือหาค่าความพึงพอใจ

ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรม โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้น จ�านวน ๑๐ ข้อ ภายหลังสิ้นสุดการเรียน

ครบทั้ง ๖ ชุด
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สรุปผลการศึกษา
 ผลการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปรากฏผลดังนี้

 ๑. ชดุกจิกรรม เรือ่ง ความสมัพนัธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทติย์ และดวงจนัทร์ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ ๒ โดยวิเคราะห์คะแนน ใช้สูตรค�านวณหาค่า (E1/E2) มีค่าเท่ากับ ๘๙.๓๓/๘๔.๖๗ ซึ่งมีประสิทธิภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ๘๐/๘๐ 

 ๒. การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลังเรยีนของนกัเรยีนท่ีเรยีนด้วยชดุกจิกรรม 

เรื่อง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ พบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

 ๓. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์

ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ และต�่าสุด ได้แก่ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

อภิปรายผล
 จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษา พบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผล ดังนี้

 ๑. ผลจากการน�าชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวง

จนัทร์ กลุม่สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที ่๒ ไปใช้ พบว่า ชดุกจิกรรมมปีระสทิธภิาพ

เท่ากับ ๘๙.๓๓ / ๘๔.๖๗ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ คือ ๘๐ / ๘๐ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ท้ังนี้

ผูศึ้กษาได้สร้างชดุกจิกรรมตามขัน้ตอนและกระบวนการอย่างเป็นระบบ โดยศกึษาสภาพปัญหาการเรยีนการสอน

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวง

จันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์เนื้อหา ตลอดจนศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

การสร้างชุดกิจกรรม จัดท�าชุดกิจกรรมจ�านวน ๖ ชุด ให้มีความเหมาะสมกับเวลาและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ มีภาพประกอบท่ีสวยงามน่าสนใจ 

ค�านึงถึงพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การตรวจสอบแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

การตรวจสอบและประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาประสิทธิภาพ ไปสู่กระบวนการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อน

น�าไปใช้จรงิ จงึมคีวามเหมาะสมทีจ่ะเป็นชดุกจิกรรมส�าหรบันกัเรยีนเป็นอย่างด ีเมือ่นกัเรยีนเรยีนแล้วมพีฒันาการ

ทางการเรียนที่ดีข้ึน สอดคล้องกับงานของสุนันทา สุนทรประเสริฐ อธิบายความหมายของชุดกิจกรรมไว้ว่า

ชดุกจิกรรมเป็นนวตักรรมการใช้สือ่การสอนแบบประสมโดยอาศัยระบบบรูณาการส่ือหลายๆ อย่างเข้าด้วยกนั เพ่ือ

ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (สุนันทา สุนทรประเสริฐ. ๒๕๔๔: ๑) สอดคล้องกับ

บุญเกื้อ ควรหาเวช กล่าวว่า ชุดการสอนหรือชุดการเรียนเป็นสื่อการสอนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นชุดของสื่อประสมที่จัด

ขึ้นส�าหรับหน่วยการเรียนตามหัวข้อเนื้อหาและประสบการณ์ของแต่ละหน่วยที่ต้องการจะให้ผู้เรียนได้รับ โดย

จัดเอาไว้เป็นชุดๆ บรรจุอยู่ในซอง กล่อง หรือกระเป๋า แล้วแต่ผู้สร้างจะจัดท�า (บุญเกื้อ ควรหาเวช. ๒๕๔๓: ๙๑) 

สอดคล้องกบั ยพุนิ พพิธิกลุ ได้ให้ความหมายของชดุการเรยีนการสอนเป็นรายบคุคลว่า เป็นชดุการเรยีนการสอน

๖๗



68 69รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

ที่นักเรียน เรียนด้วยตนเอง ในชุดการสอนจะประกอบด้วย บัตรค�าสั่ง บัตรกิจกรรม บัตรเนื้อหา บัตรแบบฝึกหัด 

หรือบัตรงานพร้อมเฉลย และบัตรทดสอบพร้อมเฉลย ในชุดการเรียนการสอนนั้นจะมีสื่อการเรียนการสอนไว้

พร้อม เพื่อที่นักเรียนจะใช้ประกอบการเรียนในเรื่องนั้นๆ (ยุพิน พิพิธกุล. ๒๕๔๔: ๑๗๖) อีกทั้งยังสอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของวิชุกร บุญประกอบ ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้ ชุดกิจกรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผลการวิจัยพบว่า ชุด

กิจกรรม มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๖.๒๖/ ๘๖.๘๔ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/ ๘๐ ที่ตั้งไว้ (วิชุกร บุญประกอบ. ๒๕๕๗: 

๘๘) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุพรรณ เกียรติเจริญ ได้ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียน วิชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง สิ่งเสพติด ส�าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ พบว่า ชุดกิจกรรมแบบ

ศูนย์การเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง สิ่งเสพติด ที่สร้างขึ้นมีจ�านวน ๑๐ ชุดมีประสิทธิภาพ

เท่ากับ ๙๐.๖๑/๙๕.๓๙ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ที่ก�าหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (สุพรรณ เกียรติเจริญ. ๒๕๔๗: ๕๖)

 ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์

ระหว่างโลก ดวงอาทติย์ และดวงจนัทร์ กลุม่สาระการเรยีนรูสั้งคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี ๒ พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕

น่ันแสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์

ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ สูงขึ้นโดยสามารถกระตุ้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง และมี

ความสนใจในการเรียนมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผู้ศึกษาได้สร้างชุดกิจกรรม โดยศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรม มีการก�าหนดรูปแบบ เนื้อหาสาระที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัย มีภาพประกอบ

เพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน สอดคล้องกับงานของสุนันทา สุนทรประเสริฐ อธิบายความหมายของชุดกิจกรรม

ไว้ว่า ชุดกิจกรรมเป็นนวัตกรรมการใช้สื่อการสอนแบบประสมโดยอาศัยระบบบูรณาการสื่อหลายๆ อย่างเข้า

ด้วยกัน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (สุนันทา สุนทรประเสริฐ. ๒๕๔๔: ๑) 

นอกจากนีผู้้ศึกษายังน�าเกมการศกึษามาบรูณาการ พร้อมให้รางวลัเป็นการเสรมิแรง ท�าให้นกัเรยีนมีปฏสัิมพันธ์ท่ี

ดีต่อกัน ส่งผลให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้และมีทกัษะการอยูร่่วมกนัในสงัคม สอดคล้องกบังานวจิยัของวชิชุ

กร บุญประกอบ ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียน

รู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้ชุดกิจกรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนหนองโตง 

“สุรวิทยาคม” ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้

รบัการจดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ชดุกจิกรรมสงูขึน้อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั .๐๑ (วชิชกุร บญุประกอบ. 

๒๕๕๗: ๘๘) และสอดคล้องกบังานวิจัยของพชัร ีจักรชมุ ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกจิกรรมการเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิสร้าง

ความคิดสร้างสรรค์สาระพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (พัชรี จักรชุม. ๒๕๕๒: ๑๔๕)

 ๓. ผลการศึกษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูด้้วยชดุกจิกรรม เรือ่ง ความสมัพนัธ์

ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ พบว่าโดยรวมนักเรียนมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๙๒) ทั้งนี้เนื่องจากผู้ศึกษาได้สร้างชุดกิจกรรม อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม กิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และ

๖๘
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ดวงจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท�าให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้โดยใช้ชุด

กิจกรรมเป็นสื่อการเรียนการสอน ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์แปลกใหม่ที่น่าเรียนรู้ ภายในชุดกิจกรรมประกอบด้วย

เนือ้หาสาระทีส่อดคล้องกบัหลกัสตูร รวมทัง้มภีาพประกอบทีม่สีสีนัสวยงาม ตวัอกัษรขนาดพอด ีอ่านง่าย เหมาะ

สมกบัวยัของผูเ้รยีน จึงสามารถดึงดูดความสนใจจากผูเ้รยีนได้เป็นอย่างด ีซึง่ปรากฏการณ์ต่างๆทีเ่กดิขึน้ ไม่ว่าจะ

เป็น การเกดิกลางวนั-กลางคนื, การเกดิฤดกูาล, การเกดิข้างข้ึน-ข้างแรม, การเกดิน�า้ขึน้-น�า้ลง และอ่ืนๆ ท่ีเกดิขึน้

ในรอบหนึ่งปีส่งผลต่อกิจกรรมประจ�าวันของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะจากสิ่งต่างๆรอบตัว 

จากการได้สัมผัสจริง ท�าให้ผู้เรียนมีความรู้แบบคงทนถาวร จึงส่งผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ

เรยีนการสอนโดยใช้ชดุกจิกรรม เรือ่ง ความสมัพนัธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจนัทร์ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สมคิด ภาโนมัย กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกนึกคิด

ของผูป้ฏบิตังิานต่องานทีท่�า ซึง่เป็นความรูส้กึในทางบวก เนือ่งจากได้รบัการตอบสนองความต้องการทัง้ด้านวตัถุ

และจิตใจ สมคิด ภาโนมัย (๒๕๔๔: ๑๙)

 

ข้อเสนอแนะ
 ผลการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้

 ๑. ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการศึกษาไปใช้

  ๑.๑ ควรค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีประสบการณ์ การเรียนรู้

ที่แตกต่างกัน

  ๑.๒ ควรศึกษารายละเอียด หรือการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

  ๑.๓ ควรมีการจัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้ง

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ให้ครอบคลุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ 

  ๑.๔ ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการที่วางแผนไว้ โดยครูผู้สอนต้องมีบทบาท

ในการอ�านวยความสะดวก และสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้ 

  ๑.๕ ควรมีการวัดและประเมินผล ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ข้อมูลในการวัดและ

ประเมินผลให้กับนักเรียน รวมทั้งกิจกรรมเสริมส�าหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้

  ๑.๖ ควรมีการวัดและประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งจัดท�า

ข้อมลูทีเ่ป็นผลจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูส้�าหรบัน�าไปใช้ ในการปรบัปรงุกจิกรรมหรอืวธิกีารจดัการเรยีนรูใ้น

ครั้งต่อไป

  ๑.๗ ควรตระหนกัถงึความรู้พืน้ฐานในการเรยีนเรือ่งต่อไป โดยการสอบถาม หรอืการทบทวนบท

เรียนเดิมก่อนที่จะเรียนบทเรียนใหม่ ถ้าพบว่านักเรียนมีพื้นฐานเดิมไม่เพียงพอที่จะเรียนเรื่องใหม่ ครูควรด�าเนิน

การสอนซ่อมเสริมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเรียนเรื่องใหม่ต่อไป

  ๑.๘ ครผููส้อนควรหาวธิกีารเพิม่แรงจงูใจ ใฝ่ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน เพ่ือกระตุน้ให้นกัเรยีนมีการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และมีความต้องการที่จะเรียนได้อย่างประสบผลส�าเร็จ

 ๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อไป

  ๒.๑ ควรมีการศึกษาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับการใช้ชุดกิจกรรม ประกอบการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ

การสอนอื่น เช่น ซิปปา และ STAD เป็นต้น
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  ๒.๒ ควรศกึษาตวัแปรอืน่ทีส่่งผลต่อการพัฒนาการเรยีนรู ้ในสาระการเรยีนรูสั้งคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม

  ๒.๓ ควรติดตามผลในระยะยาว หลังเสร็จสิ้นการทดลอง เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

กระบวนการสร้างความสามัคคีของรัฐตามแนวพระพุทธศาสนา

 A Buddhist Procession of Reconciliation of State

 พระวิชาญ อาทโร *

 

บทคัดย่อ

 ความสามัคค ีเป็นคณุธรรมส�าคญัประการหนึง่ ส�าหรบัหมู่คณะและสงัคมโดยเฉพาะการท�างานร่วมกนั 

การประสานงานกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สิ่งส�าคัญคือความสามัคคี ไม่สามารถ

อยู่เดี่ยวๆได้ ต้องใช้ประกอบกับคุณธรรมอื่นๆ เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความ

เมตตา กรุณา ความกตัญญู ความมักน้อย สันโดษ การเสียสละ ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องจาก ความสามัคคีเป็นผลมาจาก

การกระท�าของบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ส่วนกระบวนการสร้างและระบบการปกครองทางด้านประชาธิปไตยที่

ยึดถือเสียงข้างมากของประชาชนเป็นหลักการส�าคัญในการปกครองนั้น ส่วนธรรมาธิปไตยจะเน้นธรรมะคือหลัก

ค�าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการปกครองเป็นหลัก ถ้ามีหลักธรรมค�าสั่งสอนน�าทางแล้วหลักการ วิธีการ

หรือแนวคิดต่างๆ กต็ามมา กระบวน หลกัการ วธิกีารบรหิารท่ีกล่าวมาข้างต้น กไ็ม่ส�าคัญเท่ากบัหลักการปกครอง

แบบธรรมาธปิไตยทีย่ดึถอืความถูกต้องเป็นธรรมเป็นหวัใจส�าคญัในการบรหิารประเทศ เพราะระบอบการปกครอง

ทั่วโลก จะต้องมีหลักธรรมาธิปไตยเป็นพื้นฐานส�าคัญ ถ้าขาดหลักธรรมแล้ว การปกครองในระบอบนั้นๆ จะไม่

ประสบผลส�าเร็จ และได้การต่อต้าน และไม่ยอมรับ

ค�าส�าคัญ : กระบวนการสร้างความสามัคคี, รัฐ, พระพุทธศาสนา

ABSTRACT

 Unity is an important virtue. For groups and societies Only by working together Coordi-

nated To achieve the goal, and the benefits to the public. The important thing is unity Can not 

alone be Must be considered together with other virtues such as humility. loyalty Responsibility, 

compassion, gratitude, modest solitude, sacrifice, etc., because unity is the result of individual 

actions from two people up to the building process and the rule of democracy upheld the ma-

jority of the public is key. in the region The Trrmatipati focuses Dharma is the Buddhist doctrine 

with respect to the rule-based. If the principles of teaching and guiding principles. Methods or 

concepts, principles, methods or procedures for the administration of the above. It's not as 

important as the principles governing Trrmatipati upheld the validity, fairness is at the heart of 

the country. The regime worldwide It must be the main Trrmatipati basis. If lack of principles 

  * อาจารย์ประจ�าวทิยาลยัสงฆ์บรุรีมัย์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั.
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and The regime itself is ineffective. The opposition has not accepted. 

Keywords : Procession of Reconciliation, State, Buddhism 

บทน�า

 มนษุย์และสงัคมเป็นสิง่คูก่นัเนือ่งจากมนษุย์นัน้เป็นสัตว์สงัคม ไม่สามารถจะอยูไ่ด้ตาม ล�าพงั นบัตัง้แต่

มคีรอบครวัและรวมกนัเป็นหมูบ้่านจนเป็นสงัคมกลุม่ใหญ่และมีความสัมพันธ์เกีย่วข้องกนัในฐานะต่างๆ เพราะต้อง

มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สังคมของมนุษย์นั้นประกอบด้วยคนทุกเพศ ทุกวัยที่มารวมกลุ่มกันเป็นจ�านวนมาก 

มีความรู้สึกท่ีสอดคล้องกัน มีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมมีระเบียบแบบแผนในการด�าเนินชีวิตร่วมกัน 

ทั้งในด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และการติดต่อกัน เมื่ออยู่รวมกันเป็นสังคมใหญ่ จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

กันอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นมนุษย์จึงต้องวางระบบความสัมพันธ์ของกลุ่มคนในสังคม โดยการจัดระเบียบสังคมให้

แต่ละสถาบันทางสังคมปฏิบัติหน้าที่หรือแสดงบทบาทของตนให้ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้สังคมด�ารงความเป็น

ปึกแผ่นมั่นคง บางครั้งกลุ่มคนก็ท�าให้เกิดปัญหาต่างๆ ปัญหาการละเมิดสิทธิปัญหาความขัดแย้ง แย่งสถานที่ท�า

กนิ แย่งแผ่นดนิกันอยูอ่าศยัเป็นต้นสงัคมไทยนัน้ปัจจบุนัมีเสรใีนการแสดงสิทธแิละเสรภีาพเกนิความจ�าเป็นมักใช้

อารมณ์มากกว่าเหตผุลจึงก่อให้เกดิการแตกแยกความขดัแย้งอาจเริม่ทีท่ศัคตทิางความคิดท่ีแตกต่างกนั ทางลทัธิ

ความเชื่อ หรือแม้แต่การด�าเนินชีวิต สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทมากมายในสังคมจนบางครั้ง

ลุกลามกลายเป็นคดีความในชั้นศาลในที่สุด ๓๒ การแตกความสามัคคีของคนไทยสาเหตุมาจากการอ้างความเป็น

ประชาธปิไตยและความอยูด่กีนิดขีองประชาชนเป็นข้ออ้างในการปฏวิตั ิและประท้วงรฐับาลท�าให้ประชาชนได้รบั

ความเดอืดร้อน ความขัดแย้งทีเ่กิดขึน้หลายครัง้ได้ขยายวงกว้างจนน�าไปสูก่ารต่อสูท้ี่ใช้ความรุนแรง ท�าให้สญูเสีย

ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เป็นเหตุให้ประเทศชาติขาดความมั่นคงสถานภาพสังคมไทยและบทบาทของคนในสังคมไม่

แตกต่างกันมากนัก มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นมีความสัมพันธ์แบบเครือญาตินับถือผู้อาวุโส มีค่านิยมเรื่อง

คณุความด ีน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครือ่งยดึเหนีย่วประพฤตปิฏบิตัตินในสังคม ความเมตตา กรณุา 

การแบ่งปนัการท�าบญุ การสงเคราะห์ อนุเคราะห์ เมือ่เกดิมภีัยพิบตัิต่างๆ คุณธรรมที่แสดงออกด้วยการประพฤติ

ตามหลกัธรรม ย่อมก่อให้เกดิความรกัความสามคัคใีนหมูช่น ปัจจบุนัสงัคมไทยแข่งขนักนัพัฒนาด้านวตัถ ุยิง่พฒันา

และเจรญิมากแค่ไหนเหมอืนสิง่เหล่านัน้จะท�าให้คนไทยเหนิห่างจากศาสนาศิลปะ และวฒันธรรมซึง่เป็นส่ิงส�าคัญ

ส�าหรบัสงัคมไทยปัญหาของสังคมไทยทีผ่่านมาส่วนใหญ่เป็นเพราะห่างไกลจากศีลธรรม แม้ในปัจจบุนัจะรณรงค์ให้

เหน็ความส�าคญัแต่เหมือนไม่ได้ปลกูฝังคุณธรรมและศลีธรรม ทกุวันนีส้งัคมบางส่วนมกัจะยอมรบัความเลศิหร ูตก

อยู่ในภาวะกระแสทนุนยิมและวตัถนุยิม ขาดความภมิูใจในความเป็นไทยขาดความรกัและความผูกพันกบัท้องถิน่ 

คนในสังคมเริม่ย่อท้อต่อการหยบิยืน่ไมตรแีละความเอือ้เฟ้ือให้แก่ผู้อ่ืนในสังคม ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ี

ท�าให้คนแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น หากบุคคลและสังคมเจริญเพียงด้านวัตถุแต่ขาดศีลธรรมสังคมก็ขาดความ

สงบสุข สังคมไทยจะน่าอยู่อาศัยหากช่วยกันแก้ไขบางสิ่งบางอย่าง รักษาสิ่งที่ดีไว้และพัฒนาสังคมไปในทิศทางที่

ถูกต้อง สังคมไทยมีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการด�ารงชีวิตการอยู่ร่วมกันของคนเป็นจ�านวนมากในสังคม ไม่ว่า

  ๓๒ นางสาวธรีกานต์ คงด้วง, “การวิเคราะห์และการสงัเคราะห์การไกล่เกลีย่ข้อพิพาทในพระพทุธศาสนา” วทิยานพินธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑติ, 

(บัณฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. ๒๕๕๑), หน้า ๕๘.

๗๒



72 73
การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

จะเป็นคนในสังคมใดก็ตามอาจจะมีความขัดแย้งหรือมีการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นบ้าง ทั้งในด้านความคิด การพูด 

การกระท�า เพราะแต่ละคนมีพื้นฐานการศึกษาและได้รับการอบรมทางจิตใจที่แตกต่างกันแม้ว่าในสังคมนั้นๆ จะ

มีกฎ กติกา หรือระเบียบวินัยไว้คอยควบคุมก็ตาม ๓๓ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปรากฎการณ์ธรรมดาสามัญ

ของมนุษย์ที่อยู่รวมกัน เพียงแต่ทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข หากทุกคนร่วมมือกันด้วยการ

ขานรบัเรยีกร้องให้ใช้วธิปีฏบัิติด้วยสนัติวธิทีกุรปูแบบในทางพระพทุธศาสนา องค์สมเดจ็พระศาสดาสมัมาสัมพทุธ

เจ้าทรงสั่งสอนให้ทุกคนในสังคมมีความสามัคคีต่อกัน

ความหมายการสร้างความสามัคคี 
 ความหมายและบริบทที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสามัคคีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.

๒๕๔๒ ได้ก�าหนดความหมายของค�าว่า “สามัคคี” หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความปรองดองกัน ที่พร้อม

เพรียงกันท�า ที่ร่วมมือร่วมใจกันท�ากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยได้

ก�าหนด คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน�้าใจ 

เพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาได้น�าไปปลูกฝัง ให้กับนักเรียนนักศึกษา ได้น�าไปประพฤติปฏิบัติ โดยเป็นพื้น

ฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา ในการพัฒนา

เยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมีสุข โดยให้นิยามความหมายของค�าว่า“สามัคคี”คือ ความพร้อมเพรียงกัน 

ความกลมเกลยีวกนัความปรองดองกนั ร่วมใจกนัปฏบิตังิานให้บรรลผุลตามทีต้่องการเกดิงานการอย่างสร้างสรรค์ 

ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลาก

หลายทางความคิดความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความ

สมานฉนัท์นกัวชิาการและบคุคลส�าคญัทีม่ชีือ่เสยีงอกีจ�านวนมาก ต่างได้ให้ค�าจ�ากดัความของค�าว่า ความสามคัคี

ไว้มากมาย ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน สามารถน�ามาสรุปได้ว่า ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกันร่วม

มือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

 ความสามัคคี คือ การรวมพลังกับคนอื่น เพื่อท�ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความพร้อมเพียงกัน

ให้ส�าเร็จสมประสงค์ การรวมก�าลังกับคนอื่น จะเพิ่มขีดความสามารถท�างานใหญ่ได้ส�าเร็จ การรวมก�าลังอาจจะ

เป็น ก�าลังกาย ก�าลังความคิดเห็น ก�าลังความรู้ สุดแต่ผู้ใดจะมีก�าลังอย่างใด แล้วใช้ก�าลังความสามารถที่มีอยู่ด้วย

ความพร้อมเพียง เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน โดยไม่มีการวิวาบาดหมางกัน ความพร้อมเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

หมายถึง การท�าหน้าที่ ใครมีหน้าที่อย่างใดก็ท�าหน้าที่อย่างนั้น ไม่สับสน เกี่ยงงานรักษาหน้าที่ของตนให้ด�าเนิน

ไปด้วยดี ประเทศชาติที่มีคนพร้อมเพรียงอย่างนี้ ย่อมน�าไปสู่ความเจริญมั่นคง ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความสุขความ

เจริญ และเป็นสิ่งคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ไปด้วย

ความพร้อมเพรียงกันจ�าแนกเป็น ๒ อย่าง คือ

 ๑. การพร้อมเพรียงกันทางกาย ได้แก่ การช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมการงาน ของหมู่คณะให้ส�าเร็จ

ลุล่วงไม่รังเกียจเกี่ยงงอน แก่งแย่งชิงดีกัน หรือแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่า

  ๓๓ แสวง อดุมศร,ี การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรงุเทพมหานคร: มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๓), หน้า ๔๕.
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 ๒. การพร้อมเพรียงกันทางใจ ได้แก่ มีใจรักใครหวังดีต่อกัน ไม่บาดหมาง เกลียดชัง มีความคิดเห็น

กลมเกลียว ช่วยกันคิดอ่านการงานของหมู่คณะด้วยใจซื่อตรง และหวังประโยชน์ส่วนรวม เป็นใหญ่ ไม่ท�าความ

คิดเห็นแตกต่าง แก่งแย่งกันหรือคิดชิงดีกันด้วยอ�านาจ ถือทิฎฐิมานะ ความสามัคคี เป็นสิ่งคุ้มครองป้องกันภัย

อันตราย ถ้าชาติใดมีความสามัคคีพร้อมเพียงกัน ชาตินั้นก็มีพลังต่อสู้เข้มแข็ง หากมีชาติอื่นมารุกรานก็สามารถ

รวมก�าลังต่อสู้เพื่อรักษาอิสรภาพไว้ได้ การแตกความสามัคคีจะเป็นผลร้าย น�าความหายนะมาสู่หมู่คณะ ตลอด

ถึงประเทศชาติ ความสามัคคีของชาติคือ บุคคลในชาติต่างท�าหน้าที่ของตนเอง ถ้าต่างไม่ท�าหน้าที่หรือเกี่ยงงอน

กัน พนักงานต่าง ๆ ท�างานล่าช้าผลัดวัน ประกันพรุ่ง หรือใช้อ�านาจข่มขู่ราษฎร คนก็เบื่อหน่ายชิงชัง ประชาชน

ไม่ยอมเสียภาษีเท่าที่ควร ก็จะพัฒนาประเทศชาติไม่ได้เต็มที่ ชาวไร่ชาวนาไม่ท�าหน้าที่ให้ได้ผลผลิตเต็มที่ก็ย่อม

ท�าให้เกิดการขาดแคลนและท�าให้ราคาสินค้าต่าง ๆ พลอยสูงขึ้น ต�ารวจไม่ท�าหน้าท่ี โจรผู้ร้ายชุกชุม ทหารไม่

ท�าหน้าที่ฝึกหัดอบรมเตรียมความพร้อมไว้ป้องกันประเทศชาติ คือต่างไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตน ประเทศชาติก็จะ

ถึงความพินาศล่มจม ซึ่งเป็นผลมาจากการแตกความสามัคคีทั้งสิ้น เหตุที่ท�าให้ความสามัคคีแตกร้าว มักเป็นด้วย

บคุคลคิดถึงประโยชน์ของตนยิง่กว่าประโยชน์ของหมูค่ณะตามท่ีคณะรกัษาความสงบแห่งชาตไิด้ก�าหนดนโยบาย

การปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆการรักษาความสงบเรียบร้อย และการสร้างความสามัคคีปรองดองในระยะแรก 

เพื่อเตรียมการไปสู่การก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวอันจะท�าให้ประชาชนทราบถึงเป้าหมายและทิศทางการ

พัฒนาและการแก้ปัญหาประเทศในช่วงเวลาต่าง ๆ อย่างชัดเจนนั้น ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว ก็ได้มอบ

ให้รฐับาลรับไปด�าเนนิการในระยะท่ีสอง ซึง่หลงัจากนัน้ มีข้อเสนอจากสภาปฏิรปูแห่งชาตแิละสภาขบัเคล่ือนการ

ปฏิรูปประเทศ ตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ เช่น กลุ่มสานพัฒนาตามแนวทางประชารัฐ สื่อมวลชนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ผู้เคยมีบทบาททางการเมืองในอดีต และผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งเรื่องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ

รัฐบาลพิจารณาด�าเนินการเป็นจ�านวนมาก นับว่าเป็นความปรารถนาดีต่อส่วนรวม อันควรน�ามาพิจารณาอย่าง

เป็นระบบ มีการกลั่นกรอง จัดล�าดับความส�าคัญและความเป็นไปได้แล้วเริ่มด�าเนินการไปพลางก่อน ซึ่งเรื่องนี้จะ

ต้องด�าเนินการอยู่แล้วภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่แม้จะประกาศใช้ในเวลาต่อไป ก็ยังต้องรอ

การตรากฎหมาย และการใช้เวลารบัฟังความเหน็จากประชาชนเพ่ือยกร่างแผนการปฏริปูประเทศ และยทุธศาสตร์

ชาตอิกีระยะหนึง่ รฐัธรรมนญูดังกล่าวจึงได้บัญญัติว่า ในระหว่างนีใ้ห้หน่วยงานของรฐัด�าเนนิการโดยอาศัยหน้าที่

และอ�านาจทีมี่อยูแ่ล้วไปพลางก่อนเพือ่จะส่งต่อให้รฐับาล และองค์กรทีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบรบัไปด�าเนนิการใน

ระยะทีส่ามต่อไปคณะรกัษาความสงบแห่งชาตพิจิารณาแล้ว สมควรก�าหนดกลไกให้รฐับาลสามารถบรูณาการการ

ขบัเคลือ่นการปฏิรปูประเทศ ยทุธศาสตร์ชาต ิและการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพ่ือให้สอดคล้องกบัรัฐธรรมนญู 

ยุทธศาสตร์ แผนต่าง ๆ ของชาติและนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีซึ่งได้ประกาศ

ให้สาธารณชนทราบแล้ว อกีทัง้สมควรก�าหนดกลไกให้สามารถขบัเคล่ือนภารกจิท่ีจ�าเป็นและประชาชนรอคอยให้

ด�าเนินต่อไปได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ชอบด้วยกฎหมายผู้ปฏิบัติมีความรับผิดชอบร่วมกัน ปราศจากการ

ทจุรติ และเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล ท้ังสามารถเช่ือมโยงการท�างานกบัสภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ และ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ๓๔

  ๓๔ ค�าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิเล่ม ๑๓๔ ตอนพเิศษ ๑๙. ราชกจิจานเุบกษา. ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐, หน้า ๓๗
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

  ๓๕ พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย. หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง. กรุงเทพมหานคร: ประชาชน, ๒๕๒๙.

  ๓๖ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. รัฐวิทยา. กรุงเทพมหานคร: กรุงสยามการพิมพ์, ๒๕๒๒.

  ๓๗ Lasswell, Harold D., and Kaplan, Abraham. Power and Society. New Haven: Yale University Press, 1960.

  ๓๘ Aristotle. On Man In Universe. edited with Translation by Louis Popes Loomis. New York: Walter J. Black, 1943.

  ๓๙ Max Weber. Politics as a Vocation. edited by H. W. Gert and C. Wright Mills, New York: Oxford University Press, 1964. 

ความหมายของรัฐ (State)
  รัฐมีความสัมพันธ์กับมนุษย์อย่างใกล้ชิด เพราะมนุษย์อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐและอาศัยรัฐนั้น

เป็นท่ีแสวงหาความสขุและสิง่ทีต้่องการของตน ในท�านองเดียวกนัรฐักต้็องอาศยัมนษุย์เป็นองค์ประกอบเพือ่ความ

สมบูรณ์ รัฐประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ ประชากร ดินแดน รัฐบาลและอ�านาจอธิปไตย รัฐเป็น

องค์การทางการเมืองมีอ�านาจที่จะก�าหนดอ�านาจหน้าที่แห่งองค์การอ่ืน ๆ ภายในรัฐ ดังนั้นก่อนที่จะศึกษาถึง

เรื่องต่าง ๆ ของการเมืองนั้นควรที่จะได้ศึกษาท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง “รัฐ” เสียก่อน การที่จะให้ความหมาย

ของค�าว่า “รัฐ” (State) คืออะไรนั้น ย่อมจะไม่เป็นสิ่งที่ง่ายนัก เพราะสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งสมมติ

ด้วยกันทั้งนั้น แต่จะเป็นสมมติสัจจะหรือสมมติธรรมดาที่เป็นของชาวโลกเท่านั้นเอง คือ เมื่อนักปราชญ์คนหนึ่ง

ได้ให้ความหมายค�าว่า “รัฐ” ไว้อย่างหนึ่ง แต่นักปราชญ์ท่านอื่น ๆ ก็มีสิทธิ์ที่จะให้ความหมายแตกต่างไปอย่าง

อื่นได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ประการที่จะท�าให้มีการให้ความหมายต่างกัน เช่น พื้นฐานทางด้านการศึกษา 

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ในอดีต เป็นต้น หรือเหมือนกับที่จะมีผู้ให้ค�านิยามของค�า

ว่า “คน” นั้นก็เป็นสิ่งที่ยากเช่นเดียวกัน เพราะคนประกอบขึ้นด้วยอวัยวะ ๓๒ ประการ การที่จะให้ค�านิยามว่า 

“คน” คือมนุษย์หรือ “คน” คือเท้าหรือแขนย่อมจะเป็นค�านิยามที่ไม่ยุติ เช่นเดียวกัน “รัฐ” เป็นสิ่งที่ประกอบไป

ด้วยส่วนต่าง ๆ ในรัฐหลายอย่างจึงเป็นธรรมดาที่นักปราชญ์จะให้ความหมายไว้ต่าง ๆ กันดังนี้ คือ อาจารย์พงศ์

เพ็ญ ศกุนตาภัย ๓๕ กล่าว่า ค�าว่า “รัฐ” อาจได้รับความเข้าใจในหลายทางด้วยกัน พวกหนึ่งอาจเห็นว่า “รัฐ” คือ 

“สังคมรูปหนึ่ง” แต่อีกพวกหนึ่งอาจเห็นว่า “รัฐ” คือ “จักรกลแห่งการบังคับ” ความเห็นทั้งสองนี้มีส่วนถูกต้อง

ด้วยกันทั้งคู่ และเมื่อเอามาผสมผสานกัน เราอาจให้ความหมายที่สมบูรณ์ที่สุด “รัฐ” กล่าวคือ รัฐเป็นประชาคม

มนษุย์ อย่างหนึง่แตกต่างจากประชาคมมนษุย์อืน่ตรงทีม่อี�านาจทางการเมอืงเป็นพ้ืนฐาน ปัญหามอียูว่่า “อ�านาจ

ทางการเมือง” นั้นคืออะไร แตกต่างจากอ�านาจที่ปรากฏในประชาคมอื่น ๆ อย่างไร 

 กล่าวว่า “รัฐ” คือประชากรหมู่หนึ่งคุ้มครองดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอนรวมกันอยู่โดยกฎหมาย

นิสัยและขนบธรรมเนียม ซึ่งรวมกันแล้วก่อให้เกิดหน่วยทางการเมืองขึ้น หน่วยการเมืองนี้ใช้อ�านาจผ่านรัฐบาลที่

ได้จัดตั้งขึ้น โดยอธิปไตยและมีอ�านาจที่จะปกครองบุคคลทั้งหมด และกิจกรรมทั้งหมดในขอบเขตของรัฐ และเข้า

ติดต่อสัมพันธ์กับหมู่ชนที่มีลักษณะเดียวกันในโลกโกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ๓๖ กล่าวว่า รัฐ คือ ชุมชนของมนุษย์จ�านวน

หนึ่ง ซึ่งครอบครองดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอนรวมกันอยู่ภายใต้รัฐบาลเดียวกัน ซึ่งรัฐบาลนั้นมิได้อยู่ในอ�านาจ

ควบคุมของประเทศอื่น ๆ สามารถที่จะปกครองและด�าเนินกิจการภายในรัฐตลอดจนท�าการติดต่อกับรัฐอื่น ๆ 

ได้โดย Lasswell๓๗ รัฐ คือ กลุ่มที่อยู่รวมกันอย่างเป็นระเบียบภายในอาณาเขตแห่งหนึ่งและมีอ�านาจอธิปไตย

ภายในอาณาเขตน้ัน Aristotle๓๘ ได้ให้ค�าจ�ากัดความไว้ว่า รัฐ คือชุมชนทางธรรมชาติขั้นสุดท้ายของมนุษย์ที่มี

จุดหมายเพื่อความดีอัน Max Weber๓๙ ได้ให้ค�านิยามว่า รัฐ คือชุมชนของมนุษย์ที่สามารถบังคับบัญชาผู้อื่นภาย

ใต้อาณาเขตของรัฐนั้นได้อย่างชอบธรรม ตามความหมายของเวเบอร์นี้ รัฐจึงประกอบด้วย ประชาชน ดินแดน 

รัฐบาล และอ�านาจอธิปไตย จากค�าจ�ากัดความของนักปราชญ์หลายท่านที่ให้ไว้แตกต่างกันนั้น สามารถที่จะสรุป

ได้ว่า “รัฐ” คอืชมุชนทางการเมอืงของประชาชน ซ่ึงอาศัยอยู่ร่วมกนัในดนิแดนท่ีแน่นอนรวมกนัอยู่ภายใต้รฐับาล
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เดียวกัน มีอิสระในการก�าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ออกมาใช้เองได้มีอ�านาจอธิปไตยปราศจากการแทรกแซง

จากรัฐอื่น ๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม “รัฐ” หมายถึง ชุมชนทางการเมืองของมนุษย์ อัน

ประกอบด้วยดินแดนที่มีขอบเขตแน่นอน มีประชากรอาศัยอยู่ในจ�านวนที่เหมาะสม โดยมีรัฐบาลปกครองและมี

อ�านาจอธิปไตยของตัวเอง “ชาติ” หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทางวัฒนธรรม และมีความผูกพัน

กันในทางสายโลหิต เผ่าพันธุ์ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนมีประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน หรือ

มีวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองร่วมกัน เช่นค�าว่า “ชาติไทย”“ประเทศ” ความหมายกว้าง หมายรวมถึง

ดินแดนที่มีฐานะเป็นรัฐหรือไม่มีฐานะเป็นรัฐ แต่โดยสรุปแล้ว ค�าว่า “ประเทศ” ตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

หมายถึง ดินแดน อาณาเขต และสภาพภูมิศาสตร์ เป็นต้นว่า ความอุดมสมบูรณ์ ดินฟ้าอากาศแม่น�้าภูเขา ทะเล 

ป่าไม้ ฯลฯ เช่น ประเทศไทย

องค์ประกอบของรัฐ 
 ๑. ประชากร (Population) หมายถงึ มนษุย์ทกุคนทีอ่ยูใ่นอาณาเขตของรฐัถอืว่ามฐีานะเป็นส่วนของ

รัฐโดยอัตโนมัติสิ่งที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับประชากรก็คือ 

  ๑.๑) จ�านวนประชากรแต่ละรัฐมีประชากรจ�านวนเท่าใด ไม่มีการก�าหนดที่แน่นอนแต่ควรจะมี

มากพอที่จะก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครองได้ 

  ๑.๒) ลักษณะของประชากร หมายถึง ลักษณะทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม 

ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องเหมือนกัน เพราะมีหลายรัฐที่ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติภาษา และวัฒนธรรม 

  ๑.๓) คุณภาพของประชากร ขึ้นอยู่กับการศึกษา สุขภาพ อนามัย ทัศนคติ และความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีในการพัฒนาทุกรูปแบบ 

 ๒. ดินแดน (Territory) มีข้อสังเกตดังนี้คือ

  ๒.๑) ที่ต้ัง ดินแดนของรัฐหมายถึง อาณาเขตพ้ืนดิน น่านน�้า อาณาเขตในท้องทะเล น่านฟ้า 

บริเวณใต้พื้นดิน พื้นน�้าและพื้นทะเล 

  ๒.๒) ขนาดของดินแดนไม่มีหลักเกณฑ์ไว้แน่นอนตายตัวว่าจะต้องมีขนาดเท่าใดจึงจะถือว่าเป็น

รัฐ แต่ควรจะมีความเหมาะสมกับจ�านวนประชากรด้วย 

 ๓. รัฐบาล (Government) คือ องค์กร หรือหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ปกครองและบริหารภายในโดยเป็น

ผู้ก�าหนดนโยบายและน�านโยบายไปปฏิบัติ เพื่อจัดระเบียบทางสังคม และด�าเนินทุกอย่างเพื่อรักษาผลประโยชน์

ของรัฐ รัฐบาลจึงเป็นผู้ใช้อ�านาจปกครองรัฐ

 ๔. อ�านาจอธิปไตย (Sovereignty) เป็นองค์ประกอบประการสุดท้ายที่ส�าคัญของรัฐ อ�านาจอธิปไตย 

คือ อ�านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ อ�านาจอธิปไตยมีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ อ�านาจอธิปไตยภายใน (Internal 

Sovereignty) หมายถึง การที่มีอ�านาจที่จะปกครองตนเองและมีอ�านาจสูงสุดที่จะด�าเนินการใด ๆ ในประเทศ

อย่างมีอิสระ ปราศจากการควบคุมจากรัฐอื่น อ�านาจอธิปไตยภายนอก (External Sovereignty) หมายถึง การมี

อสิระ มเีอกราชสามารถจะด�าเนนิความสมัพนัธ์กับประเทศอ่ืน ๆ หรือกล่าวกนัอีก อย่างหนึง่ว่าเอกราชกค็อือ�านาจ

อธปิไตยภายนอกนัน่เององค์ประกอบของรฐัทัง้ ๔ ประการนี ้มีความส�าคัญเท่าเทียมกนั ถ้ารฐัใดขาดองค์ประกอบ

ในข้อใดข้อหนึ่ง แม้เพียงองค์ประกอบเดียวก็ตาม ถือว่าขาดคุณสมบัติของความเป็นรัฐโดยสิ้นเชิง
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จุดประสงค์ของรัฐ 
 สร้างความเป็นระเบียบ

 การส่งเสริมสวัสดิภาพแก่ประชาชน

 การส่งเสริมสวัสดิการแก่ส่วนรวม

 การส่งเสริมคุณธรรม

หน้าที่ของรัฐ 

หน้าที่ของรัฐแล้วมีอยู่ ๔ ประการ คือ

 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 

 การให้บริการและสวัสดิการทางสังคม 

 การพัฒนาประเทศ 

 การป้องกันการรุกรานจากภายนอก 

รูปแบบของรัฐ (Forms of State) 
 ๑. รัฐเดี่ยว (Unitary State) คือ รัฐที่มีรัฐบาลกลางเป็นผู้มีอ�านาจปกครอง และอ�านาจบริหารสูงสุด

เพียงองค์กรเดียว รัฐบาลกลางเป็นผู้ที่ใช้อ�านาจอธิปไตยทั้ง ๓ อ�านาจคือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ รัฐบาล

เป็นองค์กรกลางองค์กรเดียวของรัฐที่ปกครองประชาชนได้โดยตลอด รวมถึงการติดต่อสัมพันธ์กับ ต่างประเทศ

ด้วย ตัวอย่างรัฐเดี่ยว ได้แก่ อังกฤษ ญี่ปุ่น และไทย เป็นต้น

 ๒. รัฐรวม (Composit State) ได้แก่ การรวมตัวกันของรัฐ ตั้งแต่ ๒ รัฐขึ้นไป โดยมีรัฐบาลเดียวกัน

ซึ่งแต่ละรัฐยังคงมีสภาพเป็นรัฐอยู่เช่นเดิมแต่การใช้อ�านาจอธิปไตยของรัฐที่มารวมกัน อาจถูกจ�ากัดลงไปตาม

ข้อตกลงที่ท�าขึ้น รัฐรวมมีอยู่ ๒ ประเภท ด้วยกันคือ สหพันธรัฐ (Federal State) สหพันธรัฐ คือ รัฐที่เกิดขึ้น

จากการรวมตัวกันระหว่างรัฐต่าง ๆ ตั้งแต่ ๒ รัฐขึ้นไปโดยใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับเดียวกันร่วมกันและความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐเหล่านั้นเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้น ๆ รูปแบบการปกครองแบ่งออกเป็น ๒ ระดับคือ มี

รัฐบาลกลางของสหพนัธรฐัและรฐับาลท้องถิน่เป็นของแต่ละรฐัซึง่เรยีกกันว่า “มลรฐั” ตวัอย่างเช่น สหรฐัอเมรกิา 

อินเดีย มาเลเซีย สมาพันธรัฐ (Confederation State) สมาพันธรัฐเป็นการรวมตัวกัน ระหว่าง ๒ รัฐขึ้นไป โดย

ไม่มรัีฐธรรมนญู หรอืรฐับาลร่วมกนั แต่เป็นการรวมตัวกนัอย่างหลวมๆ เพ่ือจดุมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึง่เป็นการ

ชัว่คราวและเป็นบางกรณเีท่านัน้ เช่นการเป็นพนัธมิตรกนัเพ่ือท�าสงครามร่วมกนั เป็นต้น ในปัจจบุนันีรู้ปแบบของ 

รัฐแบบสมาพันธรัฐไม่มีอีกแล้ว แต่จะกลายเป็นลักษณะของการรวมตัวกันในรูปขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น 

องค์การนาโต้ องค์การอาเซียน เป็นต้น

ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเอกของโลกท่ีมีหลักค�าส่ังสอนอันเปรียบเสมือนห้วงมหานทีแห่งสรรพ

ศาสตร์ จึงมิใช่เพียงแค่เป็นปรัชญาหรือทฤษฎีเท่านั้น หากแต่ยังมีเนื้อหาครอบคลุมถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความ

นึกคิดแทบทุกด้านและที่ส�าคัญพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระท�า เป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายาม 

ไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนปรารถนา หรือศาสนาแห่งความห่วงหวังกังวล การสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้า

๗๗



78 79รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

ทรงมุ่งผลในทางปฏิบัติให้ทุกคนจัดการกับชีวิตที่เป็นอยู่จริงๆ ในโลกนี้มนุษย์ในสังคมหนึ่งๆ ประกอบด้วยกลุ่ม

บุคคลต่างๆ ที่มีความเชื่อ ความคิด อุปนิสัย ทัศนคติ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มารวมกันอยู่ภายในอาณาเขต

เดียวกัน จึงท�าให้มีความจ�าเป็นที่จะต้องหาการปกครองที่เหมาะสมมาใช้ในสังคม เพื่อให้สังคมนั้นๆ ด�าเนินไปได้

ด้วยดี คือมีความสงบเรียบร้อย มีความยุติธรรม มีความสามัคคี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม หากสังคมที่

มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย ไม่มีการน�าการปกครองที่เหมาะสมมาใช้แล้ว ก็อาจท�าให้สังคมนั้นประสบ

กับความสับสนยุ่งเหยิง เกิดความแตกแยก แย่งชิงผลประโยชน์ตามมา อย่างไม่มีที่ส้ินสุด ดังที่เห็นได้ในสังคม

ต่างๆ ในปัจจุบันนี้การปกครองที่เหมาะสมจึงเป็นที่ต้องการของทุกๆ สังคมเพราะถือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะ

ท�าให้ได้มาซึ่งการมีเสถียรภาพทางสังคมและการน�าสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ความผาสุก การบริหารและ

การปกครองของสังคมในอดีตมีความสัมพันธ์กับศาสนาอย่างใกล้ชิด มีการพ่ึงพิงอาศัยซึ่งกันและกัน ศาสนาจึง

เป็นทีม่าของอดุมการณ์รปูแบบเดียว เป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคญัในการธ�ารงรกัษาความชอบธรรมของการปกครองและ

การยอมรับของประชาชนที่มีต่อผู้ปกครอง พระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นส่วนพระธรรม คือค�าสอน และพระวินัย คือ 

ค�าสั่ง มีคุณค่าต่อการปกครอง ทั้งในด้านการปกครองตนเอง การปกครองหมู่คณะและการปกครองประเทศหรือ

สังคมโดยส่วนรวมตลอดจนมีการปกครองโลกอยู่มาก กล่าวคือ มุ่งส่งเสริมให้บุคคลหมั่นส�ารวจ ฝึกฝน ปรับปรุง 

เคารพ ควบคุม บังคับภายใน คือ จิตใจ เชื่อมั่นรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นการปกครองตนเอง รู้จักธรรมชาติและ

ความต้องการของผู้อื่น ใช้พระคุณควบคู่กับการใช้พระเดช เป็นการปกครองหมู่คณะและปกครองประเทศหรือ

สังคมโดยส่วนรวม ตลอดมีการใช้ธรรมเป็นโลกบาล คือหิริและโอตตัปปะ ซึ่งเป็นธรรมปกครองโลก สังคมไทยได้

รับอิทธิพลค�าสอนของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการบริหารและการปกครอง โดยเฉพาะท่ีน�ามาจากคัมภีร์ชาดก 

เช่น ทศพิธราชธรรม พละ ของกษัตริย์ เว้นจากอคติ ซึ่งเป็นธรรมของพระราชา ผู้น�า ผู้ปกครองโดยตรง เมื่อ

มองในแง่รัฐศาสตร์ ก็คือหลักแห่งการบริหารและการปกครองกายและใจ ซึ่งเม่ือน�ามาปฏิบัติตามแล้วจะท�าให้

ชีวิตด�าเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคม พระพุทธศาสนา คือค�าสั่งสอน

ทัง้หมดของพระพุทธเจ้า เป็นประมวลความรู้ทางศาสนาระบบหนึง่ เช่นเดยีวกบัประมวลความรูท้างมนษุยศาสตร์ 

สงัคมศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ทีเ่รยีนกนัอยูต่ามสถาบนัการศกึษาต่างๆ ประมวลความรูท้างพระพุทธศาสนาโดยที่

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติไทย ดังกล่าวนี้ ชาวไทยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙๕ ของประชากรทั้ง

ประเทศเป็นพุทธศาสนิกชน เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีอิทธิพลเป็นอันมากต่อความเชื่อ 

และความประพฤติ หรือการด�ารงชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่หากมองดูสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าแม้

ชาวไทยเราส่วนใหญ่จะเป็นพุทธศาสนิกชนดังกล่าวแล้ว แต่ส่วนใหญ่มักเป็นกันตามจารีตประเพณี ๔๐ หรือเป็น

พุทธศาสนิกชนตามส�ามะโนครัว มักไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เรียนรู้ ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาได้เท่าที่ควร ทั้งนี้ย่อม

สืบเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการด้วยกันแนวคิด (Theory) ทางการเมืองการปกครองของแต่ละส�านักที่เสนอ

แนวคิดออกมา บางครั้งจะก่อให้เกิดอิทธิพลที่อยู่เหนือจิตใจชนในกลุ่มต่าง ๆ บางครั้งรุนแรง ขัดแย้ง ต่อสู้กัน 

จนเกิดความเสียหาย แบ่งพรรค แบ่งฝ่าย แบ่งพวกกันมามากต่อมากแล้ว เจ้าลัทธิหรือนักปราชญ์เจ้าของทฤษฎี

เอง ก็พยายามปรับปรุงแก้ไขแสวงหาแนวคิดวิธีการที่ดีที่สุด แต่ถึงกระนั้นก็มีแนวความคิดที่ขัดแย้งกันอยู่ เพราะ

ความคิดทางการเมืองนั้นเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเริ่มตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่เขามีต่อรัฐ และรัฐมีต่อเขา หรืออีกนัย

หนึ่ง ความสัมพันธ์ในแง่ที่ว่าบุคคลต้องปฏิบัติอย่างไรต่อรัฐ และรัฐจะปฏิบัติอย่างไรต่อบุคคล ซึ่งแนวความคิดดัง

  ๔๐ มหาสารคาม‚ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด. นิทรรศการวัฒนธรรม ประเพณี. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 
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กล่าวนี้ได้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับรัฐ หรือรัฐบาล หรือผู้น�าที่มีผลกระทบต่อผู้อยู่ใต้การปกครอง จนบางครั้งท�าให้

มีแนวคิดที่ว่าใครควรจะเป็นผู้น�าที่มีอ�านาจ หรืออ�านาจควรมาจากใคร ทั้งนี้ คนบางกลุ่มคิดว่า พระมหากษัตริย์

ควรเป็นผู้ใช้อ�านาจทางการเมืองแต่ผู้เดียว อีกกลุ่มหนึ่งกลับคิดว่าการที่ให้บุคคลเดียวใช้อ�านาจอย่างเต็มที่นั้นไม่

ดี อ�านาจควรกระจายกันไป สองกลุ่มนี้มีแนวความคิดที่ไม่เหมือนกันและเป็นแนวความคิดที่ขัดแย้งกันอยู่ตลอด

มา บุคคลกลุม่หนึง่คดิว่ามนษุย์เราเกิดมาควรจะท�างานเตม็ท่ีตามความสามารถของตนกค็วรท่ีจะมีสมบตัเิป็นส่วน

ตัว บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งคิดตรงกันข้าม คือคิดว่ามนุษย์ในสังคมนี้เกิดมาอยู่ในสังคมเดียวกัน สังคมพึงจะรับผิดชอบ

ต่อชีวิตของทุก ๆ คนนั่นคือคนรวยควรช่วยเหลือคนจน ควรที่จะห้ามมิให้บุคคลที่มีทรัพย์สินส่วนตัวโดยให้ถือ

เป็นทรัพย์สินของรัฐเสียหมด แนวคิดทางการเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา มาจากกรอบความคิด

ที่ต้องการศึกษาแนวคิดทางการปกครอง หรือการบริหารในพระไตรปิฎก นั้นเอง ค�าว่า แนวคิด หรือ ทฤษฎี คือ

ความเห็นอย่างหนึ่งซึ่งตรงกับภาษาบาลีว่า ทิฏฐิ ค�าว่าทฤษฎี หรือ ทิฎฐิ เป็นค�ากลางๆ กล่าวคือเป็นค�าที่อธิบาย

ถึงสิ่งต่างๆ ตามความรู้ความเข้าใจของผู้แสดงความคิดเห็นที่แสดงออกมาโดยสอดคล้องกับกฎแห่งความจริง ซึ่ง

สามารถน�าไปพิสูจน์ทดลองเพื่อหาคุณค่าแห่งความจริงและความเช่ือมั่น พระพุทธศาสนาเรียกสัมมาทิฏฐิ หรือ 

สัมมาทฤษฎี ในทางตรงข้ามความคิดเห็นหรือความรู้ใดๆ ก็ตามที่ไม่สอดคล้องกับกฎแห่งความจริงซึ่งเม่ือน�าไป

พิสูจน์หรือไปทดลองปฏิบัติแล้ว จะไม่บังเกิดผลให้เป็นคุณค่าที่ดี และไม่ส่งเสริมการพัฒนาหรือความก้าวหน้า 

พระพุทธศาสนาเรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ หรือ มิจฉาทฤษฎี พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต) ๔๑ ได้กล่าวไว้ว่า สังคมที่ดีต้อง

มกีตกิา และคนในสงัคมต้องรกัษากตกิานัน้ มคีวามเสมอภาคคือเท่าเทียมกนัต่อหน้ากฎหมายได้รบัความยุตธิรรม

จากกฎหมายเสมอหน้ากัน เพราะฉะนั้นความมีศีลและรักษาระเบียบวินัยเสมอกันจึงถือเป็นหลักส�าคัญ ตัวอย่าง 

เช่น หลักทิฐิสามัญญตา คือ มีทิฐิ หรือทิฎฐิ มีความเห็น มีความเชื่อมั่น ยึดถือในหลักการ อุดมการณ์และอุดมคติ

ที่ร่วมกันหรือสอดคล้องไปกันได้ คนในสังคมประชาธิปไตยนี้อย่างน้อยต้องมีความเห็นความเข้าใจและความเชื่อ

มั่นในหลักการประชาธิปไตยร่วมกัน เร่ิมแต่ยอมรับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนี้ แล้วถ้าจะให้เป็น

ประชาธิปไตยที่ดีก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของประชาธิปไตย อย่างน้อยก็เข้าใจเรื่องเสรีภาพ ค�า

ว่า เสรีภาพ ในความหมายของพระพุทธศาสนาคือคนที่มีจิตใจเป็นอิสระไม่ถูกครอบง�าด้วยกิเลสความส�าคัญของ

พระพุทธศาสนากับสังคมไทย

  พระพทุธศาสนาถอืได้ว่าเป็นศาสนาประจ�าชาต ิและอยู่เคยีงคู่กบัชาตไิทยมาโดยตลอด ดงันัน้พระพทุธ

ศาสนาจึงมีความส�าคัญต่อสังคมไทย พอสรุปได้ดังนี้ 

 ๑) พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการด�าเนินชีวิตของคนไทย เพราะคนไทยน�าหลักธรรมมาประพฤติ

ปฏบิตัใินชวีติประจ�าวนั และลกัษณะนสิยัของคนไทยมจีติใจทีด่งีามใน ทกุๆ ด้าน มคีวามเป็นมติรกับทกุคน เป็นต้น 

 ๒) พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการปกครองประเทศ กษัตริย์ทุกพระองค์ของไทยได้น�าเอาหลักธรรม

พระพุทธศาสนาไปใช้ในการปกครองประเทศ เช่น ทศพิธราชธรรม ตลอดมา หรือใช้หลัก “ธรรมาธิปไตย” และ

หลักอปาริหานิยธรรม เป็นหลักในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นต้น

 ๓) พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ เนื่องจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนามุ่งเน้นให้เกิดความรัก

ความสามคัคกีนั มคีวามเมตตากรณุาต่อกนั เป็นต้น จงึเป็นศูนย์รวมจติใจของชนชาวไทยให้มีความเป็นหนึง่เดยีวกนั

 ๔) พระพุทธศาสนาเป็นที่มาของวัฒนธรรมไทย ด้วยวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนา 

  ๔๑ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), สถานการณ์พุทธศาสนา พลิกหายนะเป็นพัฒนา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖).

๗๙
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จึงเป็นกรอบในการปฏิบัติตนตามหลักพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาต่าง ๆ เช่น การบวช การแต่งงาน การท�าบุญ

เนื่องในพิธีการต่างๆ การปฏิบัติตนตามประเพณีในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนที่ก่อให้เกิด

วัฒนธรรมไทยจนถึงปัจจุบัน

 ๕) พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่สังคมไทย

ส่วนใหญ่นับถือ และสืบทอดกันมาเป็นช้านาน ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทส�าคัญของวิถีชีวิตของคนไทย 

พระพุทธศาสนาจึงมีความส�าคัญในด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านศิลปกรรม

 ๖) พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันอยู่อย่างแนบแน่น

กบัพระพทุธศาสนา ซมึแทรกผสมผสานอยูใ่นแนวความคดิ จติใจและกจิกรรมแทบทุกก้าวของชวีติโดยตลอดเวลา

ยาวนาน โดยยังคงเนื้อหาสาระเดิมที่บริสุทธิ์ไว้ได้ก็มี ถูกดัดแปลงเสริมแต่งตลอดจนปนเปกับความเชื่อถือและข้อ

ปฏิบัติสายอื่นหรือผันแปรในด้านเหตุอื่นๆ จนผิดเพี้ยนไปจากเดิมก็มาก

 ๗) พระพทุธศาสนาในฐานะเป็นเอกลกัษณ์ของชาต ิการท่ีพระพุทธศาสนาอยู่กบัคนไทยมาช้านาน จงึ

ก่อให้เกิดการซึมซาบเอาหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ก่อให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์

ของคนไทยที่ไม่เหมือนกับชาติอื่นๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เด่นได้แก่ รักความเป็นอิสระ และความมีน�้าใจไมตรี

 ๘) พระพทุธศาสนาในฐานะเป็นมรดกของชาต ิหลักฐานทางคัมภีร์และศาสนาวตัถ ุซึง่นกัประวตัศิาสตร์

โบราณคดีเชื่อว่า พระพุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแพร่ในดินแดนสุวรรณภูมิก่อน พ.ศ. ๕๐๐ แต่ศรัทธาความเชื่อของ

ปถุชุนกเ็ป็นไปตามยคุสมัย พระพทุธศาสนาจึงรุง่เรอืงและเสือ่มลงตามกาลสมยัด้วย จนกระทัง่พ่อขนุศรอีนิทราทติย์

ได้สถาปนากรงุสโุขทยัและรบัเอาพระพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาต ิครัน้ราว พ.ศ. ๑๘๓๖ พ่อขนุรามค�าแหง

มหาราชได้ อาราธนาพระสงฆ์ลังกาวงศ์จากนครศรีธรรมราชไปกรุงสุโขทัยและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาจนมั่นคง

ยืนนานมาในปัจจุบันนี้

 ๙) พระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม ชนชาติหนึ่ง ๆ นอกจากมีหน้าที่ต้องพัฒนา

ประเทศชาติของตนเองแล้ว ก็พึงมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และส่งเสริมอารยธรรมโลกด้วย ชนชาติไทยเป็น

ชนชาติที่เก่าแก่มากชนชาติหนึ่ง มีวัฒนธรรมที่เจริญก้าวหน้าอย่างสูงมาตลอดเวลายาวนาน จึงได้มีส่วนร่วมใน

การสร้างเสรมิอารยธรรมของโลกด้วย แม้ว่าจะอยูใ่นขอบเขตท่ีไม่กว้างนกั ส่วนร่วมทีว่่านีก้คื็อ ศิลปวฒันธรรมไทย 

ซึง่พฒันาขึน้มาจนมแีบบแผนเป็นของตนเอง อย่างทีเ่รยีกว่ามีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเด่นชัด ศิลปวฒันธรรม

ไทยเหล่านี้มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่

 ๑๐) พระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่โลก พระพุทธศาสนาเป็นรากฐาน

อารยธรรมทีส่�าคญัของโลกดังได้กล่าวมาแล้ว พระพทุธศาสนายงัช่วยสร้างความสงบสขุให้แก่ชาวโลกได้ หากศึกษา

ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามีทั้งการสร้างสรรค์ อารยธรรมและสันติภาพแก่มวลมนุษย์ นั่นคือ พระพุทธ

ศาสนาเกิดขึ้นในประเทศอินเดียหรือชมพูทวีป พระพุทธศาสนาได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดีย 

กล่าวคือสังคมอินเดียเคยนับถือพระพรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุด ผู้สร้างผู้บันดาลทุกสิ่ง มีการบูชายัญเทพเจ้า แล้วก็มี

การก�าหนดมนุษย์เป็นวรรณะต่าง ๆ โดยชาติก�าเนิด เป็นกษัตริย์ เป็นพราหมณ์ เป็นแพศย์ เป็นศูทร แล้วก็ถือว่า

พราหมณ์เป็นผู้ที่ติดต่อสื่อสารกับเทพเจ้ากับพระพรหม เป็นผู้รู้ความต้องการของพระองค์ เป็นผู้รับเอาค�าสอน

มารักษา มีการผูกขาดการศึกษาให้อยู่ในวรรณะสูง คนวรรณะต�่าเรียนไม่ได้ เป็นต้น เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น 

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหล่านี้อย่างมากมาย เช่น เรื่อง วรรณะ ๔ พระพุทธศาสนาไม่ยอมรับ แต่ให้ถือ

หลักว่า “คนมิใช่ประเสริฐหรือต�่าทรามเพราะชาติก�าเนิด แต่จะประเสริฐหรือต�่าทรามเพราะการกระท�า” แล้วก็

๘๐



80 81
การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

ไม่ให้มวัหวงัผลจากการอ้อนวอนบชูายญั สอนให้เปล่ียนการบชูายัญหรอืเลิกการบชูายัญ ให้หนัมาหวงัผลจากการ

กระท�า นีค่อืการ “ประกาศอสิรภาพของมนษุย์”ประชาธปิไตยตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นการศกึษาแนวคดิทาง

พระพทุธศาสนาท่ีสอดคล้องกบัแนวคดิประชาธปิไตย โดยศึกษาข้อมูลท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก ดังรายละเอียดดงันี้

 หลักประชาธิปไตย คือการให้อ�านาจแก่ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน การให้อ�านาจ

ทั้งทางนิติบัญญัติ การบริหาร และด้านตุลาการ หลักการส�าคัญของระบอบการเมืองที่ได้รับความศรัทธาเลื่อมใส

จากประชาคมโลกอย่างแพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วยหลักการส�าคัญ ๕ ประการ คือ

 ๑) หลักอ�านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน (Popular Sovereignty) เพื่อแสดงออกถึงอ�านาจในการ

ปกครองของประชาชนโดยแท้จริง ประชาชนจะแสดงออกซึ่งการเป็นเจ้าของโดยใช้อ�านาจก�าหนดตัวผู้ปกครอง 

และผู้แทนของตน รวมทั้งอ�านาจในการถอดถอนในกรณีที่มีการใช้อ�านาจโดยมิชอบ โดยผ่านกระบวนการเลือก

ตั้งของประชาชนอย่างอิสรเสรีแบบลับและทั่วถึง มีก�าหนดเวลาท่ีแน่นอนในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหลัก

อธิปไตย ๓ ประการคือ หลักอัตตาธิปไตย คือการเอาตนเป็นใหญ่ หลักโลกาธิปไตย คือการเอาโลกเป็นใหญ่ และ

หลักธรรมาธิปไตย คือการเอาหลักธรรมเป็นใหญ่ ซึ่งพระพุทธศาสนามุ่งเน้นหลักธรรมาธิปไตยเป็นรูปแบบในการ

ปกครองที่ดีที่สุด

 ๒) หลักเสรีภาพ (Liberty) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถกระท�า หรืองดเว้นกระท�าการสิ่งหนึ่งสิ่ง

ใดตามที่ต้องการ ตราบเท่าที่การกระท�าหรืองดเว้นการกระท�านั้นไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืนที่ได้รับ

การคุ้มครองตามกฎหมาย และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามหลัก

พระพุทธศาสนา มีการก�าหนดสิทธิและหน้าที่ ไว้ในพระวินัยไว้อย่างชัดเจน เช่น การก�าหนดบทบาทและหน้าที่

ของสงฆ์ในการท�าญัตติกรรม ท�าด้วยสงฆ์จตุวรรค คือ สงฆ์ ๔ รูปขึ้นไป ได้แก่ การสวดปาฏิโมกข์ ท�าสังฆกรรม 

เป็นต้น การท�าญัตติจตุตถกรรม ท�าด้วยสงฆ์ปัญจวรรค คือ สงฆ์ ๕ รูปขึ้นไป ได้แก่ การกรานกฐิน เป็นต้น และ

ญัตติจตุตถกรรม ท�าด้วยสงฆ์ ๑๐ รูปขึ้นไป (ยกเว้นในที่กันดารที่หาพระสงฆ์ได้ยาก) ได้แก่ การอุปสมบท เป็นต้น 

นอกจากนั้นพระพุทธเจ้ายังให้หลักเสรีภาพในการคิด เช่น ชาวกาลามะ ในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ในกาลามสูตร 

๑๐ ประการ เช่น อย่าเชื่อเพียงเพราะเล่าสืบกันมา ฟังตามกันมา ข่าวลือ การอ้างต�าราหรือทฤษฎี เป็นต้น หาก

จะเชื่อต้องใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบตามหลักของโยนิโสมนสิการ

 ๓) หลักความเสมอภาค (Equality) คือ ในระบอบประชาธิปไตยเชื่อมั่นว่า หากมนุษย์มีโอกาสที่เสมอ

ภาคเท่าเทียมกันถึงแม้ว่าจะมีความสามารถที่แตกต่างกันก็ตาม มนุษย์จะสามารถด�ารงชีวิตที่ดีร่วมกันได้ ดังน้ัน

ความเสมอภาคจึงหมายถึง ความเสมอภาคขั้นพื้นฐานที่ประชาชนในสังคมเดียวกันมีความเท่าเทียมกันภายใต้

กฎหมายเดียวกันได้ในพระพุทธศาสนา จะเห็นได้อย่างชัดเจนในการให้ความเสมอภาคในเรื่อง วรรณะ เชื้อชาติ 

เช่น บุคคลไม่ว่าจะอยู่วรรณะไหนก็สามารถเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้ และนับถือกันในเรื่องของพรรษา 

โดยไม่ค�านึงว่าจะอยู่วรรณะใด เชื้อชาติใด หลักความเสมอภาคในการเคารพนับถือพระรัตนตรัย เป็นต้น

 ๔) หลักการปกครองโดยกฎหมาย (Rule of Law) หลักการนี้มีขึ้นเพื่อมุ่งจะให้ความคุ้มครองแก่

สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเป็นส�าคัญ ดังนั้น ผู้ปกครองจะใช้อ�านาจใดๆ ได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้

อ�านาจไว้ อีกทั้งการใช้อ�านาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์

สุขของประชาชนเท่านัน้ การจ�ากดัสทิธเิสรภีาพใดๆ ของประชาชนจะต้องเป็นไปตามเงือ่นไขของกฎหมายเท่าน้ัน

ในพระพุทธศาสนามีพระวินัย ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่เป็นหลักปฏิบัติของสงฆ์ ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมี

๘๑
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จดุมุง่หมายเพือ่หมูค่ณะมคีวามสงบสขุ ข่มคนชัว่ ปกป้องคนด ีจนถงึเพือ่ความตัง้มัน่แห่งพระสทัธรรม คอืพระพทุธ

ศาสนา เป็นต้น

 ๕) หลักเสียงข้างมาก (Majority Rule) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองเพื่อผล

ประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น ในการตัดสินใจใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดตัวผู้ปกครอง หรือการตัดสินใจของ

ฝ่ายนติบิญัญตั ิฝ่ายบรหิาร และฝ่ายตลุาการ จะต้องถอืเอาเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ และเพือ่ให้มัน่ใจว่าการตดัสนิ

ใจนัน้สะท้อนถงึความต้องการของคนส่วนใหญ่อย่างแท้จรงิกจ็ะต้องให้ความเคารพและคุม้ครองเสยีงข้างน้อยด้วย 

(Minoirty Right) ทั้งนี้ เพื่อประกันว่าฝ่ายเสียงข้างมากจะไม่ใช้มติในลักษณะพวกมากลากไป ในพระพุทธศาสนา 

กใ็ช้หลกัเสยีงข้างมาก เป็นเครือ่งตัดสนิ เช่น การรบักฐิน จะต้องมกีารถามท่ามกลางสงฆ์ว่า พระภกิษรุปูใดสมควร

ได้รับผ้ากฐิน โดยมีการเสนอพระภิกษุรูปที่สมควรได้รับผ้ากฐิน หากพระภิกษุสงฆ์เห็นด้วยก็เปล่งวาจาพร้อมกัน

ว่า “สาธุ” หรือหากภิกษุรูปใดท�าผิดพระวินัย ก็มีการตัดสินที่เรียกว่า “เยภุยยสิกา” คือ การระงับด้วยเสียงข้าง

มากลงมต ิทัง้อธกิรณ์และการระงับสงฆ์ส่วนใหญ่ และในการประชุมท�าสงัฆกรรมต่างๆ นัน้ ต้องมมีตเิป็นเอกฉนัท์ 

หากมีข้อข้องใจมีสิทธิยับยั้ง (Veto) ได้ แม้เพียงพระภิกษุรูปเดียวทักท้วง สงฆ์ทั้งหมดก็ต้องฟัง ดังกรรมวาจาที่ว่า 

“ยสฺสายสฺมโตขมติ...โสตุณฺหสฺสยสฺส น ขมติ โส ภาเสยฺย” แปลว่า “ถ้ากรรมนี้ ชอบใจต่อท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึง

เงียบ ถ้าไม่ชอบใจต่อท่านผู้ใด ผู้นั้นพึงพูดขึ้น”

สรุป
 ความสามัคค ีจึงเป็นคณุธรรมส�าคญัประการหนึง่ ส�าหรับหมูค่ณะและสังคมโดยเฉพาะการท�างานร่วม

กนั การประสานงานกัน เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายและเกดิประโยชน์ต่อส่วนรวม สิง่ส�าคญัคอืความสามคัค ีไม่สามารถ

อยู่เดี่ยวๆได้ ต้องใช้ประกอบกับคุณธรรมอื่นๆ เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความ

เมตตา กรุณา ความกตัญญู ความมักน้อย สันโดษ การเสียสละ ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจาก ความสามัคคีเป็นผลมาจาก

การกระท�าของบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ส่วนกระบวนการสร้างและระบบการปกครองทางด้านประชาธิปไตยที่

ยึดถือเสียงข้างมากของประชาชนเป็นหลักการส�าคัญในการปกครองนั้น ส่วนธรรมาธิปไตยจะเน้นธรรมะคือหลัก

ค�าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการปกครองเป็นหลัก ถ้ามีหลักธรรมค�าสั่งสอนน�าทางแล้วหลักการ วิธีการ

หรือแนวคิดต่างๆก็ตามมา กระบวน หลักการ วิธีการบริหารที่กล่าวมาข้างต้น ก็ไม่ส�าคัญเท่ากับหลักการปกครอง

แบบธรรมาธปิไตยทีย่ดึถอืความถูกต้องเป็นธรรมเป็นหวัใจส�าคญัในการบรหิารประเทศ เพราะระบอบการปกครอง

ทั่วโลก จะต้องมีหลักธรรมาธิปไตยเป็นพื้นฐานส�าคัญ ถ้าขาดหลักธรรมแล้ว การปกครองในระบอบนั้นๆจะไม่

ประสบผลส�าเร็จ และได้การต่อต้าน และไม่ยอมรับ
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อัตลักษณ์ทางสุนทรียภาพด้านดนตรีในสถานศึกษา: กรณีโรงเรียนตาเนินราษฏร์วิทยาคาร 

อ�าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
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ประกายเพชร กุลหินตั้ง *

 วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ, ผศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์, อรอนุตร ธรรมจักร **

บทคัดย่อ
 

 งานวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์ทางสุนทรียภาพด้านดนตรีในสถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนตาเนิน

ราษฏร์วิทยาคาร อ�าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของอัตลักษณ์

ทางสุนทรียภาพด้านดนตรีในสถานศึกษา โรงเรียนตาเนินราษฏร์วิทยาคาร อ�าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ๒) เพื่อ

ศกึษารปูแบบและกจิกรรมทีส่่งผลต่ออตัลกัษณ์ทางสนุทรยีภาพด้านดนตรใีนสถานศึกษาของโรงเรยีนตาเนนิราษฏร์

วิทยาคาร การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลมี ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) กลุ่มผู้รู้ในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อ�านวยการ

สถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนตาเนินราษฏร์วิทยาคาร ๒) กลุ่มผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ 

ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษานิเทศน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานกลุ่มเครือ

ข่ายการศึกษา ๓) กลุ่มผู้รู้ในชุมชน ได้แก่ นายกองค์การส่วนต�าบล ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชน

ทั่วไป

 ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑) สภาพปัจจุบันของอัตลักษณ์ทางสุนทรียภาพด้านดนตรีในสถานศึกษา โรงเรียนตาเนิน ราษฏร์

วทิยาคาร อ�าเภอเนนิสง่า จงัหวดัชยัภมิู ได้มกีารระบอุตัลกัษณ์ของสถานศึกษาเพ่ือเข้ารบัการประกนัคุณภาพการ

ศึกษาภายนอกรอบสาม ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 

๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ไว้ว่า “สุขภาพดี มีสุนทรียภาพ” การวิจัยครั้งคณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ๓ ประเภท 

ประกอบด้วย ๑) รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษามีนโยบายในการส่งเสริมให้นักเรียนได้

เรยีนรูห้ลักทฤษฏีและการฝึกปฏบิตั ิกจิกรรมด้านดนตรใีห้กบันกัเรยีน ท้ังในระดบัปฐมวยัและระดบัประถมศึกษา 

โดยได้มีการสอดแทรกและบูรณาการกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และในกลุ่มสาระอ่ืนๆ 

ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้สถานศึกษามีผลการประเมินในระดับคุณภาพดีมาก ๒) เอกสารแผนการเรียนการสอน พบว่า

สถานศกึษาไม่ได้ระบุกจิกรรมหรือเนือ้หาสาระ ด้านดนตรีในแผนการเรยีนการสอนของสถานศกึษา แต่มกีารสร้าง

๘๔
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หลักสูตรวิชาดนตรีพื้นบ้านเพื่อใช้บูรณาการในกิจกรรมการเรียนชุมนุม ๓) เอกสารผลงานและรางวัล โดยสถาน

ศึกษามีผลงานและได้รับรางวัลทั้งในระดับอ�าเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาค

 ๒) รูปแบบและกิจกรรมที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ทางสุนทรียภาพด้านดนตรี ในสถานศึกษาของโรงเรียน

ตาเนนิราษฏร์วทิยาคาร ประกอบด้วย ๗ ด้าน ดงันี ้๑) จดัการเรยีนการสอนให้ยดืหยุน่ตามสภาพท้องถิน่โดยพฒันา

หลักสตูรท้องถิน่และสือ่การเรยีนการสอนในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัท้องถิน่ ๒) จดัการเรยีนการ สอนโดยยดึผูเ้รยีนเป็น

ศูนย์กลางให้สอดคล้องกับ ความสนใจและสภาพชีวิตของผู้เรียน ๓) จัดการเรียนการสอน ให้มีความสัมพันธ์

เชื่อมโยงหรือบูรณาการทั้งภายในกลุ่ม ๔) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ ๕) จัดการเรียน

การสอนโดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงได้มากที่สุด และเน้นให้เกิดความคิดรวบยอดในกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ

๖)จัดให้มกีารศกึษาติดตามและแก้ไขข้อบกพร่องของผูเ้รียนอย่างต่อเนือ่ง ๗) จดัให้มีการสอดแทรกการอบรมด้าน

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ

ค�าส�าคัญ: อัตลักษณ์, สุนทรียภาพด้านดนตรี, สถานศึกษา

Abstract

 Identification of Aesthetics in education institute: study case of Tanuanrat school. This 

research has two purposes : Studying the identification of Aesthetics in the Tanuanrat school and 

Studying factors those influent the identification of Aesthetics in the school. Researchers used 

in-depth interview to achieve high quality research. Researchers divided interviewees into three 

groups as following: Firstly, people who have direct impacts: teachers, students and parents. 

Secondly, education management body: Regional education directors, president of education 

committee and president of Education network. Finally, surrounding society: Prime minister of 

Sub-district Administrative Organization, Village headman and acknowledge people in the area. 

 The research results revealed : 

 1) The studying found: The school declared its Aesthetic identification to board of 

education quality guarantee body in 2557-2559 (Educational year)as “Healthy and Aesthetic”. 

Researchers studied three types of documents: 1)Educational guarantee report, Aesthetical 

policies were integrated in teaching plans. Due to the integration, the school earned “Good 

Level” of evaluation. 2)Teaching documents, there is no official record about aesthetical teaching 

neither activities. However using local instruments in teaching activities is witnessed. 4) Honor 

records, the school has high reputation in every level: district, provincial and regional level. 

 2) Teaching methodologies and activities those impacts the Aesthetical identification. 

These activities have strongly influent to the identification: 1) Flexibility and local-based Study 

plan. In addition, teaching materials are strongly relate to local life. 2)Student-Center teaching 

methodology in cooperated with self-interest of individual learner. 3)Interconnection study plan 

๘๕
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is practiced. 4) Emphasized in learning processes. 5) Emphasized on practical activities and aimed 

to foster integration in learning of each learning stem. 6) Establishing of students’ feedback and 

improved performance. 7) There is ethical teaching in learning activities.

Keywords: Identification, Aesthetics, Educational institute

๑. บทน�า
 การศกึษา นบัว่ามคีวามส�าคญัมากต่อการพฒันาคน ซึง่เป็นพืน้ฐานส�าคญัของการพัฒนาส่วนอืน่ๆด้วย 

เพราะไม่ว่าจะพัฒนาส่วนใดต้องเริม่มาจากการพฒันาคนเสยีก่อน การพฒันาคนสามารถท�าได้หลายรปูแบบ อย่าง

ที่ส�าคัญที่สุดของการพัฒนาคนคือการให้การศึกษา ดังน้ันการพัฒนาประเทศต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนา

คน และต้องค�านึงถึงการศึกษาเป็นส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีก้าวล�้าน�าโลกไป

มาก การศึกษาก็ต้องพัฒนาไปให้ทันกับโลก ประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ที่มุ่งเน้นคุณภาพการ

ศึกษา เพื่อให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สรุปได้ว่า ในมาตราที่ ๔ การศึกษาคือกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาบุคคลและสังคมอย่าง

ต่อเนือ่งตลอดชวีติ โดยสถานศกึษาจะต้องมข้ีอก�าหนดเกีย่วกบัคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงค์และมาตรฐานที่

ต้องการในสถานศกึษาทกุแห่ง เพือ่ใช้เป็นหลกัในการเทยีบเคียงส�าหรบัการส่งเสรมิและก�ากบัดแูล การตรวจสอบ 

การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ในหมวดที่ ๑ มาตราที่ ๘ ก�าหนดให้การจัดการศึกษายึด

หลกัให้สงัคม มส่ีวนร่วมในการจัดการศกึษาพฒันากระบวนการเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่งและตลอดชวีติ มกีารจดัระบบ 

โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา มาตราที่ ๙ ให้ยึดหลักมีเอกภาพด้านนโยบายและความหลากหลายใน

การปฏิบัติ มีการกระจายอ�านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�าหนด

มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ส่งเสริมมาตรฐาน

วิชาชีพ ระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การจัดการศึกษาในหมวดที่

๔ มาตราที ่๒๓,๒๔,๒๗ สรปุได้ว่า ให้เน้นความส�าคญัทัง้ความรูแ้ละคณุธรรม การจดักระบวนการเรยีนรูต้้องบรูณา

การด้านต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาไทย ทักษะในการประกอบอาชีพ และการด�ารงอยู่อย่างมีความสุข การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่จัด

เนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ฝึกให้เด็กใช้ทักษะ กระบวนการคิด 

จัดการ เผชิญปัญหาสถานการณ์จริงและประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

จากประสบการณ์จริง มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ส่งเสริมให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 

สื่อการเรียนและอ�านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ในการก�าหนด

หลกัสูตรให้คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐานก�าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน และให้สถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท�าสาระของหลักสูตรให้มีส่วนเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์เพือ่เป็นสมาชกิทีดี่ของครอบครวั ชุมชน สงัคมและประเทศชาต ิหมวดที ่๖ มาตราที ่๔๙ 

มาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา ก�าหนดให้มสี�านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ประเมนิคุณภาพภายนอก และท�าการประเมินผลการจัดการศกึษาเพือ่ให้มกีารตรวจสอบคณุภาพของสถานศกึษา 
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โดยค�านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ระดับ การประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ : มาตรา ๔๗ ระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาไทย ประกอบด้วย ๒ ระบบคือ ๑.ระบบการประกันคุณภาพภายในและ ๒. ระบบ

การประกันคุณภาพภายนอก ในการประกันคุณภาพภายนอก ได้ระบุตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ไว้ในการประเมินคุณภาพ 

ซึ่งตัวบ่งชี้อัตลักษณ์นั้นเป็นการเปิดโอกาส ให้สถานศึกษาได้ชูจุดเด่นหรือจุดต่างของสถานศึกษาให้คนทั่วไปได้

รับทราบและรู้จักตัวตนของสถานศึกษามากขึ้น ซ่ึงก�าหนดจากการฟังความคิดเห็นจากประชาคมภายในสถาน

ศึกษาหรือท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นจากบุคลากรภายใน ต่อคุณลักษณะของผู้เรียนที่สะท้อนปรัชญา ปณิธาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ก�าหนดหรือไม่ และให้ระดับคะแนนตามระดับผลกระทบที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่น และระดับการ

ยอมรับจากชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก สถานศึกษาแต่ละที่ละแห่งต้องก�าหนดอัตลักษณ์พิจารณาจากจุดเด่น 

ลักษณะพิเศษ วิสัยทัศน์ พันธกิจและบริบทของสถานศึกษาซึ่งทุกคนควรมีส่วนร่วมในการก�าหนดอัตลักษณ์ ๑

  อตัลกัษณ์มคีวามหมายเป็นปัจเจกทีเ่ช่ือมต่อและสัมพันธ์กบัสังคม ซึง่สังคมก�าหนดบทบาทหน้าท่ีและ

คุณค่าที่ติดตามมากับความเป็นสามี-ภรรยา ความเป็นศิษย์-อาจารย์ อัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องของสัญญลักษณ์ด้วย 

อัตลักษณ์ (Identity) เป็นความรู้สึกนึกคิด ที่บุคคลมีต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการ ปฏิสังสรรค์

ระหว่างตวัเรากับคนอืน่โดยผ่านการมองตนเองและการทีค่นอืน่มองเรา อัตลกัษณ์ต้องการความตระหนกั (Aware-

ness) ในตัวเราและพื้นฐานของการเลือกบางอย่างนั่นคือเราจะต้องแสดงตนหรือยอม รับอย่างตั้งใจกับอัตลักษณ์

ทีเ่ราเลือกความส�าคญัของการแสดงตน คอื การระบไุด้ว่าเรามีอัตลักษณ์เหมือนกลุ่มหนึง่และมคีวามแตกต่างจาก

กลุ่มอ่ืนอย่างไรและ “ฉันเป็นใคร” ในสายตาคนอื่น (อภิญญา เฟื่องฟู ,๒๕๔๓) ๒ อัตลักษณ์มีความส�าคัญต่อ

ระบบสังคม ท�าให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือพวกเราที่แตกต่างจากคนอื่น โดยไม่จ�าเป็นต้องมีเพียงหนึ่ง แต่อาจมี

หลายลักษณ์ที่ประกอบขึ้นมาอัตลักษณ์ไม่ใช่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่เกิดข้ึนมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของแต่เป็นสิ่งที่

ถูกสร้างข้ึนและเปลี่ยนแปลงได้ ซ่ึงบ่งบอกถึงลักษณะพิเศษที่จะบ่งบอกตัวตนของสิ่งน้ัน จากปัจจัยเหล่านี้ท�าให้

หลายสถานศึกษาได้ก�าหนดอัตลักษณ์และให้ความส�าคัญกับกลุ่มวิชาและกิจกรรมในทางสุนทรียภาพ ไม่ว่าจะ

เป็นด้านดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ ซ่ึงการที่เด็กรับรู้และได้รับการถ่ายทอดด้วยวิธีต่างจากสถาบันนั้นจึงท�าให้เกิด

กระบวนการและรูปแบบทางสุนทรียศาสตร์ ตลอดจนกลายเป็นอัตลักษณ์อันดีงามของสถานศึกษาและชุมชน

นั้นๆ (ฉลาดชาย รมิตานนท์, ๒๕๔๕) ๓

 โรงเรยีนตาเนนิราษฏร์วทิยาคาร จังหวัดชัยภมู ิสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชยัภมูิ 

เขต ๓ เปิดท�าการสอนต้ังแต่ระดบัอนบุาล ๑ (ปฐมวยั) ถงึระดบัประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีเขตพ้ืนท่ีบริการ ๖ หมู่บ้าน 

ได้แก่ บ้านตาเนนิ หมู่ที ่๑ บ้านหัวบงึ หมูท่ี ่๕ บ้านเนนิทอง หมู่ท่ี ๑๐ บ้านบงึสง่า หมู่ท่ี ๑๑ บ้านเนนิสมบรูณ์ หมู่

ที ่๑๒ บ้านเนนิเพชร หมูท่ี ่๑๔ ซึง่สถานศกึษามีการก�าหนด อัตลักษณ์ โดยค�านงึถงึศักยภาพของผู้เรยีน ชุมชน

และท้องถ่ิน ระบอุตัลกัษณ์ของสถานศกึษาเพือ่เข้ารบัการประกนัคุณภาพการศึกษา เริม่ตัง้แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

– ๒๕๕๙ ไว้ว่า “สขุภาพด ีมสีนุทรยีภาพ” จากการก�าหนดอตัลกัษณ์ส่งผลให้ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนกัเรยีน 

มคีะแนนเพิม่ขึน้เป็นอนัดบั ๑ ถงึ ๓ ปี จากกลุม่โรงเรียนเครอืข่ายตาเนนิกะฮาดซึง่มีท้ังหมด ๘ โรงเรียนและจาก

สถิติการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาพบว่านักเรียน ที่มีความสามารถด้าน ดนตรีและนาฏศิลป์สามารถน�า

ความรู้ความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนประจ�าจังหวัดได้

  จากค�ากล่าวข้างต้นท�าให้คณะผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ทางสุนทรียภาพด้านดนตรีในสถาน

ศกึษา เพือ่น�าองค์ความรูเ้รือ่งรปูแบบและกจิกรรมทีส่่งผลต่ออัตลกัษณ์ทางสนุทรยีภาพด้านดนตรไีปใช้ประโยชน์

๘๗
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ในด้านการจัดการเรียนรู้ต่อผู้เรียน ชุมชนและสังคมต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของอัตลักษณ์ทางสุนทรียภาพด้านดนตรีในสถานศึกษาโรงเรียนตาเนิน

ราษฏร์วิทยาคาร อ�าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

 ๒.๒ เพือ่ทราบรปูแบบและกจิกรรมทีส่่งผลต่ออตัลกัษณ์ทางสนุทรยีภาพด้านดนตรใีนสถานศกึษาของ

โรงเรียนบ้านตาเนินราษฏร์วิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย ๓ กลุ่ม คือ ๑) 

กลุ่มผู้รู้ในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อ�านวยการสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ๒) กลุ่มผู้บริหารการ

ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษานิเทศน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา ประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษา ๓) กลุ่มผู้รู้ในชุมชน ได้แก่ นายกองค์การส่วนต�าบล ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาว

บ้าน ประชาชนทั่วไป

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู แบ่งเป็น ๓ ประเภทคอื ๑) การเก็บข้อมูลทุตยิภูมิ เป็นการเกบ็ข้อมูลท่ีรวบรวม

จากเอกสารเอกสารวิชาการต่างๆ เช่น ต�ารา วารสาร บทความ หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์และเอกสาร

อื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเรื่องท่ีจะศึกษามีประเด็นน่าสนใจอย่างไรบ้าง และมี

ผู้ศึกษามากน้อยเพียงใด รวมทั้งน�าข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการศึกษาปรากฎการณ์ นอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้วิจัย

พัฒนากรอบแนวคิดและแนวทางการสัมภาษณ์ ๒)การเก็บข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสารทางวิชาการ ของโรงเรียน

ที่สอดคล้องเพื่อทราบรูปแบบและกิจกรรม ที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ทางสุนทรียภาพด้านดนตรี ๓) การเก็บรวบรวม

ข้อมูลภาคสนาม ใช้วิธีการสัมภาษณ์ในเชิงลึก ตามแนวการสัมภาษณ์ท่ีก�าหนดไว้ โดยสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูล 

๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มผู้รู้ในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อ�านวยการสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ๒) กลุ่ม

ผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ศึกษานิเทศน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายการ

ศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ๓) กลุ่มผู้รู้ในชุมชน ได้แก่ นายกองค์การส่วนต�าบล ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไป

 เครือ่งมอืการวจัิยครัง้นี ้คณะผูว้จัิยใช้เครือ่งมือ คือ แบบสมัภาษณ์เชงิลึก ข้ันตอนด�าเนนิการสมัภาษณ์ 

คือ ๑) ก่อนเริ่มการสัมภาษณ์ ผู้วิจัย จะเริมท�าการสนทนาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ โดยการแนะน�า

ตัว แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียง และแจ้งข้อมูลแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ว่า การ

บันทึกเสียงและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ๒) ผู้วิจัยเริ่ม

ท�าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามรายประเด็น ๓) หลังจากสัมภาษณ์ ผู้วิจัยท�าการรวบรวมรายละเอียดจากการ

จดบันทึก วัน เดือน ปี เวลา ชื่อของผู้ให้สัมภาษณ์และการบันทึกเสียง ข้อสังเกตต่าง ๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 ๑) รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลทุติยภูมิอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางสุนทรียภาพ

ด้านดนตรีในสถานศึกษา

 ๒) สัมภาษณ์จาก ผู้ให้ข้อมูล ๓ กลุ่ม วิเคราะห์เนื้อหาและน�าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา

๘๘
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๔. สรุปผลการวิจัย
 ๔.๑ สภาพปัจจบุนัของอตัลกัษณ์ทางสุนทรยีภาพด้านดนตรใีนสถานศกึษาโรงเรยีนตาเนนิราษฏร์

วิทยาคาร อ�าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 

 พบว่า อัตลักษณ์ทางสุนทรียภาพด้านดนตรีในสถานศึกษา ตามระเบียบข้อบังคับของกระทรวง 

ศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาต่างๆ ก�าหนดอัตลักษณ์ โดยให้ค�านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้อง

ถ่ิน ซ่ึงทางโรงเรยีนตาเนนิราษฏร์วทิยาคาร จงัหวัดชัยภมิู จงึได้เลือกระบอัุตลักษณ์ของสถานศึกษาเพ่ือการเข้ารับ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

(สมศ)ว่าเป็นสถานศกึษาทีม่อีตัลักษณ์คอื “สขุภาพด ีมีสุนทรียภาพ” โดยอัตลักษณ์ดังกล่าวสถานศึกษาได้ก�าหนด

ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ๓ ประเภท ได้แก่ 

 ๑ ) รายงานการประกนัคณุภาพการศกึษา พบว่าสถานศึกษาได้มีการสอดแทรกกจิกรรมด้านดนตรใีห้

กับนักเรียนทั้งในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา รวมทั้งสถานศึกษามีนโยบายในการส่งเสริมให้นักเรียนได้

เรยีนรูห้ลกัทฤษฏแีละการฝึกปฏบิตั ิโดยบรูณาการกบัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และในกลุ่ม

สาระอื่นๆ จึงท�าให้สถานศึกษามีผลการประเมินในระดับคุณภาพดีมาก 

 ๒) เอกสารแผนการเรยีนการสอน พบว่าสถานศึกษาไม่ได้ระบกุจิกรรมหรอืเนือ้หาสาระ ด้านดนตรใีน

แผนการเรียนการสอนของโรงเรยีน แต่มีการสร้างหลักสตูรวชิาดนตรพีืน้บ้าน ตามทีพ่ระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่ง

ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๗,๒๘ และ ๒๙ ว่าให้สถานศึกษาขั้นพื้น

ฐานมีหน้าที่จัดท�าสาระหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ทั้งนี้ให้

จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ โดยให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริม

ความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนขึ้นเพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม มีการ

แสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชนของ

ชมุชน ซึง่สถานศกึษาได้จัดท�าหลกัสตูรดนตรพ้ืีนบ้านขึน้เนือ่งจากมวีฒันธรรมการละเล่นและการแสดงหลากหลาย

รูปแบบที่มีความคล้ายคลึงกับชาวนครราชสีมา เช่น ลิเก วงปี่พาทย์ เพลงโคราช และมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความ

รู้ ความเชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป็นเวลากว่า ๗๐ ปี ซึ่งทางสถานศึกษาได้เชิญให้มาสอน

นักเรียนในฐานะครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามสาระหลักสูตรดนตรีพื้นบ้านที่จัดท�าข้ึน เพื่อใช้บูรณาการกิจกรรมใน

ชัว่โมงชมุนมุ และตามนโยบายลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู ้ตามแนวทางการบรหิารจดัการเวลาเรยีนของคณะรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาตามจุดเน้นที่ส่งผลสะท้อนเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ตาม

ที่สถานศึกษาก�าหนด 

 ๓) เอกสารผลงานและรางวัล พบว่าสถานศึกษามีผลงานและได้รับรางวัลทั้งในระดับอ�าเภอ ระดับ

จังหวัด เช่น ผู้เรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขัน เดี่ยวโหวต เดี่ยวพิณ และการแสดง

วงโปงลาง ในงานมหกรรมวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๓ การยกย่องชมเชยจากองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตาเนิน ชุมชน และผู้มาเยี่ยมสถานศึกษา จากกิจกรรม โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกไทยส่งผล

ให้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ได้รับการรางวัลจากการประเมิน

๘๙
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 ๔.๒ รูปแบบและกิจกรรมที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ทางสุนทรียภาพด้านดนตรีในสถานศึกษา 

 พบว่า รูปแบบและกจิกรรมทีส่่งผลต่ออตัลกัษณ์ทางสุนทรยีภาพด้านดนตร ีในสถานศึกษาของโรงเรยีน

ตาเนินราษฏร์วิทยาคาร ประกอบด้วย ๗ ด้าน ดังนี้ 

 (๑) จัดการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่นตามเหตุการณ์และสภาพท้องถิ่นโดยให้ท้องถิ่นพัฒนาหลักสูตร 

และสื่อการเรียนการสอนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่ง

ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คอื “ดนตรีอสีานโปงลาง” โดยการเสรมิสร้างให้ผู้เรยีนสามารถเล่นดนตรี

ได้ทุกคนอย่างน้อย ๑ ชิ้น ในระดบัปฐมวยัสถานศกึษาจดัให้มกีารเรยีนรูจ้ากเครือ่งดนตรอีย่างง่าย เช่น การต ีการ

เคาะ การเป่า ในระดับประถมศึกษาที่ ๓-๖ จัดให้มีการฝึกทักษะการเรียนรู้การเล่นดนตรีแต่ละอย่างที่ประกอบ

เป็นวงดนตรีไทยขึ้น เครื่องดนตรีที่ใช้ในวงดนตรีไทย ประกอบด้วย ปี่ ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ตะโพน กลองทัด 

และฉิ่ง น�ามาผสมกันเป็นวงปี่พาทย์ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องดนตรีที่มีท้องถิ่น ทั้ง วงโปงลาง กลอง

ยาว อังกะลุง ส่งเสริมให้มีสุนทรียภาพอย่างยั่งยืน 

 (๒) จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และ

จิตใจ สนับสนุนให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง ให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น เช่น การให้เด็กเลือกกิจกรรม

ตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถ และความพอใจของเด็กและให้เด็กได้เรียนรู้ในการท�ากิจกรรมที่หลาก

หลาย จัดให้มีมุมดนตรี ให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว น�าเด็กศึกษานอกห้องเรียน

 (๓) จัดการเรียนการสอนให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือบูรณาการทั้งภายในกลุ่ม เป็นการบูรณาการ

ระหว่างพัฒนาการความรู้และพัฒนาการทางจิตใจ การให้ความส�าคัญแก่ จิตพิสัย คือ เจตคติ ค่านิยม ความสนใจ 

และสุนทรียภาพ แก่ผูเ้รยีนในการแสวงหาความรูด้้วย ไม่เน้นแต่เพียงองค์ความรูห้รอืพุทธพิิสัยแต่เพียงอย่างเดยีว 

การท�าให้ผู้เรยีนเกดิความซาบซึง้ก่อนทีจ่ะได้ลงมอืศกึษาทัง้นี ้เพือ่จงูใจให้เกดิการเรียนรูข้ึน้ทัง้แก่ผูส้อนและผูเ้รยีน 

การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเป็นโครงการโดยผู้เรียนและครูผู้สอน ร่วมกันสร้างสรรค์โครงการขึ้น โดย

ใช้เวลาการเรยีนต่อเนือ่งกนัในหลายชัว่โมงด้วยการน�าเอาจ�านวนช่ัวโมงของวชิา ต่างๆ ทีค่รูผู้สอนเคยสอนแยกกนั 

ในลักษณะของการสอนเป็นทีม ในกรณีที่ต้องการเน้นทักษะบางเรื่องเป็นพิเศษครูผู้สอนสามารถแยกการสอนได้ 

เช่น กิจกรรมเข้าค่ายดนตรี กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ เป็นต้น

 (๔) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ตามขั้นตอน อย่างต่อเนื่องจนบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด ผู้สอนเป็นผู้วางแผนน�าผู้เรียนผ่านขั้นตอนต่างๆ ของ

กระบวนการทลีะข้ันอย่างเข้าใจตรงกันครบวงจร ผูเ้รยีนเข้าใจและรบัรูข้ัน้ตอนของกระบวนการนัน้และยงัสามารถ

น�ากระบวนการนัน้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ และสามารถน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนัจนเป็นนสิยั กระบวนการไม่ใช่

วธิสีอนแต่เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานเรือ่งใดเรือ่งหนึง่อย่างมลี�าดบัขัน้ตอนต่อเนือ่งกนัตัง้แต่ต้นจนจบ ท�าให้งาน

ส�าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการเป็นทักษะที่จ�าเป็นและต้องฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะในการ

ท�างาน ดงันัน้ ผู้สอนจดักจิกรรมการสอนส่งเสริมให้เดก็ได้ฝึกฝึกทักษะด้านดนตรใีห้กับผู้เรยีนในระดบัประถมศึกษา

ปีที่ ๑-๒ เพื่อช่วยให้เด็กได้ฝึกสมาธิ มีความรอบคอบ ใจเย็นและมีระเบียบวินัย สนุกสนานลดปัญหาความเครียด 

เริ่มเรียนรู้จักการท�างานเป็นทีม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการเล่นอังกะลุงโดยทั่วไปอังกะลุงเครื่องหนึ่ง

จะมอียู่เสียงเดยีว การเล่นองักะลงุให้เป็นเพลงจงึต้องใช้หลายเครือ่ง ผู้เล่นจะถอืคนละ ๒ เครือ่ง เม่ือต้องการเสียง

ใดคนที่ถือประจ�าเสียงนั้น

๙๐
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 (๕) จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงได้มากที่สุด และเน้นให้เกิดความคิดรวบยอดใน

กลุ่มประสบการณ์ต่างๆ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การท�าโครงงานในทุกระดับชั้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

การค้นคว้า โดยเฉพาะการใช้คอมพวิเตอร์และอนิเตอร์เนต็ในการสืบค้นข้อมูล การมอบหมายงานท้ังงานกลุ่มและ

งานเดีย่ว ผูเ้รยีนจะมีโอกาสในการน�าเสนอหน้าชัน้เรยีน เพือ่ให้ผูเ้รียนได้เรยีนรูก้ารปรบัตวั การท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ 

การลงมอืปฏบิตัจิรงิในแหล่งเรยีนรูท้ัง้ในและนอกสถานศกึษา การแหล่งเรียนรูจ้ากภมูปัิญญาท้องถิน่ ทัง้นีโ้รงเรยีน

ได้มกีารเชญิปราชญ์ชาวบ้านทีม่คีวามรูค้วามสามารถมาให้ความรูกั้บผู้เรยีนในฐานะครภูมิูปัญญาท้องถิน่ซึง่อาศัย

อยู่ที่บ้านตาเนินกว่า ๗๐ ปี ซึ่งในอดีตชุมชนตาเนินส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดนครราชสีมามา ศิลปวัฒนธรรม

บรเิวณบ้านตาเนนิจึงมีลักษณะคล้ายคลงึจังหวดันครราชสมีาเมือ่ประมาณ ๗๐ ปีก่อน ทีม่มีหรสพสมโภชส่วนใหญ่

ได้แก่ ลเิก เพลงโคราช วงดนตรไีทย ร�าวงชาวบ้าน ในอดตีชาวบ้านจะสร้างเครือ่งดนตรีเองเพ่ือใช้เล่นเอง ชาวบ้าน

จงึมทีกัษะในการบรรเลงดนตรไีทยและมคีวามรูใ้นการสร้างเครือ่งดนตรไีทย ในการฝึกเล่นดนตรไีทยท�าให้ผู้เรยีน

ต้องใช้ทกัษะ สมาธ ิความจ�าและความอดทนเป็นอย่างยิง่ ผูเ้รยีนต้องมคุีณสมบตัใินตวัเอง เพ่ือเป็นรากฐานในการ

ฝึกควบคุมส่วนต่างๆของร่างกายอันที่จะพัฒนาตนเองต่อไปในการฝึกด้านต่าง ๆ การฝึกทักษะการเรียนรู้ในอดีต

ผูเ้รยีนส่วนใหญ่ทีใ่ห้ความสนใจจะเป็นเพศหญิง เนือ่งจากต้องใช้ความอดทน มทีกัษะและขยนัเป็นอย่างยิง่ในการ

ฝึกซ้อมปัจจุบันผู้เรียนให้ความสนใจมากขึ้นจึงท�าให้มีทั้งเพศชายและหญิงที่ฝึกการเล่นดนตรีไทย 

 (๖) จัดให้มีการศึกษาติดตามและแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาการ

ถ่ายทอดด้านความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการท�างานศิลปะ การเล่าเรื่อง การเล่นเกมส์ภาษา จัดกิจกรรมให้เด็กเล่า

ถึงสิ่งที่ท�า ทบทวนประสบการณ์เดิม ทบทวนเรื่องที่เด็กควรรู้หรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้

แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างอิสระ

 (๗) จัดให้สอดแทรกการอบรมด้านจรยิธรรมและค่านยิมทีพ่งึประสงค์ในการจดัการเรยีนการสอน และ

กจิกรรม โดยการส่งเสรมิการเรยีนรูใ้ห้เดก็มคีวามประพฤตดิ ีเช่นการมอบหมายความรับผิดชอบให้เด็กปฏิบัตติาม

กิจวัตรประจ�าวันของห้องเรียน การท�าความสะอาดห้องเรียน ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้การปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย 

เช่น การไหว้ การสวดมนต์ก่อนนอน และน�าเด็กเข้าร่วมกิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนา เช่น จัดกิจกรรมถวายเทียน

ในวันเข้าพรรษาที่วัดบริบูรณ์ รู้จักการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จัดกิจกรรมตาม

โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างต่อเนือ่งสอดแทรกทัง้ด้านการประหยดัการออม ด้านคณุธรรมและจรยิธรรมอย่าง

ต่อเนื่อง

๕. ข้อเสนอแนะ
 ๕.๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าเอาไปใช้

  ๑) จากการวิจัยครั้งนี้ สถานศึกษาระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ี

ต้องการก�าหนดอัตลกัษณ์ทางสนุทรยีภาพด้านดนตร ีหรอืด�าเนนิกจิกรรมด้านดนตร ีน�าผลการวิจยัไปใช้ประกอบ

การด�าเนนิงานในด้านต่างๆได้ เช่น สถานศกึษาสามารถน�าผลการวจิยัไปของบประมาณในการจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์

ด้านดนตรี หรืองบสนับสนุนในการด�าเนินกิจกรรมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนได้ 

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัย

  ๑) รปูแบบกจิกรรมด้านดนตรทีีส่อดคล้องกบัอตัลกัษณ์ในสถานศกึษานัน้เป็นการอนรุกัษ์ สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างดียิ่ง สถานศึกษาควรน�ารูปแบบและกิจกรรมด้านดนตรีในหลักสูตรดนตรี

๙๑
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พื้นบ้านก�าหนดไว้ในแผนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น และน�ากิจกรรม

มาสอดแทรกในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ควรมีการฝึกซ้อมกิจกรรมที่เป็นระบบ เป็นเวลา และควรมีบุคลากร

ที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีโดยเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนในการด�าเนินกิจกรรมด้านดนตรีได้อย่างถูกต้องตาม

หลักการจัดกิจกรรมด้านดนตรี ซึ่งต้องเป็นผู้ที่สามารถท�าความเข้าใจกับคนในชุมชนได้ว่าในบางครั้งอาจมีการ

ด�าเนินกิจกรรมหลังจากเวลาราชการ
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A STUDY FOR MINDFULLNESS OF DEATH IN INSIGHT MEDITATION

DEVELOPMENT PRACTICE
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บทคัดย่อ 

  จากการศกึษาพบว่า มรณานุสสติ หมายถงึ การระลกึถงึความตายอนัจะมแีก่ตน คนอืน่ ตลอดจนสตัว์

ทั้งหลาย และพิจารณาหาสาเหตุที่ท�าให้เกิดความตาย เพื่อให้เกิดความสังเวชสลดใจ เกิดความเบื่อหน่าย ท�าให้

จิตใจได้คลายออกจากการยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นทุกข์กับเรื่องความตาย และยิ่งกว่านั้น ยังได้ถือเอาความตายที่เกิด

ขึ้นในลักษณะต่างๆ นั้น น้อมเข้ามาหาตนว่า สักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นแบบนี้ จะต้องรับสิ่งเหล่านี้แน่นอนโดยไม่มี

สิทธิ์จะหลีกเร้นได้ พร้อมกับจะได้ยึดถือเอาเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ประมาทในการด�าเนินชีวิต อันเป็นเหตุให้ตั้ง

อยู่กับการท�าความดีทั้งปวง  ในแง่มุมหนึ่งการปฏิบัติมรณานุสสติหรือระลึกถึงความตายอยู่เสมอ เป็นสิ่งที่มีค่า

อย่างยิ่งต่อชีวิต ช่วยให้มนุษย์สามารถเผชิญกับความตายได้ เป็นผู้มีสติปัญญา นอกจากนี้ เป็นเสมือนเครื่องมือ

เร่งเร้ากระตุน้เตือนจิตใจไม่ให้ประมาทกบัการท�าความดใีห้มคุีณธรรมเกิดขึน้ในตน และส่งผลให้เกดิการประกอบ

กุศลกรรมอย่างสุดพรรณา การบรรลธุรรม คอื การพัฒนาปัญญาให้เกดิการหย่ังรูอ้รยิสัจ ๔ ตามระดบัโลกุตรธรรม 

คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ผู้บรรลุธรรมเรียกว่า อริยบุคคล การบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลประเภท ปัญญา

วิมุตติ จะต้องบ�าเพ็ญสมถะกรรมฐานจนเกิดองค์ฌานแล้ว ท�าองค์ฌานให้เกิดความช�านาญ พิจารณาจนเห็นพระ

ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา นั่นคือการบรรลุธรรม 

ค�าส�าคัญ: มรณานุสสติ,วิปัสสนาภาวนา 

 

Abstract

 From the study, It was found that contemplation of death mean to remind oneself, 

both human beings and animals, that death can occur at any time, One should accept and 

consider that death is inevitable so one”s 

 Mind should not suffer through worry and fear of death. Moreover, one should 

remember and remind oneself that someday one will die. It cannot be avoided. It is a practical 

way to remind oneself not to be careless to live one”s life so that one will practice good deeds.

  * นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีพุทธโฆส

  ** อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์.
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 Another point is that practicing the contemplation of death is very useful to life. It 

helps all humans accept death peacefully and to be conscious of this. Besides, It can be used 

as a tool to stimulate one”s mind not to be careless in doing good deeds. The attainment of 

the Dhamma is the development of wisdom, to understand the Four Noble Truths. According to 

the levels of Lokutlara Dhamma, which consists of 4 Maggas 4 Phalas and 1 Nibbana, one who 

attains the Dammma is called the Noble One or the one who knows the Three Characteristich. 

It is Impermanence, The state of suffering or of being depressed, Soullessness or not-self. 

Keywords: Mindfullness of death, Insight meditation

๑. บทน�า 
 การเจริญมรณานุสสติ หรือ การเจริญมรณสติ เป็นข้อหนึ่งในอนุสสติ ๑๐ ความระลึกในอารมณ์ที่ควร

ระลกึอยูเ่นอืงๆ หมายถงึ การระลกึถึงความตายอยูเ่นืองๆ อันจะมาถงึตนเป็นธรรมดา พิจารณาให้ใจสงบจากอกศุล

ธรรม เกิดความไม่ประมาทต่อชีวิตและไม่ก่อให้เกิดความหวาดกลัว จึงท�าให้เร่งการขวนขวายการบ�าเพ็ญกิจและ

กระท�าความดี ๔๒ โดยการปฏิบัติมรณานุสสติติดต่อตลอดเวลา ย่อมน�ามาซึ่งจิตอันเป็นสมาธิ อันมั่นคง ย่อมก่อ

ให้เกิดเป็นองค์ฌานตามล�าดับแห่งสมาธิจิต เพื่อให้เป็นหนทางในการไปสู่ความหลุดพ้นจากอกุศลกรรมทั้งหลาย 

และก้าวไปสูค่วามพ้นทกุข์ได้ในอนาคตกาลในไม่ช้าอย่างแน่นอน ส่วนท่ีมาแห่งมรณานสุสตนิัน้ดงัท่ีปรากฏในพระ

สตูร ซึง่พระพุทธเจ้าได้ตรสัถามภกิษทุีเ่ก่ียวกบัมรณานสุสต ิพระองค์ได้ตรสัถามเพือ่ให้ภกิษทุัง้หลายได้เข้าใจน�าไป

ปฏิบัติในมรณานุสสติ เพื่อบรรลุแห่งมรรคผลที่สมควรได้ตามสติปัญญาของภิกษุเหล่าๆ นั้น พระพุทธเจ้าได้ทรง

ตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่า “ภิกษุทั้งหลาย เจริญมรณานุสสติอย่างไร” ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลตอบว่า ข้าพเจ้าได้

เจรญิมรณานสุสตว่ิา เป็นชวีติพงึเป็นอยูไ่ด้ตลอด คนืหนึง่ วนัหนึง่บ้าง ตลอดวนัเพยีงช่ัวขณะบิณฑบาตบ้าง ช่ัวขณะ

เคี้ยวข้าวกลืนกินบ้าง” พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่า “การเจริญมรณานุสสติ เช่นที่ภิกษุทั้งหลายตอบนั้น เป็นการ

เจริญมรณานุสสติ เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย และภิกษุใดเจริญมรณานุสสติว่า เราพึงเป็นอยู่แค่ชั่วเคี้ยว

ข้าว แล้วกลืนกินเพียงค�าเดียว หรือชั่วหายใจเข้า หายใจออก หรือชั่วหายใจออกแล้วหายใจเข้า ถือว่าเป็นผู้ไม่

ประมาท ย่อมเจรญิมรณานสุสตเิพือ่ความสิน้ไปแห่งอาสวะทัง้หลายให้แรงกล้า ๔๓ ส่วนความคุน้เคยกบัความตาย

แล้วจะไม่หวาดกลัวและจิตใจจะไม่หดหู่ท้อถอย หมดอาลัยต่อชีวิต และจะมีสติอันเป็นสมาธิก่อให้เกิดปัญญาอัน

มั่นคงและหนักแน่น ประกอบกับเป็นผู้ไม่ประมาทต่อชีวิต ไม่ประมาทในการศึกษา ไม่ประมาทในวัย ไม่ประมาท

ในการสร้างคณุงามความดี พร้อมกบัเป็นเปรยีบเสมอเป็นดวงประทปีส่องทางชวีติให้แก่ตนและมวลมนษุย์ในโลก

ให้พ้นจากความทุกข์ได้ การปฏิบัติมรณานุสสติเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ปฏิบัติให้เกิดมรรคผลในเบื้องสูง ดังมีพุทธ

พจน์ทรงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย มรณานุสสติ อันภิกษุเจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มากหยั่ง

สู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุด” ๔๔ การระลึกถึงความตายอยู่ทุกเวลา ย่อมมีอิทธิพลต่อความรู้สึกด้านจิตใจ ในการที่จะ

กระท�าความดีให้แก่ตนและสังคม โดยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าอันเป็นผู้ประเสริฐพระองค์ทรงรู้ และเห็นมา

แล้ว จึงทรงสั่งสอนสาวกทั้งหลายเพื่อไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดที่พระองค์ทรงได้แล้ว 

  ๔๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์, หน้า ๑๘๑.

  ๔๓ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๙๐.

  ๔๔ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๒๙๑/๓๒๐
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 ๒.๑ เพื่อศึกษามรณานุสสติในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท     

 ๒.๒ เพื่อศึกษามรณานุสสติในแนวทางสมถยานิกในการเจริญวิปัสสนา   

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย 
 ๓.๑ ศึกษารวบรวมข้อมูลเรื่องมรณานุสสติในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท     

 ๓.๒ ศึกษารวบรวมข้อมูลเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 

 ๓.๓ น�าข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ เรียบเรียง พรรณนา เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูก

ต้องและปรับปรุงแก้ไข ตามค�าแนะน�าของอาจารย์เพื่อเป็นสารนิพนธ์ ต่อไป 

๔. ผลการวิจัย 
 ๔.๑ มรณานุสสติในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท    

 ค�าว่า มรณานุสสติ หมายถึง การระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์บ่อยๆ ในค�าว่ามรณานุสสตินั้นแยก

ออกเป็นสองค�าคือ มรณะ แปลว่า ความตาย กับค�าว่า สติ แปลว่า ความระลึกได้ นึกได้ ความไม่เผลอ การควบคุม

จติใจไว้กบักจิการงาน หรอืกมุจิตใจไว้กับสิง่ทีเ่กีย่วข้อง จ�าการทีท่�าและค�าทีพ่ดูแล้วแม้นานไปแล้วโดยไม่มีการลมื ๔๕ 

เมือ่น�าเอาค�าสองค�ามาสมาสกนัเป็นมรณานสุสต ิแปลว่า การเอาสติมาระลกึถึงความตาย ๔๖ ถ้าแปลให้ถกูต้องตาม

หลักวิชาการแท้ๆ ก็เป็น การปฏิบัติกรรมฐาน โดยมีการระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ ดังนั้นมรณานุสสติที่มีใน

พระไตรปิฎกได้หมายถึงการระลึกความตายอันจะมีแก่ตนและผู้อื่น ซึ่งเป็นการตายในกาลและนอกกาล ทั้งสอง

ลักษณะนี้ ถือว่าเป็นความตายที่น�ามาเป็นอารมณ์กรรมฐานของการปฏิบัติมรณานุสสติ แต่จะต้องเป็นความตาย

ที่ขาดลงของชีวิต หมายความว่าทุกส่วนของอวัยวะของร่างกายได้หยุดการท�างานและไม่สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ 

จงึถอืว่าเป็นแกณฑ์ในการปฏบิตัมิรณานสุสตใินพระไตรปิฎก ส่วนความหมายของมรณานสุสตใินทศันะนกัปราชญ์

ไทย ซ่ึงแต่ละท่านได้ให้ความหมายทีใ่กล้เคยีงกนั คือหมายเอาการระลกึถงึความตายทีข่าดลงของชวีติบคุคลหนึง่ๆ 

โดยระลกึเอาความตายนีม้าเป็นอารมณ์กรรมฐาน เพ่ือจะได้พิจารณาให้เกิดความรูส้กึสงัเวชสลดใจ เกดิความเบือ่

หน่ายคลายออกจากความยึดม่ันในตนและทรัพย์สมบัติทั้งหลายได้ และมีชีวิตท่ีเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทต่อ

การกระท�าความดี การขาดสิน้ของชวีติจึงท�าให้คนผูส้ญูเสยีคนรกั ท�าให้เกดิความทกุข์ใจ เพ่ือเป็นการตดัความทกุข์

ออกจากจติใจ จึงต้องรูจั้กวธิกีารปฏบัิติในมรณานสุสตใิห้ถกูต้อง ในทางพระพุทธศาสนาให้มกีารปฏบิตั ิมรณานสุ

สตเิพือ่ให้ผูท้ีต่ัง้อยูใ่นกรรมฐานนี ้ย่อมท�าให้เป็นผูมี้สตแิละเข้าใจถงึความจริงของชวีติ เพราะทุกชีวติจะต้องพบกับ

กฎเกณฑ์ของความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพรากจากของที่รักหวงแหน และทุกๆ คนจะต้องมีกรรม

เป็นของตวัเอง การก�าหนดรู้ความจริงเช่นนี ้กจ็ะท�าให้ความทกุข์ได้บรรเทาลงและจะพบความผาสกุ เป็นชีวติทีไ่ม่มี

ความยึดมั่นในตัวตนบุคคลและทรัพย์สมบัติ จิตใจก็จะมีความว่าง การที่จิตใจมีความว่างจากอารมณ์ที่เป็นข้าศึก

(กิเลส) ย่อมท�าให้มีความสุข เนื่องจากความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบ ถือได้ว่าเป็นความสุขที่แท้จริงตามหลักใน

ทางพระพุทธศาสนา ความสุขจากความสงบเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าว่าเป็นยอดแห่งความสุข ที่ทุก

คนจะต้องท�าให้เกดิโดยการปฏิบตัทิีแ่ท้จรงิ โดยการระลกึถึงความตายไม่ขาดสายและสม�า่เสมอโดยเป็นอาจณิ โดย

  ๔๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๗๘/๒๙๐.

  ๔๖ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๔/๑๐.

๙๕
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ใช้สติปัญญาไคร่ครวญและไตร่ตรองด้วยโยนิโสมนสิการก่อให้เกิดความสงบอย่างมีสติและมีอารมณ์เดียว ในการ

พิจารณามรณานุสสติโดยเห็นความตายเป็นเรื่องปกติที่ย่อมเกิดแก่ทุกๆคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นเหตุให้ก่อให้

เกิดและรู้เห็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้น ท�าให้จิตระงับนิวรณ์ ๕ ได้และก�าจัดกิเลสให้สงบลง โดยผลที่เกิดเป็นพลังจาก

ธรรมต่างๆ ที่ประกอบด้วยธรรม ๕ อย่าง คือ ความเชื่อ ความเพียร ความระลึกได้ ความตั้งใจมั่น และความรู้ทั่ว

ด้วยคุณธรรมทั้งห้าที่เกิดขึ้นในจิตใจ และคุณธรรมเหล่านั้นรวมเรียกว่า พละ ๕ เป็นพลังเสริมความมันคงแห่งจิต

ที่สงบนิ่งด้วยสมาธิและเป็นพลังที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติก้าวไปได้อย่างรวดเร็ว พละ ๕ หรือพลังห้าอย่างเป็นพลัง

เกื้อหนุนจิตใจที่จะยกระดับจิตใจจากการปฏิบัติมรณานุสสติ เข้าสู่วิปัสสนา เพื่อต้องการยกสภาวะจิตจากสมถะ

กรรมฐาน ขึ้นสู่การปฏิบัติวิปัสสนา ในการเพื่อพัฒนาจิตให้ก้าวหน้าสูงๆ ขึ้นไปได้ไม่ยากเลย เพราะการบ�าเพ็ญ

วิปัสสนาเมื่อมีพลังส่งเสริมสนับสนุนด้วยพละ ๕ แล้วย่อมน�ามาซึ่งการปฏิบัติได้สะดวก คล่อง ส�าเร็จผลได้มากยิ่ง

ขึ้น ถ้าการปฏิบัติก่อให้ได้ฌานแล้วหรืออภิญญาแล้ก็ยิ่งดี ๔๗ ข้อนี้นับเป็นส่วนดีมีคุณค่าวิเศษของการเจริญสมถะ

ก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาในภายหลัง เมื่อสมาธิก่อให้เกิดฌานปรากฏขึ้นความนิ่งสงบมีสมาธิ ก็จะเป็นบาทฐาน

ของวิปัสสนาหรือท�าสมาบัติให้เป็นบาทของวิปัสสนาเรียกว่าปัญญาในปฐมฌานก็ได้ เพราะการท�าปฐมฌานให้

เป็นบาทสูงเท่าใด สมาธิที่ท�าวิปัสสนาก็ยิ่งประณีตม่ันคงมากขึ้นอยู่ในระดับฌานสมาบัติที่เป็นบาทนั้น ปัญญาท่ี

เป็นตัววิปัสสนา ก็อาจถูกแยกออกเป็นขั้นๆ ตามฌานสมาบัติที่เป็นบาทฐาน เช่นเดียวกับตัวปัญญาที่อยู่ในระดับ

ปฐมฌานหรือปฐมฌานวิปัสสนาเป็นตัวปัญญา ๔๘ เป็นต้น และมรรคที่เป็นตัวตรัสรู้ก็จะเกิดขึ้น จะประกอบด้วย

ฌานสมาบัติระดับเดียวกับที่ใช้เป็นบาทนั้นเช่นเดียวกัน ๔๙ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุปฐมฌาน เธอพิจารณาเห็น

ธรรมทั้งหลาย คือ สิ่งที่เป็นรูป ส�าหรับฌานสมาบัติที่ต�่าลงมา คือตั้งแต่อากิญจัญญาญายตนะ ถึง ปฐมฌาน จะ

ออกจากฌานสมาบตันิัน้ๆ ก่อนแล้ว จึงพจิารณาสงัขารธรรม คือ ขนัธ์ ๕ หรอืองค์ฌาน เป็นต้น ทีม่ใีนฌานสมาบตัิ

น้ันๆ ท�านองเดยีวกบัสมาบัติสงูสดุสองอย่าง หลงันีก็้ได้ แต่เท่าทีย่กหลกัฐานข้างต้นนีม้าแสดงเพ่ือให้เหน็ข้อพิเศษ

ว่า ในฌานสมาบัติเหล่านั้นสามารถเจริญวิปัสสนาภายในได้ โดยยังไม่ได้ออกจากฌานมาก่อนก็ได้ และจะบรรลุ

อรหัตโดยใช้ฌานระดับไหนก็ได้ แต่สมาบัติสูงสุดทั้งสอง คือ เนวสัญญานาสัญญายตนะและสังเวทยิตนิโรธ (นิโรธ

สมาบัติ) ต้องออกมาก่อน จึงเจริญวิปัสสนาได้     

 ๔.๒ การปฏิบัติสมถะยานิกะ       

 ข้อปฏิบตัอิย่างท่ีกล่าวมานี ้เป็นปฏปิทาของผูป้ฏบิติัทีม่เีรยีกกันในอรรถกถาว่า “สมถยานกิะ” แปลว่า

ผู้มีสมถะเป็นยาน คือบ�าเพ็ญสมถะจนได้ฌานก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนา และนับว่าเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งในวิธี 

๔ อย่าง ที่ท่านกล่าวไว้ในบาลี คือ           

 ๑) สมถปุพพังคมวิปัสสนา วิปัสสนามีสมถะน�าหน้า      

  ๒) วิปัสสนาปุพพังคมสมถะ สมถะมีวิปัสสนาน�าหน้า      

  ๓) ยุคนัทธสมถวิปัสสนา สมถะและวิปัสสนาไปคู่กันพร้อมกัน     

  ๔) ธมัมทุธจัจวคิคหิตมานสั วธิปีฏบิตัเิมือ่จติถูกชกัให้เขวด้วยธมัมุทธจัจ์ คือความฟุ้งซ่านธรรมหรอืตืน่

ธรรม (ความเข้าใจผิดยึดเอาผลที่ประสบในระหว่างว่า เป็นมรรค ผล นิพพาน) วิธีทั้ง ๔ นี้ สรุปจากมรรค ๔ แบบ 

ดังที่พระอานนท์ได้แสดงไว้ได้ดังนี้ “อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณี รูปหนึ่งรูปใดก็ตาม จะพยากรณ์ใน

อรหัตตผลในส�านักของข้าพเจ้าก็ย่อม (พยากรณ์) ด้วยมรรค ๔ ท้ังหมด หรือด้วยมรรคใดมรรคหนึ่งในบรรดา

  ๔๗ วิสุทธิ. (ไทย) ๒/๑๙.

  ๔๘ องฺ.เอกก. (ไทย) ๓/๓๙๗/๒๐.

  ๔๙ สงฺคห. (บาลี) ๓๕๕: วิสุทธิ (บาลี) ๓/๓๑๒

๙๖
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

  ๕๐ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๙๒/๗๘.

มรรค ๔ เหล่านี้ กล่าวคือ; 

 ๑. ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้เจรญิวปัิสสนามสีมถะน�าหน้า เมือ่เธอเจรญิวิปัสสนาอันมสีมถะน�าหน้าอยู ่มรรค

เกิดขึ้น, เธอเสพคุ้น, เจริญท�าให้มากๆ ซึ่งมรรคนั้น สังโยชน์ทั้งย่อมถูกละได้ อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นไป   

 ๒. อกีประกาหนึง่ ภิกษเุจรญิสมถะอนัมวีปัิสสนาน�าหน้า, เมือ่เธอเจรญิสมถะอันมวีปัิสสนาน�าหน้าอยู่ 

มรรคเกิดขึ้น,เธอเสพคุ้ม เจริญท�าให้มากๆ ซึ่งมรรคนั้น, สังโยชน์ทั้งหลายย่อมถูกละได้ อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นไป

 ๓. อีกประการหนึ่ง ภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กัน, เมื่อเธอเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่

กันอยู่ มรรคเกิดขึ้น, เธอเสพคุ้น, เจริญท�าให้มากๆ ซึ่งมรรคนั้น สังโยชน์ท้ังหลายถูกละได้ อนุสัยท้ังหลายย่อม

ส้ินไป

 ๔. อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีใจถูกชักเขวไปด้วยธัมมุธัจจ์, แต่ครั้นถึงคราวเหมาะที่จิตนั้นตั้งแน่วแน่สงบ

สนิทลงได้ในภายใน เด่นชัดเป็นสมาธิ มรรคก็เกิดขึ้นแก่เธอ, เธอเสพคุ้น เจริญให้มากๆ ซึ่งมรรคนั้น สังโยชน์ทั้ง

หลายถูกละได้ อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นไป ไม่ว่าอย่างหนึ่ง อย่างใดก็ตามเมื่อเกิดปัญญาเห็นแจ้ง ซึ่งธรรมทั้งหลาย

เกิดขึน้แล้วในสมาธนิัน้ๆ ว่าเป็นของไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตา อย่างนีเ้รยีกว่าสมถะมาก่อน วปัิสสนามาท่ีหลงั 

คอืเป็นสมถปพุพงัคมวปัิสสนา อรรถกถาอธบิายให้เข้าใจง่ายอีกว่า ตามวธิปีฏิบตัท่ีิ ๑ ผู้ปฏิบตัทิ�าสมถะคือท�าสมาธิ 

ให้เกิดขึ้นก่อน จะเป็นอุปจาระสมาธิหรืออัปปนาสมาธิก็ได้ จากนั้นจึงพิจารณาสมถะหรือสมาธินั้น (ไม่ว่าจะเป็น

อุปจารสมาธิหรือฌานสมาบัติชั้นใดก็ตาม) กับทั้งธรรมอื่นๆ ทั้งหลายที่ประกอบร่วมกับสมาธินั้น ให้เห็นสภาวะ

ที่เป็นของไม่เที่ยง เป็นต้น ก็จะก่อให้เกิดอริยมรรคปรากฏขึ้น การปฏิบัติมรณานุสสตินั้นเป็นการปฏิบัติให้มีสติ 

สมาธิ ท�าให้จิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสังขารแค่เป็นวัตถุเท่านั้น ไม่มีตัวตน ไม่ใช่เขา ไม่ใช่เรา เมื่อปฏิบัติ

ก่อให้เกิดสมาธิในระดับอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิ ที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาจิตให้สูงขึ้นๆ ไปเพื่อความ

ก้าวหน้า โดยการยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนา โดยใช้สมถะน�าหน้าที่เรียกว่า สมถะปุพพังคมวิปัสสนาเพื่อไปสู่หนทางแห่ง

ความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งมวล คือ พระนิพพานได้ในอนาคตกาล 

 ๔.๓ การปฏิบัติสมถะยานิกะเพื่อเจริญวิปัสสนา  

 การปฏบิตัสิมถะยานกิะตามแนวอธบิายของอรรถกถานัน้ มีอยู่ ๔ แนวทาง แต่ตามจริงการปฏิบตัสิมถะ

ยานิกะนั้นมีวิธีแนวทางปฏิบัติที่เป็นหลักใหญ่มีอยู่ ๒ อย่าง คือ วิธีที่ ๑ วิปัสสนามีสมถะน�าหน้า วิธีที่ ๒ สมถะมี

วิปัสสนาน�าหน้า ส่วนสองวิธีที่เหลือนั้นเป็นวิธีการแทรกซ้อนเข้ามาในระหว่างปฏิบัติ หรือเป็นส่วนที่เสริมขยาย

จากสองวธิแีรก กล่าวคอื วิธทีี ่๓ สมถะและวปัิสสนาเข้าคู่กนั จดัได้ว่าเป็นวปีฏบัิตท่ีิซบัซ้อน ซึง่ซอยหรอืขยายออก

จากวิธีที่๑ นั่นเอง ส่วนวิธีที่ ๔ ทางออกเมื่อจิตเขวด้วยธรรมมุจจ์ ก็เป็นเพียงวิธีปฏิบัติที่แทรกเข้ามาในระหว่าง ใน

เมือ่ปฏบิตัติามวธิกีารข้อต้นๆ ไปบ้างแล้ว จนถงึข้ันตอนหนึง่ทีเ่กดิปัญหาจ�าเพาะอย่างนีข้ึน้ แทบจะเรยีกได้ว่าเป็น

ข้อปฏบิตัพิเิศษเฉพาะกรณี หรอืเป็นกลวธิอีย่างหนึง่ ทีใ่ช้ในการแก้ปัญหาบางอย่างในระหว่างการปฏบิตัธิรรม วธิี

ใหญ่สองอย่างในเบื้องต้นนั้น น่าจะถือได้ว่าเป็นต้นแบบหรือเป็นที่มาของวิธีการบ�าเพ็ญกรรมฐาน ๒ อย่างในรุ่น

อรรถกถา คือ มีสมถะเป็นยานหรือเรียกว่า พระสมถยานิกอย่างหนึ่ง และวิปัสสนาเป็นยาน ของผู้ปฏิบัติวิปัสสนา 

หรอืเรียกว่า วปัิสสนายานกิหรอืสทุธวปัิสสนายานกิอย่างหน่ึง เมือ่การบ�าเพญ็สมถยานกิจนครบถ้วนบรบิรูณ์ถงึสดุ

ยอดของสมถะก่อนแล้วจงึหนัมาเจรญิวปัิสสนาต่อท้าย จดัได้ว่าเป็นมาตรฐานการปฏบิตัอัินสูงสุด ซึง่สมาธท่ีิสงูสุด

จะต้องเป็นสมาธิในจตุตถฌาน คือ ฌานที่ ๔ เป็นสมาธิระดับสูงสุด แม้แต่สมาธิในฌานสมาบัติท่ีสูงขึ้นไป คือ 

ในอรูปฌานทัง้หลาย กจ็ดัเป็นสมาธริะดบัจตตุถฌานท้ังส้ิน ๕๐ เพราะอรปูฌานท้ังหลายกมี็องค์ฌานเพียง ๒ อย่าง
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  ๕๑ วิสุทธิ. (ไทย) ๒/๑๓๓/๑๔๙. 

  ๕๒ องฺ.เอกก. (ไทย) ๒/๑๓.

  ๕๓ วิ.มหา.อ. (บาลี) ๑/๕๐๕.

เหมือนกับจตุตถฌาน คือมีอุเบกขาและเอกัคคตา ๕๑ และถือได้ว่าจตุตถฌานเป็นฌานที่ใช้ประโยชน์ได้สากล เช่น 

จะใช้เป็นบาทวิปัสสนาก็ได้ เป็นบาทแห่งอภิญญาก็ได้ เป็นบาทของนิโรธสมาบัติก็ได้ดังนี้ เป็นต้น ๕๒ ภิกษุเป็น

ผู้บรรลุฌานแล้ว ควรเข้าฌานก่อน แล้วจึงวิปัสสนาเพื่อเอาฌานเป็นบาทตามล�าดับเรียกว่า “อนุปทธัมมวิปัสสนา

การหยั่งเห็นธรรมตามล�าดับของสมาบัติและองค์ฌาน 

 การเจริญวิปัสสนาโดยมีสมถน�าหน้า อรรถกถาพระวินัยอธิบายว่า ผู้มีจตุตถฌานหรือปัญจกฌานเกิด

ขึ้นแล้ว ใคร่จะเจริญกรรมฐานโดยวิธีสัลลักขณา (คือวิปัสสนา) และวิวิฏฐานา (มรรค) แล้วบรรลุปาริสุทธิ (คือผล) 

ย่อมท�าฌานนั้นและให้ถึงความเป็นวสีด้วยอาการ ๕ จนคล่องแคล่วแล้วก�าหนดรูปนามและเริ่มต้ังวิปัสสนา 

อนัโยคาวจรออกจากสมาบติัแล้ว ย่อมเหน็ได้ว่า กรชักายและจติด้วย เป็นสมุทัยแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะท้ังหลาย 

เปรยีบเหมอืนเตาสบูของช่างทองถกูชกัสบูอยู ่ลมอาศัยสบูและความพยายามทีค่วรต่อกาลนัน้ของผูป้ระกอบการ

นั้น ย่อมเข้าออกฉันใด ลมหายใจก้อาศัยกายและจิตประกอบเข้ากันได้ฉันนั้นเหมือนกัน จากนั้นย่อมก�าหนดได้ว่า 

ลมหายใจและกายด้วยเป็นรูป จิตและธรรมที่สัมปยุตกับจิตนั้น เป็นนาม ครั้นก�าหนดรูปนามได้อย่างนี้แล้ว ก็หา

ปัจจัยของรูปนามมาดู เมื่อหาดูและเห็นปัจจัยแล้วก็ข้ามความสงสัย ปรารภความเป็นไปของรูปนามในกาลทั้ง ๓ 

เสียได้เมื่อข้ามความสงสัยเสียแล้ว ก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ โดยพิจารณาเป็นกลาป ละวิปัสสนูปกิเลสเสียได้ มีโอภาส 

เป็นต้น ก�าหนดเห็นปฏิปทาญาณอันพ้นจากอุปกิเลสแล้วว่าเป็นทางละสังขารทั้งปวง ที่เห็นปรากฏว่าเป็นสิ่งที่น่า

กลวั เพราะเห็นแต่ความดับข้างเดยีว หลดุพน้ไปถึงอริยมรรค ๔ ตามล�าดบั ตัง้อยู่ในอรหัตผล ถงึที่สุดแห่งปัจจเวก

ขณญาณ ๕๓   

๕. บทสรุป
 การปฏิบัติมรณานุสสตินั้น เป็นการปฏิบัติให้มีสติ สมาธิ ท�าให้จิตปล่อยวางความยึดมั่น ถือมั่นใน

สังขารที่เป็นแค่วัตถุเท่านั้น ไม่มีตัวตน ไม่ใช่เขา ไม่ใช่เรา เมื่อปฏิบัติแล้วย่อมก่อให้เกิดฌานได้แก่ อุปจารสมาธิ 

หรืออัปปมานาสมาธิ ที่จะเป็นแนวทางที่พัฒนาจิตให้สูงขึ้นๆ ไป เพื่อความก้าวหน้าโดยการยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนา 

โดยใช้สมถะน�าหน้าเรยีกว่า สมถปุพพงัคมวปัิสสนา เพือ่มุ่งไปสูห่นทางแห่งความหลดุพ้นจากกเิลสท้ังมวล คอื พระ

นิพพานได้ในอนาคตกาล การปฏิบัติมรณานสุสติสามารถรกัษาจติใจของตนให้ตัง้มัน่อยูก่บัการระลกึถงึความตาย

อยู่เนืองๆ ซึ่งบางครั้งจิตใจอาจจะตกไปสู่ที่อื่น ก็สามารถมีสติระลึกก�าหนดรู้พร้อมกับดึงจิตใจให้กลับมาระลึกถึง

ความตายอยูอ่ย่างเดิม การก�าหนดรูอ้ย่างนี ้จติใจจะเกดิความนิง่ สงบ เป็นสมาธ ิในระหว่างทีก่ระท�าการปฏิบตัอิาจ

มีอุปสรรคมาท�าให้จิตใจไม่สงบ ให้คิดเสมอว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่อารมณ์ของมรณานุสสติ ให้ละอารมณ์นั้นเสีย และ

ให้คดิว่าไม่นานอารมณ์นัน้จะดบัไปเอง ก่อให้ไม่เกดิความฟุง้ซ่านในจติ ท�าให้จติมีความเข้มแขง็ต่อสู้ต่ออุปสรรคได้ 

ท�าให้การปฏบิตัก้ิาวหน้าเข้าสูก่ารปฏบิตัวิปัิสสนาได้อย่างมีคุณภาพ ก่อให้เกดิความรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่า ทุกส่ิง

ทุกอย่างของมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ มีความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่มีตัวตน เป็นแค่เพียงแค่ธาตุ

ทัง้หลายเท่านัน้ทีเ่ป็นอยู ่ก่อให้เกดิความเบือ่หน่ายในสงัขารท่ีไม่ใช่ตนของเรา ของเขาและของใครๆ เลย ไม่มีส่ิงใด

ท่ีแน่นอน ย่อมแปรผนัไปในเบ้ืองหน้าเพราะความเป็นของมนัก็คือ ความเป็นสิง่ไม่เทีย่ง เป็นความทกุข์ และความ

ไม่มตีวัตนนัน่เอง การเจรญิวปัิสสนาโดยการก�าหนดให้เหน็พระไตรลกัษณ์ เพราะความทีอ่งค์ฌานทัง้หลายหรอืพดู
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ให้กว้างๆ เพ่ือให้คลมุธรรมอืน่ๆทีมี่อยูใ่นฌานทัง้หมด คอืว่า พจิารณาฌานธรรม ฌานสมัปยุตตธรรม สมาบตัธิรรม 

และสมาปัตติสัมปยุตตธรรม ซึ่งมีจิตและเจตสิกที่เกิดในฌาน หรือพิจารณาสังขารทั้งหลายด้วยปัญญาที่เห็นแจ้ง

ในฌานหรือสมาบัติที่ตนเพิ่งออกมานั้น จนเห็นพระไตรลักษณ์ (เรียกว่า ก�าหนดองค์ฌานต่างๆ เป็นอารมณ์ของ

วปัิสสนา) สมาธทิีม่ัน่คงเกดิขึน้ด้วยการได้สมาบัตแิล้วนี ้อาจจะช่วยให้การบ�าเพ็ญวปัิสสนาสะดวกคล่อง ส�าเรจ็ผล

ได้มากขึ้น ยิ่งได้อภิญญาแล้วก็ดี ข้อนี้นับว่าเป็นส่วนดีหรือเป็นคุณค่าวิเศษของการเจริญสมถะก่อนแล้ว จึงเจริญ

วิปัสสนาในภายหลัง การเจริญวิปัสสนาโดยการเข้าฌานสมาบัติก่อน เมื่อออกจากฌานสมาบัติแล้ว จึงใช้จิตที่มี

สมาธิแข็งกล้า สืบทอดมาจากก�าลังฌานนั้น ก�าหนดพิจารณาสังขารอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้ อรรถกถาบัญญัติศัพท์

ขึ้นมาเรียกว่า เจริญวิปัสสนาที่มีฌานเป็นบาท หรือกระท�าฌานให้เป็นบาทของวิปัสสนา(หรือท�าสมาบัติให้เป็น

บาทของวปัิสสนาหรอืฌานจติทีเ่ป็นบาทแห่งวปัิสสนา) เรียกตามขัน้ตอนของฌานสมาบตัทีิเ่ป็นบาทของนัน้ว่า ท�า

ปฐมฌานให้เป็นบาท ท�าทตุยิฌานให้เป็นบาทฯลฯ ท�าอากญิจญัญายตนะฌานให้เป็นบาท เป็นต้น หรือว่า ย่ิงฌาน

ที่เป็นบาทสูงเท่าใด สมาธิที่ท�าวิปัสสนายิ่งประณีตมั่นคงมากยิ่งขึ้น ตามแต่ระดับของฌานเหล่านั้นที่เป็นบาทนั้น 

ปัญญาท่ีเป็นตัววปัิสสนากอ็าจถกูแยกออกเป็นขัน้ๆ ตามตามฌานสมาบตัทิีเ่ป็นบาท เช่นเรยีกว่า ปัญญา ในระดับ

ปฐมฌาน หรือปฐมฌานวิปัสสนาเป็นปัญญา เป็นต้น และมรรคตัวตรัสรู้ก็เกิดขึ้น จะประกอบด้วยฌานสมาบัติ

ระดับเดียวกันที่ใช้เป็นบาทนั้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติมรณานุสสตินั้น หมายถึง การระลึกถึงความตายเป็น

เนืองนิตย์ ๕๔ เป็นอุบายท�าให้จิตสงบ ตั้งมั่น เพื่อคลายออกจากความทุกข์ทางใจให้ลดลง และตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์

เดียว ซึ่งถือว่า เป็นธรรมะที่ทรงคุณค่าทางจิตใจ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท�าให้จิตใจสงบบริสุทธิ์ สามารถท�าให้ผู้ปฏิบัติ

ตัดออกจากเวรกรรม จากสิ่งที่เป็นความชั่ว เมื่อสามารถตัดออกได้จะมากหรือน้อย ก็ท�าให้จิตสงบมีสมาธิ จิตใจ

พจิารณาค้นคว้าหาความจรงิ จนเกดิความสลดใจ เกดิความเบือ่หน่ายในร่างกายอันเน่าเหมน็ น่ารงัเกยีจ เป็นเหตุ

ให้จิตใจคลายออกจากความไม่หลงติดในร่างกาย คลายจากกิเลส และปลดทุกข์เสียได้ทางด้านจิตใจ แม้ร่างกาย

จะเกิดความเจ็บปวด ป่วยไข้ ก็สามารถรักษาจิตใจให้ปล่อยวางเสียได้ เพราะได้เรียนรู้ ได้เข้าใจ ได้ผ่านการฝึกฝน

มีจิตใจหนักแน่น ดังที่มีพระพุทธพจน์ที่ตรัสว่า “อัสดร ม้าอาชาไนย ม้าสินธพ ช้างใหญ่ที่ได้รับการฝึกมาแล้ว เป็น

สัตว์ประเสรฐิ แต่คนทีฝึ่กตนได้แล้วกเ็ป็นผูป้ระเสริฐ” ผู้ท่ีปฏบิตัมิรณานสุสตนิัน้ ต้องท�าต่อเนือ่งกนัตลอด จนมีจติ

จดจ่อต่อสภาวะความสงบ เป็นสมาธแิล้วย่อมเกดิองค์ฌานในสตต่ิอเนือ่งกนั เพ่ือการทีจ่ะพัฒนาจิตเข้าสูว่ปัิสสนา

ได้ ในการยกจติตามแนวทางสมถยานกิ เข้าสูใ่นการใช้ปัญญาพิจารณาในสภาวะท่ีเป้นจริง โดยเอาฌานสมาธไิม่ว่า

จะเป็นอปุจารสมาธ ิหรอือปัปมานาสมาธิ มาเป็นบาทฐานในการปฏบัิตวิปัิสสนาตามในคัมภร์ีวสิทุธมรรคได้แสดง

ไว้ด้วยในการเจริญวิปัสสนาว่า “บุคคลใดที่เป็นผู้เจริญสมถยานิกด้วยการออกจากฌานใดฌานหนึ่งในบรรดารูป

ฌานและอรูปฌานทั้งหลาย เว้นแต่ เนวสัญญานาสัญญายตนะแล้ว พึงก�าหนดพิจารณาองค์ฌานทั้งหลาย มีวิตก 

เป็นต้น และธรรมทั้งหลายทีประกอบร่วมกับองค์ฌานนั้นๆ โดยลักษณะและรส เป็นอาทิ”

๖. ข้อเสนอแนะ
  ผลการศึกษาวิจัยในการปฏิบัติสมถกรรมฐานอันเป็นการปฏิบัติแนวทางสมถยานิกซึ่งเป็นบาทฐาน

ในการจะน�าไปเจริญวิปัสสนา ซึ่งได้องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีข้อ

ชี้แนะแก่ผู้ปฏิบัติต่อไปคือ 

  ๕๔ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๗๔/๑๖๗.

๙๙
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 ๑) น�าข้อมูลในแนวทางการปฏิบัติสมถกรรมฐานยานิกะเป็นปัจจัยในการพัฒนาจิตให้เจริญตามโดย

การยกจิตขึ้นสู่การปฏิบัติวิปัสสนา เพื่อความเจริญแห่งจิตยิ่งๆ ขึ้นไป      

 ๒) เอาการปฏบิตัยิานกิเป็นปัจจยัหรอืแนวทางด้วยการปฏบิตัใินแนวทางสตปัิฏฐาน ๔ โดยการพจิารณา

ในขันธ์ ๕ คือกาย เวทนา จิต และธรรม เพื่อพัฒนาจิตให้สูงขึ้นจนกว่าจะพบความส�าเร็จ    

 ๓) น�าเอาผลแห่งการปฏิบัติมาใช้ในชีวิตประจ�าวัน ด�ารงชีวิตอยู่ด้วยความสุข และพัฒนาสังคมให้

ร่มเย็นมีความสุข ซึ่งเป็นผู้ปราศจากความเสียใจและเป็นทุกข์ เพราะเข้าใจสัจจธรรมได้ดี 

 ๔) น�าเอาผลแห่งการปฏิบัติมรณานุสสตินี้ มาพัฒนาชีวิตให้ยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อพัฒนาสังคมให้เข้าใจใน

ความจริงที่ประเสริฐ
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การส่งเสริมสุขภาวะชุมชนผ่านผู้น�าเกษตรกรวิริยะบารมี

Community Health Promoting through Viriyabaramee Farmers Leader
    

 สรรเพชร เพียรจัด *

จารินี ม้าแก้ว **

 สิทธิพงค์ ค้าเจริญ ***

บทคัดย่อ

 การศกึษาวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ ๑) ศึกษา สถานการณ์ และสภาพปัญหาจากการท�าการเกษตร

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ๒) สร้างหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนผ่านผู้น�าเกษตรกรวิริยะบารมี ๓) ทดลอง

ใช้หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนผ่านผู้น�าเกษตรกรวิริยะบารมี กระบวนการด�าเนินการแบ่งเป็น ๓ ระยะ 

คือ ระยะท่ี ๑ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรชุมชนต�าบลหนองจิก อ�าเภอบรบือ จังหวัด

มหาสารคาม จ�านวน ๓๙๘ ครอบครัว เก็บข้อมูลโดยแบบส�ารวจสถานการณ์และปัญหาการท�าการเกษตรตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า เกษตรกรส่วน

ใหญ่มคีวามเหน็ว่าการปลกูพชืผกักินเองท�าให้สขุภาพดีไม่ได้รับสารพิษ การเล้ียงสัตว์สามารถขยายกจิการให้ใหญ่

โตเจริญรุ่งเรืองได้และการมีภาระหนี้สินเกิดจากค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ระยะที่ ๒ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ ประเมินความเที่ยงตรงโครงสร้างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน ๕ ท่าน แก้ไขปรับปรุงแล้วจัดประชุม

สัมมนาผู้เชี่ยวชาญจ�านวน ๕ ท่าน เพื่อรับรองหลักสูตรผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าความเหมาะสมราย

ข้ออยู่ในระดับเห็นด้วย ( = ๓.๘๖ SD. = ๐.๐๙) โดยรวมสอดคล้องมีค่า IOC = ๐.๖๔ ท�าให้ได้หลักสูตรการส่ง

เสรมิสขุภาวะชมุชนผ่านผูน้�าเกษตรกรวริยิะบารม ีมีการพัฒนาท้ังหมด ๕ ด้าน ระยะท่ี ๓ ใช้วธิกีารวจัิยเชิงปริมาณ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ และมีการท�าการวิจัยเชิงการทดลองและเปรียบเทียบผล กลุ่มทดลองได้แก่ ผู้น�าเกษตรกรใน

ต�าบลหนองจิก จ�านวน ๓๐ คนพบว่า หลงัการฝึกอบรมผูน้�าเกษตรกรมคีวามรูค้วามเข้าใจ มีเจตคติ และพฤตกิรรม

การท�าการเกษตรตามปัจจัยทั้ง ๕ ด้าน โดยรวมแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

ค�าส�าคัญ: การส่งเสริม, สุขภาวะชุมชน, ผู้น�าเกษตรกร, วิริยะบารมี

  * อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรมัย์

  ** ผูช่้วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย์

  *** นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองจกิ อ�าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสาคาม

๑๐๑
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Abstract

 This research aimed to 1) study the predicament and problems of agriculture in Nong 

chik, Borabue district, Mahasarakham province from the past to the present, 2) create community 

health promoting through viriyabaramee farmers leader course, 3) implement community health 

promoting through viriyabaramee farmers leader course. The research procedures were divided 

into 3 stages. In the first stage, This is the quantitative research. The samples consisted of 398 

agriculturists families. The research instrument were questionnaires and descriptive analyzing to 

explain the information. The statistics used were mean, percentage and standard deviation. The 

most agriculturists found planting their own can cause the good health without the toxins. That 

have average score in the level. In the animal husbandry, the agriculturists found husbandry can 

be expanded to the greater prosperity. In the second stage used the quantitative research and 

the qualitative research. The curriculum evaluated the accuracy in the structure by 5 experts 

and connoisseurship by 5 experts for support the curriculum. There had the suitability value for 

each topic in the agreeable level from consideration of experts ( = 3.86 SD. = 0.09) with IOC 

= 0.64. The developing of diligence virtues agriculturists leaders for healthy life course have 5 

parts. In the third stage used the quantitative research, the qualitative research and used the 

experiment research for compared the result. The experimental groups were the agriculturists 

leaders in Nong chik sub-district with 30 persons. The research results showed that knowledge, 

the attitude and the practice of the diligence virtues agriculturists leaders for healthy life

Keywords: Community health, Promoting, Viriyabaramee, Farmers leader

๑. บทน�า

 การส่งเสริมสุขภาวะชุมชนผ่านผู้น�าเกษตรกรวิริยะบารมี ต�าบลหนองจิก อ�าเภอบรบือ จังหวัด

มหาสารคาม เป็นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ให้ความส�าคัญต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาของแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และการประเมินครึง่แผน ๑๑ ปี ๒๕๕๗ ยทุธศาสตร์

ที ่๒ คอืการพฒันาคนสูส่งัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนให้เอือ้ต่อการพัฒนาคน

โดยส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในชุมชน และ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มศักยภาพทางการเกษตรให้คงไว้ซึ่งความหลาก

หลายของพันธุ์พืชและสัตว์ สร้างความมั่นคงด้านอาหารและส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอย่างเหมาะสม และ

ยทุธศาสตร์ที ่๖ จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืนโดยมุ่งพัฒนาองค์ความรู้เคร่ืองมือและชมุชน 

ในการบรหิารจดัการเพือ่ให้พร้อมรบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดย มุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางในการ

พัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มศึกษาที่ ชุมชนต�าบลหนองจิก อ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามจากการ

๑๐๒



102 103
การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

ศึกษาท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชน พบว่า พื้นที่ชุมชนต�าบลหนองจิก อ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพหลักโดยมีพื้นที่เกษตรทั้งหมด ๒๔,๒๗๗ ไร่ และจ�านวนประชากรที่ประกอบอาชีพ 

เกษตรกรจ�านวน ๔,๖๒๒ คน โดยมีการปลูกข้าว จ�านวน ๒,๓๕๗ ราย ปลูกมัน จ�านวน ๑,๒๔๖ ราย และปลูก

อ้อย จ�านวน ๑,๐๗๖ ราย (องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองจิก, ๒๕๕๘) สถานการณ์ในท้องถิ่น พบว่า ผู้คนใช้

ความผกูพนัในระบบเครอืญาติเป็นพลงัขบัเคลือ่นสังคม เริม่มคีวามเบ่ียงเบนคณุค่าทีแ่ท้จรงิของความผกูพนั เครอื

ญาตกิลายเป็นโจทย์ของการพฒันาเพือ่ประโยชน์ของคนเฉพาะกลุม่เครอืญาตติกเป็นจ�าเลยของสงัคม จงึมแีนวคดิ

ฟ้ืนฟ ูคณุค่าแห่งเครอืญาติให้เป็นเครอืข่ายงานพฒันาท้องถิน่ โดยใช้หลกัธรรม วริยิะบารมี เป็นแนวประยกุต์และ

เคลื่อนตัวภายใต้ เครือข่ายวิริยะบารมีในพื้นที่ชุมชนหนองจิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 จากการศึกษาสถานการณ์ในพื้นที่ท้องถิ่น ท�าให้ค้นหาและพบกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้น�าในท้องถิ่นได้ 

จึงก�าหนด “พื้นที่บ่มเพาะความรู้ชุมชน” เป็นสถานที่จัดอบรมให้คนในชุมชน โดยจัดตั้ง “เครือข่ายวิริยะบารมี” 

เพื่อเป็นพื้นที่บ่มเพาะความรู้ชุมชนศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ของคนทุกช่วงวัย บนกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ภายใต้ความถูกต้องและเป็นธรรมพัฒนากระบวนการและส่งเสริมศักยภาพและองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชนโดย

กระบวนการบ่มเพาะความรู้อยู่บนรากฐานของระบบเครือญาติ เป็นการศึกษาสถานการณ์ ในพื้นที่เป็นตัวตั้งโดย

ค�านึงถึงภูมิสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ให้มีทิศทางการพัฒนาบนฐานความคิดด้านสังคม 

ทรพัยากรธรรมชาติและวถิชีวีติ เป็นหลกัการพัฒนาชมุชนแบบผสมผสานอย่างต่อเนือ่งระหว่างปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง หลกัพทุธธรรมและการจดัการความรู ้(ประภัสสร ปรีเอ่ียม, ๒๕๕๖)“การส่งเสริมสุขภาวะชุมชนผ่านผู้น�า

เกษตรกรวิริยะบารมี ”สามารถปรับเปล่ียนสภาพปัญหาของชุมชนต�าบลหนองจิก ใช้การพัฒนาผู้น�าที่เกิดจาก

ผูกพันในการสร้างเครือข่ายของชุมชนโดยอาศัย เครือญาติ และบารมีระดับครัวเรือน ชุมชน เป็นเครือข่ายเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่น เพื่อประเมินความเสี่ยง และสร้างความมั่นคงของผู้คน เครือญาติ และสังคม ตลอดจนให้ความ

ร่วมมือ ในการสร้างเครือข่ายที่มั่นคงสามารถตอบโจทย์ ต่อชุมชนจนกลายเป็น ชุมชนที่มีสุภาวะดีทั้ง ๔ ด้าน คือ 

ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และภูมิปัญญา ส่งผลให้เกิดพลังของชุมชนที่จะเป็นตัวอย่างขับเคลื่อนให้เกิด

ขึ้นในชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษา สถานการณ์ และสภาพปัญหาจากการท�าการเกษตรในต�าบลหนองจิก อ�าเภอบรบือ 

จังหวัดมหาสารคามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 ๒.๒ เพื่อสร้างหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนผ่านผู้น�าเกษตรกรวิริยะบารมี 

 ๒.๓ เพื่อทดลองใช้หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนผ่านผู้น�าเกษตรกรวิริยะบารมี ต�าบลหนองจิก 

อ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

๓. ขอบเขตการวิจัย
 การส่งเสริมสุขภาวะชุมชนผ่านผู้น�าเกษตรกรวิริยะบารมี ต�าบลหนองจิก อ�าเภอบรบือ จังหวัด

มหาสารคาม ได้ก�าหนดขอบเขตการวิจัย ตามพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาดังนี้๑) ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ 

พื้นที่เรียนรู้นวัตกรรมคือ ชุมชนต�าบลหนองจิก อ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน ๒๐ หมู่บ้าน และ 

พื้นที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม คือ กลุ่มอาสาสมัครเกษตรกรที่อาศัยในบ้านเหล่าโพธิ์ – โพธิ์ทอง อ�าเภอบรบือ จังหวัด

๑๐๓
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มหาสารคาม จ�านวน ๓๐ ครอบครวั ๒) ขอบเขตด้านเนือ้หา ได้แก่ เนือ้หาหลกัสตูรการฝึกอบรมได้จากการทบทวน

วรรณกรรมและเอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง จากการส�ารวจความเหน็และจัดเวทรีะดมความคิดเหน็ผูน้�าเครอืข่าย

เกษตรกรวิริยะบารมีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน ประกอบด้วยเนื้อหาด้านต่างๆ ๕ ด้านคือด้านความรู้และทักษะ

เกีย่วกบัภาวะผูน้�า ด้านความรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัการพฒันาเครือข่าย ด้านความรู้และทักษะเกีย่วกบัเกษตรอินทรีย์ 

ด้านความรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัการเกษตรวริยิะบารม ีด้านความรู้และทักษะเกีย่วกบัการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

๔. กรอบแนวความคิด

๕. วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้ด�าเนนิการวจัิยในลกัษณะของการวจิยัและพัฒนา ด�าเนนิการโดยใช้วธิกีารวจัิย

แบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่

 

การวิจัยระยะที่ ๑ ศึกษา สถานการณ์ และสภาพปัญหาจากการท�าการเกษตรในต�าบลหนองจิก อ�าเภอบรบือ 

จังหวัดมหาสารคามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ๑. ประชากร คือ ชาวบ้าน ผู้น�าผู้น�าเกษตรกรชุมชนต�าบลหนองจิกอ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

 ๒. กลุม่ตวัอย่างเป็นกลุม่ประชากรในการตอบแบบสอบถาม คอื น�าชมุชนต�าบลหนองจกิ อ�าเภอบรบอื 

จังหวัดมหาสารคาม ทั้งหมด ๒๐ หมู่บ้านรวม ๓๙๘ คน 

คุณลักษณะประชากร
 - เพศ 
 - อายุ 
 - ระดับการศึกษา 
 - สถานภาพสมรส 
 - รายได้

สถานการณ์การท�าการเกษตรกรของคน
ในพื้นที่ต�าบลหนองจิก อ�าเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม 
 - ด้านการปลูกพืช
 - ด้านการเลี้ยงสัตว์
 - ด้านภาระหนี้สิน

การส่งเสรมิสขุภาวะชมุชน
ผ่านผู้น�าเกษตรกร
วิริยะบารมี
 - ความรู้
 - เจตคติ 
 - พฤติกรรม

หลักสูตร
หลักสูตรการส่งเสริมสุข

ภาวะชุมชนผ่าน
ผู้น�าเกษตรกร
วิริยะบารมี

แนวทางการส่งเสรมิสขุภาวะชมุชนผ่านผูน้�าเกษตรกรวริยิะบารมี
 - ด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาวะผู้น�า 
 - ด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย 
 - ด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
 - ด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับเกษตรวิริยะบารมี 
 - ด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน 
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ได้แก่แบบส�ารวจสถานการณ์และปัญหาจากการท�าการเกษตรในต�าบลหนองจกิ อ�าเภอบรบอื จงัหวดั

มหาสารคามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นแบบส�ารวจที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาจากงานวิจัยของรัตติกรณ์ จงวิศาล 

(๒๕๔๙ : ๗๑) แบ่งเป็น ๓ ตอน คือตอนที่ ๑ ลักษณะทางประชากร ตอนที่ ๒ แบบส�ารวจสถานการณ์และปัญหา

จากการท�าการเกษตรในต�าบลหนองจกิ อ�าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคามโดยมีด้านการปลูกพืชผัก ด้านการเล้ียง

สัตว์ ด้านภาระหนี้สินแบ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การส�ารวจสถานการณ์ละสภาพปัญหาจากการท�าการเกษตรในต�าบลหนองจิก อ�าเภอบรบือ จังหวัด

มหาสารคาม ผู้วิจัยได้ด�าเนินการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้แก่ ส�ารวจสถานการณ์และสภาพปัญหาจาก

การท�าการเกษตรในต�าบลหนองจิก อ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ส่วนแบบส�ารวจสถานการณ์และสภาพ

ปัญหาจากการท�าการเกษตร ผูว้จัิยได้ท�าการส�ารวจความคดิเหน็จากชาวบ้านต�าบลหนองจกิ อ�าเภอบรบอื จงัหวดั

มหาสารคาม โดยรวบรวมข้อมูล ผ่านผูน้�าชมุชนทัง้ ๒๐ หมูบ้่านเป็นการส�ารวจข้อมลูเชิงปรมิาณ โดยใช้ระยะเวลา

ในการเกบ็ข้อมลูทัง้ส้ินประมาณ ๒ สปัดาห์และตดิตามแบบสอบถามอกี ๒ สปัดาห์ รวมระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู

ทั้งสิ้นประมาณ ๔ สัปดาห์

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 แบบส�ารวจสถานการณ์และสภาพปัญหาจากการท�าการเกษตรในต�าบลหนองจกิอ�าเภอบรบอื จงัหวดั

มหาสารคามตรวจสอบความสมบรูณ์และถกูต้องของแบบส�ารวจก�าหนดรหัสและตรวจให้คะแนนแบบส�ารวจเป็น

รายข้อตามเกณฑ์การให้คะแนนก�าหนด (ยุทธ ไกยวรรณ์. ๒๕๕๑: ๔๖ )น�าค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์แปล

ความหมายค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด. ๒๕๔๓: ๑๐๐)คะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมตั้งแต่ ๓.๔๑ ขึ้นไป ถือว่า

ความจ�าเป็นจะน�าไปสร้างหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนผ่านผู้น�าเกษตรกรวิริยะบารมี ชุนชนได้

การวิจัยระยะที่ ๒ การสร้างหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนผ่านผู้น�าเกษตรกรวิริยะบารมี 

 กลุ่มเป้าหมาย

 การประเมนิหลกัสตูรการส่งเสรมิสขุภาวะชุมชนผ่านผูน้�าเกษตรกรวริยิะบารมี เป็นผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 

๕ ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สทุธพิงศ์ หกสวุรรณ รศ.ดร.ฉลาด จนัทรสมบตั ิดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา รศ.ดร.สัญญา เคณา

ภูมิและดร.เสฐียรพงศ์ ศิวินา 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการสร้างและพัฒนาหลกัสตูร ได้แก่ แบบประเมนิความเหมาะสมและความสอดคล้อง

ของร่างหลักสูตรฝึกอบรมส�าหรับผู้เชี่ยวชาญ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบร่างหลักสูตรฝึกอรบรม ซึ่งผู้วิจัย

สร้างและพัฒนามาจากแบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของร่างหลักสูตรฝึกอบรมของช่อเพชร 

เบ้าเงิน (๒๕๕๒) แบ่งเป็น ๔ ตอน คือลักษณะทางประชากร ตอนที่ ๒ แบบประเมินความเหมาะสม ตอนที่ ๓ 

แนวทางในการพฒันาหลกัสตูรการส่งเสรมิสขุภาวะชมุชนผ่านผูน้�าเกษตรกรวริยิะบารม ีทัง้ ๕ ด้านตอนที ่๔ ข้อคดิ

เห็นและข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด

๑๐๕
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การก�าหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนผ่านผู้น�าเกษตรกรวิริยะ

บารมี เป็นขั้นตอนที่ต้องท�าต่อเนื่องจากการหาความจ�าเป็นในสร้างหลักสูตร ซึ่งก่อนที่จะก�าหนดวัตถุประสงค์

ของการสร้างหลักสูตร เพื่อช่วยในการก�าหนดวัตถุประสงค์ให้เอื้ออ�านวยเป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรมมากขึ้น 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 โดยการน�าค่าเฉลี่ยความเหมาะสมที่ค�านวนได้ไปเที่ยบกับเกณฑ์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ซึ่งความคิดเห็นของผู้

เชี่ยวชาญมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๔๑ ขึ้นไป ถือว่าร่างหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมคะแนนที่ก�าหนด (ยุทธ 

ไกยวรรณ์. ๒๕๕๑: ๔๖) ถ้าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๕ ถือว่าเนื้อหาด้านต่างๆ ในร่างหลักสูตร

มีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้

การวจัิยระยะที ่๓ การทดลองใช้หลกัสตูรการส่งเสรมิสขุภาวะชมุชนผ่านผูน้�าเกษตรกรวริยิะบารม ีต�าบลหนองจกิ 

อ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

 กลุ่มเป้าหมาย

 คือ กลุ่มผู้น�าเกษตรกรวิริยะบารมีต�าบลหนองจิก ได้จากผู้น�าเกษตรกรต�าบล หนองจิก อ�าเภอบรบือ 

จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ จ�านวน ๓๐ คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ แบบวดัเจตคตแิละแบบ

วดัพฤตกิรรมการการส่งเสรมิสขุภาวะชมุชนผ่านผูน้�าเกษตรกรวริิยะบารมี เป็นแบบวดัท่ีผู้วจิยัสร้างและพัฒนาขึน้ 

ซึง่แบบวดัแบ่งเป็น ๓ ตอน คอื ตอนที ่๑ แบบทดสอบความรู้เกีย่วกบัการท�าการเกษตรโดยใช้การส่งเสริมสุขภาวะ

ชมุชนผ่านผูน้�าเกษตรกรวริยิะบารม ีตอนที ่๒ แบบวดัเจตคตต่ิอการส่งเสรมิสขุภาวะชุมชนผ่านผูน้�าเกษตรกรวริยิะ

บารมี เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๔ ระดับ ตอนที่ ๓ แบบวัดพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาวะ

ชุมชนผ่านผู้น�าเกษตรกรวิริยะบารมี เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า ๔ ระดับ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการ

ท�าการเกษตรของคนในชุมชนโดยเก็บแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการท�าการเกษตรของคนในชุมชน ตรวจให้

คะแนนแบบทดสอบความรู้การท�าการเกษตรของคนในชุมชนเป็นรายข้อตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�าหนดเก็บ

แบบวดัเจตคตเิกีย่วกบัการท�าการเกษตรของคนในเกบ็แบบวดัพฤตกิรรมการท�าการเกษตรของคนในชมุชน ตรวจ

ให้คะแนนพฤติกรรมการท�าการเกษตรของคนในชุมชนเป็นรายข้อ

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ๑. ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต�่าสุด และค่าสูงสุด

 ๒. เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรมการท�าเกษตรแบบเครือข่ายวริยิะบารมี

ก่อนและหลังการฝึกอบรม สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติทดสอบที (t-test)

๑๐๖
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๖. ผลการวิจัย
 สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

 ๖.๑ ศึกษา สถานการณ์ และสภาพปัญหาจากการท�าการเกษตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 จากการศึกษาสถานการณ์และสภาพปัญหาจากการท�าการเกษตรในต�าบลหนองจิก อ�าเภอบรบือ 

จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า ด้านการท�าการเกษตร จากทั้งหมด ๒๐ หมู่บ้าน เกษตรกรมี

ที่ดินเป็นของตนเอง ๑ – ๑๐ ไร่ ร้อยละ ๕๐ และมีที่ดินมากกว่า ๑๐ ไร่ร้อยละ ๕๐ จ�านวนที่ดินที่ใช้ในภาคเกษตร

ส่วนใหญ่มีที่ดิน ๑ – ๑๐ ไร่ ร้อยละ ๕๖.๗๘ ซึ่งไม่ได้เช่ามีที่ดินส�าหรับท�าการเกษตรร้อยละ ๘๙.๔๕ เกษตรกร

ปลูกข้าวร้อยละ ๘๓.๑๗ ท�าสวนร้อยละ ๘๙.๕๖ ท�าไร่ร้อยละ ๖๘.๖๗ ด้านรายได้ทางภาคเกษตรเฉลี่ยเท่ากับ 

๔,๐๙๑.๐๗ บาท ต่อเดือน รายได้จากนอกภาคเกษตรเฉลี่ยเดือนละ ๕,๖๙๓.๑๕ บาท และรายจ่ายของครัวเรือน

เฉลี่ยเดือนละ ๕,๗๕๑.๔๔ บาท ด้านการปลูกพืชเกษตรกรมีความเห็นว่าการปลูกพืชผักกินเองท�าให้สุขภาพดีไม่

ได้รับสารพิษมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากมีค่า ๓.๕๓ ด้านการเลี้ยงสัตว์ มีความเห็นว่าการเลี้ยงสัตว์สามารถขยาย

กิจการให้ใหญ่โตเจริญรุ่งเรืองได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า ๓.๑๓ ด้านภาระหนี้สินเกษตรกรความ

เห็นส่วนใหญ่ว่าการมีภาระหนี้สินเกิดจากค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า ๓.๔๗ และ 

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนผ่านผู้น�าเกษตรกรวิริยะบารมี พบว่า ด้านความรู้และ

ทักษะเกี่ยวกับภาวะผู้น�าค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องผู้น�าท�าให้เกิดทักษะเกี่ยวกับผู้น�า มีค่า

เฉลี่ยอยู่ระดับมากมีค่า ๓.๖๒ ด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือควรมี

การสร้างกระบวรการเรียนรู้ด้านการพัฒนาผู้น�าให้กับผู้น�าเครือข่ายเกษตรกรวิริยะบารมี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ

มากมีค่า ๓.๘๔ ด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการท�าเกษตรอินทรีย์ควร

เริ่มจากการมีความรู้ด้านการท�าเกษตรอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากมีค่า ๓.๕๔ ด้านความรู้และทักษะเกี่ยว

กับเกษตรวิริยะบารมีพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการลงเยี่ยมแปลงเกษตรกรของเครือข่ายเกษตรกรวิริยะบารมีท�าให้

เกิดก�าลังใจในการท�าการเกษตรของสมาชิก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากมีค่า ๓.๗๑ ด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับ

การส่งเสริมสุขภาวะชุมชนพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้น�าเครือข่ายเกษตรกรวิริยะบารมี สามารถส่งเสริมสุขภาวะ

ของชุมชนได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่า ๓.๖๑

 ๖.๒ สร้างหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนผ่านผู้น�าเกษตรกรวิริยะบารมี 

 การสร้างหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนผ่านผู้น�าเกษตรกรวิริยะบารมี ต�าบลหนองจิก อ�าเภอ

บรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด�าเนินการระหว่างวันที่ เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใช้เวลา ๒ เดือนโดยเป็น

แบบสอบถามเพื่อหาความเหมาะสมในการสร้างหลักสูตรจากเกษตรการและแบบประเมินความเหมาะสมและ

ความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญดังนี้

 จากการส�ารวจ แนวทางในการพฒันาหลกัสตูรการส่งเสรมิสขุภาวะชุมชนผ่านผู้น�าเกษตรกรวริยิะบารมี 

จากเกษตรกร พบว่า ด้านความรูแ้ละทกัษะเก่ียวกับภาวะผู้น�าค่าเฉล่ียสูงสุดคือการสร้างความรู้ความเข้าใจเรือ่งผู้น�า

ท�าให้เกิดทักษะเกี่ยวกับผู้น�า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากมีค่า ๓.๖๒ ด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเครือ

ข่าย พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือควรมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนาผู้น�าให้กับผู้น�าเครือข่ายเกษตรกร

วิริยะบารมี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากมีค่า ๓.๘๔ ด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ พบว่าค่าเฉลี่ย

สูงสุดคือการท�าเกษตรอินทรีย์ควรเริ่มจากการมีความรู้ด้านการท�าเกษตรอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากมีค่า 

๓.๕๔ ด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับเกษตรวิริยะบารมีพบว่าค่าเฉล่ียสูงสุดคือการลงเย่ียมแปลงเกษตรกรของ

๑๐๗
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เครือข่ายเกษตรกรวิริยะบารมีท�าให้เกิดก�าลังใจในการท�าการเกษตรของสมาชิก มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากมีค่า 

๓.๗๑ ด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้น�าเครือข่ายเกษตรกร

วิริยะบารมี สามารถส่งเสริมสุขภาวะของชุมชนได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่า ๓.๖๑ ส่วนความคิดเห็นด้าน

อื่น ๆ  พบว่าพบว่า อยากให้หลักสูตรมีการปรับใช้อย่างจริงจังในต�าบลหนองจิก อยากให้มีการน�าเอาพลังงานแสง

อาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในครัวเรือน และอยากให้มีการสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพิ่มมากขึ้น

 ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรโดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( = ๓.๘๔ SD. = ๐.๔๗) 

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องของหลักสูตรโดยรวมและรายข้อทุกข้อมีความสอดคล้องกัน 

(IOC = ๐.๘๓) โดยมีการพัฒนาทั้งหมด ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ๒) ด้านความรู้

และทกัษะเกีย่วกบัการพฒันาเครอืข่าย ๓) ด้านความรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัเกษตรอนิทรย์ี ๔) ด้านความรูแ้ละทกัษะ

เกี่ยวกับเกษตรวิริยะบารมี ๕) ด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน

 ๖.๓ การทดลองใช้หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนผ่านผู้น�าเกษตรกรวิริยะบารมี 

 การทดลองใช้หลกัสตูรการส่งเสรมิสขุภาวะชมุชนผ่านผูน้�าเกษตรกรวริิยะบารมี ต�าบลหนองจกิ อ�าเภอ

บรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด�าเนินการระหว่างเดือน มิถุนายน – ตุลาคม ๒๕๕๙ ใช้เวลา ๕ เดือนกระบวนการ

กระบวนการวิจัยกึ่งทดลองกับสมาชิกผู้น�าเครือข่ายเกษตรกรวิริยะบารมี ๓๐ คน โดยใช้เอกสาร ๓ ชุดคือ ๑) 

หลกัสตูรการส่งเสรมิสขุภาวะชุมชนผ่านผูน้�าเกษตรกรวริยิะบารมี ต�าบลหนองจกิ อ�าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม 

๒) ชดุกจิกรรมและสาระความรู ้๓) คูม่อืวทิยากรโดยสรปุผลการทดลองดงันี ้ด้านความรูค้วามเข้าใจผู้น�าเครอืข่าย

เกษตรกรวิริยะบารมีมีคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น�า สมาชิกเครือข่ายผู้น�าเกษตรกรวิริยะบารมี มี

คะแนนความรู้เกี่ยวกับเรื่องผู้น�าเครือข่ายเกษตรกรวิริยะบารมีเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะชุมชนหลังการฝึกอบรมเพ่ิม

ขึ้น จ�านวน ๑๙ ข้อ แต่ไม่แตกต่างกัน จ�านวน ๑๑ ข้อ

 ด้านเจตคติ ผู้น�าเครือข่ายเกษตรกรวิริยะบารมีมีเจตคติต่อการท�าเกษตรวิริยะบารมีเพ่ือส่งเสริมสุข

ภาวะชุมชนโดยรวม หลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น (p-value <0.05)

 ด้านการพฤตกิรรม ผูน้�าเครอืข่ายเกษตรกรวริยิะบารมมีพีฤตกิรรรมและทกัษะการท�าเกษตรเครอืข่าย

วิริยะบารมีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน โดยรวมหลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจากก่อนฝึกอบรม (p –value <0.05) 

 กล่าวโดยสรุป ผลการทดลองใช้หลักสูตรพัฒนาผู้น�าเครือข่ายเกษตรกรวิริยะบารมีเพื่อส่งเสริมสุข

ภาวะชุมชนต�าบลหนองจิกอ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีผลท�าให้ผู้น�าเครือข่ายเกษตรกร

วิริยะบารมี มีความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการท�าการเกษตรเพิ่มมากกว่าก่อนการทดลอง 

อย่างมีนัยยะส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

๗. อภิปรายผล
 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย ๓ 

ขั้นตอน คือ 

 ๗.๑ ศึกษาสถานการณ์และสภาพปัญหาจากการท�าการเกษตรในต�าบลหนองจิก อ�าเภอบรบือ 

จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ในพื้นที่ชุมชนมีการปลูกพืชผักกินเอง มีการการเล้ียงและมีภาระหนี้สินซึ่งเกิดจาก

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สอดคล้องกับ แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

๑๐๘
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 ๗.๒ สร้างหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนผ่านผู้น�าเกษตรกรวิริยะบารมี

 หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนผ่านผู้น�าเกษตรกรวิริยะบารมี ต�าบลหนองจิก อ�าเภอบรบือ 

จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายข้อ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บุญชม ศรีสะอาด 

(๒๕๓๓:๑๐๔-๑๐๖) ได้ท�าการวจิยัเรือ่งรปูแบบการควบคุมวิทยานพินธ์โดยแบ่งขัน้ตอนการด�าเนนิการเป็น ๒ ขัน้

ตอน คือ การพัฒนารูปแบบและการทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ ในส่วนของการพัฒนารูป

แบบนั้น ด�าเนินการโดยวิเคราะห์ล�าดับขั้นในการท�าวิทยานิพนธ์ หลักการเขียนรายงานการวิจัยจุดบกพร่องใน

การท�าวิทยานิพนธ์แล้วน�าองค์ประกอบเหล่านั้นมาสร้างเป็นรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นจะเป็น

ขั้นตอนที่สอง คือ การน�ารูปแบบดังกล่าวไปทดสอบและประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ สอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของ สมาน อัศวภูมิ (๒๕๓๗:๖๖) ได้ท�าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารการประถมศึกษา

ระดับจังหวัด โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการ ๔ ขั้นตอน คือ ๑) การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและข้อมูลพื้น

ฐานประกอบการสร้างรูปแบบ ๒) การสร้างรูปแบบขั้นต้น ๓) การประมวลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ

รูปแบบ และ ๔) การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ 

 ๗.๓ การทดลองใช้หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนผ่านผู้น�าเกษตรกรวิริยะบารมี 

 ขัน้ตอนการทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรมและการประเมินผล ขัน้ตอนนีเ้ป็นการน�าหลักสูตรฝึกอบรมท่ี

ได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงแล้ว ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในสถานการณ์จริง โดยใช้กระบวนการวิจัยกึ่งทดลอง

เพื่อประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อน�าข้อมูลจากการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมไปปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น (อวยชัย วะทา, ๒๕๕๔ : ๑๖๑)

 การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมต้องประกอบ

ด้วยข้ันตอนที่ส�าคัญดังน้ี ๑) การวิเคราะห์งานที่ต้องการเรียนรู้ เป็นภารกิจส�าคัญของการสร้างหลักสูตรผลการ

วเิคราะห์งานจะบอกกรอบแนวคดิของหลกัสตูรว่าเนือ้หาท่ีจ�าเป็น และความเหมาะสมกบัความต้องการฝึกอบรม

คอือะไร เนือ้หาของหลกัสตูรประกอบด้วยสิง่ใด ผู้สร้างหลกัสตูรจะต้องเริม่ด้วยการประเมนิความต้องการฝึกอบรม 

(อวยชยั วะทา, ๒๕๕๔ : ๑๖๑) ด้วยการน�าข้อมลูความจ�าเป็นในการฝึกอบรมมาศกึษาสภาพการท�างานของกลุม่ผู้

อบรม สอบถาม สมัภาษณ์หรอืจดัเวท ีแล้ววเิคราะห์ความจ�าเป็น ๓ ประเดน็ คอื ปัญหาทีต้่องการให้มกีารฝึกอบรม

คืออะไร สาเหตขุองปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรมหรอืไม่ และผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่องานและหน่วยงาน

เป็นอย่างไร ๒) การเลอืกรปูแบบการฝึกอบรม รปูแบบการฝึกอบรมทีไ่ด้ประโยชน์ต่อเป้าหมายของโครงการฝึก

อบรมต้องตรงกบัจุดประสงค์ทีจ่�าเป็นของการฝึกอบรม ตรงกบัลกัษณะและงานของของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม ให้

ความมัน่ใจแก้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมว่า เมือ่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว สามารถเรยีนรูแ้ละน�าไปใช้ได้จรงิ ซึง่อาจจะเน้น

วชิาการ เน้นประสบการณ์ เน้นการแก้ปัญหา เน้นสมรรถนะ เน้นเทคโนโลย ีหรอืเน้นการวจิยั โดยมหีลกัการ คอื 

รปูแบบการฝึกอบรมต้องสอดคล้องหรอืตรงกบัความต้องการของหน่วยงาน สามารถแก้ปัญหาการท�างานได้ การ

จดัประสบการณ์การเรยีนรูต้้องเป็นประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม การเลือกกิจกรรม

การเรยีนรูเ้ป็นสิง่จ�าเป็นมากส�าหรบั ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม กจิกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัขึน้ต้องจงูใจ สร้างเสริมการเรียนรู้

ความคดิและการแสดงออกทีส่ามารถช่วยให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมเชือ่มโยงประสบการณ์เดมิกบัประสบการณ์ท่ีได้

รับจากการเรียนรู้ใหม่ในระดับที่สามารถให้ความกระจ่างชัดให้กับผู้อบรม สื่อการเรียนการสอนจะต้องเหมาะสม 

ทัง้นีร้วมถงึสถานทีศ่กึษาดงูานทีต้่องก�าหนดให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม และการประเมนิผลการเรียนรูต้้องประเมนิทัง้ 

๒ ระยะ คือ ประเมนิก่อนฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรม (เสถยีร แป้นเหลอื. ๒๕๕๐: ๗๔)

๑๐๙
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 ๗.๓.๑ ผู้น�าเครอืข่ายเกษตรกรวริยิะบารมมีคีะแนนความรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้�า เพือ่การส่งเสรมิสขุภาวะ

ชุมชนผ่านผู้น�าเกษตรกรวิริยะบารมี อยู่ในระดับสูงและความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น�า เพื่อการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน

ผ่านผูน้�าเกษตรกรวริยิะบารมี หลงัการฝึก อบรมเพิม่ขึน้ (p-value < .05) สอดคล้องกบัข้อค้นพบของภาษติชนะบญุ

(๒๕๔๓: ๑๕๒) ; ธิดารัตน์ สุภาพ (๒๕๔๘: ๑๖๕) ; คอร์แนล (Cornell, 2007: Abstract) ; วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม 

(๒๕๕๓: ๑๖๓-๑๖๕) และ ศรีสุดา มานะ (๒๕๔๗: ๑๔๓) ซึ่งพบว่า หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ ๐.๐๕ 

 การทีผ่ลการวจิยัปรากฏเช่นนีอ้าจเนือ่งมาจากการฝึกอบรมเป็นกระบวนการพฒันาบคุลากรให้มคีวามรู้

ความสามารถ ทกัษะหรอืความช�านาญ (Rothwell. 1996: 26) เกดิประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัภาระงานทีไ่ด้รบั

(ยุวดี ฤาชา. ๒๕๔๙: ๗๒) อันจะส่งผลให้บุคลากรแต่ละคนมีความสามารถเฉพาะตัวสูงขึ้น มีประสิทธิภาพในการ

ท�างานส่งผลให้งานมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น (Silberman. 1998: 1) 

 ๗.๓.๒ เจตคติต่อการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนผ่านผู้น�าเกษตรกรวิริยะบารมี โดยรวมหลังการฝึกอบรม

เพิ่มขึ้น (p-value < 0.05)สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วัชรกร เผื่อนโชติ (๒๕๔๙: บทคัดย่อ) ; เกษม จันทร์

แก้ว และคณะ (๒๕๔๙ : บทคัดย่อ) ; วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม (๒๕๕๓: ๑๖๓-๑๖๕) ; โวล์คและชีค (Volk and 

Cheak. 2003) ; เฮนสัน (Henson. 2004) ; แคทเธอรีน (Katherine. 2005) และ คอร์แนล (Cornell, 2007 : 

Abstract); อวยชัย วะทา (๒๕๕๔: ๑๖๖) ซึ่งพบว่า ประชาชนมีเจตคติและความตระหนักต่อการพัฒนาผู้น�าเครือ

ข่ายหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

 การที่ผลออกมาเช่นน้ีเนื่องมาจากก่อนการฝึกอบรมที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้และความเข้าใจอย่าง

แท้จริงในเร่ืองการท�าการเกษตรวิรียะบารมีรวมถึงการการตระหนักถึงที่มาของปัญหาก่อให้เกิดเจตคติ ความ

ตระหนักที่ดีต่อการปฏิบัติงาน (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. ๒๕๕๗: ๗) 

 ๗.๓.๓ พฤติกรรรมการท�าการเกษตรแบบเครือข่ายเกษตรกรวิริยะบารมีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน 

โดยรวมหลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจากก่อนฝึกอบรม (p –value < 0.001) สอดคล้องกับผลการวิจัยของสิทธิพล 

กลางแม (๒๕๔๖: ๑๕๕) ; คอร์แนล (Cornell, 2007: Abstract) ; โวล์คและชีค (Volk and Cheak. 2003) เกษม 

จันทร์แก้ว และคณะ (๒๕๔๙: ๑๐๑) ; ธิดารัตน์ สุภาพ (๒๕๔๘ : ๑๓๗) และ วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม (๒๕๕๓: ๑๖๓-

๑๖๕) ซึ่งพบว่า ผู้น�าเกษตรกรมีพฤติกรรรมการท�าการเกษตรแบบเครือข่ายเกษตรกรวิริยะบารมีเพื่อส่งเสริมสุข

ภาวะชุมชน สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม (p-value < .001)

 การทีผ่ลการวจิยัปรากฏเช่นนีอ้าจเนือ่งมาจากการพฒันาหลกัสตูรผูน้�าการส่งเสรมิสขุภาวะชุมชนผ่าน

ผูน้�าเกษตรกรวริิยะบารมี ครัง้นี ้ผู้วจัิยได้เน้นการพัฒนาทกัษะและพฤตกิรรม โดยจดัให้มวีธิทีีเ่หมาะกบัการพฒันา

ทกัษะ เช่น การสาธติ การสอนการปฏบิตังิานและการพฒันาทักษะการปฏิบตังิาน การสอนงาน การให้ความรู้ใหม่

ในการปฏบิตังิาน การปรบัพฤติกรรมในการท�างานและการเรียนรู้ในวชิาทีม่ลีกัษณะ เฉพาะการศึกษากรณทีกัษะ

ในการค้นหาสาเหตแุละการแก้ปัญหา การตดัสนิใจและทกัษะในการฟังการให้ท�าโครงงาน ทักษะในการผสมผสาน

ความรู้เพื่อแก้ปัญหา การบริหารโครงการและความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสถานการณ์จ�าลอง การวางแผน 

การจัดการและการแก้ปัญหา (วิบูลย์ บุญธโรกุล. ๒๕๕๒: ๘๕-๘๘) 

๑๑๐
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๘. ข้อเสนอแนะ
 จากการประเมินผลการวิจัยโดยการจัดเวทีประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ท้องถิ่น 

ผู้น�าองค์กรประชาสังคม และผู้น�าเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน ได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

 ๘.๑ ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั้งนี้

  ๘.๑.๑ เพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ในระหว่างการวจิยัควรมีการฝึกปฏบิตัใิห้มากขึน้ เพ่ือเพ่ิมทักษะ

และความเชี่ยวชาญ อาทิ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้น�า การพูดในที่สาธารณะ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ

การท�าการเกษตร

  ๘.๑.๒ ในระหว่างการวิจัยควรใช้สือ่ให้หลากหลายรปูแบบ เอกสารคู่มอืทีใ่ช้ประกอบการฝึกอบรม

ควรค�านงึถึงความชดัเจน ขนาดตวัอกัษร ภาพประกอบและการใช้ภาษาง่ายๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับผู้เข้ารบัการฝึก

อบรมซึ่งส่วนมาก เป็นผู้ใหญ่ 

 ๘.๒ ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

  ๘.๒.๑ การคัดเลือกผู้ร่วมเป็นผู้น�าเครือข่ายเกษตรกรวิริยะบารมีควรคัดเลือกผู้ที่มีความอดทด 

มีเวลา เนื่องจากหลักสูตรต้องอาศัยความวิริยะ ในการท�าการเกษตร

  ๘.๒.๒ ควรมีการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ผลการวิจัยให้เหมาะสมกับงานวิจัย

  ๘.๒.๓ ควรมีการวจัิยต่อยอดขยายผลหลกัสตูรการส่งเสรมิสขุภาวะชมุชนผ่านผูน้�าเกษตรกรวริยิะ

บารมี ให้ลึกซึ้ง โดยแยกย่อยวิจัยแต่ละด้านจากเนื้อหาสาระทั้ง ๕ ด้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้น�าเครือข่าย

เกษตรกรวิริยะบารมีมากยิ่งขึ้น
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The Administration of the 15-Year Free Education Policy with Quality 

at the Basic Educational Institutes under Khon Kaen Primary Educational 

Service Area Office 4

ดร.สาคร มหาหิงค์ *

 

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาสภาพการด�าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่าง

มีคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๒) ศึกษา

แนวทางการด�าเนนิงานตามนโยบายเรยีนฟร ี๑๕ ปี อย่างมคุีณภาพในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ�านวน ๒๔๘ คน ได้แก่ ผู้บริหารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานและครูที่รับผิดชอบนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ เคร่ืองมือใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า มีค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ o.๙๘ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์

เนื้อหา

 ผลการวิจัย พบว่า 

 ๑. สภาพการด�าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ภาพรวมมีการด�าเนินงานในระดับมากหาก

พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านหนังสือเรียน ด้านอุปกรณ์การเรียน ด้าน

เครื่องแบบนักเรียน และด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามล�าดับ 

 ๒. แนวทางการด�าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ด้านหนังสือเรียนสถานศึกษาควรด�าเนินการ

คัดเลือกหนังสือเรียนโดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

กรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ควรมีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ายและคณะกรรมการวิชาการอย่างชัดเจน ด้าน

อปุกรณ์การเรียน สถานศึกษาควรจัดท�าหลักฐานการจ่ายเงนิอย่างชดัเจนควรตดิตามดแูลนกัเรยีนเกีย่วกบัการซือ้

อปุกรณ์การเรยีนให้ตรงตามวตัถปุระสงค์ ควรก�าชบัให้นกัเรียนหรอืผูป้กครองลงลายมอืชือ่รบัเงิน ในหลกัฐานการ

จ่ายเงินให้ครบทุกคน ด้านเครื่องแบบนักเรียน สถานศึกษาควรแต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย ๒ คน เพื่อร่วมกันจ่าย

เงินให้กับนักเรียน ควรท�าหลักฐานการจ่ายเงินอย่างชัดเจน ควรมีการติดตามดูแลว่านักเรียนน�าเงินไปซื้อเครื่อง

แบบนกัเรยีนตรงตามวตัถปุระสงค์ทกุคน ด้านกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน สถานศึกษาควรมกีารจดักจิกรรมลกูเสอื เนตร

นารี ยุวกาชาดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ควรให้บริการสารสนเทศ ICT ปีละอย่างน้อย ๔o ชั่วโมงต่อนักเรียนหนึ่งคน 
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ควรก�าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

 

ค�าส�าคัญ : การบริหารจัดการ, นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ, ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

Abstract

  This research aimed 1) to study the state of implementation of the 15-year free 

education policy with quality at the basic educational institutes under Khon Kaen Primary 

Educational Service Area Office 4; and 2) to study a guideline of implementation of the 15-year 

free education policy with quality under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4. 

The sampling group for this research was 248 persons that included the school administrators 

and teachers who responsible for the 15-year free education policy at the basic educational 

institutes under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4. The research instruments 

were a rating scale questionnaire with the reliability at 0.98. The data analysis used percentage, 

mean, standard deviation and content analysis. 

   The results showed the followings. The state of implementation of the 15-year free 

education policy in overall was at a good level sorting items by the most to the least average

included textbooks, school supplies, school uniforms, and student development activities 

respectively. As for the guideline of implementation of the 15-year free education policy, it 

found as the followings. Regarding the textbooks, the educational institutes should carry on 

the textbook selection through the technical committee, the basic education commission, and 

committees from the four parties (teachers, parents/guardians, communities and students). Plus, 

it should the appointment of committees from the four parties obviously. Regarding the school 

supplies, it found the followings. The schools should arrange the payment evidences clearly. 

The schools should supervise and follow-up students about purchasing the school supplies to 

meet the objectives. Plus, the school should reiterate all students or parents to sign the payment 

document. Regarding the school uniforms, the schools should appoint at least two persons to 

jointly pay for the students and the schools should arrange a clear payment document. Plus, 

there should be a monitoring the students to use the money to buy school uniforms objec-

tively. Regarding the student development activities, the schools should provide the boy/girl/

red-cross youth activities at least once a year. The schools should provide the ICT service at 

least 40 hours per a student and they should define the student development activities by a 

mutual consent of the four parties and the basic education commission.

๑๑๕
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  ๕๕ อ่องจิต เมธยะประภาส, การพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 

๒๕๕๒), หน้า ๓-๔.
  ๕๖ กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๙-๒๓.

Keywords: Administration, the 15-Year Free Education Policy with Quality, Khon Kaen Primary 

Educational Service Area Office 4

๑. บทน�า
 นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพได้น�าสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในปี ๒๕๕๒ โดยรัฐบาลใน

สมัยนั้นได้แถลงให้เป็นนโยบายเร่งด่วนว่าให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี ซึ่งครองคลุมการสนับสนุน

ต�าราในวชิาหลกัให้แก่สถานศึกษาทกุแห่ง การจดัให้มชีดุนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทันปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อชดเชยรายการต่างๆ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้ปกครองอีกทั้งก�าหนดว่า 

จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ๑๕ ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงระดับ

ประกาศนยีบัตร พร้อมทัง้เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการให้เกดิความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาส

ทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากล�าบาก 

ผู้บกพร่องทางร่างกายสติปัญญาและชนต่างวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ๕๕ 

 กระทรวงศกึษาธกิารจึงได้ด�าเนนิการตามนโยบายดงักล่าวโดยจดัท�าโครงการด�าเนนิงานตามนโยบาย

เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพขึ้นตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับ

โอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ และยังคงด�าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

อย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้ง ๔ 

รายการ ได้แก่ หนงัสอืเรยีน อปุกรณ์การเรยีน เครือ่งแบบนกัเรียน และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยก�าหนดให้สถาน

ศึกษามี หน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนคณะ

กรรมการนักเรียน เตรียมบัญชีรายชื่อหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลรายการหนังสือเรียน คัดเลือก

หนงัสอืเรยีนโดยครผููส้อนผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการวชิาการ คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและ

คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย จัดซื้อตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่ม

เติม ลงบัญชีวัสดุหนังสือยืมเรียน และจัดวางระบบการยืมหนังสือเรียนส�าหรับนักเรียนทุกคน ด้านอุปกรณ์การ

เรียนและเครื่องแบบนักเรียน ด�าเนินการโดยแต่งต้ังคณะกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ท�าหน้าที่จ่ายเงินสดให้แก่

นักเรียนหรือผู้ปกครอง จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน วางแผนการเบิกจ่ายเงิน ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบและ

ถือปฏิบัติในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนให้แก่นักเรียน จ่ายเงินให้นักเรียนตามแผนที่วาง

ไว้และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ติดตามดูแลให้นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนจริง การ

ด�าเนนิการในด้านกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน ให้สถานศกึษาจัดท�าโครงการจดักจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน ๔ ประเภท ได้แก่ 

กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมการ

บริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับและงบเงินอุดหนุน

รายหัวปกติ ทั้งนี้ต้องให้ภาคี ๔ ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕๖

๑๑๖
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

 จากรายงานผลการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการบริหารจัดการตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมี

คุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ของอ่องจิต เมธยะประภาส ๕๗ พบว่า นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดย

ไม่เสยีค่าใช้จ่าย ส�าหรบัรายการหนงัสอืเรยีน เคร่ืองแบบนกัเรียน อุปกรณ์การเรียน และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน พบ

ปัญหาในด้านการด�าเนนิการล่าช้า ไม่เป็นไปตามปฏทินิทีก่�าหนดไว้ ประกอบกบัรายงานผลการศกึษาความคดิเหน็

ของผู้เกี่ยวข้องการด�าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ๕๘ ใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์ การ

ประสานงาน ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดขัน้ตอนและระเบยีบวิธปีฏบิัตคิอ่นข้างน้อย แนวทางการปฏิบตัิยังไม่ชดัเจน 

ท�าให้ผู้ปกครอง ประชาชนและนักเรียนขาดความเข้าใจต่อการขอรับสิทธิ์การบริการ รวมทั้งขั้นตอนการส่งมอบ

หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบปัญหาในการด�าเนินการมากในขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่การติดต่อขอแจ้งสิทธิ์ 

การขอสละสิทธิ์ การติดต่อขอรับเงิน การรับหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนมีขั้นตอนยุ่งยาก จ�านวนเงินที่จัดสรรต่อคนมีจ�านวนจ�ากัด ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจริง 

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๕๙ ได้สนองนโยบายโดยสร้างความเข้าใจ

กับสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู และชุมชน ได้มอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดด�าเนินการตามนโยบาย

เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ซึ่งได้มีการก�าหนดขั้นตอน กรอบระยะเวลาในการด�าเนินงาน เพื่อให้การด�าเนิน

การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนในการจ่างเงินเพื่อน�าไปซื้อชุด

นักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ อย่างไร

ก็ตามถึงแม้ว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี 

อย่างมีคุณภาพไว้เป็นกรอบ

 เพื่อให้สถานศึกษาได้น�าไปปฏิบัติชัดเจนเพียงใดก็ตาม หน่วยปฏิบัติคือสถานศึกษาซึ่งมีบริบทสภาพ

แวดล้อม โครงสร้างขององค์กร ความรู ้ความสามารถ ความเอาใจใส่ของบคุลากรทีไ่ด้รบัมอบหมายและการด�าเนนิ

งานที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

 จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหารจัดการนโยบาย

เรยีนฟร ี๑๕ ปี อย่างมคีณุภาพในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น

เขต ๔ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญ ซึ่งสะท้อนผลของนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ และ

เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงนโยบายและการด�าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาสภาพการด�าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

 ๒. เพื่อศึกษาแนวทางการด�าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

  ๕๗ อ่องจิต เมธยะประภาส, เรื่องเดียวกัน

  ๕๘ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รายงานผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องการด�าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 

๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๒), หน้า ๓๖-๓๗.

  ๕๙ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔, แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ (ขอนแก่น: ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๔, ๒๕๕๙), หน้า ๔๑.

๑๑๗
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๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
 ๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ๑.๑ ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐสังกัดส�านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จ�านวน ๑๘๑ คน และครูท่ีรับผิดชอบนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี

ในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จ�านวน ๑๘๑ คน รวม

ประชากรทั้งสิ้น จ�านวน ๓๖๒ คน

  ๑.๒ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน ๑๒๔ คน และครูที่รับผิดชอบ

นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 

๔ จ�านวน ๑๒๔ คน ได้ใช้เทคนิคก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของของเครซี่

และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) ๖๐ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ�านวน ๒๔๘ คน 

 ๒. เครือ่งมอืการวจิยั เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบด้วยแบบสอบถามเกีย่วกบัการบริหารจดัการ

นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขต

 พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ แบ่งเป็น ๒ ตอน คือ

 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานและครูที่รับผิดชอบนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม

 ตอนที ่๒ เป็นแบบสอบถามเกีย่วกับสภาพและแนวทางการบรหิารจดัการนโยบายเรยีนฟร ี๑๕ ปีอย่าง

มีคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จ�านวน ๔ 

ด้าน ได้แก่ ด้านหนังสือเรียน ด้านอุปกรณ์การเรียน ด้านเครื่องแบบนักเรียน และด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่ง 

มี ๒ ส่วน คือ

   ส่วนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทางการบริหารจัดการนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมี

คณุภาพในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ เป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า ๕ ระดับ 

   ส่วนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่าง

มีคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ เป็นแบบ

ค�าถามปลายเปิด (Open Ended Questions)

 ๓. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม

เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้โดยศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม และได้น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน ๕ คน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม และได้น�าแบบสอบถามทีส่ร้างขึน้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน ๕ คน เพือ่พจิารณาหาค่าความเทีย่งตรง

เชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการหาค่าดชันคีวามสอดคล้องกนัระหว่างข้อค�าถามแต่ละข้อกบัวตัถปุระสงค์ 

(Index of Item Objective Congruence : IOC ) โดยเลือกค�าถามที่มีค่า IOC ที่มีค่าตั้งแต่ o.๖๗ - ๑.oo ทุกข้อ

แล้วน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา

  ๖๐ บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ ๘, กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์, ๒๕๕๓) หน้า ๔๓.

๑๑๘
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ข้ันพืน้ฐาน และครทูีรั่บผดิชอบนโยบายเรยีนฟรี ๑๕ ปีในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สังกดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน ๓o คน หาความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสอบถาม

ทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ความเชื่อมั่น

เท่ากับ o.๙๘

 ๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท�าหนังสือถึงผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและครูที่รับผิดชอบ

นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามด้วยตนเองโดยนัดวันเวลาในการเก็บ

แบบสอบถามคืน ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ�านวน ๒๔๖ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๙๙ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม

ส�าเร็จรูป แล้วน�าเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอแนะต่อไป

๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด จ�านวน ๒๔๖ ฉบับ มาตรวจความสมบูรณ์แล้วน�ามา

วิเคราะห์และเสนอข้อมูล ดังนี้

 ๔.๑ ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ท�าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถี ่(Frequency) 

และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 ๔.๒ สภาพการบริหารจัดการนโยบายเรียนฟรี ๑๕ปี อย่างมีคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาแปลความหมายของค่าเฉลี่ย

 ๔.๓ แนวทางการบริหารจัดการนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพใน

 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ เป็น

แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Questions) ท�าการวเิคราะห์ข้อมูลโดยการวเิคราะห์เนือ้หา โดยแจกแจง

เป็นความถี่ และค่าร้อยละ 

๕. สรุปผลการวิจัย
 ๕.๑ สภาพการด�าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ภาพรวมมีการด�าเนินงานในระดับมากหาก

พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านหนังสือเรียน ด้านอุปกรณ์การเรียน ด้าน

เครื่องแบบนักเรียน และด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามล�าดับ 

 ๕.๒ แนวทางการด�าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ด้านหนังสือเรียน สถานศึกษาควรด�าเนิน

การคัดเลือกหนังสือเรียนโดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้น

ฐาน และกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ควรมีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ายและคณะกรรมการวิชาการอย่าง

ชัดเจน ด้านอุปกรณ์การเรียน สถานศึกษาควรจัดท�าหลักฐานการจ่ายเงินอย่างชัดเจน ควรติดตามดูแลนักเรียน

เก่ียวกับการซื้ออุปกรณ์การเรียนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ควรก�าชับให้นักเรียนหรือผู้ปกครองลงลายมือช่ือรับ

เงินในหลักฐานการจ่ายเงินให้ครบทุกคน ด้านเครื่องแบบนักเรียน สถานศึกษาควรแต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย 

๒ คน เพื่อร่วมกันจ่ายเงินให้กับนักเรียน ควรท�าหลักฐานการจ่ายเงินอย่างชัดเจน ควรมีการติดตามดูแลว่า

นักเรียนน�าเงินไปซื้อเครื่องแบบนักเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ทุกคน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา

๑๑๙
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ควรมีการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ควรให้บริการสารสนเทศ ICT ปีละ

อย่างน้อย ๔o ชั่วโมงต่อคน ควรก�าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของภาคี ๔ ฝ่าย

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๖. อภิปรายผล
 จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ มีประเด็นเพื่อการอภิปรายผลจากข้อค้น

พบใหม่ที่ได้จากการวิจัย ดังนี้

 ๖.๑ สภาพการด�าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ภาพรวมมีการด�าเนินงานในระดับมากหาก

พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านหนังสือเรียน ด้านอุปกรณ์การเรียน ด้าน

เครือ่งแบบนกัเรียนและด้านกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามล�าดบั ท้ังน้ีเป็นเพราะส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี เพื่อตอบสนอง

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ๖๑ ที่ก�าหนดให้นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพเป็น

นโยบายเร่งด่วนของรฐับาลเพือ่ให้ผูเ้รยีนได้รบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ๑๕ ปี ตัง้แต่ชัน้อนบุาล ๑ จนถงึชัน้มธัยมศึกษา

ตอนปลาย ทัง้ระดบัสามัญศกึษาและประเภทอาชวีศกึษาอย่างทัว่ถงึ มคีณุภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท้ังนีส้�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามีการวางแผนการด�าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนมีการประชาสัมพันธ์การด�าเนินงาน มีปฏิทิน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจนสู่ระดับปฏิบัติหมายถึงสถานศึกษา เพื่อผู้บริหารสถานศึกษาและครู เข้าใจ ตระหนักถึง

ความส�าคัญของการด�าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชน์สูงสุดท่ีจะเกิด

ขึน้ในด้านการบรหิารจดัการสถานศกึษาคอืคณุภาพของผูเ้รียนสอดคล้องกบัมานสั เจริญรัตน์ ๖๒ ได้ศึกษาเร่ืองการ

ประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดี อย่างมีคุณภาพของโรงเรยีนวัดบ�าเพญ็เหนือ สงักดักรงุเทพมหานครในส�านกังาน

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมด้านกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงการเรียนฟรี 

เรียนดี อย่างมีคุณภาพมีผลการประเมินในระดับที่สูงกว่าร้อยละ ๘o ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งอยู่ในระดับที่สูงมากอัน

เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการด�าเนินงานตามกระบวนการคุณภาพ ซึ่งขับเคลื่อนให้โครงการมีความก้าวหน้าและ

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับการด�าเนินงานของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ๖๓ ที่ศึกษา

ความพงึพอใจทีม่ต่ีอนโยบายเรียนฟร ี๑๕ ปี อย่างมคีณุภาพ พบว่า ผู้บรหิารสถานศึกษา หวัหน้างาน และผู้ปฏบิตัิ

งานมีความรู้ ความเข้าใจในการด�าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพในระดับมาก

 ๖.๒ แนวทางการบรหิารจดัการนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นเพื่อการอภิปราย

ผลจากข้อค้นพบใหม่ที่ได้จากการวิจัย ดังนี้

  

  ๖๑ กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการด�าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๖.

  ๖๒ มานัส เจริญรัตน์, การประเมินโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพของโรงเรียนวัดบ�าเพ็ญเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร

ในส�านักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนวัดบ�าเพ็ญเหนือ, ๒๕๕๓), บทคัดย่อ. 

  ๖๓ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑, การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพของส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑, (อุทัยธานี : ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑, ๒๕๕๒), บทคัดย่อ.

๑๒๐
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ๖.๒.๑ ด้านหนังสือเรียน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดท�าค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและ

คัดเลือกหนังสือเรียนซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะ

กรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ทั้งนี้เป็นเพราะว่าหนังสือเรียนส�าหรับนักเรียนเป็นอุปกรณ์ส�าคัญในการเรียนรู้จึงต้องได้ผู้ที่

มีความรู้และประสบการณ์ ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการเรียนรู้ เช่นผู้ปกครองและนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดหาและคัดเลือกหนังสือเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความ

พร้อมในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตอ่ไป นอกจากนี้สถานศึกษายังตอ้งมีการวางแผนการด�าเนินงานอย่างเป็นขั้น

ตอน มีการประชาสัมพันธ์การด�าเนินงาน มีปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เมื่อผู้บริหารและครูเข้าใจแนวทางการ

ด�าเนนิงานด้านหนงัสอืเรยีนกจ็ะท�าให้ใส่ใจในการเตรยีมความพร้อมในการด�าเนนิงานอย่างมปีระสิทธภิาพ อย่างไร

กต็ามพบว่า งบประมาณในการจดัซือ้ทีไ่ด้รบัไม่เพยีงพอกบัความต้องการทีม่จีรงิ จ�านวนหนงัสอืทีส่ัง่ซ้ือไม่เพยีงพอ

ในการจดัให้นกัเรยีนได้ยมืเรยีนได้ครบทกุคนสอดคล้องกบังานวจิยัของอ่องจติ เมธยะประภาส ๖๔ พบว่า แนวทาง

ในการด�าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในด้านหนงัสอืเรยีนยงัไม่เพยีงพอในแต่ละภาคเรยีน สอดคล้องกบัฤทธิธ์ ีพ่ออามาตย์ ๖๕ ได้ศึกษาเร่ืองการประเมิน

โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ในโรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพร อภัยโส) สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

พบว่า ในด้านปัจจัยน�าเข้าผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่า โรงเรียนได้รับงบประมาณเหมาะสมพอเพียงน้อยที่สุดคือ

ค่าหนังสือเรียนและจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ๖๖ ได้ส�ารวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ พบ

ว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจในด้านหนังสือเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด

  ๖.๒.๒ ด้านอปุกรณ์การเรยีน สถานศกึษาต้องจดัท�าหลกัฐานการจ่ายเงนิให้ชัดเจนทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจะโอนเงนิงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรยีนซึง่เป็นเงินอุดหนนุท่ัวไป 

เข้าบัญชีเงินฝากของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาต้องจ่ายเงินสดให้กับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อน�าไปซื้ออุปกรณ์

ที่ต้องใช้ในการเรียนของนักเรียนตามความต้องการเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องด�าเนิน

การอย่างโปร่งใส ยุติธรรมและเป็นไปตามระเบียบ เพื่อให้ต้นสังกัดสามารถตรวจสอบได้ ส่วนรายการที่มีสถาน

ศึกษาด�าเนินงานเสร็จสิ้นน้อยกว่ารายการอื่นคือการได้รับใบเสร็จรับเงินค่าซื้ออุปกรณ์การเรียนจากนักเรียนหรือ

ผู้ปกครองครบทุกคน ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการด�าเนินงานท่ีก�าหนดให้ผู้ปกครองรับเงินจากสถานศึกษาก่อนและ

น�าใบเสรจ็ทีซ่ือ้สนิค้าจากทางร้านค้ามาส่งคนืให้กบัสถานศกึษา ซ่ึงการด�าเนนิการดังกล่าวมคีวามยุง่ยากและล่าช้า

ในการด�าเนินการเนื่องจากผู้ปกครองบางส่วนน�าเงินดังกล่าวไปซื้อสินค้าใกล้บ้านซึ่งไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินที่ถูก

ต้อง จึงต้องกลับไปแก้ไขใบเสร็จใหม่ หรือผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจ จึงไม่ได้น�าส่งใบเสร็จรับเงิน ด้วยเหตุนี้ทาง

สถานศึกษาจึงต้องมีการติดตามทวงถามท�าให้เกิดความล่าช้าในการด�าเนินงานสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรษ

มนต์ สวุรรณอนิทร์ ๖๗ พบว่า การด�าเนนิการของสถานศึกษาเกีย่วกบัค่าเครือ่งแบบนกัเรยีนและอุปกรณ์การเรยีน

โดยการจ่ายเงินให้แก่ผูป้กครองนักเรยีนไปด�าเนนิการจดัซือ้เองและให้น�าใบเสรจ็รบัเงนิมาแสดงนบัเป็นภาระของผู้

  ๖๔ อ่องจิต เมธยะประภาส, เรื่องเดียวกัน
  ๖๕ ฤทธิ์ธี พ่ออามาตย์, การประเมินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ในโรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพร อภัยโส) สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม, (ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๔), บทคัดย่อ.
  ๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, รายงานสรุปผลการส�ารวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องการด�าเนินงานโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี 

อย่างมีคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๒), บทคัดย่อ.
  ๖๗ พรรษมนต์ สุวรรณอินทร์, การน�านโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการ

กรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักบริหารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษา, ๒๕๕๒), หน้า ๒๔.

๑๒๑
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ปกครองนกัเรยีนและสถานศกึษาในการตรวจสอบตดิตามใบเสร็จรับเงนิเพราะท�าให้เกดิความล่าช้าในการส่งหลัก

ฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ แผ้วพลสง ๖๘ ที่ได้ศึกษาสภาพปัญหาของผู้ปกครองที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 

๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และได้ให้แนวทางเสนอแนะว่า ควรปรับระบบ

การบริหารจัดการเกี่ยวกับ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบส�าคัญรับเงิน ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

  ๖.๒.๓ ด้านเครื่องแบบนักเรียน จะเห็นได้ว่าแนวปฏิบัติของสถานศึกษาด้าน

  เครื่องแบบนักเรียนมีความสอดคล้องกับด้านหนังสือเรียน และด้านอุปกรณ์การเรียนซึ่งสถาน

ศึกษาส่วนใหญ่ได้ให้ความส�าคัญกับการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการด�าเนินงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งการจัดท�าหลัก

ฐานการเบิกจ่ายเงินให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อให้การด�าเนินงานมีความโปร่งใส ยุติธรรมและเป็นไปตาม

กฎระเบยีบ เพือ่ให้ต้นสงักดัตรวจสอบได้ ส่วนรายการทีส่ถานศึกษาด�าเนนิการเสรจ็สิน้น้อยกว่ารายการอ่ืน ได้แก่ 

การติดตามดูแลนักเรียนมีเคร่ืองแบบนักเรียนจริง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเป็นประเด็นที่ทางสถานศึกษาไม่ค่อย

ให้ความส�าคัญเนื่องจากงบประมาณเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพที่ทางรัฐจัดให้กับนักเรียนไม่เพียงพอในการ

ใช้จ่ายจรงิเพราะในสภาพความเป็นจรงิราคาชดุนกัเรยีน ๑ ชุด สงูกว่าค่าเครือ่งแบบนกัเรยีนทีร่ฐัให้ความช่วยเหลอื

ดงันัน้ ผูป้กครองจึงใช้เงนิมากกว่าทีไ่ด้รบัไปซือ้ชดุนกัเรยีน ข้อค้นพบนีส้อดคล้องกบังานวจิยัของ เพญ็สริ ิพกัตร์ผ่องศร ี๖๙

ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่าย

ของผู้ปกครองในด้านเครื่องแบบนักเรียนส่วนใหญ่ใช้จ่ายมากกว่า ร้อยละ ๘๔.๒ โดยจะใช้จ่ายเงินมากกว่าเงินที่

ได้รับระหว่าง ๕oo - ๒,ooo บาท ในท�าทองเดียวกัน ธมญย์รัตน์ เจริญรัตน์ ๗๐ ได้ศึกษาการประเมินโครงการ

เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในส�านักงานเขตมีนบุรี ในด้านปัจจัยน�าเข้า 

กระบวนการปฏิบัติ และผลการด�าเนินงานของโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพและได้ให้ข้อเสนอแนะ

ว่า กระบวนการด�าเนินงานตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพซึ่งจัดสรรงบประมาณให้กับนักเรียน

เป็นรายหัว ควรให้สถานศึกษาส�ารวจความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองตามสภาพที่เป็นจริง ควรให้สถาน

ศกึษาแต่ละแห่งบรหิารงบประมาณเองภายในวงเงนิทีไ่ด้รบัจดัสรรหรอืมอบเงนิให้นกัเรยีนหรอืผู้ปกครองไปบรหิาร

จัดการเองตามระเบียบที่ก�าหนด และจากการวิจัยของ เสกสรร กาศโอสถ ๗๑ พบว่า ผลเสียที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

บางคนที่มีฐานะยากจน มีค่าใช้จ่ายเรื่องอาหาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แนวทางการปฏิบัติควรค�านึงถึงหลัก

ความเสมอภาคในการจัดสรรงบประมาณให้กับนักเรียนทุกคนและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ

ท่ีแท้จริงของนักเรียน เพราะนักเรียนบางกลุ่มมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีความต้องการให้รัฐเข้าไปช่วย

เหลือเป็นพิเศษมากกว่านักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดี

  ๖.๒.๔ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาส่วนใหญ่ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

  การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต ๔ ได้ด�าเนนิงานตามนโยบายเรยีนฟร ี๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

แต่มีส่วนน้อยท่ีด�าเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ครบตามขั้นตอนการด�าเนินงาน เช่น การจัดกิจกรรม

  ๖๘ ณรงค์ แผ้วพลสง, ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ 

เขต ๑, (ออนไลน์. แหล่งที่มา : http://www.buriramI.go.th, ๒๕๕๔), สืบค้น ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

  ๖๙ เพ็ญสิริ พักตร์ผ่องศรี, การประเมินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ในจังหวัดเชียงใหม่, (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่, ๒๕๕๔), บทคัดย่อ.

  ๗๐ ธมญย์รัตน์ เจริญรัตน์, การประเมินโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในส�านักงาน

เขตมีนบุรี, (ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓), บทคัดย่อ.

  ๗๑ เสกสรร กาศโอสถ. ผลดีและผลเสียของนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.,, ๒๕๕๓).
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พัฒนาผู้เรียนโดย ไม่ผ่านความเห็นชอบร่วมกันของภาคี ๔ ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้าน

การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ด้านการจัดให้บริการสารสนเทศ ICT ไม่ครบอย่างน้อย ๔o ชั่วโมง

ต่อนกัเรยีนหนึง่คนปีการศกึษาเน่ืองจากบรบิทของสภาพปัญหาของสถานศกึษาแต่ละแห่งมคีวามแตกต่างกนั ควร

จดัหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์เพือ่บรกิารนกัเรยีนให้เพียงพอ อีกท้ังจดัหาและฝึกอบรมบคุลากรในด้านนีใ้ห้เพียงพอใน

การถ่ายทอดกระบวนการเรยีนรูแ้ละแก้ไขซ่อมแซมบ�ารงุรกัษาเครือ่งคอมพิวเตอร์ตลอดจนสือ่เทคโนโลยต่ีางๆให้

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ๗๒ การด�าเนินการในด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ 

กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมการ

บริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับและงบเงินอุดหนุน

รายหัวปกติ ต้องให้ภาคี ๔ ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมพิจารณาด�าเนินกิจกรรม

ตามแผนงาน โครงการแต่ละกิจกรรมทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทมีการประเมินและ

รายงานผลการด�าเนินงานในแต่ละกิจกรรมตามระยะเวลาจนสิ้นสุดแต่ละกิจกรรม

๗. ข้อเสนอแนะ
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ 

  ๗.๑.๑ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการนิเทศ ก�ากับ ติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงาน

ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าประสงค์ที่หลักสูตรก�าหนด

  ๗.๑.๒ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาควรให้สถานศึกษาทีพ่บปัญหาด้านหนงัสอืเรยีน จัดให้มกีาร

ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ถึงแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน

  ๗.๑.๓ ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาควรมกีารประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนควบคู่

กับการด�าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

  ๗.๑.๔ สถานศกึษาควรมกีารก�าหนดแนวทางในการด�าเนนิการตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่าง

มีคุณภาพ โดยเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน ได้มีส่วน

ร่วมในการก�าหนดกิจกรรมอย่างแท้จริง

  ๗.๑.๕ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะการบริการสารสนเทศ (ICT)

  ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาควรมกีารส�ารวจเครือ่งคอมพวิเตอร์ก่อนและจดัสรรให้สถานศกึษาที่

ขาดแคลนก่อนด�าเนนิกิจกรรม ตลอดจนควรจดัอบรมครูทีร่บัผดิชอบในการจดัการเรียนการสอนด้านคอมพวิเตอร์

ควบคู่กันไปด้วย

 ๗.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  ๗.๒.๑ ควรวจิยัทศันคตขิองนกัเรียนและผู้ปกครองท่ีมีต่อนโยบายเรียนฟร ี๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ๗.๒.๒ ควรวิจัยแนวทางการจัดสรรงบประมาณนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ เพื่อที่

จะได้ผลการวิจัยที่ชัดเจนมากขึ้น

  ๗.๒.๓ ควรวจัิยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ในการด�าเนนิการ

ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

  ๗๒ กระทรวงศึกษาธิการ, เรื่องเดียวกัน
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  ๗.๒.๔ ควรวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยและพัฒนาถึงปัจจัยที่ส่งผลท�าให้การบริหารจัดการ

การด�าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น

เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ชัดเจนและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของเด็กและเยาวชนตามความคิดเห็น

ของผู้ปกครอง ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

OPINIONS OF THE GUARDIANS TOWARDS BEHAVIOUR OF USING THE EIGHT 

MORAL PRINCIPLES FOR CHILDREN AND YOUTHS IN KOH YOR SUB-DISTRICT, 

MUANG DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE.

จินตนา ฉลองเนตรสดใส *

บทคัดย่อ

 การวิจัยครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ (๑) เพือ่ศกึษาตรวจสอบการปฏบิตังิานของแปดหลักคุณธรรมส�าหรบั

เด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามความคิดเห็นของผู้ปกครองใน ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา (๒) เพื่อ

ศึกษาการปฏิบัติของ ๘ คุณธรรม หลักการส�าหรับเด็กและเยาวชนข้ึนอยู่กับพ่อแม่มีความคิดเห็นที่จ�าแนกตาม

เพศอายรุะดบัการศกึษาอาชีพและรายได้และ (๓) เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัวธิกีารส่งเสรมิการปฏบิตัขิอง ๘ 

คุณธรรมส�าหรับเด็กและเยาวชนขึ้นอยู่กับพ่อแม่ความคิดเห็น ประชากรของการศึกษาประกอบด้วยเด็ก ๔,๗๒๑ 

และผู้ปกครองเยาวชนในต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (SRS) ชุดตัวอย่าง

ได้โดยเริ่มต้นเป็น ๓๕๐ ของการสุ่มตัวอย่างอยู่บนพื้นฐานของความเรียบง่ายของกระบวนการของการก�าหนดที่ 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเครจซีและมอร์แกนตาราง สถิติที่ใช้คือร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, 

F-test และส�าคัญน้อยแตกต่างกัน (LSD)

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

 ๑. ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติในแปดหลักคุณธรรมส�าหรับเด็กและเยาวชนใน ๘ 

ด้านโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( =๓.๖๗) เมื่อทุกแง่มุมของความรักแต่ละคนถูกน�ามาพิจารณาชาติศาสนาและพระ

มหากษัตริย์อยู่ในระดับที่สูงที่สุด ( =๓.๗๒) ในขณะที่การแสวงหาความรู้อยู่ใน ( =๓.๗๐) และระดับต�่าสุดคือ

ด้านวินัย ( =๒.๘๘) 

 ๒. ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติในแปดหลักคุณธรรมส�าหรับเด็กและเยาวชนใน

๘ ด้านตามเพศพบว่าโดยรวมแต่ละด้านอยู่ในระดับสูง ( =๓.๔๕ และ ๓.๕๐) ตามอายุด้านโดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ( =๓.๔๗, ๓.๕๒, ๓.๔๗ และ ๓.๔๑) ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาด้านโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

( ) = ๓.๓๘, ๓.๓๕, ๓.๕๐ และ ๓.๗๔) ส�าหรับการประกอบอาชีพด้านโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ) = 

๓.๔๗,๓.๓๗,๓.๕๙ และ ๓.๕๙) ในแง่ของรายได้ด้านโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ) = ๓.๔๙, ๓.๔๔, ๓.๕๑ 

และ ๓.๕๐)

 ๓. ผลการเปรยีบเทยีบตามเพศด้านโดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถิติที ่๐.๕ และมนักไ็ม่

ได้สอดคล้องกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้และเมือ่แต่ละด้านได้รบัการพิจารณาทุกด้านไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคัญทาง

สถติทิี ่๐.๕ ตามอายโุดยรวมด้านทีแ่ตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส�าคญัทางสถติทิี ่๐.๕ และไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานที่

  * นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๑๒๖



126 127
การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

ตัง้ไว้ ส�าหรบัระดับการศกึษาด้านโดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคัญทางสถติทิี ่๐.๕ และมนักไ็ม่ได้สอดคล้อง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว้และเมื่อแต่ละด้านได้รับการพิจารณาทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ ๐.๕ 

ในแง่ของการท�างานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ ๐.๕ และมันก็สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง

ไว้ ตามด้านรายได้โดยรวมด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ ๐.๕ และมันก็สอดคล้องกับสมมติฐานที่

ตั้งไว้

 ๔. ในข้อเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางในการสนบัสนนุการปฏบิตังิานของแปดหลกัคุณธรรมส�าหรบัเดก็

และเยาวชนตามความคิดเห็นของพ่อแม่ที่มีเจ็ดข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้:

 ๑) ในด้านความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รุ่นเล็กควรได้รับการสนับสนุนและหล่อเลี้ยงจะรู้

พุทธศาสนาชีวิตของพระพุทธเจ้าและความรักและความศรัทธาในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ควรจะได้รับ

การปลูกฝัง

 ๒) เยาวชนควรได้รับการปลูกฝังความซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม

 ๓) เยาวชนควรได้รับการอบรมจะได้รับการรักษาวินัย

 ๔) เยาวชนควรได้รับการสนับสนุนที่มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ที่จะสร้างองค์ความรู้

 ๕) เพียงพอส�าหรับการใช้ชีวิตวัยรุ่นควรได้รับการสนับสนุนที่จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

 ๖) เยาวชนควรได้รบัการอบรมจะต้องรับผดิชอบส�าหรับการปฏบิติัหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายและผลงาน

 ๗) เยาวชนควรได้รับการอบรมให้มีความรักความเป็นไทย, การอนุรักษ์กิจกรรมและประเพณีไทย

 ๘) เยาวชนควรได้รับการอบรมให้มีจิตสาธารณะ

ค�าส�าคัญ : หลักคุณธรรม ๘ ประการ, ความคิดเห็น, เด็ก, เยาวชน

Abstract

 The quantitative study aimed (1) to study the practice of the eight moral principles for 

children and youths according to their parents’ opinions in Kor Yor sub-district, Muang district, 

Songkhla province, (2) to study the practice of the 8 moral principles for children and youths 

based on parents’ opinions classified by gender, age, education, career and income, and (3) to 

study suggestions about ways to promote the practice of the 8 moral principles for children and 

youths based on parents’ opinions. The population of the study consisted of 4,721 children and 

youths’ parents in Kor Yor sub-district, Muang district, Songkhla province with simple random 

sampling (SRS).The sample set was 350 of sampling based on the simplification of the process 

of determining the sample size by Krejcie & Morgan table. Statistics used was Percentage, Mean, 

Standard Deviation, t-test, F-test and Least Significant Different (LSD)

 Findings were as follows:

 1. Parents’ opinions on the practice of the eight moral principles for children and 

youths in 8 aspects overall were in a high level ( =3.67). When each aspect of love was taken 

๑๒๗
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into consideration, Nation, Religion and Monarchy was at the highest level ( =3.72), whereas 

seeking for knowledge was in ( =3.70) and the lowest level was disciplinary aspect ( =2.88). 

 2. Parents’ opinions on the practice of the eight moral principles for children and 

youths in 8 aspects according to gender showed that overall each aspect was in a high level 

( = 3.45 and 3.50). According to age, the overall aspect was in a moderate level ( = 3.47, 3.52, 

3.47, and 3.41). Based on education level, overall aspect was in moderate level ( ) =3.38, 3.35, 

3.50 and 3.74). For career, the overall aspect was in a moderate level ( ) = 3.47, 3.37, 3.59 and 

3.59). In terms of income, the overall aspect was a moderate level ( ) =3.49, 3.44, 3.51 and 3.50).

 3. In comparative result, based on gender, the overall aspect was not statistically 

significant difference at 0.5 and it was not accorded with the hypothesis and when each aspect 

was considered, all aspects were not statistically significant difference at 0.5. According to age, 

the overall aspect was not statistically significant difference at 0.5 and was not accorded with 

the hypothesis. For education level, the overall aspect was not statistically significant difference 

at 0.5 and it was not accorded with the hypothesis and when each aspect was considered, all 

aspects were not statistically significant difference at 0.5. In terms of career, the overall was 

statistically significant difference at 0.5 and it was accorded with the hypothesis. According 

income aspect, the overall aspect was statistically significant difference at 0.5 and it was 

accorded with the hypothesis.

 4. In suggestions on the guideline in supporting the practice of the eight moral principles

for children and youths according to their parents’ opinions, there were seven suggestions as 

follows :

 1) In love aspect in Nation, Religion and Monarchy, young generations should be 

supported and nurtured to know Buddhism, the life of the Buddha and love and faith in the 

Nation, Religion and Monarchy should be cultivated.

 2) Youths should be cultivated to be honest and upright

 3) Youths should be trained to be disciplined.

 4) Youths should supported with useful activity that creates body of knowledge

 5) For sufficient living, youths should be supported to live sufficiently 

 6) Youths should be trained to take responsibility for their assigned duty and works 

 7) Youths should be trained to love Thai identity, conserve Thai activity and traditions 

 8) Youths should be trained to have public mind.

Keywords : The Practice of the Eight Moral Principles, Parents’ Opinions, Children, Youths
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๑. บทน�า
 การพัฒนามนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงการฝึกฝนพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ตามหลัก

ไตรสิกขา อันประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา หรืออีกนัยหนึ่งคือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญาไปพร้อมกัน โดย

เน้นทีก่ารพฒันาปัญญาเป็นแกนหลกัส�าคญัของกระบวนการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการฝึกฝนให้เกดิความรู้ความ

เข้าใจในส่ิงทัง้หลายตามทีเ่ป็นจรงิ สามารถเข้าใจเหตปัุจจยัและแก้ไขปัญหาได้ มีความประพฤตท่ีิเป็นมาตรฐานใน

สังคม มีจิตใจที่ผ่องใส เบิกบาน เป็นอิสระทั้งภายนอกและภายใน ดับความทุกข์ ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับตน 

สามารถเป็นที่พึ่งให้กับตนเองได้

 เพือ่ให้การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานสอดคล้องกบัสภาพความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิสังคมและความ

เจริญก้าวหน้าทางวทิยาการ เป็นการสร้างกลยทุธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก ปลูกฝังให้

ผู้เรียนมีจิตส�านึกในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นไปตามเจตนารมณ์มาตรา ๘๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยก�าหนดคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ดังนี้ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต ๓. มีวินัย ๔.ใฝ่รู้ ๕. อยู่อย่างพอเพียง ๖. มุ่งมั่น

ในการท�างาน ๗. รักความเป็นไทย ๘. มีจิตสาธารณะ ๗๓ 

 ด้วยความเป็นมาและความส�าคัญในประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจเลือกที่จะศึกษาการปฏิบัติ

ตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของเด็กและเยาวชนตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอ

เมือง จังหวัดสงขลา เพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้ในการ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผู้เรียน อันได้แก่ นักเรียนในระดับ

ประถมศึกษา ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อจักได้เป็นพลเมืองไทย

อย่างมีความสุขและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของเด็กและเยาวชน ตามความคิด

เห็นของผู้ปกครองต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 ๒.๒ เพือ่เปรยีบเทยีบการปฏิบัติตามหลกัคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการของเดก็และเยาวชน ตามความ

คิดเห็นของผู้ปกครอง ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ�าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ

และรายได้

 ๒.๓ เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 

๘ ประการของเด็กและเยาวชน ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

  ๗๓ กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๑), หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 

๑๒๙
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๓. วิธีการด�าเนินการวิจัย
 ๓.๑ ขอบเขตด้านประชากร 

 ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน ในเขตต�าบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา จ�านวน ๔,๗๒๑ คน ๗๔

 ๓.๒ ขอบเขตด้านเนื้อหา

 การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของเด็กและเยาวชนตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง 

ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลาประกอบด้วย

  ๑) ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

  ๒) ด้านซื่อสัตย์สุจริต

  ๓) ด้านมีวินัย 

  ๔) ด้านใฝ่รู้ 

  ๕) ด้านอยู่อย่างพอเพียง

  ๖) ด้านมุ่งมั่นในการท�างาน

  ๗) ด้านรักความเป็นไทย

  ๘) ด้านมีจิตสาธารณะ

 ๓.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่

 พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๔. ผลการวิจัย
 การวจิยัเรือ่ง “การปฏบิติัตามหลกัคณุธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการของเดก็และเยาวชนตามความคิดเหน็

ของผู้ปกครอง ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา” ศึกษาความคดิเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม

พืน้ฐาน ๘ ประการของเดก็และเยาวชนตามความคดิเห็นของผูป้กครอง ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา” 

สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้

 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

  ๑) จ�าแนกตามเพศ พบว่า ผูป้กครองทีผู้่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ�านวน ๒๑๑ 

คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๙ และเป็นเพศชาย จ�านวน ๑๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๑

  ๒) จ�าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ปกครองที่ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ�านวน 

๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๙ รองลงมา อายุ ๓๐ – ๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ อายุต�่ากว่า ๓๐ ปี จ�านวน 

๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๑ และ อายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จ�านวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ 

  ๓) จ�าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดับการ

ศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ�านวน ๑๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๙ รองลงมาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

จ�านวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๖ ประถมศึกษา จ�านวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๖ และ ต�่าสุด การ

ศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ�านวน ๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐

  ๗๔ องค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะยอ, [ออนไลน์], ส�านักบริหารการทะเบียน อ�าเภอเมืองสงขลา กรมการปกครอง. ณ วันที่ ๒๔ เดือน

เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗, www.kohyor.go.th/content/history, [๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗]

๑๓๐
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  ๔) จ�าแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ปกครองที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้างทั่วไป 

จ�านวน ๑๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๗ รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ�านวน ๑๑๔ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๒.๕๗ อาชีพเกษตรกรรม จ�านวน ๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๙ อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ต�่า

สุด จ�านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๗ 

  ๕) จ�าแนกตามรายได้ พบว่า ผู้ปกครองที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้ต�่ากว่า 

๑๐,๐๐๐ บาท จ�านวน ๑๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๑ รองลงมา คือ ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท จ�านวน ๑๐๖ 

คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๙ รายได้ ๒๐,๐๐๑ -๓๐,๐๐๐ บาท จ�านวน ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๔ รายได้ 

๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไปจ�านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๖

 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของเด็กและ

เยาวชนตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดังนี้

 ความคดิเหน็ของผูป้กครองทีมี่ต่อการปฏบิตัติามหลกัคณุธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการของเดก็และเยาวชน

ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรวมทั้ง ๘ ด้าน อยู่ในระดับมาก

( =๓.๖๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =๓.๗๒) รองลงมา คือ 

ด้านใฝ่รู้มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๗๐) ส่วนด้านมีวินัย มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ( =๒.๘๘) 

 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของเด็กและ

เยาวชนตามความคดิเหน็ของผูป้กครอง ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ของประชาชนจ�าแนกตาม

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ดังนี้

  ๑) ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของเด็กและเยาวชนตาม

ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ�าแนกตามเพศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

( =๓.๔๕ และ ๓.๕๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย เพศชาย พบว่า 

ด้านมีวินัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =๓.๗๑) รองลงมา คือ ด้านมุ่งมั่นในการท�างาน ( =๓.๖๔) ส่วนด้านซื่อสัตย์สุจริต

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =๒.๙๑) เพศหญิง พบว่า ด้านมุ่งมั่นในการท�างานและด้านรักความเป็นไทยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

( =๓.๗๒) รองลงมา คือ ด้านมีวินัย ( =๓.๗๐) ส่วนด้านซื่อสัตย์สุจริตมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =๒.๘๕)

  ๒) ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการของเด็ก

และเยาวชน จ�าแนกตามอายุ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =๓.๕๒, ๓.๔๗, ๓.๔๗ และ ๓.๔๑) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อายุต�่ากว่า ๓๐ ปี พบว่า ด้านมุ่งมั่นในการท�างานมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =๓.๗๐) รองลงมาคือด้านมีวินัย ( =๓.๖๗) ส่วนด้านซื่อสัตย์สุจริตมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ( =๓.๐๒) 

อายุ๓๑–๔๐ปี พบว่า ด้านมีวินัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =๓.๗๕) รองลงมา คือด้านใฝ่รู้ ( =๓.๗๒) ส่วนด้านซื่อสัตย์

สจุรติมค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ( =๒.๘๕) อาย ุ๔๑–๕๐ ปี พบว่า ด้านรกัความเป็นไทยมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ( =๓.๗๓) รองลงมา

คือด้านมุ่งมั่นในการท�างาน ( =๓.๗๒) ส่วนด้านซ่ือสัตย์สุจริตมีค่าเฉล่ียต�่าสุด ( =๒.๘๑) อายุ ๕๑ ปีขึ้นไป

พบว่า ด้านมีวินัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =๓.๖๔) รองลงมาคือด้านใฝ่รู้ ( =๓.๖๐) ส่วนด้านซื่อสัตย์สุจริตมีค่าเฉล่ีย

ต�่าสุด ( =๒.๘๔)

  ๓) ความคดิเหน็ของผูป้กครองทีม่ต่ีอการปฏบิตัติามหลกัคณุธรรมพืน้ฐาน ๘ ประการของเดก็และ

เยาวชน ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จงัหวัดสงขลา จ�าแนกตามระดบัการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 

๓.๓๘, ๓.๓๕, ๓.๕๐ และ ๓.๗๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ระดับ

๑๓๑



132 133รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

การศึกษาประถมศึกษา พบว่า ด้านรักความเป็นไทยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =๓.๕๘) รองลงมาคือด้านใฝ่รู้และด้านมุ่ง

มั่นในการท�างาน ( =๓.๕๕) ส่วนด้านซื่อสัตย์สุจริตมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ( =๒.๙๘) ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือ

เทยีบเท่าพบว่าด้านซือ่สตัย์สจุรติมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ( =๓.๕๕) รองลงมาคือมุ่งม่ันในการท�างาน ( =๓.๕๔) ส่วนด้าน

ซือ่สตัย์สจุรติมค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ( =๒.๖๙) ระดับการศกึษาอนปุรญิญาหรอืเทยีบเท่าพบว่าด้านมวีนิยั มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ 

( =๓.๘๖) รองลงมาคือด้านมีจิตสาธารณะ ( =๓.๗๖) ส่วนด้านซื่อสัตย์สุจริตมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ( =๒.๗๙) ระดับ

การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป พบว่า ด้านมุ่งมั่นในการท�างานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =๔.๐๔) รองลงมาคือด้านมีวินัย (

=๓.๙๗) ส่วนด้านซื่อสัตย์สุจริตมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ( =๓.๑๑)

  ๔) ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของเด็กและเยาวชนตาม

ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ�าแนกตามอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง ( =๓.๔๗, ๓.๓๗, ๓.๕๙ และ ๓.๕๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย อาชีพเกษตรกรรม พบว่า ด้านรักความเป็นไทยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =๓.๗๒) รองลงมาคือด้านมุ่งมั่นในการ

ท�างาน ( =๓.๖๙) ส่วนด้านซื่อสัตย์สุจริตมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ( =๒.๘๘) อาชีพรับจ้างทั่วไป พบว่า ด้านใฝ่รู้และด้าน

มุง่มัน่ในการท�างานมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ( =๓.๕๗) รองลงมาคอืด้านมวีนิยั ( =๓.๕๖) ส่วนด้านซือ่สตัย์สจุรติมค่ีาเฉลีย่

ต�่าสุด ( =๒.๘๔) อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว พบว่า ด้านมีวินัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =๓.๙๑) รองลงมาคือด้านมี

จิตสาธารณะ ( =๓.๘๗) ส่วนด้านซื่อสัตย์สุจริตมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ( =๒.๙๒) อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พบว่า 

ด้านรักความเป็นไทย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =๓.๘๕) รองลงมา คือ ด้านมุ่งมั่นในการท�างานและด้านมีจิตสาธารณะ 

( =๓.๘๔) ส่วนด้านซื่อสัตย์สุจริตมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ( =๒.๘๓)

  ๕) ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของเด็กและเยาวชนตาม

ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ�าแนกตามรายได้อยู่ในระดับปานกลาง

 ( =๓.๔๙, ๓.๔๔, ๓.๕๑ และ ๓.๕๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

พบว่า ผูป้กครองทีม่รีายได้ต�า่กว่า ๑๐,๐๐๐ บาท เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล�าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไป

หาน้อย พบว่า ด้านมุ่งมั่นในการท�างานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =๓.๖๘) รองลงมาคือด้านรักความเป็นไทย ( =๓.๖๗) 

ส่วนด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ( =๓.๐๐) ผู้ปกครองที่มีรายได้ ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท พบว่าด้าน

มุ่งมั่นในการท�างานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =๓.๖๘) รองลงมาคือด้านใฝ่รู้ ( =๓.๖๖) ส่วนด้านซื่อสัตย์สุจริตมีค่าเฉลี่ย

ต�่าสุด ( =๒.๘๖) ผู้ปกครองที่มีรายได้ ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท พบว่าด้านมีวินัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =๓.๘๖) 

รองลงมาคือด้านมีจิตสาธารณะ ( =๓.๘๒) ส่วนด้านซื่อสัตย์สุจริตมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ( =๒.๖๖) ผู้ปกครองที่มีราย

ได้๓๐,๐๐๑บาทขึ้นไปพบว่าด้านมีวินัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =๓.๙๑) รองลงมาคือ ด้านใฝ่รู้ ( =๓.๘๘) ส่วนซื่อสัตย์

สุจริตมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ( =๒.๙๔)

 ๔.๔ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของ

เด็กและเยาวชน ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ของประชาชน

ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่างกัน ดังนี้

 ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการไม่แตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความ

คิดเห็นต่อการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ 

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามหลัก

๑๓๒
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คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่

ตั้งไว้ ผู้ปกครองที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ แตกต่างกัน

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ .๐๑ ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ผูป้กครองทีม่รีายได้ ต่างกนั มคีวามคิดเหน็

ต่อการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งเป็นไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 ๔.๕ ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของ

เด็กและเยาวชน ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดังนี้

  ๑) ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ได้แก่ ควรส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและพุทธ

ประวัติ และควรปลูกฝังลูกหลานให้มีความรักและมีศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

  ๒) ด้านซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์สุจริต

  ๓) ด้านมีวินัย ได้แก่ ฝึกฝนให้เด็กและเยาวชนมีวินัย

  ๔) มีใฝ่รู้ ได้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้

  ๕) ด้านอยู่อย่างพอเพียงได้แก่ ควรส่งเสริม อนุรักษ์ให้เด็กและเยาวชนอยู่อย่างพอเพียง

  ๖) มุ่งมั่นในการท�างาน ฝึกให้เด็กและเยาวชนรับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

  ๗) ด้านรักความเป็นไทย อนุรักษ์ กิจกรรม และ ขนบธรรมเนียม แห่งความเป็นไทย

  ๘). ด้านมีจิตสาธารณะ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ

๕. อภิปรายผล
 ๕.๑ การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของเด็กและเยาวชนตามความคิดเห็นของผู้

ปกครอง ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่

ให้ความส�าคัญกับหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ เนื่องจากหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ สะท้อนให้เห็น

วิถีชีวิตรักความเป็นไทย สร้างความรัก ความสามัคคีในรักความเป็นไทย ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหา

กษัตริย์ สอดคล้องกับงานวิจัยของกัญจน์คหัฐ ปิยะกาญจน์ ๗๕ ได้ท�าการศึกษา “วิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

แก่เยาวชน” พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมที่ดี อยู่ในระดับพอใช้ถึงดีมาก ส่วนของผู้ปกครองใช้วิธีการ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ผสมผสานกัน ดังนี้ ๑) สั่งสอนอบรมโดยตรงโดยบอกให้กระท�า หรือห้ามกระท�า ใช้

การให้รางวัล และลงโทษ ๒) เป็นต้นแบบใน ๓ ลักษณะ คือ ตัวแบบจริง ตัวแบบสัญลักษณ์ และตัวแบบค�าบอก

เล่า ๓) สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระหว่างท�ากิจกรรมร่วมกันในวันหยุด ๔) ใช้หลักศาสนาด้วย

การพาบุตรหลานเข้าวัดท�าบุญในวันหยุด สวดมนต์ก่อนนอน ชี้แจงให้รู้บาปอันเกิดจากการท�าผิดศีล ๕ และชี้แจง

ให้เห็นผลของการกระท�า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายฤดี วรกิจโภคาทร รศ.ดร.และคณะ ๗๖ ได้ท�าการ

ศึกษาวิจัย “คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย” จากการวิจัยพบว่า ในการ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ๑๐ ประการ ดังนี้ ๑. มีจิตส�านึกดีรับผิดชอบต่อครอบครัว

  ๗๕ กัญจน์คหัฐ ปิยะกาญจน์, “วิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน”, วทิยานพินธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑติ, (บัณฑิต

วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓) หน้า ๑๑๑-๑๑๓.

  ๗๖ สายฤดี วรกิจโภคาทร รศ.ดร. และคณะ, “โครงการวจิยัคณุลกัษณะและกระบวนการปลูกฝังคณุธรรมและจรยิธรรมในประเทศไทย”,

ทุนสนบัสนนุงานวจัิยจากศนูย์ส่งเสรมิและการพฒันาพลงัแผ่นดนิเชงิคณุธรรม ส�านกังานบรหิารและพฒันาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน), (กรงุเทพมหานคร,

๒๕๕๒), หน้า ๑-๒.

๑๓๓
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และสังคม ๒. มีวิธีการผสมผสานคุณธรรม จริยธรรม เข้ากับวิถีชีวิตโดยรวม ๓. เล็งเห็นประโยชน์ และให้ความ

ส�าคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ๔. มีผู้น�าที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ของผู้มีคุณธรรมจริยธรรม สร้าง

ความเล่ือมใสศรัทธาจากบุคคลรอบข้าง ๕. ยึดแนวทางของศาสนาเป็นวิถีน�าในการด�าเนินการอย่างชัดเจนและ

ต่อเนื่อง ๖. มีการยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน มองบุคคลอื่นในด้านบวก สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกัน

และกนั ๗. มกีารส่ือสารทีด่กีบับคุคลทัง้ในภายในและภายนอกองค์กร มีการสนบัสนนุให้ก�าลังใจสมาชกิในองค์กร

ที่กระท�าความดีอย่างสม�่าเสมอ ๘. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนกัน

และกนัในการท�ากจิกรรมต่าง ๆ  ให้บรรลเุป้าหมาย ๙. ยดึม่ันในความดงีามและหม่ันกระท�าอย่างสม�า่เสมอ ๑๐. มี

เครอืข่ายเชือ่มโยง และการมส่ีวนร่วมของทุกฝ่ายทัง้ฝ่ายให้และฝ่ายรับ ท�าให้สามารถด�าเนนิงานได้ในหลายบริบท

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ผู้ปกครองส่วนมากให้ความส�าคัญและเห็น

คุณค่าของคุณธรรมพื้นฐาน สอดคล้องกับ วศิน อินทสระ ๗๗ ได้กล่าวถึงความส�าคัญของจริยธรรม ดังนี้ จริยธรรม

เป็นรากฐานอันส�าคัญแห่งความเจริญรุ่งเรืองความม่ันคงและความสงบสุขของปัจเจกชนสังคมและประเทศชาติ

อย่างยิ่งรัฐควรส่งเสริมประชาชนให้มีจริยธรรมเป็นอันดับแรกเพื่อให้เป็นแกนกลางของการพัฒนาด้านอื่น ๆ ทั้ง

เศรษฐกิจการศึกษาการเมืองการปกครองการพัฒนาที่ขาดจริยธรรมเป็นหลักยึดย่อมเกิดผลร้ายมากกว่าดีเพราะ

ผู้มีความรู้แต่ขาดคุณธรรมย่อมก่อความเสื่อมเสียได้มากกว่าผู้ด้อยความรู้โดยท่านกล่าวว่า “ผู้มีความรู้แต่ไม่รู้วิธี

ท่ีจะประพฤติตนย่อมก่อความเสื่อมเสียได้มากกว่าผู้มีความรู้น้อยถ้าเปรียบความรู้เหมือนดินจริยธรรมย่อมเป็น

เหมือนหน้าดินท่ีไม่มีน�้ายึดเหนี่ยวเกาะกุมย่อมเป็นฝุ่นละอองให้ความร�าคาญมากกว่าให้ประโยชน์ ดังนั้นคนที่

มีความรู้แต่ไม่มีจริยธรรมจึงมักเป็นคนที่ก่อความร�าคาญหรือเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอยู่เนืองๆ” และสอดคล้องกับ 

สุมณธา แก่นกูล ๗๘ ได้ศึกษาจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ส�านักงานการประถมศึกษาอ�าเภอ

พะโต๊ะ สังกดัส�านกังานการประถมศกึษาจงัหวดัชมุพร พบว่า ระดบัจรยิธรรมของนกัเรยีนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ด้านความใฝ่รู้ ความอดทน ความประหยัด ความเมตตากรุณา 

และความยุติธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนจริยธรรมด้านความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบ

วินัย ความเสียสละ ความกตัญญูกตเวที ความตรงต่อเวลา ความสามัคคี ความเป็นผู้มีวัฒนธรรมและปฏิบัติตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณี อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านมีวินัย 

๖. ข้อเสนอแนะ
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากการศกึษาวจัิย เรือ่ง “ศกึษาความคดิเหน็ของผูป้กครองทีม่ต่ีอการปฏบิตัติามหลกัคุณธรรมพ้ืนฐาน 

๘ ประการของเด็กและเยาวชน ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

  ๖.๑.๑ ความคดิเหน็ของผูป้กครองทีม่ต่ีอการปฏบิตัติามหลกัคณุธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการของเดก็

และเยาวชน ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผู้วจิยัมีข้อเสนอแนะว่า ประชาชน

ในท้องถ่ินควรรักษาและพฒันาต่อไปอกีให้ถงึระดบัมากท่ีสุด ท้ังนีค้วรส่งเสรมิให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิน่

  ๗๗ วศิน อินทสระ, พุทธจริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ทองกวาว, ๒๕๔๑), หน้า ๖-๙.

  ๗๘ สุมณธา แก่นกูล, “จริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ส�านักงานการประถมศึกษาอ�าเภอพะโต๊ะ ส�านักงานการประถมศึกษา

จังหวัดชุมพร”, ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๔), บทคัดย่อ. 

๑๓๔
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เห็นความส�าคัญและคุณค่าของคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและ

อนุรักษ์ให้คุณธรรม คงอยู่สืบไปในสังคมและประเทศชาติต่อไป

  ๑) ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ผู้ปกครองที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ของเด็กและเยาวชน ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า 

ผู้ปกครองควรให้ความส�าคัญและสนับสนุนหลักคุณธรรมพื้นฐาน เพราะหลักคุณธรรม เป็นพื้นฐานที่หล่อหลอม

จิตใจของเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีตั้งอยู่ในธรรม

  ๒) ด้านซื่อสัตย์สุจริต ผู้ปกครองที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของเด็ก

และเยาวชน ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผูว้จัิยมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ปกครอง

ควรให้ความส�าคญัและสนบัสนนุหลกัคณุธรรมพืน้ฐาน เพราะหลกัคณุธรรม เป็นพืน้ฐานทีห่ล่อหลอมจติใจของเดก็

และเยาวชนให้เป็นคนดีตั้งอยู่ในธรรม

  ๓) ด้านมีวินัย ผู้ปกครองที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการของเด็กและ

เยาวชน ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ปกครอง

ควรให้ความส�าคัญและสนับสนุนหลักคุณธรรมพื้นฐาน เพราะหลักคุณธรรม เป็นพื้นฐานที่หล่อหลอมจิตใจของ

เด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีตั้งอยู่ในธรรม

  ๔) ด้านใฝ่รู ้ผูป้กครองทีม่ต่ีอการปฏบิตัติามหลกัคณุธรรมพืน้ฐาน ๘ ประการของเดก็และเยาวชน 

ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวดัสงขลา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูว้จิยัมข้ีอเสนอแนะว่า ผูป้กครองควรให้ความ

ส�าคัญและสนับสนุนให้เด็กๆ ได้การเรียนรู้ที่ดี และมีประโยชน์ วัยเด็กเป็นวัยแห่งการเจริญเติบโต เป็นวัยแห่งการ

เรียนรู้ เมื่อพื้นฐานของเด็กๆ ได้รับการปลูกฝังที่ดี มีองค์ความรู้ที่เพียบพร้อม เมื่อเด็กๆ เหล่านี้ เจริญเติบโตเป็น

ผูใ้หญ่ กจ็ะเป็นบคุคลทีเ่ป็นทีต้่องการของประเทศชาต ิจะเป็นผู้ท่ีสามารถน�าองค์ความรู้นัน้ๆ ไปเพ่ือพัฒนาตนเอง 

องค์กร และประเทศชาติได้ 

  ๕) ด้านอยู่อย่างพอเพียง ผู้ปกครองท่ีมีต่อการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ

ของเด็กและเยาวชน ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า 

ผู้ปกครองควรให้ความส�าคญัและสนบัสนนุให้เดก็ๆ อยูอ่ย่างพอเพยีงและเป็นผูท้ีเ่หน็คุณประโยชน์ของสิง่แวดล้อม

ที่อยู่รอบๆ ตัวเอง ใช้สิ่งแวดล้อมนั้นๆ อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ เห็นถึงสิ่งที่เป็นคุณและเป็นโทษ มีการยับยั้ง

ชั่งใจ มีการคิดพิจารณาไตร่ตรอง ซึ่งตรงกับหลักธรรมข้อที่ว่า “โพชฌงค์ทั้งเจ็ดประการ” ผู้ให้ประพฤติปฏิบัติจัก

เป็นผู้ที่สามารถบรรลุธรรมได้ 

  ๖) ด้านมุ่งมั่นในการท�างาน ผู้ปกครองที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ของเด็กและเยาวชน ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

ว่า ผู้ปกครองควรให้ความส�าคัญและสนับสนุนให้เด็กๆ ผู้ปกครองที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ 

ประการของเด็กและเยาวชน ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีข้อเสนอ

แนะว่า ผู้ปกครองควรให้ความส�าคัญและสนับสนุนให้เด็กๆ มุ่งมั่นในการท�างาน เพราะคุณธรรมในหัวข้อนี้ หาก

ผู้ใดปฏิบัติ มีความมุ่งมั่น มีความขยันหมั่นเพียร ท�ากิจที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ ไม่คั่งค้าง จักน�าไปสู่ความ

เป็นผู้เจริญ

  ๗) ด้านรักความเป็นไทย ผู้ปกครองที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของ

เด็กและเยาวชน ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า 

๑๓๕



136 137รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

ผู้ปกครองควรปลูกฝังให้เด็กๆ มีจิตส�านึกแห่งความเป็นคนไทย มีความภาคภูมิใจที่ได้อยู่ในผืนแผ่นดินไทย รู้จัก

กตัญญูตอบแทนเมื่อเจริญเติบโตขึ้นไปในวันข้างหน้า 

  ๘) ด้านมีจิตสาธารณะ ผู้ปกครองที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของเด็ก

และเยาวชน ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผูว้จัิยมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ปกครอง

ควรมองเห็นประโยชน์และคุณค่าของความเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ เพราะคุณธรรมข้อนี้จักน�าไปสู่ความเจริญ 

ประเทศใด ชาติใด มีประชากรที่มีจิตสาธารณะ จะเป็นประเทศที่เจริญ สามารถพัฒนาก้าวหน้าได้โดยง่าย 

 ๖.๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของ

เด็กและเยาวชน ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีข้อเสนอแนะเกี่ยว

กับแนวทางส่งเสริมมากที่สุด คือ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า เด็กและเยาวชนหาก

ได้รับการปลูกฝัง อบรมเลี้ยงดูที่ดีแล้วจะท�าให้เด็กและเยาวชนนั้นๆ เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

๗. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
 ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการของเด็กและเยาวชน

ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า ด้านรักชาติ ศาสน์ 

กษตัรย์ิ มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ส่วนด้านมีวนิยั มีค่าเฉลีย่ต�า่สดุ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมข้ีอเสนอแนะเพ่ือการวจิยัครัง้ต่อไป ดงันี้ 

 ๗.๑ ควรมีการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเด็กและเยาวชนตามความ

คิดเห็นของผู้ปกครอง ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา”

 ๗.๒ ควรมีการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบที่มีต่อการขาดวินัย ของเด็กและเยาวชนตามความคิดเห็นของ

ผู้ปกครอง ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา”

 ๗.๓ ควรมีการศึกษาเรื่อง “ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการมีวินัย ของ

เด็กและเยาวชนตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา”

๑๓๖
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ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี 

A CRITICAL STUDY OF THE EDUCATIONAL PHILOSOPHY 

OF SATHYA SAI SCHOOL LOPBURE PROVINCE

พระสุพจน์ สุขวฑฺฒโน*

บทคัดย่อ

 บทความวจิยัครัง้นี ้เป็นการวจิยัเอกสารซึง่มวีตัถปุระสงค์ ๓ ประการคอื (๑) เพือ่ศกึษาแนวคดิปรชัญา

การศกึษาโรงเรยีนสตัยาไส (๒) เพือ่ศกึษาแนวคดิปรชัญาการศึกษาอัตถภิาวะนิยม (๓) เพ่ือศึกษาวเิคราะห์แนวคิด

ปรัชญาการศึกษาโรงเรียนสัตยาไสตามหลักปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวะนิยม ผลการศึกษาพบว่า 

 โรงเรยีนสตัยาไส เป็นโรงเรยีนทีมี่จุดเน้นในการจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนานกัเรยีนให้มีคุณธรรม จรยิธรรม 

มคีวามรู้ความสามารถและทกัษะกระบวนการ การใช้ภาษาเพือ่การสือ่สาร สามารถใช้เทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร์ 

บนพืน้ฐานของความเป็นไทย โรงเรยีนสตัยาไสเป็นโรงเรยีนทีมุ่่งเน้นผูเ้รยีนให้มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ทางด้าน

คุณธรรม จึงได้ด�าเนินการสอนวิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์เพ่ิมเติมโดยเนื้อหาประกอบด้วย ความจริง ความรัก 

ความเมตตา ความประพฤติชอบ ความสงบสุข และอหิงสาหรือความไม่เบียดเบียน

 การศึกษาขบวนการอัตถิภาวนิยม ที่มาจากแนวคิดของนักปรัชญาต่างๆ จนมาถึงซาร์ตร์ จึงกล่าวได้

ว่าการศกึษานัน้ได้เน้นความส�าคญัของมนุษย์ทีเ่ป็นผูท้ีส่ามารถตดัสนิใจในสิง่ต่างๆ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร 

โดยที่ให้ความส�าคัญกับผู้เรียนในการที่จะเลือกในการศึกษาในสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองด้วยความรับผิดชอบ

 เป้าหมายของส�านกัอตัถภิาวะนยิมไม่เหมือนกบัแนวคดิทางการศึกษาของโรงเรยีนสัตยาไสท้ังหมด เป้า

หมายของส�านกันีไ้ด้ไห้เหตุผลว่า คนเรามีเป้าหมายไม่เหมอืนกนั เพราะมนษุย์เลอืกทีจ่ะกระท�าหรอืมคีวามชอบที่

แตกต่างกัน เป้าหมายนั้นอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ผู้ศึกษาหรือมนุษย์ได้ค้นพบตนเอง ไม่ต้องมีเป้าหมายเหมือนกัน

เพราะคนเรามเีสรภีาพในการเลอืกต่างกนั แนวคดินีเ้อาแนวคิดของมนษุย์เป็นเป้าหมายหลกัไม่เหมอืนกบัแนวคิด

โรงเรียนสัตยาไสที่น�าเอาหลักศาสนาต่าง ๆ เป็นกฎเกณฑ์และวางเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ศาสนา ดั้งนั้นเป้าหมาย

ทางการศึกษาจึงไม่มีแบบตายตัว จะมีแบบเฉพาะบุคคลเท่านั้น 

 อย่างไรกต็ามแนวคิดทัง้สองมขีอบเขตทางการศึกษาอย่างหนึง่ท่ีเหมือนกนักคื็อ การท่ีมนษุย์จะศึกษา

หรอืเลือกกระท�าอะไรสกัอย่างแล้วไม่ว่าสิง่นัน้จะดหีรอืชัว่ มนุษย์หรอืผู้ศึกษาจะต้องรบัผิดชอบต่อการกระท�าของ

ตนเองด้วย หากไม่รับผิดชอบสิ่งที่ตนเองกระท�าก็จะจัดว่าเป็นการศึกษาที่ไร้เป้าหมาย ผู้วิจัยเห็นว่า การที่เห็นว่า

มนษุย์มเีสรภีาพนัน้เป็นเรือ่งด ีแต่เราจะรูไ้ด้อย่างไรว่า เสรภีาพของแต่ละคนนัน้ เป็นเสรีภาพท่ีดแีละไม่สร้างความ

เดือดร้อนให้กับตนเอง

ค�าส�าคัญ : ปรัชญาการศึกษา, โรงเรียนสัตยาไส, อัตถิภาวะนิยม

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

Abstracts

 The research paper, which has 3 objectives: (1) to study Philosophy Education Sathya 

Sai (2) to study the philosophy of existential condition rated (3) to analyze the philosophical 

concepts Education Sathya Sai accordingly. the main educational philosophy popular existential 

condition. The study indicated that

 Sathya Sai School A school with a focus on education to develop students' ethical 

knowledge, skills and processes. The language used for communication Using technology and 

computers On the basis of Thailand Sathya Sai School is a school that focuses on students 

with desirable characteristics of virtue. So teach human values it contains more truth, love, 

compassion, peace and nonviolence, or behave like any predator.

 Education existentialist movement. The concept of the various philosophers. Until 

Sartre He said that a study has highlighted the importance of the human being who can decide 

things. Whether the situation will be? By giving priority to the students to choose to study things. 

Self responsibility

 The goal of the existential condition not unlike the popular concept of education 

for all Sathya Sai School. The goal of this idea argue that. Our goal is not the same. Because 

people choose to act or have different preferences. That goal may be anything the student or 

human self discovery. The goal is not the same because we have freedom of choice as well. 

This concept is the concept of man as the main target, unlike the Sathya Sai School, leading 

the major religions. It is up to the religious rules and goals. Therefore, the goal of education is 

not static. There will be special guests only

 However, both the extent of education, one that is similar. The man chosen to study 

or do something, whether it be good or evil. Or human studies will be responsible for their 

actions as well. If they are not responsible for what you do, it will be considered at the local 

Target. The research suggests that To see that human freedom is a good thing. But we do know 

that. The freedom of the individual Freedom is good and not make trouble for themselves.

Keywords : Sathya Sai School, Philosophy of Education , Existentialism

๑. บทน�า
 โรงเรียนสัตยาไส ก่อตั้งและอ�านวยการโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ด�าเนินงานมา ๑๕ ปีแล้ว 

ปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง มัธยม ๖ รวมประมาณ ๓๐๐ คนนักเรียนอนุบาลมาเรียนเฉพาะกลาง

วัน นักเรียนประถมและมัธยมอยู่ประจ�านอกจากโรงเรียนสัตยาไส (Sathya Sai School) ยังมี “สถาบันเพื่อการ

ศึกษาสัตยาไส” (Institute of Sathyasai Education) ส�าหรับผู้ต้องการเรียนรู้วิธีการศึกษาแบบสัตยาไส ซึ่งส่วน

๑๓๙
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ใหญ่เป็นชาวต่างประเทศและปัจจุบันได้มีการก่อตั้งโรงเรียนแบบสัตยา ไสแล้ว ๕๗ โรงเรียนใน ๓๕ ประเทศโดย

เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันด้วย โรงเรียนสัตยาไสในประเทศไทย (ซึ่งได้เป็นต้นแบบของโรงเรียนสัตยาไส

ในประเทศอืน่ๆ) เกดิขึน้จากแรงบนัดาลใจทีด่ร.อาจอง ได้รับจากการได้ไปพบท่านสัตยาไส บาบา ท่ีเมืองพุทธปาตี 

ประเทศอินเดียเมื่อประมาณ ๒๕ ปีก่อน โดยท่านสัตยาไส บาบา แนะน�า ดร.อาจอง ว่าควรใช้เวลาที่เหลือของ

ชีวิตพัฒนาเรื่องการศึกษา โดยควรเป็นการศึกษาที่มีคุณธรรมด้วยดร.อาจอง อุทิศตนเต็มที่ให้กับการอ�านวยการ

และดแูลโรงเรยีนสัตยาไสใช้เวลาส่วนใหญ่กนิ อยูแ่ละอ�านวยการเรยีนการสอนทีน่ัน่ ตืน่แต่เช้าประมาณ ๐๔.๓๐ น.

ร่วมน�าการสวดมนต์ การปฏิบัติสมาธิ และการเรียนรู้เรื่อง “คุณค่าความเป็นมนุษย์” ฯลฯ ร่วมกันของนักเรียนที่

อยู่ประจ�าทั้งหมดทุกๆ เช้า เริ่มแต่ ๐๕.๓๐ น.ก่อนที่จะไปท�ากิจกรรมอื่นๆ รวมถึงการรับประทานอาหารเช้า การ

เข้าแถวหน้าเสาธงฯลฯ

   โรงเรียน สัตยาไส ใช้หลัก “Educare” โดยมุ่งดึงสิ่งที่ดีจากนักเรียนตั้งค�าถามที่ดีและสร้างสรรค์ โน้ม

น�าให้สวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิระลึกถึงบุญคุณของผู้อื่น บุญคุณของสรรพสิ่ง มีความนอบน้อม มีความเคารพมีความ

เมตตากรุณา ฯลฯ อยู่เป็นปกตินิสัย

  “คุณธรรม ๕ ประการ” ซึ่งถือเป็นหลักในการด�าเนินชีวิตและด�าเนินกิจกรรมท้ังหลายในโรงเรียน

สัตยาไส คือ (๑) เปรมา (ความรักความเมตตา) (๒) สัตยา (ความจริง) (สัตยาไสย = มารดาแห่งความจริง)

(๓) ธรรมา (การประพฤติชอบ) (๔) สันติ (ความสงบสุข) (๕) อหิงสา (การไม่เบียดเบียน) ๗๙ 

  โรงเรียนสัตยาไส มี ๕๓ ประเทศท่ัวโลก ภายใต้มูลนิธิสัตยาไส ไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนแต่อย่างใด

ที่ประเทศไทยภายใต้การดูแลของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน โรงเรียนสัตยาไส

เป็นโรงเรยีนประจ�า มกีารเปิดการเรียนการสอนตัง้แต่ ระดบัอนบุาล-มธัยมศกึษาปีที ่๖ ตามหลกัสตูรของกระทรวง

ศกึษาธกิาร รบัประทานอาหารมงัสวริตัขิองทางโรงเรยีน ภายใต้กฎ "ความรกั ความเมตตา" เด็กนกัเรยีนและคุณครู

อยู่ในโรงเรียนเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ ทุกคนดูแลช่วยเหลือกัน มีอาจารย์แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศมาสอน

ภาษา และระดับมัธยมปลาย มีสาย วิทย์-คณิต ศิลป์-ภาษา (อังกฤษ,ญี่ปุ่น,จีน) และจะเปิดสอนในสายอื่นๆ ตาม

ล�าดับ ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดท�าการเรียนการสอนมากว่า ๑๗ ปี มี Summer เพื่อให้นักเรียนได้เลือกประเทศที่

ต้องการและไปอยู่กับ Host family แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม โรงเรียนได้เน้นให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี ไม่

ได้เน้นให้เป็นคนเก่งเพียงอย่างเดียว เพื่อเด็กจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต สังคมต้องการคนดีและคนเก่ง ควบคู่

กัน โรงเรียนสัตยาไสซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบสถานศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ลพบุรีเขต ๒ เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธจากส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ และเป็นโรงเรียนที่ได้รับการกล่าวถึงระดับประเทศในฐานะเป็นโรงเรียนที่ประสบความ

ส�าเรจ็ในการด้านการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาความสขุให้กบัผู้เรยีนควบคู่ไปพร้อมกบัการเรยีนรูวิ้ทยาการอีกด้วย ๘๐

 ปรัชญาส�านักอัตถิภาวนิยม (Existentialism) ก่อตัวขึ้นที่กรุงปารีสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดย

กลุ่มคนที่มิใช่นักวิชาการอาชีพ หรือนักปรัชญาตามมหาวิทยาลัยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตามร้านกาแฟ 

ปรัชญาส�านักนี้จึงเป็นแนวความคิด ที่มนุษย์ต้องการแสดงความรู้สึกนึกคิดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

นวนิยาย (Novel) บทละคร บทกวีนิพนธ์ ศิลปะและเทววิทยาเป็นแนวคิดปรัชญาร่วมสมัย แล้วค่อย ๆ ได้รับ

  ๗๙ สุวพิชญ์ ชื่นชม, แนวคิดเรื่องความรักของท่านสัตยา ไสบาบา, วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่),หน้า ๑

  ๘๐ อาจหาญ นิมิตหมื่นไวย, “การประยุกต์ใช้หลักธรรมะเรื่องจิตตภาวนาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากร”, วิทยานิพนธ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๐), บทคัดย่อ 

๑๔๐
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ความสนใจจากคนทั่วๆ ไป ตัวอย่างเช่น ผลงานของนักเขียนนวนิยายอย่าง ยัง ปอล ซาร์ตร์ (Jean Paul Sartre: 

1905-1990) อัลแบรต์ กามูส์ (Albert Camus: 1913-1960) ได้แสดงข้อคิดข้อเขียนที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึก

ต่อประชาชน และกระตุ้นความต่ืนตัวของประชาชนทัว่ไปมากทีส่ดุ ๘๑ ปรชัญาส�านกัอตัถภิาวนยิมจงึมคีวามเชือ่ว่า 

เป้าหมายของสงัคมนัน้ต้องมีความมุ่งม่ันทีจ่ะพัฒนาให้คนเรามอีสิรภาพ และมคีวามรับผดิชอบ และสิง่นีจ้ะเกดิขึน้

ได้ก็ต่อเมื่อเราพยายามเปิดโอกาสหรือยอมให้ผู้เรียนมีสิทธิเสรีภาพที่จะเป็นผู้เลือกเอง ครูเป็นเพียงผู้กระตุ้น และ

ปรัชญานี้มีความเชื่อว่า ธรรมชาติของคนก็ดี สภาพแวดล้อมทางสังคมก็ดีเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว คนแต่ละคนสามารถ

ก�าหนดชีวติของตนเองได้ เพราะมีอสิระในการเลอืกทกุสิง่ทกุอย่างไม่อยูค่งทีแ่ต่เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอเพราะเชือ่ว่า

ความจริง (Truth) เป็นเรื่องนามธรรมที่ไม่มีค�าตอบส�าเร็จรูปให้ สาระความจริงก็คือ ความมีอยู่เป็นอยู่ของมนุษย์ 

(Existence) ซึ่งมนุษย์แต่ละคนจะต้องก�าหนดหรือแสวงหาสาระส�าคัญ (Essence) ด้วยตนเอง โดยการเผชิญกับ

สถานการณ์ที่เรียกว่า “Existential situation” ซึ่งบุคคลแต่ละคนมีเสรีภาพที่จะเลือกและตัดสินใจด้วยตนเอง

แนวคิดของปรัชญาอัตถิภาวนิยมเร่ิมมีระบบมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันปรัชญาการศึกษาของส�านักอัตถิภาวนิยม มุ่ง

การพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้ที่สามารถพัฒนาความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองอย่างเต็มที่ ให้รู้จักมีความรับผิดชอบ

ต่อการตัดสินใจของตนเอง การศึกษาจึงช่วยให้มนุษย์เข้าใจตัวเอง และโลกได้ โดยเน้น Self Expression ซึ่งเป็น

ผลดแีก่ผูเ้รยีน เพราะต้องการให้ผูเ้รยีนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง มีความคิดอิสระในการท�างาน มี

ความสุขกายและสบายใจในการปฏบิตังิาน สอนให้ผู้เรยีนรูจ้กัอัตถภิาวะ และกระตุน้ให้กล้าเผชิญหน้ากบัเหตุการณ์

ด้วยความตระหนกัรบัผดิชอบ ทัง้ต่อเสรภีาพของตนและของคนทกุคนในโลก ปรชัญาการศกึษาของส�านกัอัตถิภาว

นยิมจึงสะท้อนให้เหน็ถงึความต้องการ ทีจ่ะส่งเสรมิให้ผู้เรยีนพัฒนาความเป็นมนษุย์ของตวัเองอย่างเตม็ท่ี ให้รูจ้กั

ใช้เสรีภาพในการเลือกและมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตน

 ดังนัน้ ผูว้จัิยต้องการทีจ่ะศกึษาปรชัญาการศึกษาของโรงเรยีนสตัยาไสตามหลกัปรชัญาการศกึษาอตัถิ

ภาวะนิยม เพื่อให้แนวคิดปรัชญาการศึกษามีมุมมองใหม่ ตลอดทั้งจะได้เห็นแนวคิดที่เหมือนและแตกต่างกันของ

ทั้งสองแนวคิดซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดปรัชญาการศึกษาโรงเรียนสัตยาไส

 ๒.๒ เพื่อศึกษาแนวคิดปรัชญาการศึกษากลุ่มอัตถิภาวะนิยม

 ๒.๓ เพือ่ศกึษาวเิคราะห์แนวคดิปรชัญาการศึกษาโรงเรียนสัตยาไสตามหลักปรชัญาการศึกษากลุ่มอัต

ถิภาวะนิยม

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยค้นคว้าทางเอกสารซึ่งมีล�าดับ

  ๓.๑ ข้อมูลชัน้ปฐมภูมิ ค้นคว้าข้อมูลจากคัมภร์ีพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลง

กรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙

  ๘๑ วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, ปรัชญาขั้นแนะน�า: กระแสคิดที่ทรงอิทธิพลต่อโลก, จาก http://www.wareeya.com/

index.php?lay=show&ac=article&Id=5351198 (๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖).

๑๔๑
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  ๓.๒ ข้อมูลชั้นทุติยภูมิ อรรถกถา และคัมภีร์ต่างๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลจากต�ารา เอกสาร บทความ ข้อมูลทางออนไลน์ และงานวิจัยต่างๆ 

  ๓.๓ รวบรวมข้อมูลแล้วน�ามาเรียบเรียงย่อความ จากข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ คือ ข้อมูลชั้น ปฐมภูมิ และ

ข้อมูลชั้นทุติยภูมิ 

  ๓.๔ น�าเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย 

๔. สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี สรุปได้ดังนี้ โรงเรียน

สตัยาไส ในประเทศไทย เกดิขึน้จากแรงบันดาลใจของ ดร.อาจอง จากการได้ไปพบท่านสตัยาไส บาบา ทีเ่มอืงพทุธ

ปาตี ประเทศอินเดียเมื่อประมาณ ๒๕ ปีก่อน โดยท่านสัตยาไส บาบา แนะน�า ดร.อาจองว่า ควรใช้เวลาที่เหลือ

ของชีวิตพัฒนาเรื่องการศึกษา โดยควรเป็นการศึกษาที่มีคุณธรรมด้วยซึ่งแนวคิดเรื่องการศึกษาของท่านสัตยาไส

บาบา กล่าวว่าการศึกษาไม่ควรจะส่งเสริมผู้คนให้แสวงหาความสุขสบายและความฟุ้งเฟ้อ แต่นักศึกษาควรได้รับ

การศึกษาตั้งแต่แรกทีเดียวว่า ศิลปะของการเสียสละนั้นเป็นเช่นไร การศึกษาควรจะช่วยให้จิตใจของผู้ศึกษานั้น

เกลียดการท�าบาป และมีความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้า และก�าลังอันแท้จริงของมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยคุณค่า

ทางศีลธรรมจรรยา ที่ตนได้ปฏิบัติ มิใช่ที่ตนได้อ่านหนังสือ 

 บริบทของโรงเรียนสัตยาไส เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้น เพื่อยกระดับจิตใจของผู้เรียนให้มีความเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ มคีวามเป็นเลศิทางคณุธรรมและจรยิธรรม โดยยดึหลักคุณค่าความเป็นมนษุย์ ๕ ประการ ได้แก่ ความรกั

ความเมตตา ความจรงิ ความประพฤตชิอบ ความสงบสขุและอหงิสา มีความเคารพในศาสนา วฒันธรรม ประเพณี

อนัดงีามของตนเองและผูอ้ืน่ สามารถด�ารงชวีติอยูใ่นสงัคมได้อย่างมีความสขุและรบัใช้ช่วยเหลอืผูอ่ื้นด้วยความเสยี

สละ ผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนสัตยาไส ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา บุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากการเป็น

ผู้คิดค้นระบบควบคุมการลงจอดบนดาวอังคารของยานอวกาศไวกิ้ง ๒ ล�า เมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๙ มีประสบการณ์การ

ท�างานหลากหลายด้าน อาท ิวศิวกรนกัเทคโนโลย ีอาจารย์ประจ�าคณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผู้บริหารระดับสูงหลายบริษัท นักการเมือง นักการศึกษาที่ได้รับการเชิญไปบรรยายมาแล้วทั่วโลก หลังจากได้พบ

ท่านสัตยาไส บาบา ที่ประเทศอินเดีย จึงมีความปรารถนาที่ต้องการใช้เวลาที่เหลือของชีวิตพัฒนาเรื่องการศึกษา 

โดยเป็นการศึกษาที่มีคุณธรรม โดยอุทิศตนเองเต็มที่กับการอ�านวยการและดูแลโรงเรียนสัตยาไส ด้านครูผู้สอน

ในโรงเรียนสัตยาไส การคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเป้าหมายและปรัชญาของโรงเรียนคือ สร้าง

คนดีเหนือสิ่งอื่นใด คุณสมบัติคือเป็นผู้มีความเสียสละ มีการคัดเลือกโดยให้เข้าค่ายพร้อมกับนักเรียนเพื่อศึกษา

พฤติกรรมและการอยู่ร่วมกัน โดยในการคัดเลือกครูผู้สอนนั้น เด็กนักเรียนในการคัดเลือกครูผู้สอนร่วมกับคณะ

กรรมการสอบคัดเลือก

 ส�าหรับการเข้าศึกษาของนักเรียน ผู้ปกครองมีส่วนส�าคัญในการพิจารณา โดยมีการทดสอบวิชาพื้น

ฐาน สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน โดยใช้หลักเกณฑ์คือความพร้อมของนักเรียนและ การเรียนที่สอดคล้อง

กับแนวคิด หลักการและปรัชญาของโรงเรียน โดยมีการเข้าค่ายที่โรงเรียนสัตยาไส ทั้งเด็กและผู้ปกครองเป็นเวลา 

๓ วัน ๒ คืน เพื่อเป็นการปรับสภาพนักเรียนและผู้ปกครอง และช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ

พันธกิจของโรงเรียนได้ดียิ่งข้ึน ส�าหรับเด็กนักเรียนก็สามารถปรับตัวเข้ากับครูและกฎระเบียบของโรงเรียน และ

เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ตัดสินใจก่อนที่จะน�าลูกเข้าเรียน

๑๔๒
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 ความหมายของการศกึษาขบวนการอัตถภิาวนยิม ทีม่าจากแนวคิดของนกัปรชัญาต่างๆ จนมาถงึซาร์ตร์

จึงกล่าวได้ว่าการศึกษานั้นได้เน้นความส�าคัญของมนุษย์ที่เป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจในสิ่งต่างๆ ไม่ว่าสถานการณ์

จะเป็นอย่างไร โดยทีใ่ห้ความส�าคญักบัผูเ้รียนในการท่ีจะเลือกในการศึกษาในส่ิงต่างๆ ด้วยตนเองด้วยความรบัผิด

ชอบปรชัญาอตัถิภาวนยิม (Existentialism) เป็นปรชัญาทีม่เีกิดขึ้นแล้ว กล่าวคอืมมีาตัง้แต่สมยัโสกราตสี หรือใน

ยุคต้นๆ ของปรัชญากรีก เพียงแต่ความเป็นระบบของแนวคิดยังไม่มี หรือไม่สู้ได้รับความสนใจ จึงเป็นแนวความ

คิดที่ไม่ส�าคัญเรื่อยมาจนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อซาร์ตร์ เผยแพร่ลัทธินี้ด้วยวรรณกรรม จึงได้เป็นที่รู้จัก

และมอิีทธพิลต่อจติใจของคนรุน่ใหม่อย่างกว้างขวาง ยิง่ซาร์ตร์ปฏเิสธรางวลัโนเบล ย่ิงท�าให้ปรชัญาอัตถภิาวนยิม

เด่นชัดมากขึ้น ปรัชญาการศึกษาของส�านักอัตถิภาวนิยม เป็นแนวคิดท่ีเป็นปฏิกิริยาต่อต้านกับหลักการส�าคัญ

ของเพลโต และอาริสโตเติลที่ว่า สาระของความเป็นมนุษย์ หรือ จุดมุ่งหมายของความเป็นมนุษย์คือ การเข้าถึง

ความจริง และการบรรลุเป้าหมายของความเป็นมนุษย์ ประวัติความเป็นมาปรัชญาการศึกษาของส�านักอัตถิภาว

นิยม แสดงให้เห็นว่าได้ยอมรับความเป็นตัวตนบุคคล (ปัจเจก) ที่สูงกว่าสิ่งอื่นใด การศึกษาหรือว่าการเรียนรู้รวม

ทั้งการใช้ชีวิต ก็ต้องเป็นไปเพื่อการจะได้รู้จัก หรือเรียนรู้ถึงความเป็นมนุษย์ของตนก็โดยการส�านึกรู้ถึงความเป็น

มนุษย์ของตนว่ามีเสรีภาพ การเข้าถึงเสรีภาพก็มาจากการได้ตัดสินใจของตัวเอง 

 ปรัชญาการศึกษาของส�านักอัตถิภาวนิยม (Existentialism) เน้นการสร้างให้ผู้เรียนรู้จักยอมรับ และ

มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเลือกและในสิ่งที่ตนกระท�า การศึกษาจะต้องสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัยตัวเอง (Self 

discipline) สถานที่เรียนของปรัชญาการศึกษาของส�านักอัตถิภาวนิยม จึงเป็นไปเพื่อที่จะกระตุ้นเร้าให้เกิดการ

คิดด้วยตัวของเด็กเอง คู่กับเน้นเรื่องศีลธรรมและจริยธรรม นั่นคือสอนให้เด็กมีทั้งความสามารถ และความโน้ม

เอียงในการเลือกแนวทางจริยธรรมของตนเอง แต่ไม่ใช่เป็นการ “อบรม” ศีลธรรมซึ่งการอบรมศีลธรรมนั้นย่อม

หมายถงึ การสร้างและก�าหนดเง่ือนไขทีจ่ะให้เด็กปฏบิตัติาม ผูส้อนของปรชัญาการศึกษาของส�านกัอัตถภิาวนยิม 

(Existentialism) ต้องการผูส้อนทีเ่ป็นผูท้ีค่อยแนะน�า หรอืกระตุน้เตอืนให้ผูเ้รียนรูจ้กัรบัผดิชอบทัง้การกระท�า และ

ผลของการกระท�าของตนเอง การกระท�าทกุอย่างก่อให้เกิดผล การตัง้กฎเกณฑ์อะไรขึน้มาควรพจิารณาถึงผลติผล

ทีจ่ะเกิดขึน้ส�าหรบัทุกคนเป็นหลกั ปรชัญาการศกึษาของส�านกัอัตถิภาวนยิม ได้ก�าหนดจดุหมายของหลกัสตูร และ

โปรแกรมการศกึษาในแนวทางของสาขามนษุยศาสตร์ โดยเน้นเนือ้หาวชิาทีม่คีวามส�าคัญในการส่งเสรมิให้บคุคล

เลือกและตัดสินใจ อันได้แก่วิชา ศิลปะ ปรัชญาวรรณคดี การเขียน การละคร ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับ จุดมุ่งหมาย

อนัส�าคญัของหลกัสูตรเพือ่สมัพนัธ์กบัสถานทีเ่รยีนก็คือ สร้างผู้เรียนแต่ละคนให้เข้าใจในตวัเองอย่างเตม็ท่ีเป็นการ

ท�าโรงเรยีนให้เหมาะสมกบัผูเ้รยีนไม่ใช่ท�าให้ผูเ้รยีนเหมาะสมกบัโรงเรยีน รปูแบบการจดัการศกึษาตามปรชัญาการ

ศึกษาของส�านักอัตถิภาวนิยม ไม่ก�าหนดระเบียบแบบแผนแน่นอนจะใช้วิธีใดก็ได้ ให้ผู้เรียนตอบสนองอย่างเสรีที่

ไม่มีการบังคับและเป็นการสอนที่มีลักษณะส่งเสริมผู้เรียนแต่ละคน เน้นการเรียนการสอนที่เร่ิมต้นที่ผู้เรียนก่อน

คือการเรียนรู้จากภายในไปภายนอก จนเกิดความรู้ขึ้นภายในตัวผู้เรียนความรู้นี้เองจะแสดงออกมาภายนอกให้

ประจกัษ์ว่าผูเ้รยีนรูสึ้กอย่างไรต่อสิง่นัน้ถอืเป็นการรูท่ี้เกดิจากความต้องการของผู้เรยีน การเรยีนถอืเป็นเสรภีาพท่ี

จะเลอืกวิธเีรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัตนเอง เพราะสิง่ส�าคัญทีจ่ะก่อให้เกิดการเรยีนรูอ้ยูท่ีค่วามพอใจของผูเ้รยีนมากกว่า

วิธีสอน การเรียนการสอนจึงควรเป็นการแสวงหาความรู้ร่วมกัน

 ความหมายของการศึกษาประเด็นที่เหมือนกัน คือแนวคิดของโรงเรียนสัตยาไสกับส�านักอัตถิภาวะ

นยิมได้ให้ความหมายทางการศกึษาโดยเน้นทีก่ารพฒันาตวัของมนษุย์เป็นส�าคญั ปรชัญาทัง้สองได้ชีช้ดัเจนว่า การ

ทีม่นษุย์จะพฒันาความรูไ้ด้นัน้ต้องขึน้อยูก่บัตัวของมนษุย์ ประเดน็ทีแ่ตกต่างกนั ทัง้สองแนวคิดตคีวามหมายโดย

๑๔๓
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มพีืน้ฐานต่างกนั คอื การให้ความหมายของการศกึษาของโรงเรยีนสตัยาไสได้รบัอิทธพิลหรอืมพืีน้ฐานจากศาสนา 

แต่ส�าหรับการให้ความหมายทางการศึกษาของส�านักอัตถิภาวะนิยมไม่มีพื้นจากศาสนาเลย 

  องค์ประกอบการศกึษา ปรชัญาการศกึษาของทัง้สองแนวคิด ได้จดัองค์ประกอบของการศึกษาเหมอืน

กนัโดยเหน็ว่าการทีจ่ะจดัการศกึษาให้ได้ผลนัน้จะต้องประกอบด้วย ๑. หลักสูตรการศึกษา ๒. ครูผู้สอน ๓. ผู้เรียน 

๔. สถานที่เรียน ปรัชญาทั้งสองแนวคิดได้มีวิธีการสอนให้นักเรียนรู้จัดคิด แยกแยะ ให้รู้จักแสดงออกและสอนให้

รู้จักเลือกในการท่ีกระท�าและรู้จักรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระท�าด้วย ความรับผิดชอบและการส�านึกผิดชอบ

ชั่ว ดี เป็นสิ่งส�าคัญของทั้งสองแนวคิดเพราะการศึกษาที่ดี ควรมีสามัญส�านึก รู้จักคิดแยกแยะโดยการใช้เหตุผล

หรือปัญญาในการที่จะเลือกกระท�า

 ปรัชญาส�านกัอตัถภิาวะนยิมนัน้มอีงค์องค์ประกอบเกีย่วกับการศึกษา ๔ ประการคือ ๑. หลักสูตรการ

ศึกษา ๒. ครูผู้สอน ๓. ผู้เรียน ๔. สถานที่เรียน องค์ประการท้ังส่ีประการปรัชญาส�านักอัตถิภาวะนิยมเน้นว่า

ผู้เรียนนั้นส�าคัญที่สุด โดยให้เหตุผลว่า หลักสูตร ครูผู้สอน หรือสถานที่เรียน เป็นแค่สิ่งประกอบ แต่ผู้เรียนนั้น

ส�าคัญที่สุดในการที่จะแสวงหาความรู้หรือการค้นพบตนเอง แต่แนวคิดปรัชญาของโรงเรียนสัตยาไส ไม่ได้กล่าว

ว่าองค์ประกอบไหนส�าคัญและมีความจ�าเป็นมากที่สุดสิ่งที่แตกต่างกันอีกคือ ครูผู้สอนปรัชญาส�านักอัตถิภาวะ

นิยมเห็นว่า วิธีการสอนนักเรียนเห็นว่า ไม่ใช่เป็นการบังคับหรืออบรมนักเรียน ครูเป็นแต่เพียงผู้กระตุ้นนักเรียน

เท่านั้น ให้เป็นหน้าท่ีของนักเรียนที่จะค้นพบตัวเองหรือ เป็นหน้าที่ของนักเรียนที่จะแสวงหาความรู้ แต่ส�าหรับ

หน้าที่ของครูตามแนวคิดทางการศึกษาของโรงเรียนสัตยาไสได้วางบทบาทหน้าท่ีของครูไว้อย่างลึกซ้ึงกว่าส�านึก

อัตถิภาวะนิยมคือ ครูมีหน้าที่ไม่เฉพาะสอนหนังสือหรือสอนให้รู้จักประกอบอาชีพอย่างเดียว แต่ครูต้องมีหน้าที่

เป็นผู้น�าทางจิตวิญญาณให้นักเรียน มีสามัญส�านึกรับผิดชอบชั่วดี 

 ประเด็นเหมือนกันเกี่ยวกับรูปแบบทางการศึกษา ปรัชญาทั้งสองมีรูปแบบทางการศึกษาโดยเน้นให้

มนุษย์หรือผู้ศึกษามีเสรีภาพทางความคิดเหมือนกัน ที่ให้รู้จักคิด แบบแยกแยะโดยให้นักเรียนหรือผู้ศึกษารู้จักใช้

ความคดิ หรอืปัญญาให้มาก ๆ  เพ่ือทีจ่ะได้รูต้ามความเป็นจรงิตามเหตปัุจจยั รปูแบบการจดัการศกึษาของโรงเรยีน

สตัยาไสได้จดัรูปแบบโดยน�าหลกัธรรมค�าสอนทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา มาเป็นแนวทางในการศึกษา 

แต่ส�าหรับรูปแบบทางการศึกษาของส�านักอัตถิภาวะนิยมนั้น ไม่มีรูปแบบที่ตายตัวและไม่ได้จัดรูปแบบทางการ

ศึกษาโดยน�ารูปแบบแนวคิดมาจากศาสนาเพราะปรัชญาการศึกษาส�านักนี้ ปฏิเสธ กฎเกณฑ์ที่ตายตัว

 เป้าหมายของการศกึษา ทัง้สองแนวคดิต่างมเีป้าหมายเดยีวกนัคือเพ่ือท่ีจะให้ผู้ศึกษาได้ค้นพบตนเอง

ใช้ศักยภาพของตนเองให้มาก ๆ โดยเน้นที่เสรีภาพของผู้ศึกษาเป็นหลัก และทั้งสองเห็นตรงกันว่า การศึกษาที่ดี

นั้นนอกจากจะมีเสรีภาพทางความคิดแล้ว ความรู้ที่ได้มานั้น ผู้ศึกษาจะต้องน�าความรู้มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

หรือสังคมด้วยเพราะมนุษย์เราอาศัยเป็นสังคม 

 จุดหมายหรือเป้าหมายของแนวคิดโรงเรียนสัตยาไสมีเป้าหมาย ๒ ระดับคือ การศึกษามีเป้าหมาย

ระดับสังคมสามารถใช้น�าความรู้ความสามารถมาใช้ในชีวิตจริงได้โดยไม่ท�าให้ตนเองและผู้อ่ืนได้รับความเดือน

ร้อน และเป้าหมายสูงสุดคือ เพื่อให้ผู้ศึกษาบรรลุความดีสูงสุดของศาสนาด้วย คือให้ตนเองเป็นอิสรภาพ ส่วนเป้า

หมายของส�านกัอตัถภิาวะนยิมไม่เหมือนกบัแนวคดิทางการศกึษาของท่านโรงเรยีนสตัยาไสทัง้หมด เป้าหมายของ

ส�านกันีไ้ด้ไห้เหตผุลว่า คนเรามเีป้าหมายไม่เหมอืนกนั เพราะมนษุย์เลอืกทีจ่ะกระท�าหรอืมคีวามชอบท่ีแตกต่างกนั 

เป้าหมายนัน้อาจจะเป็นอะไรกไ็ด้ทีผู่ศ้กึษาหรอืมนษุย์ได้ค้นพบตนเอง ไม่ต้องมีเป้าหมายเหมือนกนัเพราะคนเรามี

เสรีภาพในการเลือกต่างกัน

๑๔๔
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๕. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ๕.๑ ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยต่อไป

  ๑) ควรมีการวิเคราะห์แนวคิดของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ในฐานะผู้น�าทางการศึกษา

ของโรงเรียนสัตยาไส

  ๒) ควรมีการเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาที่มีพื้นฐานจากศาสนาเพื่อจะได้เป็นแนวทางการ

พัฒนาการศึกษา
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 ของบุคลากร”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิต

 พัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๐. 

วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, ปรัชญาขั้นแนะน�า: กระแสคิดที่ทรงอิทธิพลต่อโลก,

 จาก http://www.wareeya.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5351198 (๑๗ มีนาคม 

 ๒๕๕๖

๑๔๕
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การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา

ระดับช่วงชั้นที่ ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ ต�าบลทุ่งน้าว อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่

AN APPLICATION OF 4 IDDHIPADA FOR BUDDHIST SUBJECT LEARNING 

ON 3 LEVELS OF THAIRATHWITHAYA SCHOOL 31 THUNGNAO SUB-DISTRICT, 

SONG DISTRICT PHRAE PROVINCE.

นางสาวภานุมาศ ดาวดึงษ์ *

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์, ดร. **

ดร.อรอนงค์ วูวงศ์ ***

บทคัดย่อ

 การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาหลักอิทธิบาท ๔ ในพระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษา

การประยกุต์ใช้หลกัอทิธิบาท ๔ ในการเรยีนการสอนวชิาพระพทุธศาสนานกัเรยีนระดบัช่วงชัน้ที ่๓ โรงเรยีนไทยรฐั

วิทยา ๓๑ ต�าบลทุ่งน้าว อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ ๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการประยุกต์ใช้หลักอิทธิ

บาท ๔ ในการเรยีนการสอนวชิาพระพทุธศาสนาระดบัช่วงชัน้ที ่๓ โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา ๓๑ ต�าบลทุง่น้าว อ�าเภอ

สอง จังหวัดแพร่ 

 ผลการศึกษาหลักอิทธิบาท ๔ ในพระพุทธศาสนาพบว่า อิทธิบาท ๔ หมายถึง หลักธรรมน�าไปสู่ความ

ส�าเร็จ ประกอบไปด้วย ฉันทะ ความพอใจ, มีใจรักในงานที่ท�า ด้วยใจรัก วิริยะ ความพากเพียร อดทน ต่อความ

ยากล�าบาก บากบั่น ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆ ก็ตามขอให้ท�าอย่างสุจริต จิตตะ เอาจิตฝักใฝ่ ท�าด้วยใจรัก ด้วยความ

พยายาม ด้วยความอดทนเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จ วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวนในงานที่ท�า ติตรอง หาเหตุผลและ

ปรับปรุงแก้ไข เพื่อจะให้ประสบผลส�าเร็จให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป หลักอิทธิบาท ๔ นี้ สามาถน�าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ

สถานการณ์ในชีวิตประจ�าวัน ไม่ว่าจะเป็นการท�างาน การเรียน ตลอดจนถึงการด�ารงชีวิตในทุกๆ วัน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในการเรียน หลักอิทธิบาท ๔ ถือเป็นหลักเบื้องต้นที่จะท�าให้การเรียนประสบผลส�าเร็จ เพราะการเรียน

นั้น สิ่งส�าคัญประการแรกที่ผู้เรียนจะต้องมีก็คือ การรักในสิ่งที่เรียน หรือวิชาที่เรียน มีความเพียรพยายามในการ

เรียน (วิริยะ) มีความตั้งใจและจดจ่อในการเรียน (จิตตะ) และมีความละเอียดรอบคอบ (วิมังสา)

 ผลการศึกษาการประยกุต์ใช้หลกัอทิธบิาท ๔ ในการเรยีนการสอนวชิาพระพุทธศาสนานกัเรียนระดบั

ช่วงชั้นที่ ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ ต�าบลทุ่งน้าว อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ พบว่า ในรายวิชาพระพุทธศาสนา 

ทางโรงเรียนได้น�าเอาหลักอิทธิบาท ๔ ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ในด้านฉันทะ ครูผู้สอนได้จัดการเรียน

การสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีกับวิชาพระพุทธศาสนา หรือมีฉันทะ ความรักความพอใจในการเรียน

  * นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

  ** ประธานควบคุมวิทยานิพนธ์

  *** กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

๑๔๖
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

วิชาพระพุทธศาสนาโดยที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริงโดยการร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ในด้านวิรยิะ ครผููส้อนได้น�าเอาหลกัวริยิะไปประยกุต์กบักระบวนการสอนโดยการสร้างบรรยากาศให้เหมาะแก่การ

เรยีนวชิาพระพทุธศาสนา และมอบหมายงานให้นักเรยีนท�าร่วมกนัเป็นกลุม่ และกระตุน้ให้นกัเรยีนได้ฝึกคิดเกีย่ว

กบัเนือ้หาในรายวชิา เพือ่ให้นกัเรยีนเกดิการใฝ่รูใ้ฝ่เรยีนช่วยกนัหาค�าตอบ ในด้านจติตะ ครผูู้สอนได้มอบหมายให้

นกัเรยีนท�างานร่วมกันเป็นกลุม่ โดยครผููส้อนเป็นคนป้อนค�าถามให้นกัเรยีนและให้นกัเรยีนมส่ีวนร่วมในการเรยีน

การสอน รวมถงึการจัดกจิกรรมค่ายพุทธบุตรให้กบันกัเรยีนและประกอบพิธกีรรมในวนัส�าคัญทางศาสนา ในด้าน

วมิงัสา ครูผูส้อนได้น�าเอาหลกัวมัิงสาไปประยกุต์ในการประเมนิผลการเรยีนของนกัเรยีน และเกณฑ์ในการประเมนิ

ผลการเรียนโดยการประเมินจากภาคทฤษฏีและการปฏิบัติ

 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะ และแนวทางการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนการสอนวิชา

พระพุทธศาสนานักเรียนระดับช่วงชั้นที่ ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ ต�าบลทุ่งน้าว อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ พบ

ว่า การเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการน�าเอาหลักอิทธิบาท ๔ ไปประยุกต์

ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเรียนรู้ และวัดผล

ประเมนิผล ซึง่ในแต่ละด้านของการเรยีนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนา ควรทีจ่ะมกีารจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณา

การกบัสาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ การเน้นให้นกัเรยีนได้สร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง มีกระบวนการคิดท่ีรเิริม่สร้างสรรค์ 

และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการน�าเอาหลักอิทธิบาท ๔ ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการรู้เหล่านี้ ซึ่ง

ในบางกิจกรรมอาจจะเน้นในส่วนของการสร้างฉันทะในรายวิชาพระพุทธศาสนา บางกิจกรรมการเรียนรู้อาจจะ

เน้นในส่วนของวิริยะ จิตตะ และวิมังสา ซึ่งในทุกกระบวนการเรียนรู้นั้นได้มีหลักอิทธิบาท ๔ สอดแทรกอยู่ทุก

กระบวนการ เพราะเป็นการสร้างความรักและทัศนะคติที่ส�าหรับนักเรียนถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีกับการเรียนการ

สอนที่มีประสิทธิภาพ

ค�าส�าคัญ: การประยุกต์, อิทธิบาท ๔, ช่วงชั้นที่ ๓

๑. บทน�า
 การศึกษามีบทบาทและมีความส�าคัญยิ่งต่อชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค ปัจจุบัน

ถือว่าเป็นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สิ่งต่างๆ 

เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการด�าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม จึงกลายเป็นปัญหาท่ีท�าให้หลายๆ ฝ่าย

ต่างต้องหันกลับมาทบทวนด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของ สังคมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

จึงได้ก�าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่สังคมไทยต้องเผชิญ และ

เสริมรากฐานของประเทศ ด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ให้ความส�าคัญ กับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้ง

ด้านร่างกาย ทีส่มบูรณ์แขง็แรง มีสติปัญญาท่ีรอบรูแ้ละมจีติใจทีส่�านึกในคณุธรรม จริยธรรม มคีวามเพยีร มโีอกาส 

และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคม ให้เข้มแข็ง 

และเอื้อต่อการพัฒนาคน ๘๒ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

  ๘๒ ส�านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด (พ.ศ. 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๙), ๒๕๕๔, หน้า ช.

๑๔๗
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๒๕๔๕ หมวด ๑ มาตรา ๖ มีความมุ่งหมายและหลักการว่า ในการจัด การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้

เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการด�ารงชีวติ 

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ๘๓ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนให้น�าหลักพุทธธรรมทางศาสนามา

ใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาชีวิต ขออัญเชิญกระแสพระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดช พระราชทาน แด่ ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้า

กราบบังคมทูล ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทรับต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ความตอนหนึ่งว่า “...การปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่จะลอกเลียนแบบต่างประเทศมาทั้งหมด ให้น�าองค์

ความรู้ทางด้านศาสนาพุทธ และขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยเข้ามาประสมประสานด้วย

 ด้วยหลักการที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษานี้ท�าให้ผู้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นต้องมีการ

ก�าหนดบทบาทของตนหลายอย่างในการบรหิารจดัการสถานศึกษาของตนให้สามารถขบัเคล่ือนไปสู่การเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ โดยต้องมีการก�าหนดบทบาทของตนเองให้ชัดเจนในฐานะที่เป็นผู้น�าสถานศึกษา และจ�าเป็นต้อง

ก�าหนดบทบาทในการด�าเนนิงานกบัคณะบคุคลท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องกบัสถานศกึษาเพือ่ให้มกีารประสานความร่วมมอื

ในการท�ากิจกรรมภายในสถานศึกษาร่วมกัน รวมทั้งการก�าหนดบทบาทในการบริหารจัดการภาระงานทั้งระบบ

ของโรงเรียนให้ด�าเนินไปได้อย่างเป็นระบบและมีความชัดเจนในการด�าเนินงานตามเป้าหมายท่ีได้ก�าหนดไว้นั้น

คอืการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รียนทัง้โรงเรียน ๘๔ ซึง่การจะท�าให้ได้ผลเช่นนีน้ัน้ จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้น�าสถานศึกษา

ต้องมแีนวทาง หลกัทฤษฎี และหลกัธรรมเพือ่นามาใช้เป็นกลไกส�าคัญเพ่ือทีจ่ะน�าไปสูก่ารขบัเคล่ือนการพัฒนาการ

บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ

 ในอดีตที่ผ่านมา การศึกษาเกี่ยวกบัพระพุทธศาสนาของเยาวชนจะควบคู่การศึกษาของ ประเทศไทย 

โดยเร่ิมจากท่ีวัด ตามประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัย การศึกษามีต่อเนื่องกันมา เป็นหลายยุคหลายสมัย 

จนกระทัง่ถงึปี พ.ศ. ๒๔๒๗ เป็นต้นมาจึงมีโรงเรยีนเกดิขึน้ตามวดัเป็น จ�านวนมาก ทัง้ในกรงุเทพและตามหวัเมอืง

ต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เยาวชนไทยเป็นคนดี มีคุณสมบัติที่ เป็นคุณแก่ราชการ และเป็นก�าลังส�าคัญที่จะสร้างสรรค์

ความเจริญแก่บ้านเมืองมากยิ่งขึ้น และในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ มีการตั้งโรงเรียนมูลศึกษาขึ้นในวัด ทั้งในกรุงเทพและ

ตามหัวเมือง โดยมีเจ้าอาวาส เป็นผู้จัดพระภิกษุให้ท�าการสอนบรรดาศิษย์ท้ังหมดในวัด ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ มี

พระราชบญัญตั ิประถมศกึษาใช้บังคบัเด็กอายรุะหว่าง ๗-๑๔ ปี ให้เข้าโรงเรยีนโดยมผีลบงัคบัทัว่ประเทศเมือ่ พ.ศ. 

๒๔๗๘ และในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ กระทรวงธรรมการได้ประกาศเพิ่มหลักสูตรทางจริยศึกษาขึ้นในโรงเรียนทั้งหมด 

และก�าหนดให้นักเรียนได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่ออบรม ให้เด็กมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๙๓ กระทรวงศึกษาธิการจึงริเริ่ม ก�าหนดให้โรงเรียนต่างๆ ทั้งโรงเรียนหลวงและโรงเรียน

ราษฎร์ ใช้หนงัสือเรียนหลกัสตูรจรยิศกึษาส�าหรับชัน้ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีเนือ้หาการสอนวชิาศีลธรรม

เป็นเรือ่งเกีย่วกบัพุทธประวตัหิลกัธรรม หรอืค�าสอนจากพระไตรปิฎก เป็นทีส่งัเกตว่าแบบเรยีนชุดพระพทุธศาสนา

ม ีลกัษณะทางศาสนาด้วย ซึง่โรงเรยีนเลอืกท�ากนัเป็นประจ�าทกุวนั ทกุสปัดาห์ หรอืเป็นครัง้คราว การศึกษาเกีย่ว

กับพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบเช่นนี้ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความส�านึกในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีมาก

ยิ่งขึ้นไปอีก แต่ถึงอย่างไรก็ตามหากพิจารณาในอดีตนั้นถือว่าการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาประสบผล

  ๘๓ ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๗๔ ก หน้า ๑. ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.

  ๘๔ ทิศนา แขมมณี และภาษิต ประมวลศิลป์ชัย, ประสบการณ์และกลยุทธ์ของผู้บริหารในการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน,

(กรุงเทพมหานคร: ปกรณ์ศิลป์ พริ้นติ้ง, ๒๕๔๗), หน้า ๒๗. 

๑๔๘
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ส�าเร็จเท่าที่ควร ในขณะที่ปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็น

อย่างมาก ซึ่งหากน�าไปเปรียบเทียบกับในสมัยอดีตนั้น แน่นอนว่าในอดีตย่อมที่จะเข้มข้นกว่าแน่นอน ทั้งนี้อาจมี

เหตผุลมาจากหลายๆ ปัจจัย ซึง่ปัจจัยหนึง่ทีท่�าให้การเรยีนการสอนวชิาพระพุทธศาสนาไม่ประสบผลส�าเรจ็เท่าที่

ควร อาจมาจากการที่สถานศึกษา หรือครูผู้สอนยังขาดการน�าเอาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับการบูรณาการการ

เรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา ๘๕

 หลัก อิทธิบาท ๔ ถือเป็นหลักธรรมหนึ่งที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการน�าไปพัฒนาศักยภาพของ

มนุษย์ ตลอดจนถึงการน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กนักเรียนอิทธิบาท ๔ หมายถึง หลักธรรม

น�าไปสู่ความส�าเร็จ คือ ฉันทะ ความพอใจ, มีใจรักในงานที่ท�า ด้วยใจรัก วิริยะ ความพากเพียร อดทน ต่อความ

ลาบากบากบั่น ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆ ก็ตามขอให้ท�าอย่างสุจริต จิตตะ เอาจิตฝักใฝ่ ใจรัก ด้วยความพยายาม 

ด้วยเอาจิตพยายามอาชีพนั้นๆ ให้บรรลุผลส�าเร็จ วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวนในงานที่ท�า ติตรอง หาเหตุผลและ

ปรับปรุงแก้ไข เพื่อจะให้ประสบผลส�าเร็จให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปจากผลการศึกษาหลักการและแนวคิดในการท�างาน ให้

ประสบผลส�าเร็จตามหลักอิทธิบาท ทุกๆ คน ถ้าน�าหลักอิทธิบาทไปใช้ จะประสบผลส�าเร็จในหน้าที่การงานทุก

อย่าง ๘๖

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ ต�าบลทุ่งน้าว อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่กับ

คณุธรรม ซึง่โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา ๓๑ ได้รบัการประกาศว่า เป็นโรงเรียนวถิพุีทธ เพราะมีการจดัการเรียนการสอน

ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้คู่กับมีคุณธรรมจริยธรรม ปัจจุบันโรงเรียนไทยรัฐวิทยามีการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชา พระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา รวมถึง

การปฏบิตัตินเป็นพทุธศาสนกิชนทีดี่ ซึง่จากผลการเรยีนทีผ่่านมาพบว่า นกัเรยีนยงัขาดความสนใจและความกระ

ตือรืนร้นในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร

 จากประเด็นดังกล่าว ท�าให้ผู้วิจัย ในฐานะเป็นครูที่สอนอยู่สถานศึกษาดังกล่าว ได้ตระหนักถึงปัญหา

การเรยีนการสอนในรายวชิาพระพทุธศาสนาของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่๓ โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา ๓๑ จงึท�าให้สนใจใคร่ที่

จะศึกษาถึงการประยกุต์ใช้หลกัอิทธบิาท ๔ ในการเรียนการสอนวชิาพระพุทธศาสนาระดบัช่วงชัน้ท่ี ๓ ของโรงเรยีน

ไทยรฐัวทิยา ๓๑ ต.ทุง่น้าว อ.สอง จ.แพร่ เพือ่ให้การเรยีนการสอนในรายวชิาพระพุทธศาสนามปีระสทิธภิาพและ

ประสิทธิผล อันจะน�าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาหลักอิทธิบาท ๔ ในพระพุทธศาสนา

 ๒.๒ เพือ่ศกึษาการประยุกต์ใช้หลกัอทิธบิาท ๔ ในการเรียนการสอนวชิาพระพุทธศาสนานกัเรยีนระดบั

ช่วงชั้นที่ ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ ต�าบลทุ่งน้าว อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่

 ๒.๓ เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนการสอนวิชา

พระพุทธศาสนาระดับช่วงชั้นที่ ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ ต�าบลทุ่งน้าว อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่

  ๘๕ ทินพันธ์ นาคะตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: สหายบล็อกและการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๒๕-๒๗. 

  ๘๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๖, ฉบับปรับปรุงและขยายความ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๘๔๕-๘๔๖.

๑๔๙
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๓. วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ล�าดับขึ้น

ตอนการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล 

  ก. ข้อมูลปฐมภูมิ ศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙

  ข.ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือหรืองานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 ๓.๒ ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

  ๗.๒.๑ ออกแบบสอบสมัภาษณ์เชงิลกึและให้ผู้เชีย่วชาญตรวจสอบ ซึง่แบบสัมภาษณ์จะประกอบ

ไปด้วย ๒ ส่วน คือ ๑. แบบสัมภาษณ์ส�าหรับผู้บริหาร ครูผู้สอน จ�านวน ๗ คน ๒. แบบสัมภาษณ์นักเรียนในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จ�านวน ๑๕ คน รวม ๒๒ คน จากน้ันท�าการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก 

กลุ่มประชากร จ�านวนทั้งหมด ๒๒ คน ประกอบไปด้วย    

  ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑   จ�านวน ๑ คน 

  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  จ�านวน ๑ คน

  ครูหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จ�านวน ๒ คน 

  ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา  จ�านวน ๒ คน

  ครูพระสอนศีลธรรม  จ�านวน ๑ คน

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   จ�านวน ๕ คน

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   จ�านวน ๕ คน

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   จ�านวน ๕ คน

 ๓.๓ ขั้นตอนการประมวลผลและเรียบเรียง

 เป็นขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นการน�าข้อมูลจากขั้นตอนต่างๆ ในข้างต้นมาท�าการประมวลผลเรียบเรียง

และสรปุเพือ่เขยีนงานวจัิยให้ถกูต้องตามวตัถปุระสงค์ทีต้่องการทราบและตัง้ข้อเสนอแนะแนวทางการวจิยัต่อไป

๔. สรุปผลการวิจัย  

 ๔.๑ หลักอิทธิบาท ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

 จากการศึกษาวิจัยพบว่า อิทธิบาท มาจากค�า ๒ ค�า คือ อิทธิ หมายถึง ความส�าเร็จ ความสัมฤทธิ์ การ

บรรลุผล และ บาท หมายถึง วิถีทาง เป็นรากฐานที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ ดังนั้น อิทธิบาท หมายถึง วิถีทางที่จะน�า

ไปสู่ความส�าเร็จ เป็นหลักในการสร้างความส�าเร็จให้แก่ตนเอง เป็นหลักธรรมที่น�ามาใช้ในการประกอบกิจ ซึ่งจะ

น�าไปสู่ความส�าเร็จ โดยความหมายของความส�าเร็จนั้น ควรเป็นความส�าเร็จในทางที่ดี ทางสร้างสรรค์ มากกว่า

ความชั่วทางท�าลาย หลักธรรมนี้เรียกอีกอย่างว่าธรรมสามัคคี เป็นหลักธรรมที่การปฏิบัติที่เกี่ยวโยงกัน ผู้กระท�า

จะต้องร่วมกันกระท�าทั้ง ๔ ข้อ ถึงจะไปถึงความส�าเร็จที่หวังไว้จะท�าเพียงข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ อิทธิ แปลว่า ความ

ยิ่งใหญ่ บาท แปลว่า ทางเดิน อิทธิบาท จึงแปลว่า ทางเดินที่จะน�าไปสู่ความยิ่งใหญ่นั่นเอง ถ้าเราปรารถนาน�า

จะประสบความส�าเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการงานก็ดี การศึกษาก็ดี หรือ กิจการงานใดๆ ก็ตาม เราต้องใช้อิทธิ

บาท ๔ ซึ่ง ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ รักใคร่ชอบเต็มใจ ใฝ่ใจในการท�างานอยู่เสมอ และทุ่มเทความสามารถ 
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ทุ่มเทชีวิตจิตใจ เพื่อท�างานนั้นให้ส�าเร็จและให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป มีความปรารถนาที่จะท�างานนั้นให้ดีที่สุด โดย

ไม่พะวงกับสิ่งล่อเร้าหรือผลตอบแทนทั้งหลาย หรืออาจกล่าวได้ว่าท�างานด้วยใจรักอย่างแท้จริง วิริยะ หมายถึง 

ความพากเพียร ขยัน อุตสาหะ บากบั่น เอาธุระ มีความเข้มแข็งอดทน มุมานะที่จะท�างานให้ส�าเร็จไม่ท้อถอย ไม่

เลิกละ ท�างานได้อย่างสม�่าเสมอต่อเนื่องจนกว่างานนั้นจะประสบความส�าเร็จ มีความอาจหาญแกล้วกล้า ใจสู้ ไม่

หวั่นกลัว ไม่ย่อท้อ ต่ออุปสรรค และความยากล�าบากต่างๆ ในงาน มองความล�าบากและอุปสรรคในงานเป็นสิ่ง

ที่ท้าทายที่ต้องเอาชนะเพื่อให้งานส�าเร็จให้ได้ จิตตะ หมายถึง ความคิดจดจ่อ เอาใจใส่ ผูกใจจดจ่ออยู่กับหน้าที่

และงานที่ท�า มีความตั้งมั่น มีสมาธิมั่นคงอยู่กับงานที่ท�างานด้วยความไม่ประมาท ไม่ทอดธุระ ไม่ปล่อยปะละเลย

ในงานที่ท�า ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน เลื่อนลอยไปจากงาน บางที่อาจท�างานขลุกง่วนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนจนไม่เอาใจใส่

หรือไม่สนใจสิ่งอื่น สนใจที่จะรับรู้แค่เพียงเรื่องเกี่ยวกับงานที่ก�าลังท�าเท่านั้น และวิมังสา หมายถึง การสอบสวน 

ไตร่ตรอง พินิจพิเคราะห์ ใช้ปัญญาในการใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อบกพร่องในงานที่ท�าอยู่

เสมอ รู้จักค้นคว้า ทดลอง คิดค้น หาทางแก้ไขปรับปรุงงานและวิธีการท�างานให้ดียิ่งขึ้น ก้าวหน้ายิ่งขึ้นอยู่เสมอ 

องค์ประกอบทั้ง ๔ ของอิทธิบาท เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกัน บุคคลที่จะสามารถบรรลุถึงความส�าเร็จของงานได้ จะต้อง

มคีรบในคุณลกัษณะทัง้ ๔ ประการ จะขาดในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง่ไม่ได้ เป็นหลักธรรมท่ีมีความเกีย่ว

เนื่องต่อกัน หรือกล่าวถึงอิทธิบาท ๔ ได้สั้นๆ ว่า “มีใจรัก พากเพียรท�า เอาจิตฝักใฝ่ และใช้ปัญญาสอบสวน”

 ๔.๒ การประยกุต์ใช้หลกัอทิธบิาท ๔ ในการเรียนการสอนวชิาพระพทุธศาสนานกัเรียนระดับช่วงชัน้ที ่๓

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ ต�าบลทุ่งน้าว อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่

 จากการศกึษาวจัิยพบว่า ทางโรงเรยีนได้น�าเอาหลักอิทธบิาท ๔ ไปประยุกต์ใช้กับการจดัการเรยีนการ

สอนครบทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา โดยการน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนาให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพุทธศาสนิกชนที่

ดี ซึ่งในการน�าหลักอิทธิบาท ๔ ไปประยุกต์นั้นผู้บริหารและครูผู้สอนได้ค�านึงถึงคุณภาพของนักเรียนเป็นส�าคัญ 

และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษา ในด้านการประยุกต์หลักฉันทะกับการเรียนการสอนรายวิชา

พระพุทธศาสนานั้น จากการสัมภาษณ์พบว่า ครูผู้สอนได้ตระหนักถึงการสร้างทัศนะคติที่ดีของนักเรียนที่มีต่อ

การเรยีนวชิาพระพทุธศาสนา หรอืการสร้างแรงจงูใจให้นกัเรยีนรกัและอยากเรยีนวชิาพระพุทธศาสนา โดยอาศัย

กิจกรรมเป็นตัวเชื่อมให้นักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งผลปรากฏว่านักเรียนมีความรักและเห็น

ความส�าคัญของวชิาพระพทุธศาสนาเป็นอย่างยิง่ ในด้านของการประยกุต์ใช้หลกัวิรยิะในการจดัการเรยีนการสอน

วิชาพระพุทธศาสนา พบว่าครูผู้สอนได้น�าเอาหลักวิริยะ หรือความเพียร มาประยุกต์ให้นักเรียนมีความขยันและ

ตัง้ใจในการศกึษาในรายวิชาพระพุทธศาสนา ในด้านจติตะ ครผููส้อนได้น�าเอาหลกัจติตะไปประยกุต์เพือ่ให้นกัเรยีน

มีสติสัมปชัญญะ สามารถท�างานด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย และในด้านวิมังสา ครูผู้

สอนได้ประยุกต์โดยการเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ที่หมั่นทบทวนบทเรียนตลอดจนถึงเป็นผู้ที่รอบคอบทั้งในด้านการ

เรียนวิชาพระพุทธศาสนาและการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

 ๔.๓ ข้อเสนอแนะและแนวทางการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนการสอนวิชาพระพุทธ

ศาสนาระดับช่วงชั้นที่ ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ ต�าบลทุ่งน้าว อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่

 จากการศกึษาวจิยัพบว่า การเรยีนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนาจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องการน�าเอา

หลักอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ไปประยุกต์ใช้เข้ากับการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในด้านของกระบวนการจัดการเรยีนรู ้ด้านสือ่การเรยีนรู ้การจดักจิกรรมเรียนรู ้และวัดผลประเมินผล ซึง่ในแต่ละ
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ด้านของการเรียนการสอนรายวชิาพระพทุธศาสนา ควรทีจ่ะมกีารจัดการเรยีนรูแ้บบบรูณาการกบัสาระการเรียนรู้

อื่นๆ การเน้นให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีกระบวนการคิดท่ีริเริ่มสร้างสรรค์ และการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จรงิ โดยการน�าเอาหลกัอทิธบิาท ๔ ไปประยกุต์ใช้ในกระบวนการรูเ้หล่านี ้ซึง่ในบางกจิกรรมอาจจะ

เน้นในส่วนของการสร้างฉนัทะในรายวชิาพระพทุธศาสนา บางกจิกรรมการเรียนรู้อาจจะเน้นในส่วนของวริิยะ จติ

ตะ และวมิงัสา ซึง่ในทกุกระบวนการเรยีนรูน้ัน้ได้มหีลกัอทิธบิาท ๔ สอดแทรกอยูทุ่กกระบวนการโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการสร้างความรักและทัศนะคติท่ีส�าหรับนักเรียนถือเป็นการเร่ิมต้นที่ดีกับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาจะประสบผลส�าเร็จมากน้อยเพียงใดก็ต้องอาศัยกับครูผู้สอนและตัว

นกัเรยีนเอง โดยเฉพาะครผููส้อนทีจ่ะต้องเป็นผูท้ีส่ร้างแรงจงูใจ รวมถงึเป็นผูจ้ดุประเดน็ให้นกัเรยีนได้คดิวเิคราะห์

ในเนื้อหาสาระของรายวิชา อันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีของตัวนกัเรียนเองและองค์ความรู้ที่จะ

เกิดขึ้นกับนักเรียนอีกด้วย

๕. อภิปรายผลการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาระดับ

ช่วงชั้นที่ ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ ต�าบลทุ่งน้าว อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นการศึกษาเพื่อที่ต้องการทราบ

ถงึการประยุกต์ใช้หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนากบัการเรยีนการสอนในรายวชิาพระพุทธศาสนา รวมถงึข้อเสนอ

แนะและแนวทางในการประยกุต์ใช้หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนากบัการเรียนการสอนในรายวชิาพระพุทธศาสนา 

ซึ่งในงานวิจัยเล่มนี้ได้ น�าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จในการ

ศึกษานั่นคือ หลักอิทธิบาท ๔ ประกอบไปด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตติ วิมังสา โดยที่ฉันทะ หมายถึงความพึงพอใจใน

สิ่งที่ท�า วิริยะ หมายถึงการมีความเพียรพยายามในสิ่งที่ท�า จิตตะ หมายถึง การท�างานกิจที่ได้รับมอบหมายด้วย

ความตั้งใจ จดจ่อ และวิมังสา คือ การพิจารณา ใคร่ครวญ วิเคราะห์ แยกแยะ สิ่งที่ท�าว่าถูกหรือผิด มีคุณหรือ

โทษ การน�าเอาหลักอิทธิบาท ๔ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในระดับช่วงชั้นที่ 

๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ ต�าบลหัวทุ่ง อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นการน�าเอาหลักอิทธิบาท ๔ ไปประยุกต์ใช้

ในกระบวนการจดัการเรยีนการสอน โดยทีใ่ช้หลกัอทิธบิาท ๔ เป็นตวัตัง้ และใช้กระบวนการจดัการเรยีนการสอน

ให้เป็นไปตามอิทธิบาท ๔ ซึ่งผลปรากฏว่า ทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ ได้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน

วิชาพระพุทธศาสนาที่น�าเอาหลักอิทธิบาท ๔ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา

อยู่เสมอ เพียงแต่ในบางกระบวนการอาจจะเน้นในส่วนของการสร้างฉันทะ (ความพอใจ) บางกระบวนการอาจ

จะเน้นในส่วนของ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา แต่ในภาพรวมสรุปได้ว่า ได้น�าเอาหลักอิทธิบาท ๔ ไปเป็นแนวทาง

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี

๖. ข้อเสนอแนะ
 ตามที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนการสอนวิชาพระพุทธ

ศาสนาระดับช่วงชั้นที่ ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ ต�าบลทุ่งน้าว อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดัง

ต่อไปนี้

 ๑) ผู้สนใจควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับ

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ

๑๕๒
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 ๒) ผู้สนใจควรศึกษาควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางในการน�าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป

ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

 ๓) ผู้สนใจควรศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษา 

การประกอบอาชีพ การอยู่ร่วมกันในสังคม

 ๖.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  ๑) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลท�าให้การจัดการศึกษาในประเทศประสบผลส�าเร็จหรือไม่

ประสบผลส�าเร็จ

  ๒) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา

  ๓) ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัหลกัธรรมทีส่ามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอน

ของไทย
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การพัฒนาบทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

The Development of Web-Based Instruction Using Group Investigation

Technique to Enhance Analytical Thinking Skill of 6th Mattayomsuksa Student

วัชราพรรณ์ สอนจินซือ *

ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท, อาจารย์ ดร.วณิชา สาคร **

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) พัฒนาบทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน ๒) เพื่อ

หาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น ๓) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน

และหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนบนเวบ็ด้วยเทคนคิกลุม่สบืสวนสอบสวนทีพั่ฒนาขึน้ ๔) เพ่ือเปรยีบ

เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิคกลุ่ม

สืบสวนสอบสวนท่ีพัฒนาขึ้น ๕) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บ 

กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ๖ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการ

ศึกษา ๒๕๕๙ จ�านวน ๓๐ คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ�านวน ๑ ห้องเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บ แบบทดสอบวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Samples)

 ผลการวิจัยพบว่า 

 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑) บทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน ซึ่งมีคุณภาพ

อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากทีส่ดุ ๒) ประสทิธภิาพของบทเรยีนบนเวบ็ เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ ๘๐/๘๐ ๓) การ

เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ๔) การ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ.๐๑ ๕)ความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บอยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ: บทเรียนบนเว็บ, เทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน, ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

  * นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  ** อาจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๑๕๔
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  ๘๗ ไชยยศ เรืองสุวรรณ. เทคโนโลยีการศึกษาการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 

๒๕๔๕. หน้า ๒๖.

Abstract

 This research’s objectives were to 1) develop the web-based instruction (WBI) using 

group investigation technique, 2) evaluate the efficiency of the developed WBI, 3) compare 

students’ analytical thinking skill before and after learned with the WBI, 4) compare students’ 

learning achievement before and after learned with the WBI, and 5) study students’ satisfaction 

to the WBI. Experimental group of the research was 30 students in Mattayomsuksa 6 of Chiang 

Yuen Pittayakhom School during the first semester of 2016 academic year. The students were 

selected by purposive sampling method. The research’s tools were the developed web-based 

instruction, instruction efficiency questionnaire, critical thinking test, learning achievement test, 

and student’s satisfaction questionnaire. Statistics used to analyze the data were percentage, 

median, standard deviation, and t-test (Dependent Samples).

 The research found that the development of the web-based instruction using group 

investigation technique to enhance analytical thinking skill of Mattayomsuksa 6 students 1) had 

its quality at the highest level, 2) the efficiency of the WBI followed the criteria at 80/80, 3) the 

result of the students’ analytical thinking skill after had learned with the WBI was higher than 

before the WBI were used, statistically at .01, 4) the students’ learning achievement after learned 

with the WBI also higher than before using the WBI, statistically at.01, and 5) the students had 

showed their overall satisfaction to the WBI at high level

Keywords: Development of Web-Based Instruction, Group Investigation Technique, Analytical 

Thinking Skill

๑. บทน�า
 จากความเจริญก้าวหน้าในยุคโลกาภิวัตน์ ท�าให้การศึกษาปรับเปลี่ยนไปตามยุค ซึ่งศตวรรษที่ ๒๑ ได้

เน้นองค์ความรู ้ความเชีย่วชาญ ทกัษะการเรยีนรูส่้งเสรมิทางด้านการคดิ เพือ่ใช้ในการด�ารงชวีติในสงัคมแห่งความ

เปลีย่นแปลงในปัจจุบัน ซ่ึงปัจจุบันการเรยีนรูด้้วยตนเองได้ขยายวงกว้างมากขึน้ สถานศึกษาต่างๆ ในประเทศ ได้

ให้ความสนใจโดยการน�าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอนในรูปแบบโปรแกรมบทเรียนประกอบกันได้มี

การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) จนท�าให้โปรแกรมบทเรียนกลายเป็นสื่อ

ที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งท�าให้มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนตาม

มาอีกหลายรูปแบบ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, ๒๕๔๘: ๒๖) ๘๗ ครูจะต้องปรับแนวทางการเรียนการสอน โดยครูจะ

ต้องท�าให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีเป้าหมายในการสอนที่จะท�าให้เด็กมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และ

๑๕๕
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ทกัษะด้านไอท ีซ่ึงไอทใีนทีน่ีไ้ม่ได้หมายถงึ ใช้คอมพวิเตอร์เป็นหรอืใช้ไอแพดเป็น แต่หมายถงึการทีเ่ดก็รูว่้า เมือ่เขา

อยากรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาจะไปตามหาข้อมูลเหล่านั้นได้ที่ไหน และเมื่อได้ข้อมูลมาเด็กต้องวิเคราะห์ได้ว่าข้อมูล

เหล่านั้นมีความน่าเชื่อ ถือเพียงใด และสามารถแปลงข้อมูลเป็นความรู้ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดจากการฝึกฝน ครู

จะต้องให้เด็กได้มีโอกาสทดลองด้วยตนเอง (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, ๒๕๔๔: ๕๓) ๘๘ 

 จากแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๐: ๖-๘) ๘๙ ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาหลักของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้แก่ วิชาอังกฤษ คณิต วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ยังมีค่าเฉลี่ย

ต�่ากว่าร้อยละ ๕๐ และมาตรฐานความสามารถยังได้คะแนนต�่าในเรื่อง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารญาณ 

และคิดสร้างสรรค์ และคะแนนจากการสอบ GAT 1 วัดการคิดวิเคราะห์ ยังคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๒ จากจ�านวน

ผูเ้ข้าสอบทัง้หมด ซึง่แสดงว่าผูเ้รยีนส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคดิอืน่ๆ จงึเป็นเรือ่ง

พเิศษทีจ่ะต้องให้ความส�าคญั และพยายามช่วยแก้ปัญหาการคิดของผู้เรยีน ชนาธปิ พรกลุ (๒๕๕๔: ๖๕) ๙๐ กล่าว

ว่า การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๒ ของ สมศ. มีสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองได้คะแนนดีกว่ารอบแรก แต่

มาตรฐานที่ยังต�่าคือความสามารถของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และ

การทดสอบ O-NET ปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาพบว่าในส่วนของวิชาสังคมศึกษา ในช่วงชั้น ม. ๔ – ๖ มีคะแนนเฉลี่ยโดย

รวมอยู่ที่ร้อยละ ๓๖.๒๖ สมบัติ การจนารักพงษ์ (๒๕๔๗: ๔๖) ๙๑ กล่าวถึง ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากการ

เรียนด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน ส่งเสริมทักษะในการท�างานกลุ่ม และสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ ความ

คิดวิเคราะห์ เนื่องจากกระบวนการเรียนแบบกลุ่มสืบสวนนี้ นักเรียนสามารถคิดหาวิธีการให้ได้มาซึ่งค�าตอบจาก

หลายวธีิส่งผลให้นกัเรยีนเกดิความคดิสร้างสรรค์และการคิดวเิคราะห์ Embrose (2003) ๙๒ กล่าวว่า ครคูวรน�าวธิี

การจดัการเรยีนด้วยเทคนคิกลุม่สบืสวนสอบสวน ไปเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดวเิคราะห์ให้

กับนักเรียนอย่างกว้างมากขึ้น สิริพร ทิพย์คง (๒๕๔๕: ๕๑) ๙๓ กล่าวว่า เป็นการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย

โดยสมาชกิกลุม่ ช่วยกนัเรยีนรูเ้พือ่ไปสูเ่ป้าหมายของกลุม่ เป็นกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีต้องการเน้นให้นกัเรียน

ท่ีมีความสามารถแตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน การเรียนการสอนแบบนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบบทเรียนของตนเอง แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ปรึกษาหารือกันในกลุ่ม

ร่วมกันคิด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จึงเหมาะกับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่าช่วงชั้นอื่น 

 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจปัญหาในครั้งนี้ และศึกษาว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่จะพัฒนาความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงจากการศึกษาค้นคว้าต่างๆ พบว่าเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวนเหมาะกับช่วงชั้น

มัธยมตอนปลายและสามารถส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ได้ บทเรียนบนเว็บจะช่วยลดความสามารถในการศึกษา

ที่แตกต่างระหว่างบุคคลได้ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมยังมีตัวช้ีวัดที่กล่าวถึงการคิดวิเคราะห์ 

๑๕๖
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จึงเหมาะแก่การน�ามาใช้ในการพัฒนา ฝึกฝน ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะสร้างบทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิคกลุ่ม

สืบสวนสอบสวน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา 

และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพือ่พฒันาบทเรยีนบนเวบ็ด้วยเทคนคิกลุ่มสืบสวนสอบสวน เพ่ือส่งเสรมิความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 ๒.๒ เพือ่หาประสทิธิภาพบทเรยีนบนเวบ็ด้วยเทคนคิกลุ่มสบืสวนสอบสวน เพือ่ส่งเสริมความสามารถใน

การคดิวเิคราะห์ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๖ ทีพั่ฒนาขึน้โดยใช้สตูร E1/E2 โดยก�าหนดเกณฑ์ที ่๘๐/๘๐

 ๒.๓ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียน

บนเว็บด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวนที่พัฒนาขึ้น

 ๒.๔ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบท

เรียนบนเว็บด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวนที่พัฒนาขึ้น

 ๒.๕ เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูด้้วยบทเรยีนบนเวบ็ด้วยเทคนคิกลุม่

สืบสวนสอบสวนที่พัฒนาขึ้น

 

๓. สมมติฐานของการวิจัย 
 ๓.๑ ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเวบ็ด้วยเทคนคิกลุ่มสืบสวน

สอบสวน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่พัฒนาขึ้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

 ๓.๒ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเวบ็ด้วยเทคนคิกลุ่มสืบสวนสอบสวน 

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่พัฒนาขึ้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

๔. วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศกึษาขัน้ตอนนี ้ได้แก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖ โรงเรยีนเชยีงยนืพทิยาคม อ�าเภอ

เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต ๒๖ จ�านวน ๖ ห้อง เป็นห้อง

พิเศษ จ�านวน ๑ ห้อง จึงเหลือประชากรจ�านวน ๕ ห้อง การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คัดเลือก

โดยวธิกีารสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากห้องเรียนท่ีท�าการเรยีนการสอน

ด้วยเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตร์ ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ จ�านวน ๑ ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๓๐ คน

๕. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี ๔ ประเภท คือ 

 ๕.๑ บทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

๑๕๗
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ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตามรูปแบบ ADDIE Model ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้

  ๕๑.๑ ขั้นการวิเคราะห์ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ เพื่อท�าการวิเคราะห์เนื้อหาและจัดท�าหน่วยการเรียน จัดเรียงล�าดับเนื้อหา 

   ๕.๑.๒ ขั้นการออกแบบ ตามเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน ๖ ขั้นดังต่อไปนี้ ๑) ก�าหนดหัวข้อ 

๒) วางแผนการท�างาน ๓) ค้นคว้า ๔) เตรียมน�าเสนอ ๕) น�าเสนอ ๖) ประเมิน

  ๕.๑.๓ ขัน้การพฒันา ด�าเนนิการสร้างและพัฒนาบทเรยีนบนเวบ็ตามบทด�าเนนิเร่ืองทีอ่อกแบบไว้

   ๕.๑.๔ ขั้นการทดลองใช้ น�าไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน ๒ กลุ่ม 

   ๕.๑.๕ ขั้นการประเมินผล น�าบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก�าหนด ๘๐/๘๐

 ๕.๒ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ศึกษาทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของบลูม แล้ว

ท�าการจัดท�าแบบทดสอบความสามารถในการคิด โดยการสร้างแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก และผู้เชี่ยวชาญน�าไป

หาค่า IOC จึงคัดเลือกไว้ใช้จ�านวน ๓๐ ข้อ

 ๕.๓ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเนื้อหาและจุดประสงค์การ

เรียนรู้ ออกข้อสอบตามจุดประสงค์เป็นแบบ ปรนัย ๔ ตัวเลือก คัดไว้ใช้จ�านวน ๓๐ ข้อ

 ๕.๔ แบบสอบถามความพึงพอใจ สร้างตามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งทุกข้อค�าถาม

ครอบคลุมทุกเนื้อหา

๖. สรุปผลการวิจัย
 ๖.๑ ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเวบ็ด้วย

เทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ที่พัฒนาขึ้น มีผลการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

ตารางที่ ๑ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คะแนนคิดวิเคราะห์ n S.D. df t Sig.

ก่อนเรียน ๓๐ ๑๑.๓๓ ๓.๑๕
๓๐  ๒๖.๖๒  .000**

หลังเรียน ๓๐ ๒๔.๔๓ ๑.๐๔

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

 จากตารางที่ ๑ พบว่า การทดสอบคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี ๖ มคีะแนนเฉล่ียก่อนเรยีนเท่ากบั ๑๑.๓๓ และหลงัเรยีนเท่ากบั ๒๔.๔๓ เมือ่เปรยีบเทยีบระหว่างคะแนนก่อน

และหลังเรยีน พบว่าคะแนนสอบหลงัเรยีนของนกัเรยีนมค่ีาสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั .๐๑

 ๖.๒ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิค

กลุม่สบืสวนสอบสวน เพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ส�าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีพัฒนา

ขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 

๑๕๘
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  ๙๔ มนธิดา ขบวนงาม. การพัฒนาบทเรยีนบนเวบ็ตามแนวทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พือ่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา และบทเรยีนบนเวบ็แบบ KWL 

PLUS เพือ่ส่งเสรมิความสามารถการคดิวิเคราะห์ เร่ืองการอ่านสารในชวีติประจ�าวนัและงานอาชพี ของนกัเรยีนระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้ปีที ่๑. 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, ๒๕๕๘, หน้า ๕๖.

  ๙๕ เกรยีงไกร กิตยิศ. การพฒันาการคดิวเิคราะห์ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน กลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม โดย

การจัดการเรียนรูแ้บบสบืสวนสอบสวน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๔, ๒๕๕๘, หน้า ๖๒.

ตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n S.D. df t Sig.

ก่อนเรียน ๓๐ ๑๔.๐๗ ๒.๖๕
๓๐ ๒๐.๗๔  .000**

หลังเรียน ๓๐ ๒๕.๐๐ ๑.๐๘

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

 จากตารางที่ ๒ พบว่า การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ ๑๔.๐๗ และหลังเรียน ๒๕.๐๐ เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง

คะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .๐๑

 ๖.๓ ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิคกลุ่ม

สืบสวนสอบสวน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความพึง

พอใจต่อบทเรียนบนเว็บ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๔๒, S.D. = ๐.๕๘) 

๗. อภิปรายผล
 ๗.๑ ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนจากการวิจัยพบว่า นักเรียน

ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบท

เรียนบนเว็บได้มีการน�าเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับการจักการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน เพื่อส่งเสริม

ให้เกิดการคิดวิเคราะห์ นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ และยังสามารถสืบค้น

จากแหล่งเรยีนรูส้ารสนเทศต่างๆ ได้ตามต้องการ นกัเรยีนยงัสามารถแลกเปลีย่นความคดิเห็น ร่วมแบ่งบันความรู้

ความคิดผ่านกระดานสนทนา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มลธิดา ขนวนงาม (๒๕๕๘: ๕๖) ๙๔ ซึ่งได้ศึกษา

บทเรยีนบนเวบ็ตามแนวทฤษฎีการเรยีนรูเ้พือ่สร้างสรรค์ด้วยปัญญาและบทเรยีนบนเวบ็แบบ KWL PLUS เพ่ือส่ง

เสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์ พบว่านักเรียนด้วยบทเรียนได้คะแนนเฉลี่ย ๐.๗๘๖๑ และ ๐.๘๓๒๙ แสดง

ว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังเรียนด้วยบทเรียน เกรียงไกร กิติยศ (๒๕๕๘: ๖๒) ๙๕ ซึ่งได้ศึกษาการพัฒนาการ

คดิวเิคราะห์ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยการจดัการ

เรยีนรูแ้บบสบืสวนสอบสวน พบว่า หลงัจากการจดักจิกรรมการเรียนรู้นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวน

สอบสวน มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ

เรียนปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

๑๕๙
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   ๙๖ ปิยมาลย์ ระดามาตย์. การพัฒนาทกัษะการคดิวเิคราะห์และผลสัมฤทธิท์างการเรยีน สาระประวตัศิาสตร์ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้

มัธยมศกึษาปีท่ี ๓ โดยใช้วิธกีารเรยีนการสอนแบบร่วมมอืเทคนคิกลุม่สืบสวนสอบสวน (GI). มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ๒๕๕๕, หน้า ๗๙.

  ๙๗ สพุตัรา ราชวตัร. การพัฒนาชดุกจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสร้างความสามารถในการคดิวเิคราะห์ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

สาระเศรษฐศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑. มหาวิทยาลยัราชภัฎสกลนคร. ๒๕๕๕, หน้า ๗๑.

  ๙๘ บญัญัติ ค�าประภา. การพฒันาบทเรยีนบนเครอืข่ายแบบเวบ็เควสท์ เรือ่งการพฒันาโปรแกรมส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๕. 

โรงเรียนสารคามพิยาคม, ๒๕๕๕, หน้า ๘๑.

 ๗.๒ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย

บทเรยีนบนเวบ็ทีพ่ฒันาขึน้ มีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดับ 

.๐๑ ซึง่เป็นไปตามสมมุติฐานทีต้ั่งไว้ ทัง้นีเ้นือ่งมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรูด้้วยบทเรยีนบนเวบ็ มีการน�าเสนอ

เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเป็นไปตามขั้นตอนการเรียนเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน มีการ

ออกแบบบทเรียนที่น่าสนใจ มีกิจกรรมฝึกทักษะที่ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วย

ตนเอง สามารถทบทวนเนื้อหาในบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีระบบอินเตอร์เน็ต จึงท�าให้นักเรียนที่เรียนด้วยบท

เรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ

  ผลการวิจัยของ ปิยมาลย์ ระดามาตย์ (๒๕๕๕: ๗๙) ๙๖ ซึ่งได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวน

สอบสวน พบว่า นักเรียนมีความร่วมมือในการท�ากิจกรรม และยังช่วยให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น 

และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ สุพัตรา ราชวัตร (๒๕๕๕: ๗๑) ๙๗ ซึ่งได้ศึกษาการ

พัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ 

พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๑ และศึกษาความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก

 ๗.๓ ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บความพึงพอใจ

ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนบนเวบ็ด้วยเทคนคิกลุม่สบืสวนสอบสวน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖ พบว่านกัเรยีนมีความพงึพอใจต่อบทเรยีนบนเวบ็อยูใ่นระดบัมาก ( = ๔.๔๗, 

S.D. = ๐.๕๘) ทั้งนี้เนื่องมาจากบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้นมีการจัดการเรียนรู้ตามเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน 

โดยมีข้ันตอนการเรียนแบ่งเป็น ๖ ข้ัน ท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนด้วยความเข้าใจ และ

นักเรยีนยงัสามารถทบทวนความรูไ้ด้ตลอดเวลา ทัง้ยงัสามารถสบืค้นหาความรูเ้พ่ิมเตมิได้ด้วยตนเอง อีกทัง้บทเรียน

บนเวบ็ท่ีพฒันาขึน้ประกอบด้วย ข้อความ เสยีง ภาพวดิีทัศน์และอืน่ๆ จงึท�าให้นกัเรยีนเกดิความสนใจ กระตอืรอืร้น 

และเกดิความพงึพอใจในบทเรยีน สอดคล้องกบัผลการวจัิยของ บญัญตั ิค�าประภา (๒๕๕๕: ๘๑) ๙๘ ได้ศึกษาเก่ียวกบั

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรม ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน หาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน และศึกษาความพึงพอใจ นักเรียนกลุ่มทดลอง

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การวัดดัชนีประสิทธิผล นักเรียนมีความรู้ที่เพิ่มขึ้น และนักเรียนมีความ

 พงึพอใจต่อบทเรยีนอยูใ่นระดบัมาก สพุตัรา ราชวตัร (๒๕๕๕: ๙๗) ซึง่ได้ศึกษาการพัฒนาชดุกจิกรรม

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ พบว่า นักเรียนมี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการคดิวเิคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิ 

ที่ระดับ .๐๑ และศึกษาความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก

๑๖๐
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๘. ข้อเสนอแนะ
 ๘.๑ ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

  ๘.๑.๑ การจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนบนเว็บ จ�าเป็นต้องใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

และเครือ่งคอมพวิเตอร์ในการจดัการเรยีนรู ้ดงันัน้การน�าเครือ่งมอืการวจิยัไปใช้ ต้องมกีารเตรยีมอปุกรณ์ให้พร้อม

ใช้งานกบัการเรยีน มรีะบบเครอืข่ายทีส่นบัสนนุการเรียน และศึกษาขัน้ตอนการใช้งานบทเรียนบนเวบ็จากคู่มือให้

เข้าใจ

  ๘.๑.๒ การจดัการเรยีนรูด้้วยบทเรียนบนเวบ็ด้วยเทคนคิกลุ่มสืบสวนสอบสวน ผู้สอนต้องมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอนอย่างถ่องแท้ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้สอนและนักเรียน

  ๘.๑.๓ การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนครคูวรให้ค�าแนะน�า ดูแลอย่างใกล้ชดิในการท�ากจิกรรม 

และคอยกระตุน้ให้นกัเรยีนกล้าแสดงความคิดเหน็ ท้ังนีเ้พราะสมาชกิภายในกลุ่ม แต่ละกลุ่ม เป็นผู้ท่ีมีความสามารถ

และความรับผิดชอบแตกต่างกัน ดังนั้น ครูต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดโดยครูกระตุ้นด้วยค�าถาม พูดโน้มน้าวจิตใจ 

และกล่าวแสดงความชื่นชมในผลของนักเรียน

  ๘.๑.๔ การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน นักเรียนต้องมีความเข้าใจใน

วิธีการสอน ดังนั้นผู้สอนต้องอธิบายการเรียนด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวนให้นักเรียนเข้าใน เพื่อนักเรียนจะ

ได้รับความรู้มากที่สุด และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนคาดหวังไว้

 ๘.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อท�าการวิจัยครั้งต่อไป

  ๘.๒.๑ ควรน�าการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวนไปประยุกต์ใช้กับส่ือการเรียน

ประเภทอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

  ๘.๒.๒ ควรมกีารศกึษาลกัษณะของบทเรยีนให้เหมาะสมกบัเนือ้หา มกีารปรับเปลีย่นสถานการณ์

หรือเหตุการณ์ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับเนื้อหา เหมาะสมกับวัย และความต้องการของนักเรียนอื่นๆ เพื่อ

ตอบสนองการเรียนรู้ที่น่าสนใจได้ดียิ่งขึ้น

  ๘.๒.๓ ควรมีการพฒันาบทเรยีนบนเวบ็ด้วยเทคนคิกลุ่มสบืสวนสอบสวน กับกลุม่สาระการเรยีนรู้

อื่น และระดับชั้น
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การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๔

Development of Learning Organization in Basic Education Schools, 
Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 4

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. ธีระศักดิ์ บึงมุม,*

ดร.วิจิตร แพงโสภา, ดร.วิชัย ราชวงศ์

บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและแนวทางการพัฒนาการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ๒๒๔ คน และ

ครูผู้สอน ๒๓๘ คน รวมทั้งสิ้น ๔๖๒ คน ซึ่งก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ ๘๐ 

ของประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนใช้เกณฑ์ร้อยละ ๑๐ ของประชากร และได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย 

(Simple random sampling) ตามต�าแหน่ง และขนาดของสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

 ผลการศึกษา พบว่า

 ๑. สภาพการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงจากมาก

ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านรูปแบบวิธีการคิด ด้านการมีวิสัย

ทัศน์ร่วมกัน และด้านบุคคลมีความเป็นเลิศ ตามล�าดับ

 ๒. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ โดยภาพรวมมีข้อเนอแนะค่าเฉล่ียร้อยละ ๕๐.๓๐ 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการคิดอย่าง

เป็นระบบ ด้านรูปแบบวิธีการคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้านบุคคลมีความเป็นเลิศ ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ: การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  * คณาจารย์มหาวิทยาลัยปทุมธานี
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Abstract

 The objectives of the research were to study and find out the guideline for Development

of Learning Organization in Basic Education Schools, Office of Khon Kaen Primary Educational 

Service Area 4. The sampling were comprised of 224 educational administrators and 238 teachers

totaling 462 people whose dimension specification for the administrative group was made by 

use of 80% criterion of population, and for the teaching group was made by use of 10% criterion 

of population, and it was derived by simple random sampling according to location and basic 

education schools’ sizes. The tools used for data collection were questionnaires, data analysis 

was made by SPSS, and the statistics used for the data analysis was Frequency, Percentage, 

Mean, and Standard Deviation.

 The findings were as followed: 

 1. Development of Learning Organization in Basic Education Schools, Office of Khon 

Kaen Primary Educational Service Area 4 was totally at high level, when considering on each 

aspect arranging from high to low level it was found that learning together as a team, systemati-

cally thinking, thinking model, how to have vision together, personnel management as excellent 

respectively.

 2. As for the result of analysis to find out the guideline for Development of Learning 

Organization in Basic Education Schools, Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 4,

it was found that there have been totally suggestions for the averaged values at 50.30%, and 

suggestions for the guideline of development arranging from high to low levels as follows: Learning 

together as a team, systematically thinking, thinking model, how to have vision together, and 

the personnel management as excellent respectively. 

Keywords: Development of Learning Organization, Basic Education Schools.

บทน�า
 สถานศกึษาเป็นองค์การทางการศกึษาทีม่คีวามส�าคัญต่อการจดัการศึกษาของประเทศอย่างย่ิง มีการ

กระจายตัวอยู่ในทุกท้องถิ่น และมีเป้าหมายส�าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตตามเจตนารมณ์

แห่งพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่ในการด�าเนนิ

งานของโรงเรียนนั้น ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษานับเป็นบุคคลที่ส�าคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอน

เพราะมีหน้าที่โดยตรงในการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลเหล่านี้ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของโลก หากครูผู้สอนไม่พัฒนาตนเองไปพร้อมกับความ

ก้าวหน้าอื่นๆ ในระบบการศึกษาแล้ว อาจท�าให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ท่ีดตีามเป้าหมายทีต้่องการได้ และผูท้ีมี่ส่วนเกีย่วข้องในการพัฒนาดงักล่าวนอกจากตวัครูผูส้อนแล้วผูท้ีเ่กีย่วข้อง
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อ่ืนๆ เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนต้องร่วมมือกันในการพัฒนา

โรงเรียนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน อย่างมีแผน โดยการปรับเปลี่ยนต้องด�าเนินการทุกส่วนทั้ง

ด้านทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อพื้นฐานของสมาชิก เพื่อก�าหนดเป็นกรอบการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ

โครงสร้าง กระบวนการ กลยทุธ์ ศกัยภาพของบคุคล วฒันธรรมองค์การ รวมท้ังการพัฒนาทางเลอืกและศักยภาพ

ขององค์การใหม่ ในการเพิม่ประสทิธภิาพ ทัง้นี ้องค์การในลักษณะท่ีสอดคล้องกบัทิศทางดังกล่าว จะมีลักษณะตรง

กบัค�าว่า องค์การแห่งการเรียนรู ้หรอื Learning organization ซ่ึงเป็นแนวคิดในการพฒันาองค์การรูปแบบหนึง่ท่ี

เป็นทีน่ยิมแพร่หลายในปัจจบุนั เนือ่งจากองค์การแห่งการเรยีนรูมี้วธิกีารเรยีนรูท่ี้เป็นพลวตั สามารถจดัการความ

รูแ้ละใช้ความรูเ้ป็นเครือ่งมอืน�าพาองค์การไปสูค่วามส�าเร็จ ซึง่ ความส�าคัญในการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้นั้น ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001: 23 ) ได้กล่าวว่า โรงเรียนเป็นองค์การที่ให้บริการที่ผูกพัน

กบัเร่ืองของการเรยีนการสอนเป็นหลกั เป้าหมายสดุท้ายของโรงเรยีนกค็อื การเรยีนรูข้องนกัเรยีน ดงันัน้ในบรรดา

องค์การประเภทต่างๆ เหล่านั้นโรงเรียนจึงควรน่าจะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่าองค์การประเภทใด ๆ

 จากสภาพการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ศึกษาได้ติดตามการบริหาร

งานมาโดยตลอด พบว่าไม่มีการศึกษาผลการปฏิบัติงานการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ไว้แต่

อย่างใด โดยเฉพาะด้านการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไม่มีข้อมูลที่จะท�าให้

ทราบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้มีการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาก

น้อยเพียงใด

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 ๑. เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

 ๒. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาสภาพการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ โดยก�าหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้

 ๑. ขอบเขตของเนื้อหา 

 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ผู้ศึกษาได้อาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของ เซงเก้ (Senge, 1990: 139 - 269; อ้างถึงใน วีรวัฒน์ ปันนิตามัย, ๒๕๔๔: ๓๕) ประกอบด้วย

พฤติกรรม ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านบุคคลมีความเป็นเลิศ ด้านรูปแบบวิธีการคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการ

เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ

 ๒. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน ๘๑ คนและครูผู้สอน 

จ�านวน ๒๑๖ คน รวมจ�านวนทั้งสิ้น ๒๙๗ คน ซึ่งก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 

๘๐ ของประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนใช้เกณฑ์ร้อยละ ๑๐ ของประชากร และได้มาโดยการสุ่มแบบ

๑๖๕
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ง่าย (Simple random sampling) ตามต�าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา (บุญชม ศรีสะอาด, ๒๕๕๓: ๔๖) 

จ�าแนกเป็นตามต�าแหน่ง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน ๘๑ คน ครูผู้สอน จ�านวน ๒๑๖ คน และ

ขนาดของสถานศึกษา จ�าแนกเป็นขนาดเล็ก จ�านวน ๑๕๑ คน ขนาดกลาง จ�านวน ๑๓๑ คน ขนาดใหญ่ จ�านวน 

๑๕ คน

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑. เป็นข้อสนเทศส�าหรับสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 

เขต ๔ ได้ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ๒. เป็นข้อสนเทศส�าหรับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ได้น�าไปใช้เป็น

แนวทางในการก�าหนดนโยบาย ในการวางแผนการด�าเนนิงานตามระบบการพัฒนาองค์การแห่งการเรยีนรูใ้นสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๓. เป็นแนวทางในการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

 ๔. เป็นข้อสนเทศส�าหรบัผูบ้รหิารและครใูนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น 

เขต ๔ ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามระบบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ในการศกึษาครัง้นี ้ผูศ้กึษาใช้เครือ่งมือในการศึกษามลีกัษะเป็นแบบสอบถามเกีย่วกับสภาพการพัฒนา

องค์การแห่งการเรยีนรูใ้นสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังนี้

 ตอนที ่๑ แบบสอบถามเกีย่วกับข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วย สถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา

 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scals) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, ๒๕๕๓: ๖๖) 

 ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเกีย่วกบัแนวทางในการพฒันาองค์การแห่งการเรยีนรู ้ในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ มลีกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) และแบบปลายเปิด (Open ended) ประกอบด้วย ข้อค�าถามทีค่รอบคลมุแนวทางการพัฒนาใน ๕ ด้าน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ๑. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 

  ๑.๑ ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง

ข้อค�าถามกับนิยามปฏิบัติการ (IOC : Index of Consistency, บุญชม ศรีสะอาด, ๒๕๔๓: ๖๓)

  ๑.๒ ค่าอ�านาจจ�าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
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ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total correlation, บุญชม ศรีสะอาด, ๒๕๕๓: ๙๙-๑๐๙) 

  ๑.๓ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) 

ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, บุญชม ศรีสะอาด, ๒๕๕๓ : ๙๙) 

 ๒. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, ๒๕๔๕: ๔๑) 

สรุปผลการศึกษา
 ๑. สภาพการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีการ

ปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม รองลงมา คือ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ส่วนด้านที่มีการ

ปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านบุคคลมีความเป็นเลิศ เมื่อพิจาณารายด้านปรากฏ ดังนี้

  ๑.๑ ด้านบคุคลมคีวามเป็นเลศิ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ มีการปฏบิติั

อยูใ่นระดบัปานกลางถงึระดบัมาก โดยข้อทีม่กีารปฏิบตัมิากท่ีสดุ คือ มีนสัิยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนือ่งและสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในการท�างาน รองลงมา คือ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส�าเร็จได้ด้วยตนเอง และ

ข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ มีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรขยายขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองและ

เรียนรู้ที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

  ๑.๒ ด้านรูปแบบวิธีการคิด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีการปฏิบัติ

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ให้ความส�าคัญและมีทัศนคติที่ดี

ต่อเพือ่นร่วมงานและเพือ่นร่วมวชิาชพี รองลงมา คอื มีอิสระทางความคิดในการท�างานและพัฒนางานของบคุลากร 

และข้อทีม่กีารปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ คอื มคีวามพร้อมท่ีจะรับความรู้ และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ือน�ามาพัฒนา

วิธีการคิด สร้างสรรค์ความคิดของตนเอง 

  ๑.๓ ด้านการมวีสิยัทศัน์ร่วมกนั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อมีการปฏิบตัิ

อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ โดยข้อทีมี่การปฏบัิติมากทีส่ดุ คือ มคีวามเช่ือมัน่ ศรทัธา ในวสิยัทศัน์ของสถานศึกษา และ

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการก�าหนดและวางแผนการปฏิบัติ

งานของสถานศกึษาให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ และข้อทีม่กีารปฏบิติัน้อยทีส่ดุ คือ มกีารปรบัเปลีย่นแนวคิดให้เกดิ

การเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น

  ๑.๔ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ มีบทบาทหน้าที่ของตนเอง ของเพื่อนร่วมงาน

และยอมรับในความรู้ความสามารถของกันและกัน รองลงมา คือ ก�าหนดเป้าหมายของทีมงานอยู่ตลอดเวลาใน

การท�างานเป็นหมู่คณะ และข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ มีโอกาสพบปะ พูดคุย เสวนา แลกเปลี่ยนความคิด

เห็นซึ่งกันและกัน

  ๑.๕ ด้านการคดิอย่างเป็นระบบ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อมีการปฏบัิติ

อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ โดยข้อทีมี่การปฏิบัติมากทีส่ดุ คือ จดัล�าดับความส�าคัญของงานรวมทัง้แนวทางการพัฒนา

ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รองลงมา คือน�าความรู้ในภารกิจหลักของสถานศึกษาทั้ง ๔ งาน คืองานวิชาการงาน

บุคลากร งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไปมาใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 
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คือ ได้จัดล�าดับความส�าคัญของระบบงานของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน 

 ๒. ปัญหาการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ โดยภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีปัญหา

อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน โดยด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ ด้านบุคคลมีความเป็นเลิศ รองลงมา คือ ด้านรูปแบบวิธี

การคิด และด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เมื่อพิจารณารายด้าน ปรากฏดังนี้

   ๒.๑ ด้านบุคคลมีความเป็นเลิศ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมี

ปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกข้อ โดยข้อที่มีปัญหามากที่สุด คือขาดการมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในการท�างาน รองลงมา คือไม่มีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรขยายขีดความสามารถในการ

พัฒนาตนเองและเรียนรู้ที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึนอยู่เสมอ และข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือไม่มีการ

แสวงหาโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านการศึกษา 

  ๒.๒ ด้านรูปแบบวิธีการคิด โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ มี

ปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกข้อ โดยข้อที่มีปัญหามากที่สุด คือ ไม่มีการก�าหนดนโยบายพัฒนาการเรียนการสอน

จากปรชัญาการเรยีนรูแ้ละน�ามาก�าหนดนโยบายพฒันาการเรยีนการสอนอย่างเหมาะสม รองลงมา คือ ไม่มคีวาม

พร้อมที่จะรับความรู้ และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อน�ามาพัฒนาวิธีการคิดสร้างสรรค์ความคิดของตนเอง 

และข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือ ไม่มีการปรับรูปแบบวิธีการคิดและวิธีการปฏิบัติงานให้ทันสมัย 

  ๒.๓ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกข้อ โดยข้อที่มีปัญหามากที่สุด คือ ไม่มีเป้าหมายในการด�าเนินงานของสถานศึกษา

อย่างชัดเจน รองลงมา คือ ไม่มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 

และข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือ ขาดการสร้างบรรยากาศให้สมาชิกทุกคนรู้สึกตื่นเต้นอยากเห็นองค์การของตนไป

สู่ความส�าเร็จในเป้าหมายที่ร่วมกันก�าหนดขึ้น 

  ๒.๔ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกข้อ โดยข้อที่มีปัญหามากที่สุด คือ ไม่มีการร่วมกันในการแก้ปัญหา การปรับปรุง

และพัฒนาสถานศึกษา รองลงมา คือ ไม่มีทัศนคติที่ดี และร่วมมือกันในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ 

และข้อที่มีปัญหาน้อยสุด คือ ขาดการจัดให้บุคลากรเข้าร่วมการเรียนรู้เป็นทีมในด้านการศึกษาดูงานการสัมมนา 

และการเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา

  ๒.๕ ด้านการคดิอย่างเป็นระบบ โดยภาพรวมมปัีญหาอยูใ่นระดบัน้อย เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ มี

ปัญหาอยูใ่นระดบัน้อยทกุข้อ โดยข้อทีม่ปัีญหามากทีส่ดุ คอื ไม่มกีารปฏิบตังิานท่ีเน้นคุณภาพรวมท้ังท�าเป็นระบบ 

รองลงมา คอื ไม่ได้จดัล�าดับความส�าคญัของระบบงานของสถานศึกษาทีส่่งผลต่อการพัฒนาความรูค้วามสามารถ

ของผูเ้รยีน และข้อทีม่ปัีญหาน้อยทีส่ดุ คอื ไม่มีการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานแล้วน�ามาปรับปรงุพฒันา

งานอย่างสม�่าเสมอ

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ มีประเด็นส�าคัญที่ควรน�ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

 ๑. ผลการศึกษา สภาพการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน

๑๖๘
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม รองลงมา คือ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 

ส่วนด้านทีม่กีารปฏิบัติน้อยทีส่ดุ คอื ด้านบุคคลมคีวามเป็นเลศิ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากปัจจบุนัหลาย ๆ  องค์การเริม่

ตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิรูปองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามนโยบายของภาครัฐ โดยสมาชิก

ในองค์การได้มีความกระตือรือร้น มีแรงบันดาลใจในการที่จะพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในองค์การเพื่อสร้างศักยภาพของตนและองค์การที่สามารถปรับเข้าสู่องค์การแห่ง

การเรียนรู้ได้ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของคิม (Kim, ๑๙๙๓: ๔๓) ที่ได้ให้ความหมายว่า องค์การแห่ง

การเรียนรู้เป็นการเพิ่มพูนความสามารถขององค์การเพื่อให้บังเกิดการกระท�าที่มีประสิทธิพล และสอดคล้องกับ

ผลการวิจัย ณรงค์ หล้าวงศา (๒๕๔๘: ๖๑-๖๒) ได้ศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหนองคาย เขต ๑ พบว่า ความคิดเหน็ต่อความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรยุทธ จิ่มอาษา (๒๕๕๐: บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็น

องค์การแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีน สงักัดส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ผลการศึกษาพบว่าระดบั

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๔ อยู่ในระดับมาก

ทั้งในภาพรวมและรายด้าน

 

ข้อเสนอแนะในการท�าศึกษาครั้งต่อไป
 ๑. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

  ๑.๑ ควรศกึษาเรือ่งการพฒันาองค์การแห่งการเรยีนรู ้ในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สงักัดส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต ๔ โดยศึกษากบับคุลากรทีม่วีฒุกิารศึกษาและประสบการณ์ในการ

ท�างานต่างกัน

  ๑.๒ ควรศกึษาเรือ่งการประเมินผลการพัฒนางานองค์การแห่งการเรยีนรูข้องสถานศึกษาขัน้พ้ืน

ฐาน สังกัดสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ โดยศึกษากับบุคลากรที่มีเพศต่างกัน

และขนาดสถานศึกษาต่างกัน

  ๑.๓ ควรศึกษาเรื่องการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยศึกษากับ

ตัวแปรต้นอย่างอื่น เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชุม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

สถานศึกษาเพื่อทราบแนวความคิดเห็นเพื่อน�ามาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

   ๑.๔ ควรศกึษาเปรยีบเทยีบผลการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สังกดั

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ กับสถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต ๔

  ๑.๕ ควรศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่มีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกัน เพื่อเป็นแนวทางในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาน

ศึกษาต่อไป 

  

๑๖๙



170 171รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

บรรณานุกรม

กล้า สมตระกูล. การศึกษาเพื่อชีวิต: เครือข่ายการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: โอเดียร์สแคว์, ๒๕๓๕. 

ด�ารง กันธิมูล. การพัฒนาองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓. 

 การค้นคว้าแบบอสิระปรญิญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา มหาวทิยาลยั

 เชียงใหม่, ๒๕๔๙

บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: สุวิริยาสาส์น, ๒๕๕๓.

วีระวฒัน์ ปันนติามยั. “วิสยัทศัน์กบัการบรหิารและการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์”. ข้าราชการ ๔๐, ๖ (พฤศจกิายน 

 – ธันวาคม ๒๕๓๘): ๑๑-๓๒

Ziegler, Mary Frances. The Learning Organization: Awakening (Small Businesses, Organizational 

 Change. In Dissertation Abstracts International. Item 9413432, 1995

๑๗๐



170 171
การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

การจัดระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ�าเภอน�้าพอง
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

The Organize Information System for Administration in Basic Education 
Schools, Namphong District, Office of Khon Kaen Primary

Educational Service Area 4

 จีรพรรณ เบ้าบัวเงิน *

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศใน

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ�าเภอน�้าพอง ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

จ�าแนกตามต�าแหน่ง และขนาดของสถานศกึษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศึกษา จ�านวน 

๑๘๑ คน ครูผู้สอน ๒๖๙ คน รวมทั้งสิ้น จ�านวน ๔๕๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ 

แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๔ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการศึกษาพบว่า

 ๑. สภาพการจัดระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ�าเภอน�้าพอง ส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหานอ้ย ดังนี ้ด้านการน�าไปใช้ ดา้นการศึกษาและส�ารวจระบบ ด้านการวิเคราะห์ระบบ ด้านการบ�ารุงดแูล

รักษาและการตรวจสอบระบบ และการออกแบบระบบ 

  ๒. แนวทางในการพฒันาการจดัระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อ�าเภอน�า้พอง 

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต ๔ มีดงันี ้สถานศึกษาควรมีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถในการดแูลและบ�ารงุรกัษาเครือ่งคอมพิวเตอร์ ควรมีการวเิคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยให้ผู้ท่ีมี

ส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วม ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศโดยจดัท�าเป็นเอกสาร แผนภมู ิแผนภาพ ตาราง หรอื

ป้ายนิเทศ ควรมีบุคลากรผู้รับผิดชอบสามารถแก้ไขระบบโปรแกรมเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ควรมีการพัฒนาปรับปรุง

ซ่อมแซมเครื่องมือวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้มีความทันสมัย

ค�าส�าคัญ: การจัดระบบสารสนเทศ, การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  * นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
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Abstract

 The objectives of the research were to study and find out the guideline for devel-

opment of How to Organize Information System for Administration in Basic Education Schools, 

Namphong District, Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 4 being classified 

according to the location and sizes of the schools. The sampling used for the research were 181 

educational administrators, 269 teachers totaling 450 people. The tools used for the research 

were questionnaires with rating scales, and its reliability equaled 0.94. The statistics used for 

data analysis was Percentage, Mean, and Standard Deviation.

 The findings were as followed : 

 1. How to Organize Information System for Administration in Basic Education Schools, 

Namphong District, Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 4 was at high level 

in both total and each aspects, when prioritized from high to low averaged value it was found 

that: The aspect of how to take it for use, aspect of education, and systematic survey, aspect 

of systematic analysis, aspect of maintenance, how to take care it, and systematic checking, 

aspect of systematic design respectively.

 2. As for the guideline for development of How to Organize Information System for 

Administration in Basic Education Schools, Namphong District, Office of Khon Kaen Primary Ed-

ucational Service Area 4, it should be made in the followings: The schools should organize the 

training to personnel on how to maintain and protect computer machines, the data should be 

analyzed and evaluated by personnel involved, the information system should be disseminated, 

and formulated as academic sheet papers, chart, leaflet, or supervision sign, the personnel taking 

responsibility on the systematic correction should be appointed, equipment, tools, materials 

and heavy tools used for information collection should be always improved and updated. 

Keywords: Information System Formulation, Basic Education Schools Administration.

บทน�า
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก้าวเข้าไปสู่การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision 

support system : DSS) และ ระบบสารสนเทศส�าหรับผู้บริหาร (Executive information system : EIS) มาก

ขึ้น ดังนั้นการน�าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ส�าหรับการบริหารสถานศึกษา จึงจ�าเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานเบื้อง

ต้นของ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและบทบาทในระดับต่างๆ ซึ่งรวมถึง ๒ ระบบที่กล่าวข้างต้น เพื่อน�าไป

สู่การประยุกต์ใช้งาน จัดการระบบสารสนเทศส�าหรับการด�าเนินงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาน

ศึกษาจัดได้ว่าเป็นระบบซึ่งประกอบด้วยระบบงานย่อยๆ หลายระบบ เช่น ระบบการเงิน ระบบบุคลากร ระบบ
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นักศึกษา เป็นต้นโดยทั่วไปการจ�าแนกการใช้งานระบบภายในองค์กรจะจ�าแนกตามความสัมพันธ์ของบุคลากร

ระดับบริหาร ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๓ ระดับ คือ ระบบปฏิบัติการ ระบบบริหารและระบบสารสนเทศ เมื่อพิจารณา

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบทั้ง ๓ ระบบ พบว่าการท�างานของระบบปฏิบัติการมีผลต่อการน�าเข้าข้อมูลต่างๆ 

สู่ระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศนี้ก็จะประมวลผลข้อมูลต่างๆ และผลิตออกมาเป็นสารสนเทศส�าหรับ

ระบบการจดัการและวนเวยีนภายในระบบทัง้ ๓ ระบบ ในลักษณะท่ีเป็นระบบเช่นนี ้องค์กรและระบบย่อยจะต้อง

มีการท�างานผสมผสานกันอย่างใกล้ชิดระบบสารสนเทศจะต้องตอบสนองทุกๆ หน่วยงานหรือ ทุกหน้าที่ภายใน

องค์กรและทุกระดับของการจัดการภายในองค์กร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ถือเป็นระบบย่อยในระบบ

บริหาร ซ่ึงจะต้องมีความสัมพันธ์กันเพื่อบรรลุสู่ผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกัน โดยการประสาน

เชื่อมโยงการปฏิบัติการของระบบย่อย แลกเปลี่ยนสารสนเทศที่ต้องการและจ�าเป็นในการใช้งานเฉพาะเรื่องตาม

ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละคน เพื่อใช้การตัดสินใจ วางแผนการ ควบคุมและการปฏิบัติงานใน

องค์กร ปัจจบุนัองค์การสามารถพฒันาระบบสารสนเทศด้วยตนเองหรือให้ผู้เชีย่วชาญจากภายนอกเข้าด�าเนนิการ 

โดยการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารทีส่อดคล้องตามหลกัการระบบกจ็ะสามารถอ�านวย

ประโยชน์ให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องค�านึงถึงคุณสมบัติที่ส�าคัญ

ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (จามรกุล เหล่าเกียรติกุล, ๒๕๕๐: ๑๑๓)

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 เพือ่ศกึษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศในการบรหิารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน อ�าเภอน�า้พองส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา การจัดระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อ�าเภอ

น�้าพอง ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

วิธีด�าเนินการ
 ขอบเขตเนื้อหาและกลุ่มตัวอย่าง

 การศกึษาครัง้นี ้เป็นการศกึษาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน อ�าเภอ

น�้าพอง ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ตามแนวคิดของ โอ เบรียน (O’Brien, 1997: 

380-395; อ้างถงึใน ชมุพล ศถงคารศริ,ิ ๒๕๔๐: ๗๔) ซึง่แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดงันี ้ด้านการศึกษาและส�ารวจระบบ 

ด้านการวิเคราะห์ระบบ ด้านการออกแบบระบบ ด้านการน�าไปใช้ และด้านการดูแลรักษาระบบและการตรวจ

สอบระบบ และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ของประชากรทีเ่ป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา และครผููส้อนก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง

โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random 

sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, ๒๕๔๕: ๔๓ - ๔๖) ของประชากรที่เป็นครูผู้สอนในอ�าเภอน�้าพอง ส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน ๔๕๐ คน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑. เป็นข้อสนเทศส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในอ�าเภอน�้าพอง ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาปัญหา ก�าหนดนโยบายในการวางแผนในการ

จัดการระบบสารสนเทศ

 ๒. เป็นข้อสนเทศส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในอ�าเภอน�้าพอง ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ได้น�าไปใช้ศึกษาความต้องการเป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายในการจัด

ระบบสารสนเทศในสถานศึกษา

 ๓. ท�าให้ทราบข้อมลูสถานศกึษาในการปรบัปรงุการจดัระบบสารสนเทศในสถานศกึษาให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ

 ๔. ท�าให้ทราบทัศคติของครูผู้สอน ที่มีต่อการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ�าเภอ

น�้าพอง ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

เครื่องมือในการศึกษา
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสถานศึกษาใช้

ส�าหรับ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในอ�าเภอน�้าพอง ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 

เขต ๔ แบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้

 ตอนที่ ๑ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list)

 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน อ�าเภอน�้าพอง ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จ�านวน ๓๐ ข้อ มีลักษณะ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๕ ระดับ

 ตอนที ่๓ แบบสอบถามเกีย่วกบัแนวทางในการพฒันาการจดัการระบบสารสนเทศในการบรหิารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน อ�าเภอน�้าพอง ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

สรุปผลการศึกษา
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ�าเภอน�้าพอง 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ผู้ศึกษาได้สรุปประเด็นส�าคัญดังนี้

 ๑. สภาพการจัดระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ�าเภอน�้าพอง ส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

  ๑.๑ สภาพการจัดระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ�าเภอน�้าพอง 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ด้านการศึกษาและส�ารวจระบบ โดยภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก

  ๑.๒ สภาพการจัดระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ�าเภอน�้าพอง 

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ด้านการวิเคราะห์ระบบ โดยภาพรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก
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  ๑.๓ สภาพการจัดระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ�าเภอน�้าพอง 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ด้านการออกแบบระบบ โดยภาพรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก

  ๑.๔ สภาพการจดัระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน อ�าเภอน�า้พอง ส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต ๔ ด้านการน�าระบบไปใช้ โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก

  ๑.๕ สภาพการจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารสถานศึกษา อ�าเภอน�า้พอง ส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ด้านการบ�ารุงดูแลรักษาและการตรวจสอบระบบโดยภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก

 ๒. แนวทางการพัฒนา การจัดระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ�าเภอน�้าพอง 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ มีแนวทางในการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศใน

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 

  ๒.๑ ด้านการศึกษาและส�ารวจระบบ ควรมีการจัดท�าระบบสารสนเทศในรูปแบบเอกสารควรมี

ระบบสารสนเทศในรูปแบบเอกสารและคอมพิวเตอร์ ควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทัน

สมัย ควรมีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลและบ�ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  ๒.๒ ด้านการวิเคราะห์ระบบ ควรมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการให้พอ

เพยีง ควรมกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูให้ครบถ้วนตามภาระงานควรมีการจดัหางบประมาณมาสนบัสนนุการจดัระบบ

สารสนเทศ ควรมีการตรวจสอบข้อมูลและมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันตรงกับความเป็นจริงเชื่อถือได้ 

  ๒.๓ ด้านการออกแบบระบบ ควรมีการตรวจสอบระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรม

ที่ใช้บันทึกข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ควรมีการจัด

เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ค้นหาง่าย สะดวกต่อการน�าไปใช้งาน 

  ๒.๔ ด้านการน�าระบบไปใช้ ควรมบีคุลากรผูร้บัผดิชอบสามารถแก้ไขระบบโปรแกรมเมือ่มปัีญหา

เกิดขึ้น ควรมีการระบบป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้งานโปรแกรม ควรมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบและมีการ

พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

  ๒.๕ ด้านการดแูลรกัษาระบบและการตรวจสอบระบบ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ือง

มือวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้มีความทันสมัย ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง

เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ควรมีการตรวจสอบดูแลบ�ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมใช้งาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

อภิปรายผล
 ผลการศึกษาพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ�าเภอน�้าพอง 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ พบประเด็นที่ควรน�ามาอภิปรายผลดังนี้

 ๑. จากสมมติฐานข้อที่ ๑ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดระบบ

สารสนเทศในการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน อ�าเภอน�า้พอง ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 

เขต ๔ แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในสถานศึกษาส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๑ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดระบบสารสนเทศในการบริหารสถาน

๑๗๕
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ศกึษาขัน้พืน้ฐาน ของผูบ้รหิารโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานการศกึษา เมือ่พิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า ความคิดเหน็เกีย่วกบัสภาพการจดัระบบสารสนเทศในการบรหิารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ของผู้บรหิาร

สถานศึกษาและครูผู้สอน ทั้ง ๕ ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดท�าข้อมูล

และสารสนเทศที่เป็นระบบเพื่อการรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ�าปีต่อเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ

และมีความเหมาะสม ภายใต้ระบบการบริหารงานและวิธีการด�าเนินงานที่เหมือนกันและใกล้เคียงกัน โดยมอง

ว่าด้านการศึกษาและส�ารวจระบบ ควรมีการจัดท�าระบบสารสนเทศในรูปแบบเอกสารควรมีระบบสารสนเทศใน

รูปแบบเอกสารและคอมพิวเตอร์ ควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย ควรมีการอบรม

บคุลากรให้มคีวามรูค้วามสามารถในการดูแลและบ�ารงุรกัษาเครือ่งคอมพิวเตอร์ ด้านการวเิคราะห์ระบบ ควรมกีาร

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการให้พอเพียง ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนตามภาระ

งาน ควรมีการจัดหางบประมาณมาสนับสนุนการจัดระบบสารสนเทศ ควรมีการตรวจสอบข้อมูลและมีความถูก

ต้องเป็นปัจจบุนัตรงกบัความเป็นจรงิเชือ่ถือได้ จึงท�าให้การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารสถานศึกษามี

ประโยชน์สงูสดุ ท�าให้การด�าเนนิงานดงักล่าวอยูใ่นระดบัทีส่อดคล้องกบังานวจิยัของ วไิลวรรณ เสริมรัมย์ (๒๕๕๐ 

: ๑๔๔) ด้านการออกแบบระบบ ควรมีการตรวจสอบระบบปฏบัิตกิารคอมพิวเตอร์และ โปรแกรมท่ีใช้บนัทกึข้อมลู

อย่างสม�า่เสมอควรมกีารตรวจสอบความถกูต้องและความเป็นปัจจบุนัของข้อมลู ควรมกีารจดัเกบ็ข้อมลูอย่างเป็น

ระบบ ค้นหาง่ายสะดวกต่อการน�าไป ใช้งานด้านการน�าระบบไปใช้ ควรมีบคุลากรผูรั้บผิดชอบสามารถแก้ไขระบบ

โปรแกรมเมือ่มปัีญหาเกดิขึน้ ควรมกีารระบบป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกดิขึน้ขณะใช้งานโปรแกรม ควรมีการบคุลากร

ที่รับผิดชอบและมีการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องด้านการดูแลรักษาระบบและการ

ตรวจสอบระบบ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องมือวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้

มีความทันสมัย ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอควรมีการตรวจสอบ

ดูแลบ�ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

 ๒. แนวทางการพฒันาพฒันาการจัดระบบสารสนเทศในการบรหิารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน อ�าเภอน�า้

พอง ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ โดยน�าค่าเฉลี่ยร้อยละและแนวทางการพัฒนาที่

ได้จากกลุ่มตัวอย่าง มาสรุปเป็นแนวทางในพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา ได้แก่

  ๒.๑ ด้านการศึกษาและส�ารวจระบบ ควรจัดบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดูแล

บ�ารงุรกัษาเครือ่งคอมพวิเตอร์ ควรจดัท�าระบบสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร ควรใช้ระบบปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์

มีความทันสมัย

  ๒.๒ ด้านการวเิคราะห์ระบบ ควรตรวจสอบข้อมลูมคีวามถกูต้องเป็นปัจจบุนัตรงกบัความเป็นจรงิ

เชือ่ถือได้ ควรเกบ็รวบรวมข้อมลูได้ครบถ้วนตามภาระงาน ควรจดัหาเครือ่งคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการบรหิารจดัการ

  ๒.๓ ด้านการออกแบบระบบ ควรตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ควร

จดัเกบ็ข้อมลูอย่างเป็นระบบค้นหาง่ายสะดวกต่อการน�าไปใช้ ควรการมรีะบบการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูสารสนเทศ

  ๒.๔ ด้านการน�าระบบไปใช้ ควรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องของบุคลากรที่

รับผดิชอบได้มกีารพัฒนาทกัษะ ควรใช้บุคลากรผูรั้บผดิชอบสามารถแก้ไขระบบโปรแกรมเมือ่มปัีญหาเกดิข้ึน ควร

กระตุ้นให้คอมพิวเตอร์มีระบบป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะการใช้งานโปรแกรม

  ๒.๕ ด้านการบ�ารุงดูแลรักษาและการตรวจสอบระบบควรพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องมือ

วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้มีความทันสมัย ควรจัดท�าปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องเชื่อ
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ถือได้และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ควรตรวจสอบดูแลบ�ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
 จากการด�าเนินการศึกษาและผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้ 

 ๑. ควรศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ�าเภอน�้าพอง ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ในสถานศึกษาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

 ๒. ควรศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ�าเภอน�้าพอง ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

 ๓. ควรศึกษารูปแบบการจัดระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ�าเภอน�้าพอง 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
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 กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์.
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การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๔

             

ดร.วิจิตร แพงโสภา *

บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรตาม หลักสัปปุริสธรรม 

๗ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา-ขอนแก่น เขต ๔ ตามความคิดของ

บคุลากรตามสถานภาพ และขนาดของสถานศกึษา เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาคอืแบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ 

ผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน ๑๔๔ คน และ ครูผู้สอน จ�านวน ๓๑๙ คน รวมทั้งหมด ๔๖๓ คน ซึ่งก�าหนดขนาด

กลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตาราง เครซีแ่ละมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาเป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วน ประมาณค่าวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป เพื่อหาค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่า

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานการทดสอบค่าที (T-test แบบ Independent samples) และการทดสอบความ

แปรปรวน แบบทางเดียว(F-test แบบ One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของ

เซฟเฟ่ (Scheffe') 

  ผลการศึกษาพบว่า

 ๑. การพฒันาบคุลากร สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ โดยภาพรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านมากที่สุดคือ ธัมมัญญุตา (ด้านการฝึกอบรม) อยู่ในระดับ

มากที่สุด รองลงมาคือ อัตถัญญุตา (ด้านการศึกษาดูงาน) อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุดคือ ปริสัญญุตา (ด้านการ

สับเปลี่ยนหมุนเวียน) ตามล�าดับ

 ๒. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ตามความคิดเห็นของบุคลากร ทั้ง ๗ ด้านโดยภาพ

รวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ ระดับ ๐.๐๕

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาบุคลากร, หลักสัปปุริสธรรม ๗

  * อาจารย์มหาวิทยาลัยปทุมธานี

๑๗๘
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ABSTRACT

 The objectives of the research were to study and compare Personnel Development 

According to Sappurisa Dhamma 7 in the Basic Educational Schools under Office of Khon Kaen 

Primary Educational Service Area 4 in accordance with the status of personnel’s ideas, and 

schools’ sizes. The sampling were 319 teachers and 144 administrators totaling 463 people whose 

size was specified by the table of Krejcie and Morgan. The tools used for data collection were 

questionnaires in rating scale and the data analysis was made by SPSS to find out Frequency, 

Mean Percentage and Standard Deviation, t-test, Independent samples, F-test, One-way ANOVA, 

and difference test was made in pair by Scheffe’s method.

 The findings were as follows:

  1. The Personnel Development According to Sappurisa Dhamma 7 in the Basic Educa-

tional Schools under Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 4 was high level for 

both total and each aspect, when considering on each aspect it was found that the aspect being 

at the highest level was Dhammanyuta (Training), the second one was Atthanyuta (Excursion), 

and the aspect being at the least level was Parisanyuta (Alternative Cycling) respectively.

 2. The result derived from comparison of the Personnel Development According 

to Sappurisa Dhamma 7 in the Basic Educational Schools under Office of Khon Kaen Primary 

Educational Service Area 4 according to the idea of personnel in 7 aspects, it was totally found 

that there was significantly statistical different at the level of 0.05. 

บทน�า
 การปฏริปูการศกึษาในสถานศกึษา จ�าเป็นต้องมผีูท้ีส่ามารถพฒันาศกัยภาพทางการบรหิารสถานศกึษา

ของบุคลากรเพื่อให้มีกระบวนการบรรลุเป้าหมาย ที่พึงประสงค์โดยผู้มีบทบาททางการศึกษาที่ส�าคัญต่อสถาน

ศึกษา ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา โดยจะเห็นได้จากในส่วนของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ ได้ก�าหนดให้ ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษา ให้เป็น

ไปตามกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั นโยบายและวตัถปุระสงค์ของทางราชการและของสถานศึกษา โดยมีหน้าท่ีประสาน

งานและระดมทรพัยากรต่างๆเพือ่การศกึษา และปฎิบตังิานท่ีได้รบัมอบหมายจงึเป็นหน้าท่ีของผู้บริหาร ท่ีจะต้อง

บรหิารบคุลากรและจัดการศึกษาตามขอบข่ายและภารกจิของสถานศึกษาให้บรรลวัุตถปุระสงค์ตามทีต่ัง้เป้าหมาย

เอาไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖ : ๒๐) 

 ผู้บริหารสถานศึกษา ถือเป็นบุคคลที่มีความส�าคัญต่อการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน

ให้มคุีณภาพ ในด้านการวางนโยบาย ก�าหนดแบบแผน วธิกีารและขัน้ตอนต่างๆ เพ่ือบรหิารจดัการภาระหน้าท่ีให้

บรรลุเป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยเฉพาะการจดัสรรทรพัยากรทางการศึกษา จะมีคุณภาพมากน้อยเพียง

ใดนัน้ ย่อมขึน้อยูก่บัความสามารถของผูบ้รหิารสถานศึกษาในการน�ามาพัฒนาในด้านต่างๆ ภายในองค์กร รวมถงึ

ใช้ทรพัยากรทีม่อียูแ่ล้วให้เกดิประโยชน์สงูสดุ และการบริหารจะประสบผลส�าเร็จได้จะต้องขึน้อยู่กบัความรู้ ความ

๑๗๙
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สามารถ และความเป็นผู้น�า ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม ถือเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งในการบริหารที่ดี

 จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาครูด้านคุณธรรม ในสถานศึกษา จึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ซึ่งถือเป็นหลักธรรมของคนดี ๗ ประการ เพื่อใช้เป็น

แนวทางใน การวางแผนและพัฒนาด้านคุณธรรมในการบริหารงานภายใน องค์กรตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่ง

ผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์สถานศกึษา ให้มีประสทิธภิาพรองรบั เหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลง ไปของการปฏบิตัิ

หน้าทีใ่นสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ให้สามารถพัฒนา

ยิ่งๆขึ้นไป

  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 ในการศึกษา เรื่องการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ผู้ศึกษาได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการผู้ศึกษา ดังนี้

 ๑. เพื่อศึกษาการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

 ๒. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ตามความคิดเห็นของบุคลากรจ�าแนกตามต�าแหน่ง

และขนาดสถานศึกษา

สมมติฐานของการศึกษา
 ๑. ผูบ้รหิารสถานศกึษา และครผููส้อน มีความคดิเหน็ต่อการพฒันาบคุลากรตาม หลกัสปัปุรสิธรรม ๗

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

 ๒. บคุลากรทีป่ฎบัิติงานในสถานศกึษาทีมี่ขนาดต่างกนั มคีวามคิดเห็นต่อการพัฒนาบคุลากรตามหลกั

สัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ แตก

ต่างกัน

วิธีด�าเนินการศึกษา
 ในการศึกษาเกี่ยวกับ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ดังนี้

 ๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศกึษาครัง้นีผู้ศ้กึษาได้มุ่งศกึษาการพฒันาบคุลากรตามหลกัสปัปรุสิธรรม ๗ ในสถานศึกษาขัน้พ้ืน

ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ตามแนวคิดหลักค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

(หลักค�าสอนในพระพทุธศาสนา; อ้างถงึใน พระสามารถ อานนโฺท, ๒๕๔๘ : ๕๒ – ๘๒) ซึง่ประกอบด้วย ๗ ประการ

ดังนี ้ธมัมญัญตุา (ด้านการฝึกอบรม) อตัถญัญตุา (ด้านการศึกษาดงูาน) อัตตญัญตุา (ด้านการสมัมนาทางวชิาการ) 

มัตตัญญุตา (ด้านการศึกษาต่อ) กาลัญญุตา (ด้านการแสวงหาความรู้) ปริสัญญุตา (ด้านการสับเปลี่ยนหมุนเวียน) 

และปุคคลปโรปรัญญุตา (ด้านการนิเทศงานภายใน)

๑๘๐
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 ๒. กลุ่มตัวอย่าง
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ�านวน ๒,๐๗๐ คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบ

แบ่งชั้น (Stratified random sampling) และก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางเครจซี่และมอร์แกน 

(Krejcie & Morgan, 1970: 608; อ้างถึงใน พรรณี ลิกิจวัฒนะ, ๒๕๔๙: ๗๒) ได้กลุ่มตัวอย่างรวมจ�านวน ๔๖๓ 

คน จ�าแนกเป็น

  ๒.๒.๑ ต�าแหน่ง จ�าแนกเป็น ๒ กลุ่ม คือ

   ๒.๒.๑.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน ๑๔๔ คน

   ๒.๒.๑.๒ ครูผู้สอน   จ�านวน ๓๑๙ คน

  ๒.๒.๒ ขนาดของสถานศึกษา   จ�าแนกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 

   ๒.๒.๒.๑ ขนาดเล็ก  จ�านวน ๑๔๕ คน

   ๒.๒.๒.๒ ขนาดกลาง  จ�านวน ๒๒๑ คน

   ๒.๒.๒.๓ ขนาดใหญ่  จ�านวน ๙๗ คน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ได้ทราบถึงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาบุคลากรในการท�างานต่อไป

 ๒. ได้ทราบผลการเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีสถานภาพ 

และขนาดของสถานศึกษาต่างกัน สามารถน�ามาปรับใช้การบริหารงานและปรับปรุงการท�างานของผู้บริหารและ

ครูผู้สอนได้อย่างเหมาะสม

 ๓. ได้แนวทางส�าหรับบุคคลผู้ที่สนใจในการน�าหลักสัปปุริสธรรม ๗ ไปใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีระบบ

 ๔. ได้ข้อสนเทศท�าให้ทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากรตามหลัก สัปปุริสธรรม ๗ 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

 

สรุปผลการศึกษา
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ สรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 ๑. การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ แสดงว่าการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

แบ่งออกครูผู้สอนมีความคิดเห็นร้อยละ ๖๘.๙ จ�านวน ๓๑๙ คน มากกว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ ๓๑.๑ 

จ�านวน ๑๔๔ คน และขนาดของสถานศึกษา ขนาดกลางและขนาดเล็กอยู่ในระดับมาก แต่ขนาดใหญ่อยู่ระดับ

น้อยที่สุด

๑๘๑
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 ๒. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละ

ด้าน มากทีส่ดุคอื ธมัมัญญตุา (ด้านการฝึกอบรม) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ อัตถญัญตุา (ด้านการศึกษาดงูาน) 

อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุดคือ ปริสัญญุตา (ด้านการสับเปลี่ยนหมุนเวียน) 

  ๑) การพฒันาบคุลากรตามหลกัสปัปรุสิธรรม ๗ ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต ๔ หลกัธมัมัญญตุา (ด้านการฝึกอบรม)โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อ พบว่า มากที่สุดคือ ผู้บริหารมีการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้กับบุคลากรทราบ

ก่อนการด�าเนนิการทกุครัง้ รองลงมาคือ ผูบ้รหิารมกีารส่งเสริมให้บคุลากรไปฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและความ

รู้ใหม่ๆจากภายนอกองค์กร และน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารมีการส�ารวจความต้องการของบุคลากรในการฝึกอบรม

  ๒) การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต ๔ หลักอตัถญัญุตา (ด้านการศึกษาดงูาน) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากที่สุดคือ ผู้บริหารได้จัดให้มีการศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ ผู้บริหารมี

การส่งเสรมิให้บุคลากรเข้ารบัการศกึษาดงูานทีจ่ดัโดยหน่วยงานภายนอกองค์กร และน้อยท่ีสุดคือ ผู้บริหารมีการ

ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนและประเมินผลงานของบุคลากรจากการศึกษาดูงาน

  ๓) การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ หลักอัตตัญญุตา (ด้านการสัมมนาทางวิชาการ) โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากทีส่ดุคอื ผูบ้รหิารมกีารส�ารวจความต้องการในการจดัสมัมนาทางวชิาการ

ของบุคลากร รองลงมาคือ ผู้บริหารมีนโยบายที่จะสนับสนุนการเข้าร่วมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และน้อยที่สุด

คือ ผู้บริหารเลือกจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อที่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรในองค์กร

  ๔) การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ หลักมัตตัญญุตา (ด้านการศึกษาต่อ) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากทีส่ดุคอื ผูบ้รหิารให้ค�าปรกึษาและชีแ้นะแนวทางในการศึกษาต่อกบับคุลากรเป็น

อย่างดี รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการส�ารวจความต้องการในการศึกษาต่อของบุคลากร และน้อยที่สุดคือ ผู้บริหาร

มีการเลือกบุคลากรที่จะไปศึกษาต่อโดยดูจากคุณสมบัติของบุคลากรอย่างชัดเจน

  ๕) การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ หลักกาลัญญุตา (ด้านการแสวงหาความรู้) โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากที่สุดคือ ผู้บริหารจัดการหาสื่ออุปกรณ์ในการแสวงหาความรู้ให้กับบุคลากร 

เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ รองลงมาคือ ผู้บริหารให้ค�าปรึกษากับบุคลากรกรณีพบปัญหาต่างๆของการ

แสวงหาความรู้ด้วยความชัดเจนและถูกต้องที่สุด และน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารได้มีการส�ารวจความต้องการในการ

แสวงหาความรู้ของบุคลากร

  ๖) การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต ๔ หลกัปรสิญัญตุา (ด้านการสบัเปลีย่นหมนุเวียน) โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากที่สุดคือ ผู้บริหารมีการสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ใหม่ ๆ  ของการ

ท�างานให้กับบุคลากร รองลงมาคือ ผู้บริหารพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของบุคลากรและให้ช่วยเหลือในการท�างาน

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะหมุนเวียนต�าแหน่ง และ น้อยที่สุดคือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการหมุนเวียนต�าแหน่ง

๑๘๒
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เพื่อที่จะเข้าใจถึงการท�างานในส่วนต่างๆ ภายในองค์กร

  ๗) การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ หลักปุคคลปโรปรัญญุตา (ด้านการนิเทศงานภายใน) โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากที่สุดคือ ผู้บริหารให้ค�าปรึกษาต่อบุคลากรในการนิเทศงานภายใน

ด้วยความเต็มใจและไม่เลือกปฎิบัติ รองลงมาคือ ผู้บริหารให้การนิเทศงานด้วยลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีดีต่อ

บุคลากรโดยไม่ถือว่าตนเป็นผู้น�า หรือผู้บังคับบัญชา และน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น

โดยไม่ปิดกั้นความคิดของบุคลากรในการนิเทศงานภายใน

 ๓. วเิคราะห์เปรยีบเทยีบการพฒันาบคุลากรตามหลกัสปัปรุสิธรรม ๗ ในสถานศึกษา สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จ�าแนกตามสถานภาพโดยการทดสอบที (t – test แบบ 

Independent samples)

 ๔. วิเคราะห์เปรียบเทียบบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (F-test แบบ One – way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท�าการทดสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe)

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต ๔ จ�าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถ

อภิปรายผลในประเด็นที่ส�าคัญได้ดังต่อไปนี้

 ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด ๔๖๓ คน เป็นผูบ้รหิาร 

จ�านวน ๑๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑ และครูผู้สอน ๓๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙

 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ สามารถอธิบายได้ตามหลักทั้ง ๗ ประการ ดังนี้

  ๑. หลกัธัมมัญญตุา (ด้านการฝึกอบรม) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มาก

ทีส่ดุคอื ผูบ้รหิารมีการประชาสมัพนัธ์ในการจัดกจิกรรมการฝึกอบรมให้กบับคุลากรทราบก่อนการด�าเนนิการทกุ

ครั้ง รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆจากภายนอก

องค์กร และน้อยทีส่ดุคอื ผูบ้รหิารมกีารส�ารวจความต้องการของบุคลากรในการฝึกอบรม แสดงให้เหน็ว่าผู้บริหาร

สถานศึกษา มีการให้ความส�าคัญกับการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้บุคลากรทราบอย่างท่ัวถึง ซึ่ง

ส่งผลให้บุคลากรสามารถน�ามาปฎิบัติและพัฒนาตนเองในการรับการฝึกอบรมในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ ฤกษ์ชัย ใจค�าปัน (๒๕๕๐: ๔๔ – ๔๖) พบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เห็นว่า ได้จัดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ โดยการจัดให้มีการประชุมสัมมนา อบรม เป็น

หมูค่ณะ รวมทัง้มกีารส่งเสรมิสนบัสนนุให้บคุลากรได้มกีารพฒันาการเรยีนการสอน โดยการสร้างเครือ่งมอืและสือ่

การเรียน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ม่อนถิ่น นพคุณ (๒๕๕๑ : ๕๒) พบว่า ด้านการฝึกอบรมครูผู้

สอนส่วนใหญ่เห็นว่า ผูอ้�านวยการโรงเรยีนได้สัง่บุคลากรให้เข้ารบัการฝึกอบรมพฒันาตนเองโดยหน่วยงานของตน 

และได้ประชาสมัพนัธ์ให้บคุลากรทราบก่อนด�าเนิน และยังสอดคล้องกบัแนวคิดของ พิชิตพล บรูณะพันธ์ (๒๕๕๓: 

๑๘๓
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๕๘ – ๖๐) พบว่า การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง พบว่า ในด้านการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหาร

โรงเรยีนและครผููส้อนส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลว่า ได้จดัท�าโครงการในการอบรมเพือ่พฒันาบคุลากร โดยมกีารฝึกอบรม

ในช่วงปลอดการเรียนการสอนและส่งบุคลากรไปเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองที่จัดโดยหน่วยงานตนเอง

 ๒. หลักอัตถัญญุตา (ด้านการศึกษาดูงาน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

มากที่สุดคือ ผู้บริหารได้จัดให้มีการศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้า

รับการศึกษาดูงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกองค์กร และน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน

และประเมินผลงานของบุคลากรจากการศึกษาดูงาน ถือว่าผู้บริหารมีการจัดท�าแผนงานที่ชัดเจน และพยายาม

ที่จะส่งเสริมโครงการที่จะศึกษาดูงานในด้านต่างๆโดยเฉพาะมีการวางแผนในการศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง และ

เมือ่บคุลากรได้ไปศกึษาดูงานแล้ว กจ็ะมีการประเมินผลงานตามมา โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของ พชิติพล บรูณะ

พันธ์ (๒๕๕๓: ๕๘ – ๖๐) ในด้านของการศึกษาดูงาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนส่วนใหญ่และครูผู้สอนเกิน

ครึ่งได้ให้ข้อมูลว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริมบุคลากรให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

และเป็นประโยชน์ในการท�างานในแต่ละด้านของบุคลากรอย่างทั่วถึง

 ๓. หลักอัตตัญญุตา (ด้านการสัมมนาทางวิชาการ)โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า มากท่ีสุดคือ ผู้บริหารมีการส�ารวจความต้องการในการจัดสัมมนาทางวิชาการของบุคลากร รองลงมาคือ

ผูบ้รหิารมนีโยบายทีจ่ะสนบัสนนุการเข้าร่วมทางวชิาการอย่างต่อเนือ่ง และน้อยท่ีสุดคอื ผู้บริหารเลือกจดัสัมมนา

ทางวิชาการในหัวข้อที่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรในองค์กร โดยผู้บริหารมีการสอบถามข้อมูล

และให้ความสนใจต่อการจัดสัมมนาทางวิชาการอย่างดีเยี่ยมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับ

ของผู้ปกครองและนักเรียน โดยวางนโยบายและจัดท�าแผนงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะท�าให้เกิดผล

สัมฤทธิ์สูงขึ้น โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฤกษ์ชัย ใจค�าปัน (๒๕๔๙: ๔๔ – ๔๖) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เหน็ว่า ได้จดัโอกาสให้บคุลากรได้เข้ารบัการอบรมพัฒนาวชิาชีพโดยจดัโอกาสให้มกีารประชมุสมัมนาทาง

วิชาการทั้งในองค์กรและภายนอกสถานศึกษา เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ขึ้นจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความก้าวหน้า

มากขึ้น 

 ๔. หลักมัตตัญญุตา (ด้านการศึกษาต่อ)โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มาก

ที่สุดคือ ผู้บริหารให้ค�าปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อกับบุคลากรเป็นอย่างดี รองลงมาคือ ผู้บริหาร

มีการส�ารวจความต้องการในการศึกษาต่อของบุคลากร และน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีการเลือกบุคลากรที่จะไป

ศึกษาต่อโดยดูจากคุณสมบัติของบุคลากรอย่างชัดเจน ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะ ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทที่ส�าคัญใน

การส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาต่อตามความจ�าเป็นและความถนัดของแต่บุคคล โดยผู้บริหารจะให้ค�าปรึกษา 

ชีแ้นะแนวทางในการศกึษาต่อและจัดหาทนุให้ไปเพิม่พนูองค์ความรูเ้พือ่ทีจ่ะกลบัมาพัฒนาภายในสถานศึกษา ซ่ึง

สอดคล้องกับหลักการของ พนัส หันนาคินทร์ (๒๕๕๒ : ๑๐๐ - ๑๐๓) ได้อธิบายของการศึกษาต่อ ในการบริหาร

งานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จ�าเป็นต้องมีการพิจารณาบุคลากรที่มีพ้ืนฐานการศึกษาพอที่จะไป

ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูง และมีชื่อเสียงในทางนั้นๆ เป็นส่ิงที่ควรจะกระท�าและต้องก�าหนดพันธะ

ว่าจะต้องกลับมาท�างานให้แก่องค์กรเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรของตนให้มีความก้าวหน้า

 ๕. หลักกาลญัญตุา (ด้านการแสวงหาความรู)้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

มากที่สุดคือ ผู้บริหารจัดการหาสื่ออุปกรณ์ในการแสวงหาความรู้ให้กับบุคลากร เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 

ฯลฯ รองลงมาคือ ผู้บรหิารให้ค�าปรกึษากบับคุลากรกรณพีบปัญหาต่างๆของการแสวงหาความรูด้้วยความชัดเจน

๑๘๔
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และถูกต้องที่สุด และน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารได้มีการส�ารวจความต้องการในการแสวงหาความรู้ของบุคลากร 

ส่ือในปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาและแสวงหาองค์ความรู้ของบุคลากร โดยที่ผู้บริหารต้องค่อย

สังเกตและจัดหาสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยในการเพิ่มประสิทธิภาพและการเรียนรู้ของบุคลากร ในด้านต่างๆ ทางการ

ศกึษา ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ ฤกษ์ชยั ใจค�าปัน (๒๕๕๐ : ๔๔ – ๔๖) กล่าวว่า ได้จดัให้มีการส่งเสริมสนบัสนนุ

ให้บุคลากรได้มีการพัฒนาการเรียนการสอน โดยการสร้างเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอนให้ครบถ้วน และยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาภรณ์ อินทมา (๒๕๕๓ : ๑๐๔ – ๑๐๖) พบว่า การก�าหนดขั้นตอนการพัฒนาจะ

ค�านึงถึงภาระงาน สายการบังคับบัญชาและงบประมาณ ทั้งนี้รูปแบบการพัฒนานั้นไม่แตกต่างไปจากเดิม แต่ได้

มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสนับสนุนสื่ออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์

 ๖. หลักปริสัญญุตา (ด้านการสับเปลี่ยนหมุนเวียน)โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า มากที่สุดคือ ผู้บริหารมีการสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ของการท�างานให้กับบุคลากร รองลง

มาคือ ผู้บริหารพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของบุคลากรและให้ช่วยเหลือในการท�างานต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะหมุนเวียน

ต�าแหน่ง และน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการหมุนเวียนต�าแหน่งเพื่อที่จะเข้าใจถึงการท�างานใน

ส่วนต่างๆ ภายในองค์กร เพราะในการวางแผนหรือบริหารงานในส่วนต่างๆ ผู้บริหารถือว่ามีส่วนส�าคัญในการสับ

เปลีย่นหมนุเวยีนต�าแหน่งของบุคลากรในส่วนต่างๆ เพ่ือพัฒนาทกัษะและระบบการท�าให้ตรงกบัต�าแหน่งงานนัน้ๆ

ของบุคลากรแต่คนเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาการท�างานให้กับบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับหลักแนวคิดของ บุญเลิศ

กล่ินรัตน์ (๒๕๕๒ : ๑๖๒-๑๖๗) อาจได้กล่าวว่า การโยกย้ายหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ท�าให้บุคลากรมีทักษะ

ประสบการณ์ใหม่ และรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ นอกเหนือจากงานที่ตนรับผิดชอบงานประจ�า วิธีนี้จะช่วยให้บุคลากร

แต่ละฝ่ายรู ้ปัญหาและอปุสรรคซึง่กนัและกนั เพราะบางปัญหามสีาเหตมุาจากความไม่เรยีบร้อยของงานในฝ่ายอืน่

ก่อให้เกิดความเข้าใจและ เห็นอกเห็นใจพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและร่วมแก้ไข 

 ๗. หลักปุคคลปโรปรัญญุตา (ด้านการนิเทศงานภายใน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า มากที่สุดคือ ผู้บริหารให้ค�าปรึกษาต่อบุคลากรในการนิเทศงานภายในด้วยความเต็มใจและไม่

เลือกปฎิบัติ รองลงมาคือ ผู้บริหารให้การนิเทศงานด้วยลักษณะของกัลยาณมิตรที่ดีต่อบุคลากรโดยไม่ถือว่าตน

เป็นผู้น�า หรือผู้บังคับบัญชา และน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ปิดก้ันความคิด

ของบุคลากรในการนิเทศงานภายใน เพราะผู้บริหารต้องเป็นผู้ท�าการส�ารวจความต้องการของแต่บุคลากรว่ามี

ความต้องการในการนิเทศงานภายในลักษณะแบบใด และท�าการแต่งตั้งบุคลากรเป็นกรรมการควบคุมการนิเทศ

งานภายในตามความถนัดของบุคลากรและความช�านาญเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิชิตพล บูรณะ

พันธ์ (๒๕๕๓: ๕๘ – ๖๐) พบว่า ในการนิเทศภายในมีการปฎิบัติต่อบุคลากรอย่างทั่วถึงและยังให้ค�าปรึกษาและ

ชี้แนะแนวทางในการท�างานต่อบุคลากรให้ได้รับประโยชน์จากการนิเทศงานมากท่ีสุด แต่ยังมีความบกพร่องใน

การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ และจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรยังไม่เพียงพอ

เท่าที่ควร และสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเลิศ กลิ่นรัตน์ (๒๕๕๒: ๑๖๒-๑๖๗) ที่ได้อธิบายถึง การสอนและ

การนิเทศงาน จ�าเป็นที่ผู้บริหารต้องเป็นฝ่ายลงไปคลุกคลีกับการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างใกล้ชิด ต้องมีการ

การสอน ตรวจ แนะน�า แก้ไข และควบคุม ให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ในการท�างาน 

 ๓. การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ต่อการพฒันาบคุลากรตามหลกัสปัปรุสิธรรม ๗ ในสถานศกึษาขัน้พืน้

ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ พบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพ และขนาด

๑๘๕
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ของสถานศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ โดยรวมต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรในเขตรับผิดชอบ ในสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต ๔ มรีะดบัการพฒันาบคุลากรตามหลกัสปัปรุสิ

ธรรม ๗ โดยรวมทั้ง ๗ ด้าน จ�าแนกตามสถานภาพ อยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกตามสถานภาพ พบว่า มากที่สุด

คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีประสบการณ์ในการท�างานและมีองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยว

กบัการบรหิารงานภายในองค์กรมากกว่าครูผูส้อน เน่ืองจากคลกุคลอียูก่บัการบรหิารงานมาโดยตรง ซึง่สอดคล้อง

กับแนวคิดของ มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล (๒๕๕๐: ๑๕๗ – ๑๖๐) พบว่า ผู้บริหารจะต้องให้ความส�าคัญเป็นอันดับ

แรกในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตของโรงเรียน บุคลากรภายในสถานศึกษา และ

ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนั้นๆ และเปรียบเทียบการจ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา จะอยู่ในระดับมาก 

และเมื่อแยกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า มากที่สุดคือ สถานศึกษาขนาดใหญ่ รองลงมา คือ สถานศึกษา

ขนาดเลก็ และน้อยทีส่ดุคอื สถานศกึษาขนาดกลาง จะให้ได้ชัดเจนในส่วนของสถานศึกษาขนาดใหญ่ถอืว่ามีความ

พร้อมในการบริหารงานของบุคลากรในทุกด้านเนื่องจาก มีอุปกรณ์และงบประมาณที่เพียงพอต่อการบริหารงาน 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล (๒๕๕๐: ๑๕๗ – ๑๖๐) พบว่า ผู้ที่ตอบส่วนใหญ่เป็นครู และ

ปฎิบัติงานอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ และในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุก

ด้าน ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กถือว่ายังมีการบริหารที่ครอบคลุมทั่วถึงของผู้บริหาร ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิด

ของสาลินี บูรโกศล (๒๕๕๒: ๑๒๐ – ๑๒๑) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีความเห็นว่า ระดับสภาพ

การพัฒนาบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ครูผู้สอนเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมภาวะผู้น�าเหนือผู้น�า

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ผู้บริหาร

เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นมีส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งผู้บริหารควรให้ค�า

ปรึกษา แนะน�า ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก�าหนดแผน

งาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ โครงการ ของสถานศึกษาท�าให้บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ

งานหรอืเป็นเจ้าของสถานศกึษาท�าให้บุคลากรทุม่เทอย่างเตม็ความสามารถในการท�างาน และผูบ้รหิารควรสร้าง

ขวญัและก�าลงัใจ เมือ่ทกุบุคลากรในทมีงานซึง่อาจมอบรางวลัหรอืการจัดงานสงัสรรค์ หรอืกล่าวชืน่ชมผูใ้ต้บงัคับ

บญัชาเม่ือเหน็ถงึความส�าเรจ็ เพราะการสร้างขวญัและก�าลังใจในการปฏิบตังิานเป็นการสร้างแรงจงูใจให้บคุลากร

มคีวามรักความศรทัธาความผกูพนัต่อองค์กร และยงัมีความเตม็ใจ มคีวามมัน่ใจในการเข้ามส่ีวนร่วมในการพฒันา

องค์กร สถานศึกษา และผู้บริหารควรมีความเสียสละ เวลา ก�าลังกายและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่าง

ที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้น�าต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง สุขุมรอบคอบ เป็นผู้ใหญ่ รับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น เคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว และมีความสามารถในการประสานความเข้าใจอันดีแก่บุคลากรผู้ร่วมงาน

ด้วยกัน ผู้บริหารพิจารณาความดีความชอบด้วยความยุติธรรม ซึ่งผู้บริหารควรสร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน แน่นอน

ในการก�าหนด แนวทางนโยบายให้กับบคุลากรในโรงเรียน ได้รูแ้ละเข้าใจท่ีถกูต้อง พิจารณาความดคีวามชอบด้วย

ความเป็นธรรมตามหลกัเกณฑ์และนโยบายทีก่�าหนดไว้ การให้คุณให้โทษจะต้องท�าด้วยความยตุธิรรม ไม่อคต ิไม่

ใช้อารมณ์หรอืความเป็นส่วนตัวเป็นหลกัเกณฑ์ในการลงโทษ หรอืว่ากล่าวตักเตอืน ผูบ้รหิารควรกระตุน้ส่งเสรมิให้

บคุลากรมคีวามต้องการทีจ่ะเข้าร่วมประชุม อบรมปรกึษาหารือ ต้องการแสดงความคิดเหน็ในการร่วมวางแผนเพือ่

แก้ปัญหา สนับสนุนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนและงานศึกษาอบรม ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนแนวทางในการปฏิบัติ

๑๘๖
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งาน นอกจากนี้ผู้บริหารยังต้องให้ค�าแนะน�า ปรึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ระหว่างการปฏิบัติงานตลอดจนเชิญวิทยากรจากภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถความ

ช�านาญมาให้ค�าปรึกษาแนะน�า อบรม เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ผู้บริหารควรมี

การประชุมทีมงานอย่างสม�่าเสมอ สร้างความสามัคคีในกลุ่มคณะท�างานอย่างต่อเนื่อง

 

ข้อเสนอแนะในการท�าศึกษาครั้งต่อไป
  ๑. ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาในสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่อื่นๆ เพื่อจะได้เปรียบเทียบความแตกต่างหรือความสอดคล้องกัน

 ๒. ควรศกึษาเก่ียวกับการบรหิารงานของผู้บรหิารสถานศึกษาต่อการประยุกต์ใช้ หลักสัปปรุสิธรรม ๗

ในสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่อื่นๆ 

 ๓. ควรศกึษาสภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนาบคุลากรตามหลักสัปปริุสธรรม ๗ ในสถานศึกษา 

โดยการสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสาร

๑๘๗
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 การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๓.

จ.เปรียญ. พุทธพิธีเทศนาสอนประชาชน ๓ เดือน. กรุงเทพฯ: ธรรมบรรณาคาร, ๒๕๑๕. 

จรีย์พร โน๊ตชัยยา. ความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และครูหัวหน้างานที่มีต่อการบริหาร

ทองย้อย แสงสินชัย. สัปปุริสธรรม ๗ ประการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๐.

๑๘๘



188 189
การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

โดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ

THE RESULT OF LEARNING MANAGEMENT ABOUT THE LOCAL CULTURE, LEARNING 

SOCIAL STUDIES, RELIGION, AND CULTURE AT THE FOURTH GRADE 

BY USING A SERIES OF LESSONS WITH COOPERATIVE LEARNING PROCESS.

ธนิกา กอบแก้ว, อิทธิวัตร ศรีสมบัติ *

บทคัดย่อ

 การศึกษาในครัง้นี ้โดยมีวัตถปุระสงค์ (๑) เพือ่ศกึษากระบวนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง วฒันธรรมท้องถ่ิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT (๒) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียน

รู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เทคนิค LT

 กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๔ โรงเรยีนบ้าน อ�าปึลกง ปีการ

ศึกษา ๒๕๕๙ จ�านวน ๑๕ คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง การทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest 

Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น จ�านวน ๖ ชุด แผนการ

จัดการเรียนรู้จ�านวน ๖ แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๓๐ ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT เรื่อง วัฒนธรรมท้อง

ถิ่น เป็นมาตราส่วนประมาณ ๕ ระดับ จ�านวน ๑๐ ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าที

 ผลการศึกษาพบว่า

 ๑. ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนมีคะแนนเหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิ

ที่ระดับ .๐๕ 

 ๒. นกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ โรงเรยีนบ้านอ�าปึลกง มคีวามพงึพอใจต่อการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้

โดยใช้ชดุการเรยีนร่วมกบักระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมือ เทคนคิ LT เร่ือง วฒันธรรมท้องถิน่ กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเท่ากับ ๔.๕๑

  * อาจารย์ประจ�าครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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Abstract

  The objectives of thisresearchwere: (1) to study the process of learning included 

the local culture, learning social studies, religion and culture on grade 4 students by using a 

combination of learning with collaborative learning techniques (LT); and (2) to study the effects 

of learning included the local culture, learning social studies, religion and culture on grade 4 

students by using a combination of learning with collaborative learning techniques (LT).

 Target group aregrade 4 students at Ban Umpeungkongschool, academic year 2559 

by using specific selectionand One Group Pre-test – Post-test Design. The tools consisted of a class 

action suit, entitles of The culture of the six sets of six lesson plans, test plans achievement

and satisfaction of the 30 students on the learning activities. Using cooperative learning 

techniques local culture. A five-star rating scale of 10 the statistical methods used to analyze 

data are percentage, average, standard deviation and hypothesis testing .

 The study found that:

 1. The achievement of students score is higher than pre-test, significant difference 

(p-value = 0.05). 

 2. The volunteers are satisfied to learning activities combined with learning techniques 

at highest score (4.51). 

บทน�า
 สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย และกระทบต่อกระบวนการ

จัดการศึกษา เพราะการจัดการศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมท้ังด้านความรู้ความสามารถและคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน มีความสามารถในการด�าเนินชีวิตภายใต้สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านอย่างรวดเร็ว

และต่อเนื่อง น�าไปสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียน เพื่อการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข (นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล. ๒๕๕๑: ๑) สอดคล้องกับการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี

ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา

ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เน้นความรู้ความสามารถด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย (ส�านักงานปฏิรูปการศึกษา. ๒๕๔๕: ๑๒-๑๓)

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก�าลังของ

ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น

พลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ มคีวามรูแ้ละทกัษะ

พืน้ฐาน รวมท้ังเจตคตทิีจ่�าเป็นต่อการศกึษาต่อการประกอบอาชพีและการศึกษาตลอดชวีติ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 

๒๕๕๑: ๓) นอกจากนี ้พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่เตมิฉบบัที ่๒ ยงัได้ก�าหนด

ให้แนวทางจดัการศึกษาต้องยดึหลกัว่า ผูเ้รยีนทกุคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้และถอืว่าผู้เรยีนมี

๑๙๐
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ความส�าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและและเต็มตาม

ศกัยภาพ จะเห็นว่าการศกึษาของไทยในปัจจบุนัมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก ท้ังนีก้เ็พ่ือการพัฒนาคนให้มี

คุณภาพนั่นเอง (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. ๒๕๔๕: ๑๓) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๙ ที่ว่ากระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้เรยีนรูต้ลอดชีวติ เพ่ือให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวยัมีคุณภาพ มีความ

พร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีจิตส�านึกของความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองที่ดี ตระหนักและรู้คุณค่า

ของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อทิศทาง

การพัฒนาประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๕๕: ๑๓)

 จากการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านอ�าปึลกง 

อ�าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับ (สิริวรรณ ศรีพล. ๕๔๐ : ๕๔) 

ผู้สอนยังคงยึดการสอนแบบบรรยายมากกว่าการใช้วิธีการสอนแบบอื่นๆ มักบรรยายเนื้อหาสาระตามหนังสือ ผู้

สอนยังขาดเทคนิคหรือวิธีการสอนใหม่ๆ นักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีโอกาสแสดงความ

คิดเห็น หรือฝึกฝนวิธีการแก้ปัญหาระหว่างการเรียนการสอน รวมทั้งไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนอย่าง

ทั่วถึง ซึ่งเห็นได้จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ของนกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๔ โรงเรยีนบ้านอ�าปึลกง สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร์ 

เขต ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต�่ากว่าเกณฑ์โดยมีระดับคะแนนร้อยละ 

๖๙.๕๔ (ฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านอ�าปึลกง .๒๕๕๘ : ๗) ระดับคะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้อง

ได้รับการแก้ไขและเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หากไม่ด�าเนินการอาจ

มีผลกระทบต่อการสอบเลื่อนชั้นที่สูงขึ้นและส่งผลต่อภาพรวมของการประเมินผลการศึกษาระดับชาติ 

 การน�าวัฒนธรรมท้องถิ่นในภาคต่างๆ ของไทยท่ีแตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย ภาษา และอาหาร 

มาให้ผู้เรียนได้ศึกษาถึงความหมาย ลักษณะ ประเภทของวัฒนธรรม ความแตกต่างทางวัฒนธรรม รวมถึงสาเหตุ

ทีท่�าให้วฒันธรรมของท้องถิน่แตกต่างกนั เพือ่น�าไปสูก่ารแก้ปัญหา และการพฒันาอย่างยัง่ยืน ซึง่อาศยักระบวนการ

จัดการเรียนรู้เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ และทักษะกระบวนการท�างานกลุ่ม 

ทั้งนี้เพราะวิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับข้อเท็จจริงต่างๆอย่างถูกต้องและสามารถน�าไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาหรือ

แก้ไขสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นได้ ทั้งนี้วัฒนธรรมบางอย่างเริ่มเลือนหายไป เนื่องจากผู้คนไม่ค่อยให้ความสนใจ ด้วยเหตุนี้

จงึอยากปลูกฝัง ให้ตระหนกั และเห็นคณุค่าวฒันธรรมท้องถิน่อนัดงีามท่ีบรรพบรุษุสร้างไว้ สมควรอย่างยิง่ทีค่นรุน่

หลังจะต้องรกัษาและหวงแหนหรอืสบืต่อไปยงัรุน่ลูกรุน่หลาน เพ่ือให้ผู้เรยีนได้ร่วมกจิกรรมทางสังคมร่วมส่งเสรมิ

วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเน้นให้

ผู้เรียนได้ศึกษาและรับผิดชอบในการท�างาน หรือการท�างานอย่างเป็นระบบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้

 ปัญหาการอนรัุกษ์วฒันธรรมท้องถิน่หากมิได้รบัความสนใจและเอาใจใส่จากคนในท้องถิน่ อาจเป็นผล

ให้วัฒนธรรมในท้องถิ่นต้องเลือนหายไป ดังนั้นจึงควรได้รับการแก้ไข โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิต

ส�านึก เพราะวัฒนธรรมในท้องถิ่นเป็นตัวบ่งชี้ ท่ีแสดงออกถึงการปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองท่ีดี 

มีค่านิยมที่ดีงามและธ�ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง

สนัตสิขุ ดงันัน้ จงึมคีวามจ�าเป็นทีต้่องจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส�าคัญ การใช้ส่ือการเรียนการ

สอนในรปูแบบต่างๆทีจ่ะช่วยส่งเสรมิการเรยีนการสอน โดยเฉพาะการสอนทีท่�าให้ผูเ้รยีนเกดิความสนใจ และสนกุ

๑๙๑



192 193รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

กับกิจกรรมการเรียนการสอน 

 ผู้ศึกษาค้นคว้า พบว่า ชุดการเรียน เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูด�าเนินการสอนไปตามขั้นตอน สามารถ

ถ่ายทอดเนื้อหาประสบการณ์ ที่เป็นนามธรรมได้ ช่วยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และ

เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างนักเรียนกับครูให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน และเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้

ปฏิบตักิจิกรรมร่วมกนัเป็นรายบคุคลหรอืรายกลุม่ โดยยดึนกัเรียนเป็นศูนย์กลางท�าให้นกัเรียนได้รู้จกัการวางแผน

ในการแก้ปัญหา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันท�าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียน 

ชดุการเรยีนเป็นชดุอปุกรณ์สือ่ประสม ทีน่�าสือ่หลายอย่างมาสัมพันธ์กนัถ่ายทอดเนือ้หา เพ่ือให้การจดัการศึกษามี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จอห์นสัน (อ้างใน อารุณี บุญยืน. ๒๕๔๗ : ๑๘) นอกจากนี้ชุดการเรียนสามารถน�าเทคนิค

การเรียนรู้แบบเทคนิค LT ซึ่งจอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson & Johnson. 1994 : 31-34) ได้เสนอหลักการ

จัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ไว้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเทคนิค LT เป็นเทคนิคง่ายที่ไม่ซับซ้อน ซึ่ง

ประกอบด้วย การสร้างความรู้สึกพึ่งพากัน (Positive Interdependence) ให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียน จัดให้มี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน (Face-to Face Interaction) ให้นักเรียนท�างานด้วยกันภายใต้บรรยากาศของความ

ช่วยเหลอืและส่งเสรมิกนั จัดให้มีความรบัผดิชอบในส่วนบคุคลท่ีจะเรยีนรู ้(Individual Accountability) เป็นการ

ท�าให้นักเรียนแต่ละคนตั้งใจเรียนและช่วยกันท�างาน ไม่กินแรงเพื่อครูอาจจัดสถานการณ์ได้ด้วยการประเมินเป็น

ระยะ สุ่มสมาชิกของกลุ่มให้ตอบค�าถามหรือรายงานผลการท�างาน สมาชิกทุคนจึงต้องเตรียมพร้อมท่ีจะเป็น

ตัวแทนของกลุ่ม ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะสังคม (Social Skills) การท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี มีทักษะทาง

สังคมที่จ�าเป็น ได้แก่ ความเป็นผู้น�า การตัดสินใจ การสร้างความไว้ใจการสื่อสารและทักษะการจัดการกับข้อขัด

แย้งอย่างสร้างสรรค์ และจัดให้มีกระบวนการกลุ่ม (Group Processing) เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนประเมิน

การท�างานของสมาชิกในกลุ่มให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน และหาทางปรับปรุงการท�างานกลุ่มให้ดีขึ้น 

 จากหลกัการดังกล่าวท�าให้ได้รปูแบบการเรียนรูแ้บบเทคนคิ LT ทีน่กัเรยีนท�างานเป็นกลุม่เพือ่ให้ได้ผล

งานกลุม่ ในขณะท�างานนกัเรยีนช่วยกนัคดิและช่วยตอบค�าถาม พยายามท�าให้สมาชกิทุกคนมีส่วนร่วมและทุกคน

เข้าใจที่มาของค�าตอบ ให้นักเรียนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนก่อนที่จะถามครู และครูชมเชย หรือให้รางวัลกลุ่ม

ตามผลงานของกลุ่มเป็นหลักซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักการศึกษา ที่กล่าวว่าชุดการเรียนการสอนเป็นระบบ

การผลิตส่ือและน�าสือ่การเรยีนหลาย ๆ  อย่างมาสมัพนัธ์กนัและมีคุณค่าส่งเสรมิกนัและกนั ส่ือการเรยีนอย่างหนึง่

อาจใช้สร้างสิ่งเร้าความสนใจในขณะที่อีกอย่างหนึ่งใช้เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหาและอีกอย่างหนึ่งเพื่อก่อ

ให้เกิดการแสวงหา อันน�าไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้ง สื่อเหล่านี้เรียกว่าสื่อประสมที่น�ามาใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา

วิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (บุญเกื้อ ควร

หาเวช. ๒๕๔๓ : ๙๑)

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ เทคนิค LT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนให้สงูขึน้และเพิม่ทกัษะการเรยีนรู ้ให้นกัเรยีนสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั ด�ารง

และอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย มีความเข้าใจและยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันท�าให้การอยู่ร่วมกันในสังคม

เกิดความสงบสุข
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 ๑. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT 

 ๒. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT 

วิธีด�าเนินการศึกษา
 การด�าเนินการศึกษาครั้งนี้ เป็นการทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แผนการศึกษาแบบ 

One Group Pre-test Post-test Design (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. ๒๕๓๘ : ๖๐-๖๑)

กลุ่มเป้าหมาย
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ในภาคเรียนที่ ๑ ปี

การศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านอ�าปึลกง ต�าบลบ้านพลวง อ�าเภอปราสาท 

 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จ�านวน ๑๕ คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย

 ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 

  แผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง วฒันธรรมท้องถิน่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT จ�านวน ๖ แผนการเรียนรู้ คือ

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องความหมาย ลักษณะ และประเภทของวัฒนธรรม

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม  

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

 ๒.  ชุดการเรียน

   ชุดการเรียนเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จ�านวน ๖ ชุด ได้แก่

  ชุดการเรียนที่ ๑ เรื่องความหมาย ลักษณะ และประเภทของวัฒนธรรม

  ชุดการเรียนที่ ๒ เรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม  

  ชุดการเรียนที่ ๓ เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ

  ชุดการเรียนที่ ๔ เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง

  ชุดการเรียนที่ ๕ เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ชุดการเรียนที่ ๖ เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้
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 ๓. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก เป็นแบบทดสอบวัดความจ�า ความเข้าใจ การน�า

ไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า จ�านวน ๓๐ ข้อ ๓๐ คะแนน 

 ๔. แบบสอบถามความพึงพอใจ

  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT จ�านวน ๑๐ ข้อเป็นมาตราส่วนประเมินค่า ๕ ระดับ

  ระดับ ๕ หมายถึง นักเรียนมีพึงพอใจในระดับมากที่สุด   

  ระดับ ๔ หมายถึง นักเรียนมีพึงพอใจในระดับมาก

  ระดับ ๓ หมายถึง นักเรียนมีพึงพอใจในระดับปานกลาง  

  ระดับ ๒ หมายถึง นักเรียนมีพึงพอใจในระดับน้อย

  ระดับ ๑ หมายถึง นักเรียนมีพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

 ๕. แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้

  การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพื่อที่จะท�าให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วม

มือ เทคนิค LT มีหลายขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอนครูผู้สอนจะให้ผู้เรียนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติเอง ครูมีหน้าที่ให้

ค�าแนะน�า คอยสังเกต และบันทึกกระบวนการหาความรู้ และพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด�าเนินการทดลอง ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่าง

เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ดังนี้ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการด�าเนินการดังนี้

 ๑. ขั้นก่อนการศึกษา เป็นขั้นตอนที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

  ๑.๑ เตรียมการวางแผนเพื่อน�าเครื่องมือที่ผ่านการหาประสิทธิภาพแล้วที่ใช้ในการวิจัย 

  ๑.๒ ชี้แจง ท�าความเข้าใจกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เพื่อชี้แจงจุดประสงค์

วิธีการเรียนด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค LT

  ๑.๓ ก่อนการเรยีนด้วยกลุม่ร่วมมอืเทคนคิ LT เรือ่งวฒันธรรมท้องถ่ิน ให้นกัเรยีนท�าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) จ�านวน ๑ ฉบับซึ่งประกอบไปด้วย แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือก

ตอบ ๔ ตัวเลือกจ�านวน ๓๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

 ๒. ขั้นด�าเนินการศึกษา เป็นขั้นที่ศึกษาค้นคว้าได้ด�าเนินการศึกษาโดยน�าเครื่องมือท่ีผ่านการหา

ประสิทธิภาพแล้วไปใช้ในการทดลอง การด�าเนินการทดลองใช้เวลา ๘ คาบเรียนโดยท�าการทดสอบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนเรียน ๑ คาบเรียน การจัดการเรียนรู้ ๖ คาบเรียน ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ๑ 

คาบเรียน คาบละ ๖๐ นาที ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑๙๔
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

  ๒.๑ เน้ือหาที่ทดลองสอนคือเนื้อหาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง

วัฒนธรรมท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านอ�าปึลกง

  ๒.๒ การด�าเนนิงานทดลองสอนผูศ้กึษาค้นคว้าด�าเนนิการสอนเองทัง้ ๘ คาบเรยีน โดยด�าเนนิการ

ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย จ�านวน ๓๐ ข้อ บันทึกผล

การทดสอบที่ได้เป็นคะแนนก่อนเรียน

  ๒.๓ จากนั้นครูเข้าสู่กิจกรรมการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับวิธีการสอนด้วยกระบวนการ

เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT โดยเริ่มแรกครูและนักเรียนอภิปราย สรุปเนื้อหาที่เรียนในคาบที่แล้ว แบ่งผู้เรียน

ออกเป็นกลุ่มคละความสามารถกัน กลุ่มละ ๔-๕ คน ครูแจกใบงานกลุ่มละ ๑ แผ่น แบ่งหน้าที่ของผู้เรียนแต่ละ

คนในกลุ่ม ดังนี้ คนที่ ๑ อ่านค�าสั่งหรือขั้นตอนในการด�าเนินงาน คนที่ ๒ ฟังขั้นตอนและจดบันทึก คนที่ ๓ อ่าน

ค�าตอบและหาค�าตอบ คนที ่๔ ตรวจค�าตอบ (ข้อมูล) เรยีนรูร่้วมกนัแบบ LT ร่วมกันท�ากิจกรรมตามบทบาทหน้าท่ี

ที่ได้รับมอบหมายและท�าแบบฝึกหัดประจ�าชุดการเรียน แต่ละกลุ่มส่งกระดาษค�าตอบเพียงแผ่นเดียวหรือส่งงาน 

๑ ชิ้น ผลงานที่เสร็จและส่งเป็นผลงานที่ทุกคนในกลุ่มยอมรับ ซึ่งทุกคนในกลุ่มจะได้คะแนนเท่ากัน

  ๒.๔ เมื่อนักเรียนศึกษาชุดการเรียนเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้ง ๖ ชุดแล้ว ให้นักเรียนท�าแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Post-test) จ�านวน ๑ ฉบับ โดยใช้ผลทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุด

เดยีวกบัแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อนเรยีนแต่เปลีย่นแปลงโดยการสลับข้อ จ�านวน ๓๐ ข้อ คะแนน

เต็ม ๓๐ คะแนน

  ๒.๕ วัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ เทคนิค LT โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จ�านวน ๑๐ ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ๑. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยหา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ค่าร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียน

 ๒. วเิคราะห์หาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนกัเรยีนต่อการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

โรงเรียนบ้านอ�าปึลกง

 

สรุปผลการศึกษา
 ผลการใช้ชุดการเรียนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปรากฏผลดังนี้

 ๑. กระบวนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับกระบวนการเรียน

รู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ประสบความส�าเร็จคือ การเรียนรู้ด้วยชุดการเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ 

และกระบวนการการท�างานกลุ่มที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆด้วยตนเองด้วยความร่วมมือและความ

ช่วยเหลือกันภายในกลุ่มน�าพาซ่ึงความความส�าเร็จ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน นักเรียนที่เก่งช่วยเหลือสมาชิกที่เรียนอ่อนกว่า ได้ฝึกการพัฒนาทักษะทางสังคม เช่น ทักษะการสื่อสาร 

ทักษะการท�างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ เพื่อเป็นการให้การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหา

๑๙๕
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ความรู ้ทกัษะการคิดและแก้ปัญหาร่วมกนั นกัเรยีนแต่ละกลุ่มจะได้ฝึกฝนทักษะจากชุดการเรียนโดยศึกษาเนือ้หา 

การท�าใบงาน การท�าแบบทดสอบ และนกัเรยีนสรปุผลงานการท�างานของตนเอง ว่ามีจดุเด่น จดุด้อย จดุบกพร่อง

หรอืข้อควรปรบัปรงุ เพือ่หาแนวทางแก้ไขครัง้ต่อไป ท�าให้นกัเรยีนเหน็ถงึความก้าวหน้าของตนเองและกลุม่อย่าง

ชัดเจนรวดเร็ว และเสริมแรงโดยการให้ค�าชมเชยและก�าลังใจกับนักเรียนด้วย 

 ๒. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รียนด้วยชดุการเรยีน

ร่วมกบักระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื เทคนคิ LT เรือ่ง วฒันธรรมท้องถิน่ กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา 

และวฒันธรรม ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๔ พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน หลังเรยีน

ได้คะแนนเฉลี่ย ๒๔.๐๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๒ ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย ๑๒.๗๓ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๔ ได้ค่า

ความแตกต่างเฉลี่ยเท่ากับ ๑๑.๓๓ คิดเป็นร้อยละ ๓๗ และผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

หลังเรียน ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT มีคะแนนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

 ๓. ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชดุการเรียนร่วมกบักระบวนการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ ๔ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๑ อยู่ในระดับมากที่สุด 

อภิปรายผล
 จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาพบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผล ดังนี้

 ๑. ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

โดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียน

รู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.๐๕ โดยนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT เรื่อง 

วัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้เรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนร่วม

กับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ประกอบกับการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและจดจ�าเนื้อหาอย่าง

มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการเรียนที่ชัดเจนจึงท�าให้นักเรียนมีความสนใจสนุกสนาน และมีความสุขในการเรียนรู้ 

ตลอดจนนักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ส่งผลให้นักเรียนมีการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว 

ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.๐๕ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ ค�าหอม (๒๕๔๖ : 

บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง การพฒันาชดุการเรยีนรูเ้รือ่งบคุคลส�าคัญของจงัหวัดสุพรรณบรุ ีส�าหรบันกัเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ ๖ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลส�าคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนและ

หลังการใช้ชุดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยหลังการใช้ชุดการเรียนรู้มีคะแนน

สูงกว่าก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุบล ประดับโชติ ที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่องคุณธรรมน�าความรู้สู่การด�าเนินชีวิตประจ�าวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้ชุดการเรียนรู้แบบ

เทคนิค LT พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ แบบเทคนิค LT ของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีที ่๖ เรือ่งคณุธรรมน�าความรูสู้ก่ารด�าเนนิชวีติประจ�าวนั หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญั
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ทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตติยา กัณหา ที่พัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที ่๔ พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนโดยใช้ชุดการเรยีนรู ้เรยีนรู ้เรือ่ง ศิลปวฒันธรรมท้องถิน่ จงัหวดั

บุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

 ๒. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีมต่ีอการเรยีนโดยใช้ชดุการเรยีนร่วมกบักระบวนการเรยีนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค LT เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ ท�าให้นักเรียนมีความสนใจ 

และมีความกระตือรือร้นในบทเรียนมากยิ่งขึ้น และการใช้แผนการจัดการเรียนรู้มีลักษณะเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

โดยการน�ารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค LT เป็นวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก เหมาะกับนักเรียนในระดับประถมศึกษา ขั้นตอน

การเรียนจะเน้นการก�าหนดสถานการณ์และรูปแบบไว้ชัดเจน  ผูเ้รยีนท�างานเป็นกลุม่ การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั

ภายในกลุม่ มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ในขณะทีท่�างานนกัเรยีนต้องช่วยกนัคิดและช่วยกนัตอบค�าถาม หาค�า

ตอบร่วมกันสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อความส�าเร็จของกลุ่มซึ่งเท่ากับความส�าเร็จของตนเองด้วย จากคะแนน

ความก้าวหน้า มีการให้ดาวและครูพูดให้ก�าลังใจเป็นการเสริมแรง จึงท�าท�าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและ

ตั้งใจเรียนและท�าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งข้ึน นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ปฐมพงษ์ พืชสิงห์ (๒๕๕๓ : ๙๕) ได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบร่วมมือ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

พบว่า มคีวามพอใจต่อการเรยีนโดยใช้แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื มกีารช่วยเหลือกนั สนใจในการเรียนและ

เรียนรู้อย่างสนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (๒๕๕๐ : ๓๗๖-

๓๗๗) ได้กล่าวถึงข้อดีของวิธีสอนด้วยชุดการเรียนรู้ว่าช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนเกิดความ

กระตอืรอืร้นในการเรยีนรู ้ซึง่ผูเ้รยีนทราบผลการเรียนรู้ทันทีท่ีเรียนจบ อีกท้ังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เป็นราย

บุคคลเป็นกลุ่มได้

ข้อเสนอแนะ
 ผลการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้

 ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการศึกษาไปใช้

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ครู

ผูส้อนควรอธิบายขัน้ตอนในการเรยีนรู้ และบทบาทของนกัเรยีนในการเรยีนรู ้ให้นกัเรยีนเข้าใจและสามารถปฏบิตัิ

ตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง จะท�าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เนือ่งจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้งักล่าวเป็นวธิกีารสอนทีน่กัเรยีนยงัไม่เคยมปีระสบการณ์ในการเรยีนรู้มาก่อน

 การแบ่งนักเรียนแบบคละความสามารถ ซึ่งครูผู้สอนต้องใช้ข้อมูลผลการเรียนรู้ในอดีตของนักเรียน

แต่ละคนมาใช้ในการจัดกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มมีทั้งนักเรียนที่เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และเรียนอ่อน ในปริมาณที่

ใกล้เคียงกันให้มากที่สุด ในระหว่างการเรียนรู้ครูผู้สอนต้องคอยก�ากับ ให้ค�าแนะน�า ดูแลอย่างใกล้ชิดในการท�า

กิจกรรม และคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก ส่งเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนขณะท�างานกลุ่ม 
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และขณะท�างานรายบุคคล

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตอนการเรียนรู้ นักเรียนอาจใช้เวลานานกว่าที่ก�าหนด ดังนั้น 

ครูอาจยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม

 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อไป 

 ควรใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบอื่นนอกเหนือจากแบบเทคนิค LT เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง

หลากหลาย

 ควรมีการเปรียบเทียบการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ กับสื่อนวัตกรรมอื่น

 ควรใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกับสื่อการเรียนรู้ที่สื่อประสมมีภาพประกอบค�าบรรยาย 

หรือรูปภาพ หุ่นจ�าลอง ตัวการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้ จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจเกิดแรงจูงใจในการเรียน

มากยิ่งขึ้น
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การศึกษาผลการคิดวิเคราะห์และสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนวิชาส�านวนไทย
โดยอาศัยหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ: กรณีศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
A STUDY OF ANALYTICAL THINKING AND LEARNING ACHIEVEMENT 

ON THAI IDIOM TEACHING BY YONISOMANASAKARA USING CASE 

BASED LEARNING METHOD FOR UNDERGRADUATE STUDENTS 

OF EDUCATION PROGRAM IN NAKORNRAJASIMA RAJABHAT UNIVERSITY

วรเดช มีแสงรุทร, จามจุรี นิสยันต์, ผศ.กุลวดี พุทธมงคล,*

รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์, หทัยวรรณ มณีวงษ์ 

บทคัดย่อ

 การศกึษาวจิยัเรือ่งนีท้�าขึน้เพือ่ศกึษาแนวทางการใช้หลักโยนโิสมนสิการในการพฒันาการเรยีนการสอน

ภาษาไทย โดยมุ่งเน้นการศกึษาเฉพาะนกัศกึษาทีเ่รยีนวชิาส�านวนไทยในช้ันปีที ่๑ และ ๓ ผลการศึกษาพบว่าการ

สอดแทรกความคดิเก่ียวกบักลวธิกีารใช้หลกัโยนโิสมนสิการในการศึกษาส�านวนไทย เช่น ส�านวนสุภาษิต โดยผ่าน

วรรณกรรมค�าสอน และสุภาษิตที่มีที่มาจากวรรณคดีไทยนั้นท�าให้นักศึกษามีโอกาสใช้ระบบความคิดการค้นหา

ความจรงิตามหลกัโยนโิสมนสกิารมากท่ีสดุ ส�าหรบัส�านวนภาษาปัจจบัุนจ�าเป็นจะต้องใช้ทฤษฎกีารสร้างวาทกรรม

เข้ามาเชือ่มโยงกบัระบบการคดิแบบโยนโิสมนสกิารจงึจะท�าให้เกดิประสิทธผิลขึน้ส�าหรบัการพัฒนาความคิดของ

นักศึกษา ระบบโยนิโสมนสิการสามารถใช้พัฒนาร่วมกับทฤษฎีการศึกษาและจิตวิทยาการสอนต่าง ๆ เนื่องจาก

เป็นกระบวนการค้นหาและตรวจสอบความจรงิทีส่มบรูณ์อย่างแท้จริง ท�าให้นกัศึกษาในรายวชิาส�านวนไทยมีการ

พัฒนาเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ การวิจารณ์ และการคิดสังเคราะห์ด้วยระบบความคิดในระบบโยนิโสนมสิการ

 ๑. ความสามารถในการคิดแบบโยนิโสนมสิการของนักศึกษาโดยใช้ชุดการเรียนส�านวนไทยเพื่อฝึก

ทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ

 ๒. ความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีมี่ต่อชุดการเรยีนส�านวนไทยเพ่ือฝึกทกัษะการคิดแบบโยนโิสมนสกิาร

รายวิชาส�านวนไทยในภาพรวมนักศึกษาเห็นด้วยกับการใช้แบบฝึกทักษะในระดับดีมาก

 โดยที่ผลการวิจัยระดับช่วงอายุของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๓ ไม่มีปัญหาต่อการเรียนรู้การคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ

ค�าส�าคัญ : โยนิโสมนสิการ, การคิดวิเคราะห์ 

  * อาจารย์ประจ�าหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
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Abstract

 The research was conducted to study the use of the Yonisonamasikara to the devel-

opment of language teaching Thailand, focusing on education, particularly students studying 

rhetoric Thailand in Year 1 and 3, the study found. the Fielded ideas about techniques used in 

the study's Critical Thinking on Thai program expressions such as proverbs, idioms and proverbs 

through didactic literature is literature from Thailand gave students the opportunity to explore 

the idea. real Yonisonamasikara it for the most current language is required to create a theoret-

ical discourse into Critical Thinking to be made more effective for the development of ideas of 

students Yonisonamasikara system. milk music To be developed in conjunction with educational 

theory and psychology of teaching is different because the search process and verify the fact 

that the truly puts students in the course rhetoric Thailand has developed on analytical thinking, 

critical thinking and synthesis systems. The idea of the Yonisonamasikara system, there are:

 1. The ability of students to think Oinios's milk by using a combination of learning 

idioms Thailand to practice thinking Oinios's milk after learning of higher learning significantly.

 2. The students of the class action suit rhetoric Thailand to practice thinking the course 

music Oinios milk expression in Thailand as opposed to using student skill level is very good.

The identical results were between ages of one and three year students have to learn to think 

on Yonisonamasikara system.

Keywords: Yonisomanasikara, Critical Thinking 

บทน�า 
 สภาพสังคมไทยปัจจบุนัมคีวามเปลีย่นแปลงไปอย่างมาก สงัคมไทยเริม่เข้าสูส่งัคมพหวุฒันธรรม ท�าให้

มคีวามสบัสนวุน่วายในการด�าเนนิชวีติ ขณะทีผู่ค้นในสงัคมก�าลงัพัฒนาในด้านวตัถ ุคนไทยรบัเอาความเจริญทาง

เทคโนโลยีของตะวันตกเข้ามาใช้อย่าง แพร่หลาย เช่น สื่อวิทยุโทรทัศน์ เกม อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่สิ่ง

เหล่านี้ถ้าใช้และเสพโดยปราศจากวิจารณญาณแล้วจะท�าให้เกิดการเสื่อมถอยทางด้านจิตใจ จึงก่อให้เกิดปัญหา

ทางด้านศีลธรรมมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนต่าง ๆ ทุก ๆ วัน ท�าให้

เกดิการเปล่ียนแปลงทางค่านยิมในสงัคมไทย และเป็นภยัอันตรายต่อศีลธรรมส�าหรบัเยาวชน และนกัศึกษาท่ัวไป

ที่อาจจะ ไม่เข้าใจและยึดถือบุคคลที่ประพฤติไม่ดีไม่ถูกต้องเป็นแบบอย่าง (พระธรรมปิฎก. ๒๕๓๙)

 การเรียนการสอนทางด้านการคิดวิเคราะห์และศีลธรรมของไทยยังไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าท่ีควร 

เพราะการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการน�าหลักทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับศีลธรรมและคุณธรรม

ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนต่าง ๆ อย่างจริงจัง (ประดิษฐ์ เตชนันท์. ๒๕๓๖) 

๒๐๐
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 การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เป็นสิ่งส�าคัญที่ควรบูรณาการกับการเรียนการสอนทุก ๆ  

วิชา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ ท�าให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ได้แก้ปัญหาและฝึกเผชิญ สถานการณ์ต่าง ๆ  อัน

จะในชีวิตจริง การใช้สื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับหลักการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมจึง

เป็นสิ่งส�าคัญที่สุดส�าหรับการเรียนการสอน และการส่งเสริมศีลธรรมตามหลักพุทธศาสนาในการเรียนการสอน

ไม่ส�าเร็จเนื่องจาก ครูขาดความรู้ความเข้าใจ ในพระพุทธศาสนาและขาดวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนในสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาที่จะสอดแทรกหลักธรรมตามแนวคิดพุทธศาสนาเข้าไปเพื่อบูรณา

การกิจกรรมการเรียนการที่ใช้การคิดวิเคราะห์ตามหลักพุทธศาสนา โดยมากครูส่วนใหญ่จะสอนให้นักศึกษาจ�า

แต่ทฤษฎีอย่างเลือนลอยด้วยความรู้สึกที่ไกลตัว (เสถียรพงศ์ วรรณปก. ๒๕๓๘) การส่งเสริมความคิดที่ถูกต้อง

เป็นการคิดตาม แนวทางของพระพุทธเจ้าเป็นวิถีทางที่คิดอย่างแยบคาย คิดถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบ คิดหาเหตุ

ผล และเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ 

 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจจะพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การคิดแบบโยนิโสนมสิการมาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับวิชาภาษาไทย ส�าหรับนักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีที่ต่าง ๆ โดยเชื่อว่าวิธีการ

เรียนการสอนโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาจะท�าให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนทางด้านการวิเคราะห์สูงขึ้น และ

เป็นการฝึกให้ผู้เรียน คิดถูก คิดดี สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวันหรือสถานการณ์จ�าลองในชั้นเรียนได้ และ

เป็นส่วนสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การคิดตามหลักโยนิโสมนสิการแบบบูรณาการในวิชาภาษาไทยให้

กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์สาขาภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม 

 ๒. เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิข์องการเรยีนโดย การคิดแบบโยนโิสมนสกิารในการพัฒนาการเรยีนวชิาภาษา

ไทยที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจารณ์ที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์อย่างแยบคาย ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์

สาขาภาษาไทยโดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ของ นักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๐ จากแบบทดสอบการคิด

วิเคราะห์

 ๓. เพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์โดยใช้การคิดแบบโยนโิสมนสิการในการเรยีนการสอนภาษาไทย 

โดยนักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ของจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด

ขอบเขตงานวิจัย
 ๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรในการศึกษา ไดแก่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ ที่เรียนวิชาภาษาไทยในหลักสูตร

ครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งหมด

 กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ันปีที่ ๒ ที่เรียนวิชาส�านวนไทย ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

จ�านวน ๑ ห้องเรียน รวม ๓๐ คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)

 ๒. ตัวแปรในการศึกษา

  ๒.๑ ตวัแปรอสิระ ไดแก่ การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยด้วยการคิดวเิคราะห์แบบโยนโิส

มนสิการ รายวิชาการวิจัยในชั้นเรียน
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 ๒.๒ ตัวแปรตาม ได้แก่ ๑) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และ ๒) ความ คิดเห็นที่

มีต่อแบบฝึกทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการกับภาษาไทยของนักศึกษาทฤษฎี สมมติฐานหรือกรอบแนวความ

คิด (Conceptual Framework) 

 ในการศกึษาครัง้นี ้ผูว้จิยัใช้แนวคดิเกีย่วกบการคิดแบบโยนโิสมนสิการของพุทธศาสนามาประยุกต์ ใช้

ในการเรยีนการสอนภาษาไทยวชิาส�านวนไทย โดยอาศยัการคิดตามแนวโยนโิสมนสิการ ๑๐ วธิคิีดท่ีใช้ในการวจิยั

ครั้งนี้คือ ๑) การคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย ๒) การคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ ๓) การคิดแบบสามัญลักษณะ 

๔) การคิดแบบอริยสัจ ๕) การคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ ๖) การคิดแบบคุณโทษและทางออก ๗) การคิดแบบ

คณุค่าแท้คณุค่าเทียม ๘) การคดิแบบอบุายปลกุเร้าคุณธรรม ๙) การคิดแบบมสีตอิยูก่บัอารมณ์ปัจจุบนั และ ๑๐) 

การคิดแบบจ�าแนกในด้านความจริง ซึ่งมีตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในการศึกษา ดังนี้

 ๑. ตัวแปรอิสระ 

 การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิด แบบโยนิโสมนสิการในการเรียนวิชาภาษาไทย

 ๒. ตัวแปรตาม

  ๒.๑. ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในชั้นเรียน

  ๒.๒. ความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์ภาษาไทยด้วยหลักโยนิโสมนสิการ

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) ผู้วิจัยจึงได้ก�าหนดแบบแผนการวิจัย

ครั้งนี้ โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ (One Group Pretest–Posttest Design) โดยให้มีการทดสอบก่อนเรียน

(Pretest) จากน้ันให้นักเรียนศึกษาศึกษาระบบการคิดแบบโยนิโสมนสิการผ่านเหตุสมมุติในชั้นเรียนและท�าการ

ทดสอบหลังเรียน (Posttest)

 ๑) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  ๑. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

  ๒. แผนการจดัการเรยีนรูก้ารคดิวเิคราะห์ภาษาไทยแบบโยนโิสมนสิการโดยใช้การเรยีนการสอน

แบบกรณีศึกษา

  ๓. บทเรียนภาษาไทยการคิดวิเคราะห์ตามหลักโยนิโสมนสิการใช้การเรียนการสอนแบบกรณี

ศึกษา

ตัวแปรอิสระ

การสอนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการ

คิด วิเคราะห์ภาษาไทยด้วยหลัก

โยนิโสมนสิการในชั้นเรียน

๑. ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

๒. ความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึก

ทกัษะการคิดวเิคราะห์ภาษาไทย

ตามหลักโยนิโสมนสิการ และ

สถานการทดลอง

ตัวแปรตาม
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  ๔. แบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์

  ๕. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนโดยการสอนแบบกรณีศึกษา

  ๖. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  ๗. แบบสอบถามความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนแบบเรยีนการคิดวเิคราะห์ภาษาไทยตามหลกัโยนโิส

มนสิการโดยใช้การเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา

 ๒) ขั้นตอนด�าเนินการวิจัย

  ๑. ผูว้จิยัชีแ้จงวตัถปุระสงค์เกีย่วกบัการเรียนการสอนการคดิวเิคราะห์ภาษาไทยด้วยระบบโยนโิส

มนสิการแบบกรณีศึกษาให้นักศึกษาทราบ

    ๑.๑ ผูว้จิยัให้นกัศกึษาจบัคูผู่เ้รยีน ๒ คน ในห้องเรยีน ได้กลุม่นกัศกึษา จ�านวน ๑๕ กลุม่ หรอื 

๕ จ�านวน ๖ กลุ่ม จากกลุ่ม ตัวอย่าง ๓๐ คน เพื่อท�ากิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันในสถานการณ์

จ�าลองต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อพัฒนาแนวคิดแบบโยนิโสนมสิการ

   ๑.๒ ผูว้จิยัให้นกัศกึษาท�าแบบประเมนิความสามารถในการคดิวเิคราะห์แบบโยนโิสมนสิการ

ก่อนเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิด ๔ ตัวเลือก จ�านวน ๒๐ ข้อ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนเรียนที่เกี่ยวกับศีลธรรมในวรรณกรรมไทยผ่านการวิเคราะห์ ตรวจสอบหาคุณภาพของข้อสอบ

แล้ว

  ๒. ผูว้จัิยให้นกัศกึษาศกึษาบทเรยีนวชิาภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร ส�านวนไทย กวนีพินธ์ ภาษาสนัสกฤต 

ภาษาและวัฒนธรรม ฯลฯ ผ่านศูนย์การเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกลับวิถีชีวิต

จริงในชุมชน และตามขั้นตอนของการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา

  ๓. ผู้วิจัยประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังเรียนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

ภาษาไทยด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการโดยการสอนแบบกรณีศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

  ๔. ผู้วิจัยให้นักศึกษาท�าแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน และแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบหาคุณภาพของข้อสอบแล้ว

  ๕. ผูว้จัิยให้นกัศกึษาตอบแบบสอบถามความคดิเห็นทีม่ต่ีอการเรยีนแบบโดยการใช้หลกัโยนโิสมนสกิาร

บูรณาการในการเรียนการสอนภาษาไทย 

  ๖. ขั้นสุดท้ายในการด�าเนินการวิจัยสรุปและท�ารูปเล่มรายงานการวิจัย

ผลการวิจัย
 การวิเคราะห์เนื้อหาผลงานและการท�าแบบทดสอบในชุดการเรียนการสอนส�านวนไทยเพื่อฝึกทักษะ

การคดิแบบโยนโิสมนสกิารของนักศกึษาในกลุม่ทดลองผลการวจิยัการรู้จกัคิดแบบโยนโิสมนสิการมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลและข่าวสารด้วยปัญญา

 ๑. ความสามารถในการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนักศึกษาโดยใช้ชุดการเรียนส�านวนไทยเพื่อฝึก

ทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ

  ๒. ความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีมี่ต่อชุดการเรยีนส�านวนไทยเพ่ือฝึกทกัษะการคิดแบบโยนโิสนมสกิาร

รายวิชาส�านวนไทยในภาพรวมนักศึกษาเห็นด้วยกับการใช้แบบฝึกทักษะในระดับดีมาก
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อภิปรายผล
 หลักการคิดสืบหาความจริงด้วยระบบโยโสมนสิการสามารถน�ามาใช้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 

วิจารณ์ ประเมินคุณค่า และการคิดสังเคราะห์ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในการเรียนการสอนวิชา

ส�านวนไทย ได้เป็นอย่างดีกล่าวคือ

 ๑. มีนัยส�าคัญของปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนที่ดีหรือกลุ่มกัลยาณมิตร ในระบบการพัฒนาความ

คิดเรื่องการอยู่ร่วมกัน และช่วยเหลือสังคมด้วยจิตอาสา แต่ไม่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์และพฤติกรรมการบริโภค

ข้อมูลและข่าวสารด้วยปัญญา 

 ๒. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนักศึกษาก่อนและหลังเรียน 

พบว่า ความสามารถของนักศึกษาที่ใช้แบบฝึกทักษะการคิดแบบโยนิโสนมสิการใน ชุดการเรียนรู้วิชาส�านวนไทย

ด้วยระบบการคิดแบบโยนโิสมนสกิารในรายวชิาส�านวนไทยหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติท่ีิ

ระดับ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยนั้น เนื่องมาจากการใช้แบบฝึกทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ

ในชัน้เรยีนทัง้ ๒ ชัน้ปีชัน้ปีที ่๑ หลกัสตูรครศุาสตรบัณฑิตสาขาภาษาไทย และชัน้ปีที ่๓ หลกัสูตรครศุาสตรบณัฑติ

สาขาจิตวิทยา-ภาษาไทย ได้ใช้ชุดการเรียนรู้วิชาส�านวนไทยด้วยระบบการคิดแบบโยนิโสมนสิการที่ก�าหนด้ช่วย

ส่งเสรมิความสามารถในกระบวนการคดิแบบโยนโิสมนสกิารให้กบันกัศึกษาส่งเสริมในนกัศึกษาประเมนิความพ่ึง

พอใจต่อชุดการเรียนการสอนดังกล่าวในระดับดีมาก

  เนื่องจากการพัฒนาชุดการเรียนชุดการเรียนรู้วิชาส�านวนไทยด้วยระบบการคิดแบบโยนิโสมนสิการ

นั้นจะต้องใช้การเรียนรู้แบบบูรณาการต่าง ๆ เช่น การใช้ทฤษฏีทางภาษาศาสตร์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงเสียง

และความหมายของค�า ที่มาของส�านวนไทยในวรรณคดีต่าง ๆ การศึกษาอิทธิพลของความหมายของวาทกรรม

นั้นที่มีต่อสังคมปัจจุบัน การสอดแทรกเนื้อหาสาระเหตุการณ์โลกปัจจุบันซึ่งสัมพันธ์กับถ้อยค�าส�านวนไทย ฯลฯ 

เพื่อสถานการณ์จ�าลองทางความคิดให้นักศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ตามระบบความคิดแบบโยนิโส

มนสิการ
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ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

Leadership Involving with the Change of Educational Administrators 

in Basic Education Schools, Office of Secondary Educational Service Area 25

พีระพล สุราสา *

บทคัดย่อ

 การศึกษาครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาและแนวทางพัฒนาภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บรหิาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ ผู้บริหาร

สถานศึกษา และครผููส้อน รวม ๔๖๒ คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๕ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 ผลการศึกษาพบว่า

  ๑. ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน อยู่ในระดบัมากท้ังในภาพรวมและ

รายด้าน โดยด้านที่มีพฤติกรรมมาก คือ ด้านการค�านึงความเป็นปัจเจกบุคคล รองลงมาคือ ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ ส่วนด้านที่มีพฤติกรรมน้อย คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์

 ๒. แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ มีดังนี้ ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัย

ทัศน์ มีความกล้าหาญ สร้างศรัทธาและมีหลักธรรมาภิบาล ควรส่งเสริมให้ผู้ตามเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง

และปฏิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค ควรส่งเสริมจัดหาสื่อเทคโนโลยีใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนและเปิดโอกาส ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

ค�าส�าคัญ: ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง, ผู้บริหารสถานศึกษา

  * นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
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Abstract

 The objectives of the research were to study and find out the guideline for development of 

Leadership Involving with the Change of Educational Administrators in Basic Education Schools, 

Office of Secondary Educational Service Area 25. The sampling were 462 educational adminis-

trators and teachers teaching in basic education schools. The tools used for the research were 

questionnaires with rating scale, its entire confidence value equaled 0.95, and the statistics used 

for data analysis was Percentage, Mean, and standard deviation. 

 The findings were as followed:

 1. Leadership Involving with the Change of Educational Administrators in Basic Education 

Schools was at high level in both total aspect and each aspect, the aspect with high behavioral 

action was thinking to be individual person, the second one was how to create inspiration, but 

for the aspect with low behavioral action was the aspect involving with ideally influence.

 2. As for the guideline for development of Leadership Involving with the Change of 

Educational Administrators in Basic Education Schools, Office of Secondary Educational Service 

Area 25, it should be made as follows: The educational administrators should open opportunity 

for all personnel to show their vision, ability for making of their faith and good governance, and 

should promote to let their followers be trained continuously, their behavioral action toward 

their subordinates should be equally made. A part from this the educational administrators 

should procure technological media for the lesson management, and should open opportunity 

for all personnel to express their opinions freely.

Keywords: Leadership Involving with the Change, Educational Administrators.

บทน�า
 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญที่สุดในโรงเรียน บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษามี

ผลกระทบต่อรูปแบบ คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความกระตือรือร้นและลักษณะความคิดของทั้งโรงเรียนผู้บริหาร

ต้องมีภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดย

เฉพาะต้องมจีดุมุง่หมายในการจดัการศกึษาไปสูส่ถานศึกษาทีมี่คุณภาพ ท้ังครู-อาจารย์ และนกัเรียน ตามมาตรฐาน

ทีก่�าหนด ทัง้นีผู้บ้รหิารสถานศกึษาซึง่เป็นผูน้�าสงูสดุในสถาบนั จะต้องสนใจการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกทีจ่ะมี

ผลกระทบ ต่อเยาวชนและทรัพยากรมนุษย์ที่ตนเองรับผิดชอบ สถานศึกษาต้องการผู้น�าที่เข้มแข็ง ความต้องการ

ภาวะผู้น�าในสถานศึกษาจึงขึ้นอยู่กับภาวะผู้น�าของผู้บริหารในการท�าให้สถานศึกษาเจริญก้าวหน้า มีการจัดการ

ศึกษาทีม่คุีณภาพ การบรหิารสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ ผูบ้รหิารจะต้องใช้ทัง้ศาสตร์และศลิป์ในการทีจ่ะน�าเอา

ทรพัยากรมาประกอบกนัตามกระบวนการบรหิารให้บรรลวุตัถปุระสงค์ ผูบ้รหิารคือกญุแจความส�าเรจ็ สถานศึกษา 

๒๐๗
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คอืองค์กรทางสังคมเช่นเดยีวกบัองค์กรอืน่ ผูบ้รหิารและครมูบีทบาทส�าคญัในการเปลีย่นแปลงหรอืการปฏริปู การ

จดัการศึกษาจะมปีระสทิธภิาพและมาตรฐานได้ต้องเกดิจากปัจจยัทีเ่กีย่วพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารใน

องค์การและการบริหารที่ดีเป็นส�าคัญ (ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์, ๒๕๔๒ : ๔) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้

เริ่มต้นในการเปลี่ยน แปลงหรือปฏิรูป ซึ่งต้องใช้ภาวะผู้น�า มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ มีสามัญส�านึก กล้าคิด กล้า

ท�า และมมีนุษย์สมัพนัธ์ท่ีด ีซึง่เป็นคณุลกัษณะส�าคญัทีจ่ะผลกัดนัให้เกดิการเปลีย่นแปลงในสถานศึกษา การปฏริปู

สถานศึกษาจึงอยู่ที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอันดับแรก ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญที่สุดใน

โรงเรียน บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษามีผลกระทบต่อรูปแบบ คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความกระตือรือร้นและ

ลกัษณะความคดิของทัง้โรงเรยีนผูบ้รหิารต้องมีภาวะผูน้�าและวสิยัทศัน์ในการบรหิารสถานศึกษาให้สอดคล้องกบั

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะต้องมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

ทัง้คร-ูอาจารย์ และนกัเรียน ตามมาตรฐานทีก่�าหนด ทัง้นีผู้้บรหิารสถานศึกษาซึง่เป็นผู้น�าสูงสุดในสถาบนั จะต้อง

สนใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่จะมีผลกระทบ ต่อเยาวชนและทรัพยากรมนุษย์ที่ตนเองรับผิดชอบ สถาน

ศกึษาต้องการผูน้�าทีเ่ข้มแขง็ ความต้องการภาวะผู้น�าในสถานศึกษาจงึขึน้อยูก่บัภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารในการท�าให้

สถานศึกษาเจริญก้าวหน้า มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ การบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร

จะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการที่จะน�าเอาทรัพยากรมาประกอบกันตามกระบวนการบริหารให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ ผู้บริหารคอืกญุแจความส�าเรจ็ สถานศกึษา คอืองค์กรทางสังคมเช่นเดยีวกบัองค์กรอ่ืน ผู้บรหิารและ

ครูมีบทบาทส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป การจัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพและมาตรฐานได้ต้อง

เกิดจากปัจจัยท่ีเกี่ยวพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารในองค์การและการบริหารที่ดีเป็นส�าคัญ (ประพัฒน์

พงศ์ เสนาฤทธิ์, ๒๕๔๒ : ๔) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้เริ่มต้นในการเปลี่ยน แปลงหรือปฏิรูป ซึ่งต้องใช้

ภาวะผู้น�า มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ มีสามัญส�านึก กล้าคิด กล้าท�า และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซึ่งเป็นคุณลักษณะ

ส�าคัญที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา การปฏิรูปสถานศึกษาจึงอยู่ที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น

อนัดบัแรก ผู้บรหิารสถานศกึษาเป็นบคุคลทีม่บีทบาทส�าคญัทีส่ดุในโรงเรียน บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษามผีล

กระทบต่อรูปแบบ คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความกระตือรือร้นและลักษณะความคิดของทั้งโรงเรียนผู้บริหารต้อง

มภีาวะผูน้�าและวสิยัทศัน์ในการบรหิารสถานศกึษาให้สอดคล้องกบัสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะ

ต้องมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพ ท้ังครู-อาจารย์ และนักเรียน ตามมาตรฐาน

ท่ีก�าหนด ทัง้นีผู้บ้รหิารสถานศกึษาซึง่เป็นผูน้�าสงูสดุในสถาบนั จะต้องสนใจการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกทีจ่ะมี

ผลกระทบ ต่อเยาวชนและทรัพยากรมนุษย์ที่ตนเองรับผิดชอบ สถานศึกษาต้องการผู้น�าที่เข้มแข็ง ความต้องการ

ภาวะผู้น�าในสถานศึกษาจึงขึ้นอยู่กับภาวะผู้น�าของผู้บริหารในการท�าให้สถานศึกษาเจริญก้าวหน้า มีการจัดการ

ศึกษาที่มีคุณภาพ การบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการที่จะน�า

เอาทรัพยากรมาประกอบกันตามกระบวนการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหารคือกุญแจความส�าเร็จ สถาน

ศึกษา คือองค์กรทางสังคมเช่นเดียวกับองค์กรอื่น ผู้บริหารและครูมีบทบาทส�าคัญในการเปล่ียนแปลงหรือการ

ปฏริปู การจดัการศึกษาจะมีประสิทธภิาพและมาตรฐานได้ต้องเกดิจากปัจจยัทีเ่กีย่วพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของ

ผู้บริหารในองค์การและการบริหารที่ดีเป็นส�าคัญ (ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์, ๒๕๔๒ : ๔) ผู้บริหารสถานศึกษาจะ

ต้องเป็นผูเ้ริม่ต้นในการเปลีย่น แปลงหรอืปฏริปู ซึง่ต้องใช้ภาวะผู้น�า มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ มีสามัญส�านกึ กล้า

คิด กล้าท�า และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซึ่งเป็นคุณลักษณะส�าคัญที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา 

การปฏิรปูสถานศกึษาจงึอยูท่ีผู่บ้รหิารสถานศกึษาเป็นอนัดับแรก ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
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ได้ด�าเนินการนิเทศภายในเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดย

ก�าหนดเป้าประสงค์ไว้ ๔ ด้านคือ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ มีประสิทธิภาพ สถานศึกษา

มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ผู้บริหารและครูเป็นบุคลากรมืออาชีพนักเรียนมีคุณภาพ (ส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาขอนแก่นประถมศกึษาเขต ๑, ๒๕๕๗: ๑๓) แต่จากการสรปุผลการปฏบิตังิานของบุคลากรในส�านักงาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษายงัไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร เนือ่งจากการขาดแคลนบคุลากร บคุลากรขาดขวญัและก�าลังใจ

จากการได้รับผลกระทบจากการปฏริปูโครงสร้างการบรหิารขาดความรูค้วามเข้าใจในระบบงานท่ีเป็นภารกจิใหม่ 

ขาดสือ่และเทคโนโลยใีนการปฏบัิติงานสถานศกึษามศัีกยภาพทีแ่ตกต่างกนัตามความพร้อมของชุมชนและสถาน

ศึกษาส่วนหนึ่งขาดการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

 จากเหตผุลและความส�าคญัดงักล่าว ผูศึ้กษาจงึต้องการศึกษาภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เพ่ือน�าผลจากการศึกษาไปเป็นข้อสนเทศ

ให้กบัผูบ้รหิารการศึกษา ผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูเ้กีย่วข้อง ได้น�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความเป็นผูน้�า

ของบุคลากรในสถานศกึษาและภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาของ

ประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 ๑. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จ�าแนกตามต�าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา

 ๒. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

  

วิธีด�าเนินการศึกษา 

 ๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ในการศกึษาครัง้นีมุ่้งศกึษาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา เขต ๒๕ ตามความแตกต่างของต�าแหน่งและขนาดสถานศึกษา โดยยึดหลักทฤษฎี

คุณลักษณะของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ของแบส และอโวลีโอ (Bass & 

Avolio ; อ้างถงึในกระทรวงศกึษา, ๒๕๕๐ : ๙-๑๑) ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ ด้านการมอิีทธพิลอย่างมอุีดมการณ์ 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาและด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

 ๒. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืน

ฐาน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา จ�านวน ๔๖๒ คน ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง ที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ของจ�านวนประชากรและ ครูผู้สอนโดยใช้เกณฑ์ร้อย

ละ ๑๐ ของประชากร และได้โดยการแบ่งกลุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ( บุญชม ศรีสะอาด, 

๒๕๔๕: ๔๑-๔๖) ตามต�าแหน่งและขนาดสถานศึกษา จ�าแนกเป็น

๒๐๙
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   ๒.๑ ต�าแหน่ง

   ๒.๑.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา  จ�านวน ๒๒๔ คน

   ๒.๑.๓ ครูผู้สอน  จ�านวน ๒๓๘ คน

   ๒.๒ ขนาดสถานศึกษา 

   ๒.๒.๑ ขนาดเล็ก  จ�านวน ๑๕๑ คน 

   ๒.๒.๒ ขนาดกลาง  จ�านวน ๒๓๖ คน 

   ๒.๒.๓ ขนาดใหญ่  จ�านวน ๗๕ คน 

 

ประโยชน์ที่ได้รับการศึกษา 

 การศึกษาภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๒๕ ในครั้งนี้ผู้ศึกษาคาดว่าจะได้ประโยชน์ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 

 ๑. เป็นข้อสนเทศเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษา น�าไปพัฒนาตนเอง ปรับพฤติกรรมในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมาย

ของสถานศึกษา ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิเพือ่สนองตอบนโยบายของรฐับาลในยุคปฏริปูการศึกษา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๒. เป็นข้อสนเทศส�าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาในการพัฒนาให้เป็นผู้บรหิารมืออาชพีท่ีมีภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงต่อไป

 ๓. เป็นข้อสนเทศส�าหรับ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ใช้เป็นแนวทางในการ

คัดเลือกผู้บริหารและการเข้าสู่ต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ๔. เป็นข้อสนเทศส�าหรับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

บริบทของหน่วยงานของตนเอง 

      

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู ้ศึกษาใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็น

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ

 ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) 

 ตอนที ่๒ แบบสอบถามภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ส�านกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๒๕ มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวธิขีองลิเคิร์ท 

(Likert) มี ๕ ระดับ ดังนี้ 

  ๕  หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด

  ๔  หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับมาก 

  ๓  หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง

  ๒  หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับน้อย

  ๑  หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับน้อยที่สุด

๒๑๐
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

 ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น�าการของผู้บริหารสถาน ศึกษาขั้นพื้น

ฐาน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ มีลักษณะเป็นแบบสอบแบบปลายเปิด (Open ended)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 ๑. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ

  ๑.๑ ค่า IOC (Index of item objective congruence)

  ๑.๒ ค่าอ�านาจจ�าแนก (Discrimination power)

  ๑.๓ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)

 ๒. สถิติพื้นฐาน

  ๒.๑ ค่าความถี่ (Frequency)

  ๒.๒ ค่าร้อยละ (Percentage)

  ๒.๓ ค่าเฉลี่ย (Mean)

  ๒.๔ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

สรุปผลการศึกษา
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ สรุปได้ดังนี้

 ๑. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่

มีค่าเฉลี่ยมาก คือ ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล รองลงมาคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ส่วนด้านที่

มีค่าเฉลี่ยน้อย คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏดังนี้ 

  ๑.๑ ด้านการค�านงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็นราย

ข้อ โดยข้อที่มีระดับพฤติกรรมมาก คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสนใจผู้ร่วมงานโดยค�านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสนใจผู้ร่วมงานที่มีปัญหาและไม่ได้รับความสนใจจาก

กลุ่มเท่าที่ควร ส่วนข้อที่มีระดับพฤติกรรมน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานโดยค�านึงถึงความรู้

ความสามารถของแต่ละบุคคล 

  ๑.๒ ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ โดยข้อทีม่ี

ระดบัพฤตกิรรมมาก คอื ผูบ้ริหารสถานศกึษาแสดงความเช่ือม่ันว่าผู้ร่วมงานจะปฏิบตังิานได้อย่างบรรลเุป้าหมาย 

รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของการท�างานและวางแผนในอนาคตได้อย่างชัดเจน 

ส่วนข้อที่มีระดับพฤติกรรมน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานท�างานได้เต็มศักยภาพ 

  ๑.๓ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย

ข้อที่มีระดับพฤติกรรมในระดับพฤติกรรมมาก คือ ผู้บริหารสถานศึกษาชี้แนะให้ผู้ร่วมงานหาจุดเด่น จุดด้อยของ

สถานศึกษาเพือ่พฒันางาน รองลงมาคือ ผูบ้รหิารสถานศึกษากระตุน้ให้ผูร่้วมงานหาวธิแีก้ปัญหาด้วยวธิกีารใหม่ ๆ

ส่วนข้อที่มีระดับพฤติกรรมน้อย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน

๒๑๑
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  ๑.๔ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ โดยข้อทีม่รีะดบัพฤตกิรรมมาก คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษากระตุน้ให้ผูร่้วมงานอทุศิตนเพือ่ประโยชน์ของส่วน

รวม รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส�าคัญต่อการก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ข้อที่มีระดับพฤติกรรมใน

ระดับ ปานกลาง ๕ ข้อ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุมอารมณ์ได้ในทุก ๆ สถานการณ์ ผู้บริหารสถานศึกษามี

ความรูค้วามสามารถสร้างความม่ันใจให้กบัผูร่้วมงานว่าจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ  ได้ ผูบ้รหิารสถานศึกษา

ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมประกอบการตัดสินใจ ผู้บริหารสถานศึกษาท�าให้ผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกเต็มใจและ

ภาคภูมิใจ เมื่อได้ร่วมงานด้วย และผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่เคารพนับถือของผู้ร่วม

งาน ส่วนข้อทีม่รีะดับพฤตกิรรมน้อย คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ ีเป็นทีเ่คารพนบัถอืของ

ผู้ร่วมงาน 

อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ผู้ศึกษาพบประเด็นที่น่าสนใจบางประเด็น จึงน�ามาอภิปราย

ผลดังต่อไปนี้

 ๑. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าการ

เปล่ียนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมาก 

คือ ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล รองลงมาคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย 

คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ด้านการ

บริหาร ตลอดทั้งมีความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ท�าให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมการท�างานการด�ารงชวีติเพือ่ทนักบัโลกยคุโลกาภิวตัน์และความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีตลอดทัง้

การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ทุกคนในองค์กรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวคิดในการท�างาน เพื่อ

สนองตอบเจตนารมย์ของพระราชบัญญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพุทธศักราช ๒๕๔๒ สถานศึกษาต้องปรบัเปล่ียนการ

บรหิารงานโดยการใช้โรงเรยีนเป็นฐาน ให้ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการบรหิาร ครผููส้อนต้องปรบัเปลีย่นพฤติกรรม

การสอนเช่นกัน แต่ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษานั้นนับเป็นบุคคลท่ีมีความส�าคัญในการด�าเนินการต่าง ๆ ของ

สถานศึกษา เพราะเป็นผู้ที่มีอ�านาจในการตัดสินใจ วางแผน ก�าหนดนโยบาย อ�านวยการและมอบหมายให้งาน 

ก�ากับติดตามเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด และยุคนี้ผู้บริหารต้องสร้างภาวะผู้น�าที่เข้ม

แข็ง เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารที่ใช้ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้

บุคลากรมีความมั่นใจในการท�างาน ผู้บริหารจะต้องอาศัยความเป็นผู้น�าที่เข้มแข็งจึงจะสามารถสร้างความมั่นใจ 

ความมั่นคงให้กับคนในองค์กรและก่อให้เกิดการยอมรับในการเป็นผู้น�าได้ อีกทั้งมีความเต็มใจเข้าร่วมการพัฒนา

และปรับเปล่ียนองค์กร ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีพฤติกรรมที่เป็นมีภาวะผู้น�าในการจูงใจให้บุคลากรใน

สถานศกึษาหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชามีความไว้วางใจ เกดิความจงรกัภกัดีในการปฏบิติังานให้บรรลจุดุหมายทีต้่องการ 

หรอืท�างานให้ได้ผลมากกว่าคาดหวงัทีก่�าหนดไว้ สอดคล้องกบังานวจิยัของ นพพงษ์ เกดิแจ้ง (๒๕๔๕ : บทคัดย่อ) 

ทีไ่ด้ศกึษาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศึกษา สังกดัส�านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั

สระแก้ว พบว่าภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมมีภาวะความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

๒๑๒
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อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชรัตน์ จีนขาวข�า (๒๕๔๗ : บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่องการศึกษา

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชลบุรี เขต ๓ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับสมพร จ�าปานิล (๒๕๔๙ : ๙๘) ได้ศึกษาภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๕ พบว่า ภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน

 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป

 ๑) ควรศึกษาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานจ�าแนกตามสานภาพและ

ขนาดสถานศึกษา อนัอาจจะเป็นแนวทางทีจ่ะน�าไปปรบัปรงุหรอืสนบัสนนุการจดัการเรยีนรูภ้ายในสถานศกึษาได้

เป็นอย่างดี

 ๒) ควรศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษามธัยมศกึษา เขต ๒๕ เพ่ือเป็นแนวทางทีจ่ะน�าไปปรับปรงุหรอืสนับสนนุการจดัการเรยีนรูภ้ายในสถานศกึษา

ได้เป็นอย่างดี

  ๓) ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ กับเขตอื่นต่อไป   

๒๑๓
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อิทธิพลความเชื่อเรื่องพระนิพพานที่มีผลต่อสังคมไทย

Influence of the Belief of the Nibhana Affect Thai Society

ผศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ *

บทคัดย่อ
 

 งานวิจัยนี้ มีประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพื่อศึกษาความหมาย ประเภทและลักษณะของพระนิพพาน

ทีป่รากฏในคมัภร์ีพระพทุธศาสนาเถรวาท ๒) เพือ่ศึกษาวเิคราะห์นยัต่างๆ และพัฒนาการเกีย่วกบัพระนพิพานใน

ทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท และ ๓) เพื่อศึกษาอิทธิพลความเชื่อเรื่องพระนิพพานที่มีผลต่อสังคมไทย งาน

วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร 

  ผลการวิจัยพบว่า 

  พระนิพพานในทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท คือภาวะทางจิตท่ีบรรลุถึงความจริงสูงสุด เป็น

ธรรมชาติที่การออกไปจากตัณหาเครื่องร้อยรัด พระนิพพานมีความสงบเป็นลักษณะ พระนิพพานเป็นสิ่งที่เที่ยง 

เป็นสุข และเป็นอนัตตา เพราะภาวะของพระนิพพานหมายถึงภาวะที่พ้นทุกข์ เป็นความดับแห่งกิเลส ภาวะของ

พระนพิพานตามหลกัพระพทุธศาสนาเถรวาทคอืความว่างจากกเิลสตณัหา ว่างจากความยึดมันถอืม่ันว่า ‘เป็นเรา

เป็นของเรา’ พระนิพพานในพระพุทธศาสนาเถรวาท กล่าวไว้ ๒ ประเภทคือ สอุปาทิเสสนิพพาน และ อนุปาทิเส

สนิพพาน

  ส่วนไวพจน์หรอืนยัต่างๆ ของพระนพิพานทีป่รากฏในคมัภร์ีพระพุทธศาสนากล่าวไว้หลากหลาย เช่น 

นิพพานไม่ถูกปรุงแต่ง (อสังขตะ) นิพพานคือธรรมอันเป็นที่ดับกิเลสตัณหา เป็นต้น (นิโรธะ) นิพพานคือธรรมอัน

เป็นที่สงัดจากกามทั้งหลาย (วิเวกะ) และนิพพานคือความหลุดพ้น (วิโมกข์) เป็นต้น การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระ

นิพพาน คือการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดประการ เป็นความอิสระของจิต เป็นภาวะจิตของพระอริยบุคคล

ที่เข้าถึงพระนิพพาน เริ่มตั้งแต่โสดาบันบุคคล สกทาคามีบุคคล อนาคามีบุคคล และพระอรหันตบุคคล 

  แนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลความเชื่อเรื่องพระนิพพานที่มีต่อสังคมไทย จากการศึกษาพบว่า กลุ่มแรกมี

ความเชื่อว่าพระนิพพานมีสถานที่อยู่ เป็นเมืองหนึ่งต่างหากจากโลกมนุษย์ เป็นที่อยู่ของโลกแห่งวิญญาณของผู้

ท�าความดีข้ันสูงกว่าคนธรรมดาทั่วไป ทรรศนะนี้ เป็นวิถีความเช่ือแบบดั้งเดิมคือการนับถือผี หรือวิญญาณของ

บรรพบุรุษ กลุ่มที่สองมีความเชื่อว่า พระนิพพานคือการดับสนิทของกิเลสและตัณหาท้ังปวง เป็นภาวะจิตของ

พระอรหนัต์ เมือ่บรรลนุพิพานแล้วกห็มดสิน้ภพชาต ิไม่มีการเกดิอีก ไม่มีท่ีอยู่อาศัย ความเชือ่นีมี้อิทธิพลตามหลัก

ศรทัธาและปัญญาในพระพทุธศาสนาเถรวาท และ กลุ่มท่ีสามมีความเช่ือว่าพระนพิพานคือเมืองแก้ว เมืองสวรรค์ 

เมอืงบรสิทุธ์ิของพระอรหนัต์ขณีาสพทัง้หลาย ซึง่เป็นเมอืงหนึง่ต่างหากจากโลกมนษุย์ เป็นทีอ่ยูอ่าศัยและสงิสถติ

ของพระอรหนัต์ท้ังหลายเมือ่นิพพานไปแล้ว ความเชือ่เช่นนีไ้ด้รบัอิทธพิลมาจากแนวคิดพระพุทธศาสนามหายาน 

  * อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๒๑๕
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ABSTRACT

 This thesis has the purpose of the study three factors : (1) to study of the meaning kind 

and character of the Nibbana in Theravada Buddhism (2) to analytical study of the significance 

and development of Nibbana in concept Buddhism (3) to study of the Influence of a belief of 

the Nibhana affect Thai society. This study is a documentary research. It could be concluded 

from the study that : The Nibhana in Theravada Buddhism, Nibbana is reality which changes 

the way insight or heightens consciousness. Character of Nibbana is calmness from Kilesa and 

Tanha [defilements and craning]. The Nibbana it is states the permanent happiness and not-

self. The space–state of Nibbana in the principal of Theravada is the empty from defilement 

[ kilesa ] carve ‘Tanha’ that are the holders ‘this is’ ‘I’ This is my one. It is called shows that 

Nibbana is Anatta because it is a state or event of liberation or a metaphysical state. So the 

Nibbana in Theravada Buddhism 2 types (1) Nibbana with the substratum of life remaining (2) 

Nibbana without any substratum of life remaining (extinction of the defilements, extinction of 

the Aggregates)

  The Synonyms of Nibbana in Theravada Buddhism such as the states of Unconditioned, 

the cessation of suffering ; extinction of suffering liberation, seclusion from the essentials of 

existence, i.e. Nibbana, liberation through voidness ; void liberation, liberation through signlessness;

signless liberation, liberation through disposition lessness ; desireless liberation etc.

  The doctrine which teaches for Attaining Nibbana ; the Noble Eightfold Paths. “The 

Freedom of Mind” means the identical truth refers to the principle of nature of mind releasing 

from defilements etc. the state of consciousness Ariyapuggala [the noble individual] : Stream-

Enterer, Once-Returner, Non-Returner, the Worthy One. 

 The thought of the influence of Nibbana or Nivarana (Extinction) in Thai society. By a 

study It found that the Group of people believe that: the Nivarana still is still being, the Nivarana 

separated from our world and setting far a way from our world. It is a voiding of consciousness 

which is the haven place. This is the Buddhist original confidence of the first Group. The second 

group of the people believe that: Nivarana (Extinction) is the extinction of passion and desire 

and is the extinction of Aggregates It is the mind of a (Arahanta) Holy one who get a (Arahanta) 

Holy one will have no birth at all This faith is the influence of Theravada section in Buddhism. 

The third group has a faith that: Nivarana (Extinction) is the gem town, haven, purified Place. It 

is the Resident of (Arahanta) Holy one eternally. This confidence depend on the influence of 

Mahayana section in Buddhism.

๒๑๖
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๑. บทน�า
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบ�าเพ็ญบารมีในอดีตทั้งสิ้น ๒๐ อสงไขยแสนกัป โดยใช้เวลาคิดอยู่ในใจ ๗ 

อสงไขย เปล่งวาจาว่าจักเป็นพระพุทธเจ้า ๙ อสงไขย และทรงเปล่งวาจาพร้อมกับท�าทางกาย ๔ อสงไขย รวม 

๒๐ อสงไขยและอีกแสนกัป ๙๙ ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ที่ใช้ระยะเวลานานนับไม่ถ้วนเพื่อเป้าหมายสูงสุดอะไรบาง

อย่าง ขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้น ทรงมีจิตใจที่แน่วแน่ต่อมรรค ผล นิพพาน สุดท้ายพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ความจริง

ธรรมชาติ ๔ ประการ คือ ๑. ทุกขสัจ ได้แก่ แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ แม้ความเจ็บก็เป็น

ทุกข์ แม้ความตายก็เป็นทุกข์ ความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็

เป็นทุกข์ ความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ ก็เป็นทุกข์ ๒. สมุทยสัจ ได้แก่ แม้

ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ แม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์ แม้ความตายก็เป็นทุกข์ ความประสบกับสิ่ง

อันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์ โดย

ย่นย่ออุปาทานขันธ์ ๕ ก็เป็นทุกข์ ๓. นิโรธสัจ ความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะ ความสละ ความสละทิ้ง ความ

พ้น ความไม่อาลัยในตัณหา ๔. มรรคสัจ ได้แก่อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ๑. สัมมาทิฏฐิ ๒. สัมมาสังกัปปะ ๓. สัมมา

วาจา ๔. สัมมากัมมันตะ ๕. สัมมาอาชีวะ ๖. สัมมาวายามะ ๗. สัมมาสติ ๘. สัมมาสมาธิ ๑๐๐ ความจริงทั้ง ๔ นี้

เรียกว่า อริยสัจ ๔ 

 ในบรรดาอริยสัจ ๔ นี้ ธรรมขั้นสูงสุด คือ นิโรธสัจ ได้แก่ พระนิพพาน ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า 

“อย โข สา ภิกฺขเว มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณี ญาณกรณี อุปสมาย อภิญฺญาย สมฺโพธาย

นิพฺพานาย สวตฺตติ” ๑๐๑ แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิด

จักษุ ก่อให้เกิดญาณ เป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ย่ิง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อพระนิพพาน ๑๐๒ จึงกล่าวได้ว่า

พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วทรงมีวัตถุประสงค์หลักคือชี้แนะ น�าพาหมู่สรรพสัตว์ข้ามพ้นจากวัฏสงสารเข้าถึงเป้า

หมายสูงสุดคือพระนิพพาน ดังนั้น พระนิพพานจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ๑๐๓

 สงัคมปัจจบุนัรวมถงึนกัปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาหลายรูป หลายท่านให้ความหมายพระนพิพานไว้

หลายนัย เช่น สุข เย็น สงบ สันติ อาจผิดบ้าง ถูกบ้าง ซึ่งก็อันตรายเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนา เพราะพระนิพพาน

เป็นหลักธรรมหรอืเป้าหมายสงูสดุของพระสมัมาสมัพุทธเจ้า ทีพ่ระองค์ใช้เวลาแสวงหามาถงึ ๒๐ อสงไขย แม้พระ

พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโฺต) กไ็ด้กล่าวประเดน็นีไ้ว้ว่า “นพิพานซึง่เป็นจดุหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา พุทธ

ศาสนกิหรอืผู้ปฏิบัติยงัไม่อาจจะรูไ้ม่อาจจะเข้าใจหลกัการนีด้้วยประสบการณ์ตนเอง พระศาสดาจงึต้องแสดงหลกั

การนี้ไว้ให้ชัด เท่าที่จะใช้ภาษาสื่อสารให้สติปัญญาของผู้ปฏิบัติรู้เข้าใจได้ มิฉะนั้นผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปแทนที่จะ

บรรลุพระนิพพานอันเป็นสภาวะแท้ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ก็จะกลายเป็นการเข้าใจและบรรลุนิพพานแบบ

ศาสนาพราหมณ์-ฮนิดูไป หรอือาจเข้าใจนพิพานแบบศาสนาพุทธฝ่ายมหายานไป ซึง่อาจจะเข้าถงึฌานสมาบตัแิล้ว

เข้าใจว่านีเ่ป็นนพิพาน หรอืปฏบิตัไิปรูส้กึว่าจติไปเข้ารวมกบัสภาวะอย่างใดอย่างหนึง่แล้วก็นกึว่านัน้คอืนพิพาน” ๑๐๔

แนวคดิเช่นนีก้อ็าจจะเข้าข่ายเป็นทฎิฐ ิ๑๐๕ (ความเหน็ผิด) ไป แนวคิดเร่ืองนพิพานเป็นภพภูมิท่ีอยู่ของพระอรหนัต์

  ๙๙ พระคันถรจนาจาริยเถระ, สัมภารวิบาก, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพฯ: ส.ธรรมภักดี, ๒๕๕๒), หน้า ๔.
  ๑๐๐ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒.
  ๑๐๑ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๓/๑๓.
  ๑๐๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๒๐.
  ๑๐๓ พระพรหมคณุาภรณ์, พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์, พมิพ์ครัง้ที ่๑๔, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๕๔), หน้า ๑๖๖.
  ๑๐๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), กรณีธรรมกาย, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสารจ�ากัด ๒๕๔๒), หน้า ๑๗.
  ๑๐๕ ดูรายละเอียดเรื่องทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ที.สี. (ไทย) ๙/๙๓/๓๗.

๒๑๗
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บ้าง แนวคดิทีว่่าพระนพิพานเป็นอตัตาบ้าง อนตัตาบ้าง ซีง่ปัญหาเหล่าน้ี มมีาตัง้แต่สมยัพระสมัมาสมัพทุธเจ้าด�ารง

พระชมมายอุยู ่บ้างกบ็อกว่านพิพานอาจมสีภาพไม่ใช่ทัง้อตัตาและอนตัตา แต่เป็นอีกมิตหินึง่ เป็นส่ิงหรือสภาวธรรม

ทีส่ามารถก้าวพ้นผ่านสภาวะทัง้สอง ๑๐๖ ประเดน็เรือ่งพระนพิพานจงึเป็นท่ีสงสัย เป็นปัญหาท่ีถกเถยีงกันมาตัง้แต่

ครั้งสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้ตรัสแก่พระอานนท์ ว่า “โย โว 

อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย เทสิโต ปญฺญฺโต โส โว มมจฺจเยน สตฺถา” ๑๐๗ แปลความว่า “อานนท์ บางทีพวกเธอ

อาจจะคิดว่า ‘ปาพจน์มีพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรม

และวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย หลังจากเราล่วงลับไป ก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย” ๑๐๘

 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโฺต) กล่าวว่า “เม่ือพระพุทธเจ้าปรินพิพานธรรมวนิยัท่ีทรงแสดงไว้แล้ว

แก่สาวกทัง้หลายนัน้จกัเป็นศาสดาแทนพระองค์สบืต่อไป ธรรมวนิยันัน้เวลานีเ้กบ็รกัษาอยูท่ีพ่ระไตรปิฎก”๑๐๙ การ

จะตีความพระนิพพานในปัจจุบัน ต้องตีความจากภาษาบาลีก่อน เพราะภาษาพระบาลี แปลว่ารักษาค�าสอนของ

พระพทุธเจ้า (พทุธฺวจน� ปาเลตตี ิปาล)ิ ๑๑๐ แล้วค่อยมาดคู�าอธบิายขยายความจากคัมภร์ีอรรถกถา ฎีกาตามล�าดบั

มา แม้พระเถระในโบราณจารย์ก่อนจะนาคัมภีร์ภาษาบาลีได้เขียนสูตรอันดับที่ ๑ ก่อนว่า “อตฺโถ อกฺขรสญฺญา

โต แปลความว่า เนื้อความ (สภาวะ) หมายรู้ได้ด้วยอักขระ” ๑๑๑ อนึ่ง อายุของพระพุทธศาสนาผ่านไป ประมาณ 

๒,๖๐๐ ปี การตีความนิพพานในยุคปัจจุบันจ�านวนมากเป็นการตีความเข้าทิฏฐิของตนเอง เช่นตีความว่า อัตตา

นี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติและสุขเกิดจากวิเวก (สมาธิ อยู่ จึง

ชือ่ว่า บรรลนุพิพานในปัจจุบัน อนัเป็นบรมธรรม ๑๑๒ อย่างนีเ้ป็นต้น ตามคัมภร์ีพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นทฏิฐคืิอ

ความเห็นผิด เรื่องชื่อสภาวะประเภทของพระนิพพานจึงต้องมีการตีความทางพระพุทธศาสนาระดับปฐมภูมิคือ

พระไตรปิฎกอักขระบาลีและคัมภีร์อรรถกถาตามกฎเกณฑ์แห่งไวยากรณ์บาลีเป็นต้นตามล�าดับ เมื่อพระนิพพาน

เป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาและเป็นประเด็นปัญหาตั้งแต่ในยุคพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาอิทธิพลความเชื่อเรื่องพระนิพพานที่มีผลต่อสังคมไทย เพราะปัญหาเรื่อง

นิพพานยังเป็นปัญหาซับซ้อนและส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งทางด้านความรู้ ความเข้าใจและความเชื่อของชาวพุทธที่

คลาดเคลือ่นไปจากความเป็นจรงิทีป่รากฏในสงัคมไทย ผูว้จิยัสนใจและตัง้ใจศึกษาแนวคิดเกีย่วกบัพระนพิพานที่

ปรากฏในคัมภีร์พระพทุธศาสนาเถรวาท และในทรรศนะนกัวชิาการไทย โดยมุ่งศึกษาความหมายและไวพจน์ของ

พระนพิพาน สภาวะและประเภทและการปฏิบัติเพือ่เข้าถงึของนพิพานในคมัภร์ีพระพทุธศาสนาเถรวาทว่ามีกล่าว

ไว้อย่างไรบ้าง ตลอดถึงอิทธิพลและพัฒนาการทางความเชื่อของสังคมไทยที่มีต่อพระนิพพานว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้

เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาสืบไป 

  ๑๐๖ ยุค ศรีอาริยะ, วิถีทรรศน์: ภูมิปัญญาบูรณาการ, (กรุงเทพมหานคร: อมรินท์ บุ๊ค เซนเตอร์, ๒๕๔๒),หน้า ๒๒๒.
  ๑๐๗ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๖/๑๓๔.
  ๑๐๘ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔.
  ๑๐๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), กรณีธรรมกาย, หน้า ๑๖.
  ๑๑๐ หลวงเทพดรุณานุศิษย์, ธาตุปฺปทีปกา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐),หน้า ๒๓๘.
  ๑๑๑ กัจจายนเถระ, คมัภร์ีปทรปูสทิธิแปลและอธบิาย, แปลอธบิายโดยกลุม่นรุิตตศิาสตร์ , (กรงุเทพมหานคร : อษุาการพมิพ์, ๒๕๓๖), หน้า ๑.
  ๑๑๒ ที.สี. (ไทย) ๙/๙๕/๓๗.

๒๑๘
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

๒. วัตถุประสงค์
 งานวิจัยเรื่อง “อิทธิพลความเชื่อเรื่องพระนิพพานที่มีผลต่อสังคมไทย” นี้มีประสงค์ ๓ ประการ คือ

  ๒.๑ เพื่อศึกษาความหมาย ประเภทและลักษณะของพระนิพพานที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เถรวาท 

  ๒.๒ เพื่อศึกษาวิเคราะห์นัยยะต่างๆ และพัฒนาการของพระนิพพานตามทรรศนะพระพุทธศาสนา

เถรวาท 

  ๒.๓ เพื่อศึกษาอิทธิพลความเชื่อเรื่องพระนิพพานที่มีต่อสังคมไทย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร 

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยท�าการ

ศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับภาษาบาลี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๐๐ 

และ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ คัมภีร์อรรถ

กถา และปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค เช่น วิสุทธิมรรค วิมุตติมรรค อภิธัมมัตถสังคหะ เป็นต้น และต�าราวิชาการ

ด้านพระพทุธศาสนาอืน่ๆ นอกจากนีย้งัได้มุ่งศกึษาหนงัสอืทีเ่กีย่วกบัในส่วนของนกัวชิาการไทย เช่น หนงัสอืพุทธ

ธรรม หนงัสอืนพิพานเป็นอนตัตา ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโฺต) เป็นต้น โดยมวีธิดี�าเนนิการวจิยั ดงันี ้๑) 

ศึกษารวบรวมข้อมูลหลักฐานจากเอกสารระดับปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๐๐ และภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 

๒๕๓๙ ๒) ศึกษารวบรวมข้อมูลหลักฐานจากเอกสารระดับทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ คัมภีร์อรรถกถา

ภาษาบาลีและภาษไทย พจนานุกรมคัมภีร์บาลีและฉบับภาษาไทย และต�าราวิชาการด้านพระพุทธศาสนาพร้อม

ทั้งหนังสือ บทความ เอกสารงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ๓) การวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อ

ให้ได้ข้อมูล เรียบเรียง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตอบปัญหาที่ต้องทราบ ๔) การสังเคราะห์ข้อมูลและงาน

เขียนสารนิพนธ์ตามหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร์ ๕) เรียบเรียงเนื้อหาของแต่ละบทๆ ให้สอดคล้องกัน ๖) สรุปผล

การศึกษาโดยเขียนรายงานในรูปแบบพรรณนา (Description) น�าเสนอผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ จัดพิมพ์เข้า

รูปเล่ม

๔. สรุปผลการวิจัย

 การศกึษาเรือ่ง อทิธพิลความเช่ือเรือ่งพระนิพพานทีมี่ผลต่อสังคมไทย ผู้วจิยัได้รวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์

พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเสส และต�าราทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องตลอดถึงงานวิจัยดังกล่าวมา

แล้ว มีรายละเอียดตามที่ได้ศึกษามาแล้ว สรุปได้ดังต่อไปนี้

  ทศันะเรือ่งพระนพิพานในพระพทุธศาสนาเถรวาท ทีป่รากฏในคัมภร์ีพระวนิยัปิฎก พบว่าค�าว่า นพิพาน 

มีปรากฏโดยประการต่างๆ ดังนี้ คือ ธรรมเพื่อส�ารอกราคะ (ราควิราคะ) เพื่อสร่างความเมา (มทนิมมทนะ) เพื่อ

ดับความกระหาย (ปิปาสวินยะ) เพื่อถอนความอาลัย (อาลยสมุคฆาตะ) เพื่อตัดวัฏฏะ (วัฏฏูปัจเฉทะ) เพื่อความ

สิ้นตัณหา (ตัณหักขยะ) เพื่อคลายความก�าหนัด (วิราคะ) เพื่อดับทุกข์ (นิโรธะ) เพื่อนิพพาน (นิพพานะ) ประโยชน์

อย่างย่ิง (ปรมตัถะ) ในกลุม่พระนพิพานและไวพจน์ดงักล่าวทีป่รากฏในพระวนิยัปิฎกมสีองนยัยะคอื เป็นข้อปฏบิตัิ

เพื่อให้เข้าถึงในการละกิเลสตัณหา อีกนัยยะหนึ่ง เป็นข้อห้ามทางพระวินัยบัญญัติในการที่ภิกษุจะพูดอวดอุตตริ
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มนุสสธรรมไม่ได้เพราะจะท�าให้ขาดจากความพระภิกษุคือปาราชิก ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสเรียกกลุ่มภิกษุที่กล่าว

พระนิพพานและไวพจน์ของพระนิพพานเพื่อท�ามาหาเลี้ยงชีพว่า “เป็นโมฆบุรุษ บ้าง ไม่ใช่สมณะ บ้าง ไม่เป็นเชื้อ

สายศากยบุตร บ้าง เปรียบเหมือนใบไม้เหี่ยวเหลืองหลุดจากขั้วแล้ว ไม่อาจเป็นของเขียวสดต่อไปได้ ด้วยเหตุนั้น 

พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่า เป็นปาราชิก เป็นมหาโจร หาสังวาสมิได้” 

  ที่ปรากฏคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก นิพพาน แปลได้หลายอย่างกล่าวคือ นิพพาน คือความสิ้นแห่งราคะ 

(ราคกัขยะ) ความสิน้ไปแห่งโทสะ (โสสกัขยะ) และโมหะ (โมหกัขยะ) พระนพิพานจงึชือ่ว่าเป็นสภาวธรรมทีผู่ป้ฏบิตัิ

จะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

 อายตนะ (นพิพาน) เป็นสภาพทีมี่อยู ่แต่ในอายตนะนัน้ ไม่มปีฐวธีาต ุไม่มอีาโปธาต ุไม่มเีตโชธาต ุไม่มี

วาโยธาต ุไม่มอีากาสานญัจายตนะ ไม่มวีญิญาณญัจายตนะ ไม่มอีากญิจญัญายตนะ ไม่มเีนวสญัญานาสญัญายตนะ 

ไม่มีโลกนี้ ไม่มีโลกหน้า ไม่มีดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ทั้งสองนั้น ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เรียกอายตนะนั้นว่า มีการ

มา มีการไป มีการตั้งอยู่ มีการจุติ มีการอุบัติ อายตนะนั้นไม่มีที่ตั้งอาศัย ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีอารมณ์ยึดเหนี่ยว 

นี้แลคือที่สุดแห่งทุกข์

  พระนิพพาน เป็นธรรมชาติเห็นได้ยาก ฐานะที่บุคคลเห็นได้ยาก (สุทสฺสส�) ช่ือว่านิพพาน อันไม่มี

ตัณหา นิพพานนั้นเป็นธรรมที่มีอยู่จริง ไม่เห็นได้ง่าย ตัณหาอันบุคคลแทงตลอดแล้ว กิเลสเครื่องกังวลก็ไม่มี

แก่ผู้รู้อยู่ เห็นอยู่

 นพิพาน หมายถึง ธรรม (สภาวะความจรงิ) ทีไ่ม่เกดิ ไม่ตาย ไม่มกีารแตกดับ นพิพานธรรมชาตทิีไ่ม่เกดิ 

(อชาต�) ไม่ปรากฏ (อภูต�) ไม่ถูกเหตุสร้าง (อกต�) ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง (อสงฺขต�) มีอยู่ ภิกษุทั้งหลาย ถ้าธรรมชาติที่

ไม่เกิด ไม่ปรากฏ ไม่ถูกเหตุสร้าง ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง จักไม่มีในโลกนี้ก็จะไม่ปรากฏภาวะสลัดออกจากธรรมชาติ

ที่เกิดแล้ว ที่ปรากฏแล้ว ที่ถูกเหตุสร้างแล้ว ที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้ว ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะธรรมชาติที่ไม่เกิด ไม่

ปรากฏ ไม่ถกูเหตสุร้าง ไม่ถกูปัจจยัปรงุแต่ง มอียู ่ฉะนัน้ จงึปรากฏภาวะสลดัออกจากธรรมชาตทิีเ่กดิแล้ว ทีป่รากฏ

แล้ว ที่ถูกเหตุสร้างแล้ว ที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้ว

  ผู้บรรลุพระนิพพานแล้วไม่เศร้าโศก มีความสงบเย็น สิ้นภาพชาติ ไม่เกิดอีก “บุคคลผู้ที่ด�ารงชีวิตอยู่

โดยไม่เดอืดร้อน ในเวลาจวนจะตายกไ็ม่เศร้าโศก ชือ่ว่าพบนพิพานแล้ว เป็นปราชญ์ แม้จะอยูท่่ามกลางคนทีเ่ศร้า

โศก ก็ไม่เศร้าโศก ภิกษุผู้ตัดภวตัณหา ได้เด็ดขาดมีจิตสงบ มีชาติสงสารสิ้นแล้ว เธอย่อมไม่มีภพใหม่” “ผู้ดับกิเลส

แล้วย่อมอยู่เป็นสุขทุกเมื่อ ผู้ไม่ติดอยู่ในกาม เป็นคนเยือกเย็น ไม่มีอุปธิกิเลส ตัดกิเลสเครื่องข้องทุกอย่างแล้ว พึง

ก�าจัดความกระวนกระวายในใจ เข้าถึงความสงบ ย่อมอยู่เป็นสุข”

  นิพพานเมื่อว่าด้วยปริยายแล้ว แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ สอุปานิเสสนิพพาน หมายถึง สภาวะ

ของนพิพานทีเ่ป็นไปกบัด้วยอุปาทเิหลืออยู ่หรอืนพิพานท่ียังเกีย่วข้องกบัขนัธ์ ๕ ได้แก่ สภาวะของพระอรยิบุคคล

ผู้ได้บรรลุความสิ้นกิเลสแล้ว แต่ยังทรงขันธ์ ๕ หรือยังมีชีวิตอยู่ และอนุปาทิเสสนิพพาน ซึ่งหมายถึงสภาวะของ

นิพพานที่ไม่มีอุปาทิเหลืออยู่ หรือนิพพานที่ไม่เกี่ยวข้องกับขันธ์ ๕ ได้แก่ สภาวะที่ดับได้ทั้งกิเลสและขันธ์ ๕ โดย

สิ้นเชิง

 ไวพจน์พระนิพพานที่ปรากฏพระสุตตันปิฎก มีปรากฏมากมาย เช่น  อสงขฺต� (ไม่ถกูปรงุแต่งด้วยปัจจยั 

๔ คือ กรรม จิต อุตุ อาหาร) ราคกฺขย� (ธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งราคะ) โทสกฺขย� (ธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งโทสะ) 

โมหกฺขย� (ธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งโมหะ) วิเวก� (ธรรมอันเป็นที่สงัดจากกามทั้งหลาย) วิราค� (ธรรมอันปราศจาก

ราคะ) นิโรธ� (ธรรมอันเป็นที่ดับกิเลสตัณหาเป็นต้น) โวสฺสคฺค� (ธรรมอันเป็นที่สลัดออกซึ่งกิเลส) อนต� (ธรรมอันไม่
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น้อมไปสู่ตัณหา) อนาสว� (ธรรมอันหาอาสวะมิได้) 

 สจฺจ� (ธรรมอนัเป็นสจัจะคอืนพิพาน) นโิรธสัจ (ของจรงิเพียงสิง่เดยีว ไม่มสีิง่ทีส่องเทยีบ) ปาร� (ธรรมที่

เป็นฝ่ังแห่งนิพพาน ฝ่ังนอกทีก่เิลส และทกุข์ตามไปไม่ถงึ) สทุุททฺส� (นพิพานคือธรรมทีเ่หน็ได้ยากยิง่ อันผูไ้ม่สิน้อา

สวะเห็นได้ยากที่สุด) ธุว� (นิพพาน คือธรรมอันยั่งยืน : ยั่งยืนมั่นคงไม่แปรผัน) สนฺต� (นิพพานคือธรรมจากกิเลส รูป

นามขันธ์ห้า สงบระงับจากการปรุงแต่งเสียดแทงเผาลน) และ อมต� (นิพพานคือธรรมอันเป็นอมตะ ไม่ตายเพราะ

ไม่มีการเกิด เพราะไม่อยู่ในอ�านาจเหตุปัจจัย) เป็นต้น 

 พระนิพพานในทรรศนะพระอภิธรรม เมื่อกล่าวโดยธรรม ๑๑ กองแล้ว พระนิพพานนั้นพ้นจากกาล

ทัง้ ๓ จงึไม่เป็นขนัธ์ นพิพานเป็นพหทิธะ นพิพานเป็นสุขมุะ นพิพานเป็นปณตีะ นพิพานเป็นทูเร ไกล พระนิพพาน

เป็นขันธวิมุตติ คือพ้นจากขันธ์ และนิพพานพ้นจากกาลทั้ง ๓ ด้วยจึงได้ช่ือว่าเป็น กาลวิมุตติ เม่ือกล่าวโดย

สามญัญลกัษณะสภาพของนพิพานมีเพยีง ๑ คอื อนตัตลกัษณะ เพราะนพิพานเป็นสิง่ทีว่่างเปล่า ปราศจากตวัตน 

บงัคบับญัชาไม่ได้ ไม่มีการเกดิแก่ เจ็บ ตาย ใดๆ ทัง้สิน้ แต่นพิพาน ไม่มอีนจิจลกัษณะ เพราะนพิพานเป็นสิง่ทีเ่ทีย่ง 

มั่นคง ยั่งยืน ไม่แปรผัน และนิพพาน ไม่มีทุกขลักษณะ เพราะนิพพานเป็นสิ่งที่ทนอยู่ได้ ด้วยว่าไม่มีการเกิด ไม่มี

การดับ และด้วยเหตุที่นิพพานเป็นสิ่งที่ว่างเปล่า จึงมีสภาพที่ทนอยู่ หรือด�ารงคงอยู่ในสภาพที่ว่างเปล่านั้นตลอด

ไป ดังนั้น สภาวะลักษณะของพระนิพพานจึงเป็น “นิจฺจ� สุข� อนตฺตา” ส่วน วิเสสลักษณะของนิพพาน มีเพียง ๓ 

ประการ ‘สนฺติลกฺขณ�’ มีความสุขสงบจากเพลิงทุกข์ เป็นลักษณะ ‘อจุติรส�’ มีความไม่แตกดับ เป็นกิจ (สัมปัตติ

รส) ‘อนิมิตฺตปจฺจุปฎฺฐาน�’ ไม่มีนิมิตเครื่องหมาย เป็นอาการปรากฏ ‘นิสฺสรณปจฺจุปฏฺฐานา’ หรือมีความออกไป

จากภพ เป็นผล ‘ปทฏฺฐาน� น ลพภฺต’ิ ไม่มเีหตใุกล้ให้เกดิ (เพราะนพิพานเป็นธรรมท่ีพ้นจากเหต ุจากปัจจยัท้ังปวง)

  วธิปีฏิบัติเพือ่เข้าถงึนพิพานนัน้ ได้แก่การปฏบิตัติามหลกัมชัฌมิาปฏปิทาหรอืการปฏิบตัติามทางสาย

กลาง ได้แก่ การปฏิบัติตามหลักอริยมรรคอันมีองค์ประกอบ ๘ ประการ คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้อง สัมมา

สังกัปปะ ความคิดหรือความด�าริถูกต้อง สัมมาวาจา การพูดค�า ดีสัมมากัมมันตะ การกระท�าการงานที่ดี สัมมา

อาชวีะ การเลีย้งชพีโดยสจุรติ สมัมาวายามะ การมคีวามเพียรพยายามทีด่ ีสมัมาสต ิการระลกึในทางทีด่ ีและสมัมา

สมาธิ การตั้งจิตไว้ชอบ ซึ่งเน้นการฝึกจิตที่เรียกว่า การปฏิบัติกรรมฐานสองประการ คือ สมถกรรมฐานอันเป็น

ทางที่จะน�าไปสู่การได้ฌาน ๔ และวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นทางที่จะน�าไปสู่การบรรลุความเป็นพระอริยบุคคล

ทั้ง ๔ (ล�าดับที่ ๔ คือ พระอรหันต์ ซึ่งก็ได้แก่ท่านผู้บรรลุนิพพานนั่นเอง)

  การประหารกิเลสของโลกุตตรจิต โสดาปัตติมรรคจิต ประหารโลภมูลจิต ที่เป็นทิฏฐิคตสัมปยุต ๔ 

ดวง และโมหมูลจิตที่เป็นวิจิกิจฉาสัมปยุตจิต ๑ ดวง ได้เป็นสมุจเฉทปหาน สกทาคามิมรรคจิต ประหานกิเลสที่

เหลือให้เบาบางลง ได้เป็น ตทนุกรปหาน อนาคามิมรรคจิต ประหานโทสมูลจิต ๒ ดวง คือได้เป็นสมุจเฉทปหาน 

อรหัตตมรรคจิตประหานโลภมูลจิต ๔ ดวง ที่เป็นทิฏฐิวิปปยุต ๔ ดวง และโมมูหจิต ที่เป็นอุทธัจจสัมปยุต ๑ ดวง 

ได้เป็นสมุจเฉทปหาน

 การละกิเลสและสังโยชน์ของพระอริยบุคคล พระโสดาบันบุคคล สามารถละสักกายทิฏฐิ วิกิจกิจฉา 

และ สีลัพพตปรามาสได้เด็ดขาดเป็นสมุจเฉทปหาน พระสกทาคามีบุคคล ละสังโยชน์ข้อสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 

สีลัพพตปรามาส และบรรเทา โลภ หลงได้ พระอนาคามีบุคคล สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ 

และปฏิฆะได้เด็ดขาดเป็นสมุจเฉทหาร ส่วนพระอรหันต์บุคคล ละสังโยชน์ได้ทั้งหมดเป็นสมุจเฉทปหาน

๒๒๑
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  จากการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพระนิพพานที่มีต่อสังคมไทย พบว่า 

  พทุธทาสภกิข ุกล่าวว่าพระนพิพานไม่ใช่การตายของพระอรหนัต์ นพิพานนัน้หมายถงึความเยน็เพราะ

ไม่มกิีเลสและไม่ต้องตาย นพิพานนีไ้ม่ได้เกีย่วกบัความตาย แต่หมายถึงความเยน็ ถ้าตายแล้วจะรูส้กึเยน็อย่างไรได้ 

คนตายรูส้กึร้อนรูส้กึเยน็ได้อย่างไร มันต้องเป็นของคนทีย่งัมคีวามรูส้กึอยู ่คือไม่ตายนัน่เอง นพิพานแปลว่าเยน็ เม่ือ

ใดไม่มร้ีอนเมือ่นัน้กเ็ยน็ มันเยน็ชนดิทีไ่ม่มีร้อน. ไม่ใช่เอาของเยน็ๆ มากนิเข้าไป เช่นว่าเอาน�า้แขง็มากนิเข้าไปแล้ว

มันก็จะเย็น, มันเย็นอย่างนี้ มันอีกความหมายหนึ่ง เย็นในนิพพานนั้น หมายความว่ามันไม่มีความร้อน ไม่ต้องเอา

น�้าแข็งมากินหรืออะไรท�านองนั้น โดยสรุปท่านพุทธทาสภิกขุ ไห้ความหมายไว้ ๓ ประการ คือ ๑. นิพพาน หมาย

ถึงอาการที่ความทุกข์และกิเลสดับลงไป ๒. นิพพาน หมายถึงภาวะที่จิตนั้นไม่ถูกกระท�าให้เร่าร้อนเจ็บปวดอีกต่อ

ไป และ๓. นิพพาน เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มีอยู่ตลอดอนันตกาล เป็นที่ดับสิ้นของกิเลสและทุกข์ เป็นแดนที่ดับ

สิ้นของกิเลสและความทุกข์ ๑๑๓

  พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าวไว้ว่า ค�าว่านิพพาน มาจาก นิ อุปสรรค (แปลว่า ออกไป หมดไป 

ไม่มี เลิก) + วาน (แปลว่า พัดไปหรือเป็นไปบ้าง เครื่องร้อยรัดบ้าง) ใช้เป็นกิริยาของไฟ หรือการดับไฟ หรือของ

ที่ร้อนเพราะไฟ แปลว่า ดับไฟหรือดับร้อนหมายถึงหายร้อน เย็นลง หรือ เย็นสนิท (แต่ไม่ใช่ดับสูญ) แสดงภาวะ

ของจิตใจ หมายถึง ความสดชื่นชุ่มชื่นใจ ดับความร้อนใจ หายร้อนรน ไม่มีความกระวนกระวายใจ หรือแปลว่า 

เป็นเครื่องดับกิเลสคือท�าให้ราคะ โทสะ โมหะ หมดสิ้นไป ๑๑๔

  นิพพาน คือสภาวะที่เป็นอมตะ ได้แก่เป็นสภาวะไม่ตาย กล่าวคือเหนือกาลเวลาเพราะสรรพสิ่งทุก

อย่างในโลกมีอยู่ชั่วระยะเวลา เป็นสิ่งที่มีการเกิดและการดับ แม้กระทั่งความทุกข์และความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตัว

เราเอง ก็เป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงถาวร เป็นสภาวะที่มีการเกิดและดับตลอดเวลาดังนั้นจึงไม่ใช่สภาวะท่ีเป็นอมตะ แต่

นิพพานเป็นภาวะอมตะ เป็นสภาวะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างความทุกข์และความสุข แต่เป็นภาวะที่สงบ 

พ้นจากการเปลีย่นแปลง ซึง่ได้แก่ พ้นกาลเวลาหรอืไม่เนือ่งด้วยเวลา จงึจดัได้ว่า เป็นอมตะ พระนพิพาน คือความ

สิ้นราคะ โทสะ และโมหะ ๑๑๕ หมายความว่า นิพพานเป็นสภาวะที่อยู่เหนืออ�านาจของกิเลส กรรมและวิบากซึ่ง

มีราคะ โทสะ โมหะ 

 พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤษีลิงด�า) กล่าวว่าทางลัดไปสู่พระนิพพานไม่มี การปฏิบัติทุกอย่าง ทาง

ตรงนัน้แหละส้ันทีสุ่ด คอืจบัเอาอารมณ์ทีพ่ระโสดาบนัประพฤตปิฏบิตัไิปเลย อันดบัแรกต้องเคารพพระพุทธ พระ

ธรรม พระสงฆ์จรงิๆ อนัดบัทีส่องต้องรกัษาศลีทกุข้อให้บรสุิทธิ ์อันดบัท่ีสามตัง้ใจเสมอว่าตายแล้วจะไปพระนพิพาน

คราวนีก้ารทีเ่ราเคารพพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ รกัษาศีลให้บรสิทุธิ ์ตัง้ใจว่าตายแล้วจะไปพระนพิพาน ต้องมี

สมาธคิวบอยู่ถึงจะทรงตวั ดงันัน้เราจะทิง้อาณาปานสติ คือการนกึถงึลมหายใจเข้าออกไม่ได้ ต้องนกึอยู่เสมอเสรจ็

แล้วก็ทวนศีลอยู่ทุกวัน ค�าว่าพระนิพพานคือการนึกถึงพระพุทธเจ้าท่ีอยู่บนพระนิพพาน เพราะนิพพานเป็นสุข

อย่างยิ่ง ๑๑๖ ส่วนส�านักวัดพระธรรมกาย เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ “พระนิพพาน” ว่าพระนิพพานเป็นอัตตา เป็น

สถานที่อยู่เรียกว่าอายตนนิพพานซึ่งเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย ๑๑๗ 

  ๑๑๓ พุทธทาสภิกขุ, หลกัพระพทุธศาสนา อบรมผู้จะรบัแต่งตัง้เป็นตลุาการ ชดุท่ี ๒ ประจ�าปี ๒๕๐๐, (พระนคร: ธรรมทานมูลนิธิไชยา, 

๒๕๑๑), หน้า ๒๘๗.
  ๑๑๔ พระเทพเวท ี(ประยทุธ์ ปยตุโฺต), พทุธธรรม, พมิพ์ครัง้ที ่๕, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๒), หน้า ๒๖๑.
  ๑๑๕ ส�.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๑๔/๓๓๕.
  ๑๑๖ บทสนทนา, พระราชพรหมยาน กับ พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ, วิธีท�าให้ถึงอรหันต์ สั้นที่สุด ง่ายที่สุด, คัดจากหนังสือ ค�าสอนหลวงพ่อวัด

ท่าซุง, (อุทัยธานี : ณ บ้านอนุสาวรีย์, เดือนมกราคม ๒๕๔๗).

  ๑๑๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), กรณีธรรมกาย, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสารจ�ากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑-๑๒.

๒๒๒
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

  จากท่ีศึกษาพบว่า กลุ่มแรกมีความเชื่อว่า พระนิพพานมีสถานท่ีอยู่ เป็นเมืองหนึ่งต่างหากจากโลก

มนุษย์ เป็นที่อยู่ของโลกทางวิญญาณของผู้ท�าความดีขั้นสูงกว่าคนธรรมดาทั่วไป ทรรศนะนี้เป็นวิถีความเชื่อ

แบบดั้งเดิมคือการนับถือผี หรือวิญญาณของบรรพบุรุษ กลุ่มท่ีสองเชื่อว่าพระนิพพานคือการดับสนิทของกิเลส

และตัณหาทั้งปวง เป็นภาวะจิตของพระอรหันต์ เมื่อบรรลุนิพพานแล้วก็หมดสิ้นภพชาติ ไม่มีการเกิดอีก ไม่มีที่

อยู่อาศัย ความเชื่อนี้มีอิทธิพลตามหลักศรัทธาและปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท และกลุ่มที่สามเชื่อว่าพระ

นิพพานคือเมืองแก้ว เมืองสวรรค์ เมืองบริสุทธิ์ของพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลาย เป็นเมืองหนึ่งต่างหากจากโลก

มนษุย์ เป็นทีอ่ยูอ่าศยัและสงิสถติของพระอรหนัต์ท้ังหลายเม่ือนพิพานไปแล้ว ความเช่ือเช่นนีไ้ด้รับอิทธพิลมาจาก

แนวคิดพระพุทธศาสนามหายาน 

๕. ข้อเสนอแนะ
  การศกึษาพระนพิพานท่ีปรากฏในคมัภีร์ในพระพทุธศาสนาเถรวาท ท้ังในคัมภีร์พระพระวนิยัปิฎก สตุ

ตันตปิฎก อภิธรรมปิฎก คัมภีร์อรรกถา คัมภีร์ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสสต่างๆ ตลอดถึงหนังสือ และต�าราที่

เกี่ยวข้อง ท�าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงความหมายประเภท ลักษณะ อาการ ไวพจน์ การละกิเลสของพระนิพพานของ

ผู้ที่เข้าถึงแล้ว และอิทธิพลความเชื่อเรื่องพระนิพพานที่มีผลต่อสังคมไทย แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาอิทธิพล

ความเชื่อเรื่องพระนิพพานที่มีผลต่อสังคมไทย ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็น ได้แก่

  ๑. ควรศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์พระนิพพานเฉพาะที่ปรากฏในวินัยปิฎก”

  ๒. ควรศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์พระนิพพานเฉพาะที่ปรากฏในสุตตันตปิฎก”

  ๓. ควรศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์พระนิพพานเฉพาะที่ปรากฏในอภิธรรมปิฎก”

 ๔. ควรศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์พระนิพพานเฉพาะที่ปรากฏในคัมภีร์ปกรณ์วิเสส”

 ๕. ควรศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์พระนิพพานเฉพาะที่ปรากฏในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ”

  ๖. ควรศกึษาเรือ่ง “การศกึษาวเิคราะห์พัฒนาการแนวคิดเกีย่วกบัพระนพิพานคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เถรวาท และในทรรศนะชาวพุทธไทย”

  ๘. ควรศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์การบรรลุพระนิพพานของพระธุดงค์ในประเทศไทย”

 ๙. ควรศกึษาเรือ่ง “การศกึษาวเิคราะห์อทิธพิลความเชือ่การบรรลพุระนพิพานส�านกัปฏบิตัสิายพทุโธ 

ในประเทศไทย” 

 ๑๐. ควรศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลความเช่ือการบรรลุพระนิพพานส�านักปฏิบัติสาย

สัมมาอรหัง ในประเทศไทย” 

 ๑๑. ควรศกึษาเรือ่ง “การศกึษาวเิคราะห์อิทธพิลความเชือ่เรือ่งพระนพิพานส�านกัปฏิบัตสิายยบุหนอ

พองหนอ ในประเทศไทย” 

 ๑๒. ควรศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลความเชื่อเรื่องพระนิพพานส�านักปฏิบัติสายรูปนาม 

ในประเทศไทย”

  ๑๓. ควรศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลความเชื่อเรื่องพระนิพพานส�านักปฏิบัติสายพุทโธ 

ในประเทศไทย”

  ๑๔. ควรศกึษาเรือ่ง “การศกึษาวิเคราะห์อิทธพิลความเชือ่เร่ืองพระนพิพานของส�านกัปฏิบตัธิรรม ใน

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” 
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 ๑๕. ควรศกึษาเรือ่ง “การศกึษาวิเคราะห์อทิธพิลความเชือ่เร่ืองพระนพิพานของส�านกัปฏิบตัธิรรม ใน

ประเทศกัมพูชา” 

  ๑๖. ควรศกึษาเรือ่ง “การศกึษาวิเคราะห์อทิธพิลความเชือ่เร่ืองพระนพิพานของส�านกัปฏิบตัธิรรม ใน

ประเทศเมียนมาร์” 

  ๑๗. ควรศึกษาเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบพระนิพพานในทรรศนะพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน” 

  ๑๘. ควรศกึษาเรือ่ง “การศกึษาวเิคราะห์อิทธพิลความเชือ่เรือ่งพระนพิพานในพระพทุธศาสนามหายาน

ที่มีต่อสังคมไทย” 
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ศึกษาหลักมัชฌิมาปฏิปทา: กรณีการบรรลุธรรมของพระจักขุบาลเถระ

A Study of the Middle Path Practice: A Case Study 

of the Enlightenment of Venerable Cakkhubalãthera

นางสาวกวินธร พิเสฏฐศลาศัย *

บทคัดย่อ

 การวจิยัฉบบันี ้เป็นการวจิยัเชงิเอกสาร โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่ ๑. ศกึษาหลกัมชัฌมิาปฏปิทาในคมัภร์ี

พทุธศาสนาเถรวาท ๒. ศกึษาประวตัแิละการบรรลธุรรมของ พระจกัขบุาลเถระ ๓. ศกึษาหลกัมชัฌมิาปฏปิทาใน

การบรรลุธรรมของพระจักขุบาลเถระ

 จากการวจัิยพบว่า การทีผู่ค้นเข้าใจผดิเรือ่งทางสายกลางนัน้ เป็นเพราะไม่ได้ศกึษาหลกัมชัฌมิาปฏิปทา

อย่างถ่องแท้ และความไม่รูธ้รรมตามความเป็นจรงิ คนส่วนใหญ่มักจะยึดตดิอยูข้่างใดข้างหนึง่ ข้างนัน้ถกู ข้างนีผ้ดิ 

ข้างนั้นดี ข้างนี้ชั่ว เพราะเขารู้สึกว่าสิ่งนั้นมี สิ่งนี้มี มีตัว มีตน จึงพากันเข้าไปยึด แม้จะมีการปฏิบัติอีกทางหนึ่งซึ่ง

คนในสังคมสรุปว่าอยู่ตรงกลาง แก้ปัญหาความขัดแย้งได้ แล้วเข้าไปยึดทางนั้น นั่นก็ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทา เพราะ

เมื่อใดที่เข้าไปยึด ก็เหมือนติดอยู่ในส่วนสุดข้างใดข้างหนึ่งแล้ว ในขณะที่ทางสายกลางของพระพุทธเจ้านั้น เป็น

สัจจะ เป็นอิสระ เน้นสภาวะจิตที่เป็นกลาง ไม่มีการยึดมั่นถือมั่น เพราะสิ่งทั้งปวงล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่มี

ตัวตน การเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงนี้เป็นต้นทางแห่งการพ้นทุกข์ วิธีการปฏิบัติบนทางสายกลาง เน้น

ประโยชน์เป็นที่ตั้ง หากปฏิบัติแล้วเกื้อกูลต่อการเจริญศีล สมาธิ ปัญญา ก็จัดเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทั้งสิ้น ทางสาย

นี้เป็นทางเดียวแต่มีองค์ประกอบอยู่ ๘ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ โดยเริ่มจากปัญญาสัมมาทิฎฐิ เมื่อมีความเห็นชอบ

แล้ว มรรคที่เหลือ คือ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมา

สมาธิ จะถูกตรงไปตามทางเดียวกันทั้งหมด 

 จากการศึกษาหลักมัชฌิมาปฏิปทา และวิธีปฏิบัติ เม่ือน�ามาเปรียบเทียบกับประวัติการบรรลุธรรม

ของพระจักขุบาลเถระแล้วพบว่า การปฏิบัติสมณธรรมของท่านเป็นไปตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาทุกประการ โดย

เริม่จากการฟังธรรมแล้วเกดิโลกยีสมัมาทฎิฐ ิจึงทลูขอบวช และเจรญิวปัิสสนาอย่างถกูวธิตีามกรรมฐานทีพ่ระพุทธ

องค์ทรงแนะน�าไว้ เมื่ออริยมรรคมีองค์ ๘ บริบูรณ์พร้อมเพียงกัน ท่านก็บรรลุโลกุตตรมรรค เป็นพระอรหันต์ใน

ทีสุ่ด แม้ท่านจะเคร่งครัดในการรกัษาเนสชัชกิธดุงค์ จนถงึกบัไม่ยอมนอนลงหยอดน�า้มนัเพือ่รกัษาดวงตา แต่ความ

เคร่งครัดนี้ก็ประกอบด้วยประโยชน์ คือการปรารภความเพียรด้วยความ ไม่ประมาทเพราะเห็นภัยในวัฏสงสาร 

และมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวน�า คือ ท่านเห็นไตรลักษณ์ว่าสังขารทั้งหลาย อันมีดวงตา หู และร่างกาย เป็นต้น ย่อม

เสื่อมและแตกดับไปในที่สุดเป็นธรรมดา ดังน้ันท่านควรเร่งเจริญวิปัสสนาด้วยความไม่ประมาท การกระท�าอัน

เป็นประโยชน์ เป็นไปเพ่ือความดับกิเลส แม้จะเหนื่อยยาก หรือเจ็บปวดทรมานเพียงใด ก็จัดว่าเป็นการปฏิบัติ

ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา นอกจากนี้การที่ท่านตาบอดพร้อมกับการบรรลุธรรม ก็เป็นผลมาจากบุพกรรม ซึ่งใน

  * นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีพุทธโฆส.
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อดตีชาตท่ิานเคยเป็นหมอตา และจงใจท�าให้ผูอ้ืน่ตาบอด เพราะ ไม่พอใจท่ีหญงิคนนัน้โกหกด้วยตัง้ใจจะไม่จ่ายค่า

รักษาพยาบาลแก่ตนตามสัญญา ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงสรุปเป็นประโยคสั้น ๆ  ได้ว่า พระจักขุบาลเถระ “ตาบอด

เพราะบุพกรรม บรรลุธรรมเพราะมัชฌิมาปฏิปทา” 

ค�าส�าคัญ : หลักมัชฌิมาปฏิปทา, การบรรลุธรรมของพระจักขุบาลเถระ

Abstract

 This documentary type research has three objectives: 1. to study the Middle Path’s 

principles 2. to study the Enlightenment in Venerable Cakkhubalãthera’s case and 3. to study 

how Venerable Cakkhubalãthera gained Enlightenment using the Middle Path’s practice.

 The research found that the reasons most people misunderstand about The Middle 

Path were because they have not studied its method thoroughly, thus, gaining no knowledge 

in the Dhamma as they truly are. People always cling to one side and have always been judg-

mental. They always form opinions before pointing them out as right or wrong. The reasons 

behind their opinions were because they believe that everything has the Self, thus, clinging to 

such Self. And although the society believes that there is another solution to the problems 

called the middle way but then they, again, cling to it. Thus, it still is not the Middle Path. 

That is because whenever one clings to something, one tends to utterly take on one side. 

The Buddha’s teaching on the Middle Path speaks of truth. It focuses on being liberated and 

neutral, no clinging is practiced because one knows that all of the things consist of the Three 

Characteristics, namely the impermanence, unsatisfactory and not-self. To realize these condi-

tions as they are is for one to begin their journey on the path out of suffering. In practicing the 

Middle Path method, it is important to note that one should focus on his/her benefit, that is, 

to consider if the practice is beneficial to one’s development on precepts-taking, concentration 

and for wisdom to arise. The Middle Path is the one path consisting of eight smaller practices 

called The Noble Eightfold Path. This path begins with having the wisdom called Right View, 

which is when one has the right understanding of things as they are. When one possesses this 

Right View – the seven other factors - Right Thought, Right Speech, Right Action, Right Livelihood, 

Right Effort, Right Mindfulness, and Right Concentration follow accordingly. 

 In comparing the principle of the Middle Path with how Venerable Cakkhubalãthera 

practiced and gained his enlightenment, the study found that Venerable Cakkhubalãthera way 

of mental development is completely according to the Middle Path’s principle. He started from 

listening to the Buddha’s doctrine then gained the Right View, got ordained and practiced Insight 

Meditation as correctly as the Buddha taught. When all the consisting paths of the Noble 
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Eightfold Path had been completed in him he attained the Supramundane and became an 

Arahant. Although he was very strict in Nesajjik Dhutanga (sitter’s practice) that he refused to lay 

down in order to drop the oil treatment for his own eyes, the strictness turned him onto the 

Right Effort path, which is to undertake meditation practices carefully because he saw the danger 

in the cycle of rebirth. He also was led by the Right Understanding that the Three Characteristics 

of a whole body, i.e. the eyes, ears and body, will all be deceased that he should quicken up 

in developing his Insight Meditation. Although this might seem a difficult and tormented way 

of practice but it can be said that this was according to the Middle Path method. Moreover, 

his blindness, which occurred to him along with gaining the Enlightenment, was because of the 

retribution from his previous existence. He was an eye doctor who intentionally made one of 

his patients blind because the person intended to lie to him so that she won’t have to pay for 

the medical fee. This study can be briefly concluded that: “the blindness of Venerable Cakkhu-

balãthera was because of his previous existence’s retribution and he attained Enlightenment 

because of the Middle Path practice.”

Keywords : The Middle Path Practice, The Enlightenment of Venerable Cakkhubalãthera

๑. บทน�า
 พระพุทธศาสนาได้รับการพิสูจน์มายาวนานกว่า ๒,๖๐๐ ปี ด้วยการปฏิบัติและรู้ได้ด้วยตนเอง มิใช่

หลักความเชื่อหรือปรัชญาที่โต้เถียงกันทางความคิด ปัจจุบันพระพุทธศาสนาได้รับความเลื่อมใสศรัทธา และเผย

แพร่ไปทั่วโลก คนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา หรือไม่มีศาสนา หากได้ปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างจริงจังและถูก

วธิแีล้ว คนเหล่านีจ้ะเข้าใจธรรมชาตติามความเป็นจรงิว่า ส่ิงท้ังปวงล้วนแล้วแต่เกดิขึน้ ตัง้อยู่ และดบัไป ไม่มีอะไร

เทีย่งแท้แน่นอน อนัเป็นสจัธรรม ซึง่ความเข้าใจความจรงิอย่างถ่องแท้นีจ้ะน�าไปสู่การปล่อยวางและพ้นทุกข์ได้ใน

ที่สุด

 หลักธรรมส�าคัญที่น�าไปสู่ความพ้นทุกข์ก็คือ มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง ดังปรากฏใน

ปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรว่า ส่วนสุด ๒ ประการบรรพชิตไม่พึงเสพ คือ “๑. กามสุขัล

ลิกานุโยค (การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย) เป็นธรรมอันทราม เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่

ของพระอรยิะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๒. อตัตกิลมถานโุยค (การประกอบความเดอืดร้อนแก่ตน) เป็นทกุข์ ไม่ใช่

ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ มัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุด ๒ ประการนี้ ที่ตถาคตได้ตรัสรู้ อัน

เป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุ ก่อให้เกิดญาณ เป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน” ๑๑๘ มัชฌิมา

ปฏิปทา อันได้แก่อริยมรรคมีองค์ ๘ นั่นเอง ภายหลังเทศนากัณฑ์นี้จบลง ท่านโกณทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม จึง

ขอบวช เป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ท�าให้พระรัตนตรัยครบ ๓ ประการ 

  ๑๑๘ ส�.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๒.
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 นอกจากนี้ พระพุทธเจ้ายังกล่าวถึงมัชฌิมาปฏิปทาไว้ในพระสูตรต่าง ๆ อีกมากมาย แม้กระทั่งยามที่

ใกล้ดับขันธปรินิพพาน พระองค์ยังกล่าวรับรองกับสุภัททะ พระอรหันต์รูปสุดท้ายในสมัยพุทธกาล ดังปรากฏใน

มหาปรินิพพานสูตรว่า “ในธรรมวินัยนี้มีอริยมรรคมีองค์ ๘ สมณะที่ ๑ ๑๑๙ มีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น สมณะที่ 

๒ มีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น สมณะที่ ๓ มีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น สมณะที่ ๔ ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น ลัทธิ

อื่นว่างจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึง สุภัททะ ถ้าภิกษุเหล่านี้เป็นอยู่โดยชอบ โลกจะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ทั้ง

หลาย" ๑๒๐ 

 มชัฌมิาปฏปิทา หรอืทางสายกลาง นบัเป็นหลกัธรรมท่ีส�าคัญอย่างย่ิงในพระพุทธศาสนา แต่กลับเป็น

หลกัธรรมทีม่ผีูเ้ข้าใจผดิเป็นจ�านวนมาก โดยตีความไปตามความเข้าใจของตน หรอืหลกัปรชัญาว่าเป็นการกระท�า

หรอืความคิดทีเ่ป็นกลาง อยูร่ะหว่างการกระท�าหรอืความคิดสองแบบ ซึง่ทางสายกลางแบบนัน้จะไม่มีหลักเกณฑ์

แน่นอนตายตวั สดุแท้แต่ทัง้สองฝ่ายจะยดึถอืปฏบิตั ิทัง้ยงัเปลีย่นแปลงไปได้ตามกาลเวลา ความไม่เข้าใจหลกัธรรม

อย่างถ่องแท้นี้ น�ามาสู่การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องและการถกเถียงกัน เช่น คนบางกลุ่มเห็นว่า การนั่งสมาธิ ๑ ชั่วโมง

โดยไม่เคลือ่นไหวอริยิาบถเป็นการทรมานตนเอง ไม่ใช่หลกัปฏบิตัสิายกลาง ขณะท่ีอกีกลุม่หน่ึงเหน็ว่าเป็นการเพิม่

ขันติและวิริยะ หรือการถือธุดงควัตรบางอย่าง เช่น การอยู่ป่า อยู่โคนไม้ ถือเนสัชชิก คนบางกลุ่มเห็นว่าเป็นสิ่ง

ที่เคร่งเกินไป เป็นการท�าตนให้ล�าบาก แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งกลับเห็นว่าเป็นการฝึกฝนตนเองเพื่อขัดเกลากิเลส เป็น

ไปเพื่อความมักน้อย สันโดษ และปรารภความเพียร 

 ในหลักปฏิบัติตามคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท พระพุทธเจ้าทรงแนะน�าเหล่าภิกษุให้ปรารภความเพียร

ดังนี้ “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ช�าระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี ด้วยการเดินจงกรม ด้วยการนั่ง

ตลอดวัน” ๑๒๑ “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กลับจากบิณฑบาต ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง 

ด�ารงสตไิว้เฉพาะหน้าว่า ‘จิตของเรายงัไม่หมดความถอืม่ัน (และ) ไม่หลุดพ้นจาก อาสวะท้ังหลายเพยีงใด เราจกัไม่

ท�าลายบัลลังก์นี้เพียงนั้น’” ๑๒๒ พระองค์ทรงสรรเสริญว่าป่าโคสิงคสาลวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้ ในขณะเดียวกัน

พระองค์ทรงแนะน�าให้เจริญวปัิสสนาอย่างสมดลุ ดงัทีก่ล่าวไว้ในโสณสูตรว่า “ความเพียรท่ีปรารภเกนิไปย่อมเป็น

ไปเพื่อความฟุ้งซ่าน ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน ฉะนั้น เธอจงตั้งความเพียรให้

พอดี จงปรับอินทรีย์ให้เสมอกนั จงถอืเอานมิติในความเสมอกันนัน้” ๑๒๓ ดงันีแ้ล้ววธิปีฏบิตับินทางสายกลางอย่าง

แท้จริงเป็นอย่างไร 

 ในพระไตรปิฎก และอรรถกถา มีปรากฎเรื่องราวของพระจักขุบาลเถระ ๑๒๔ พระภิกษุผู้บ�าเพ็ญเนสัช

ชิกธุดงค์ตลอดพรรษา จนกระทั่งบรรลุอรหันต์พร้อมกับตาบอด พระจักขุบาลเถระมีชื่อเดิมว่า “มหาปาละ”เป็น

บุตรของเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี ภายหลังบิดาได้ตายจากไปแล้วก็สืบต่อสมบัติร่วมกันมากับน้องชาย “จุลปาละ” 

วันหนึ่งมหาปาละได้มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดปัญญาว่า แม้บุตรธิดา ทรัพย์สมบัติ หรือกระทั่งร่างกาย 

หากตายไปแล้วกไ็ม่สามารถน�าติดตัวไปด้วยได้ จึงตัดสนิใจสละทรพัย์สมบติัทัง้หมดให้น้องชาย แล้วออกบวช ต้ังใจ

บ�าเพ็ญสมณธรรมเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดพระสัทธรรม อันเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ ด้วยความที่บวชเมื่อ

  ๑๑๙ สมณะที่ ๑ สมณะที่ ๒ สมณะที่ ๓ และสมณะที่ ๔ ในที่นี้ ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ 

ตามล�าดับ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๔๑/๓๕๗-๓๕๘.
  ๑๒๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๔/๑๖๒.
  ๑๒๑ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๕๑๙/๓๙๑.

  ๑๒๒ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๔๕/๓๗๕-๓๗๖.

  ๑๒๓ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๕/๕๓๔-๕๓๕.

  ๑๒๔ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๐/๑/๒/¬๘-๓๘.
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แก่ พระมหาปาละจึงปรารภความเพยีรอย่างยิง่ยวด โดยการตัง้สจัจะว่าพรรษาน้ีจะปฏบิติัสมณธรรมด้วยอริยิาบถ 

๓ คือ การยืน เดิน และนั่ง โดยละเว้นจากการนอนอย่างเด็ดขาด เวลาผ่านไป ๑ เดือนเศษ ท่านก็เริ่มเป็นโรค

ตา มีน�้าตาไหลออกมาตลอดเวลา เมื่อหมอตามาตรวจดูก็ปรุงน�้ามันยาให้หยอดเข้าทางจมูก แต่ด้วยการปฏิบัติที่

เคร่งครัดและรักษาสัจจะ พระมหาปาละจึงพิจารณาเห็นธรรมคือไตรลักษณ์ของสังขารว่า ตา หู กาย และสิ่งทั้ง

หลายอนัอาศยัด้วยกายนีจ้งเสือ่ม ทรุดโทรม และแตกดบัไปเสยีเถดิ เหตไุฉนท่านยงัประมาทอยู ่จากนัน้ จงึปฏิบตัิ

สมณธรรมต่อ โดยไม่ยอมเสยีสจัจะด้วยการนอนลงเพ่ือหยอดน�า้มันรกัษาดวงตาแม้แต่เพียงครัง้เดยีว ในท่ีสุดท่าน

ตาบอดพร้อมกับการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมา

 จากประวัติ การบ�าเพ็ญสมณธรรม และการบรรลุธรรมของพระจักขุบาลเถระ โดยเฉพาะประเด็นที่

ท่านปฏิบัติสมณธรรมอย่างยิ่งยวดและรักษาสัจจะจนตาบอด พร้อมกับการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี้ ท�าให้

คนจ�านวนมากตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการปฏิบัติที่สุดโต่งในทางตึงเกินไปหรือไม่ เป็นอัตตกิลมถานุโยคหรือไม่ และ

หากเป็นเช่นนั้นจริง พระจักขุบาลเถระสามารถบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์ได้อย่างไร ในเมื่อการบรรลุธรรมนั้นต้อง

เป็นไปตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา 

 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษามัชฌมิาปฏิปทา ตามหลักคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาทอย่างถ่องแท้ 

เพื่อน�ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประวัติ การบ�าเพ็ญสมณธรรม และการบรรลุธรรมของพระจักขุบาลเถระว่า 

เป็นไปตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือไม่ อย่างไร ซึ่งผู้วิจัย จะเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีในการตอบปัญหานี้ โดยการ

ศึกษาความหมาย ของมัชฌิมาปฏิปทาตามหลักคัมภีร์พุทธศาสนา เถรวาท และใช้หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ รวมถึง

หลักธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติวิปัสสนาของพระจักขุบาลเถระขึ้นมาศึกษาวิเคราะห์

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาหลักมัชฌิมาปฏิปทาในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๒ เพื่อศึกษาประวัติและการบรรลุธรรมของพระจักขุบาลเถระ

 ๒.๓ เพื่อศึกษาหลักมัชฌิมาปฏิปทาในการบรรลุธรรมของพระจักขุบาลเถระ

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
 รวบรวมข้อมูลจากหลักฐานชั้นปฐมภูมิ คือ คัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙ คัมภีร์พระไตรปิฎก

พร้อมอรรถกถาภาษาไทย แปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อมูล

ชั้นทุติยภูมิ คือ ต�าราวิชาการ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมรวมข้อมูล ตรวจสอบความความสอดคล้อง

ของข้อมูล สรุปวิเคราะห์ เรียบเรียง และบรรยายผลการศึกษาเชิงพรรณนา

๔. สรุปผลการวิจัย
 ผูท้ีม่ไิด้ศกึษาปรยิตัธิรรมอย่างถ่องแท้ มกัมีความเข้าใจผิดเก่ียวกับหลักมัชฌมิาปฏปิทา เพราะเม่ือแปลว่า

“ทางสายกลาง” คนก็มักจะเข้าใจไปในเชิงของปรัชญา ที่มักจะหมายถึงการปฏิบัติที่ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป 

พอเหมาะพอด ีซึง่ทางสายกลางแบบนีจ้ะไม่มคีวามแน่นอนตายตวั เพราะมักจะวดัจากความรูสึ้กของแต่ละบคุคล

ซ่ึงไม่เท่ากัน เมื่อคนสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายซึ่งมีความพอดีไม่เหมือนกัน มาพบกันและมีความขัดแย้งกันขึ้น เขา

๒๒๙
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จ�าเป็นต้องพึง่คนกลางหรอืองค์กรกลางมาตดัสนิไกล่เกลีย่ ซึง่บ่อยคร้ังกห็าความเป็นกลางไม่ได้ ทางสายกลางของ

คนทั่วไปจึงวุ่นวายแบบนี้ เพราะมักจะมาจากความรู้สึก เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ไม่มีมาตรฐานตายตัว และ

บ่อยครั้งที่ความเป็นกลางหรือความถูกต้องในสังคมหนึ่ง อาจจะไม่ใช่ความเป็นกลางของอีกสังคมหนึ่ง 

 การท่ีคนในสงัคมมคีวามเข้าใจผดิเรือ่งทางสายกลางหรอืมัชฌมิาปฏปิทานัน้ เป็นเพราะความไม่รูต้าม

ความเป็นจริง คนส่วนใหญ่มักจะมีความยึดติดอยู่ข้างใดข้างหนึ่ง ข้างนั้นถูก ข้างนี้ผิด ข้างนั้นดี ข้างนี้ชั่ว เพราะ

เขารู้สึกว่า สิ่งนั้นมี สิ่งนี้มี มีตัว มีตน จึงพากันเข้าไปยึด แม้จะมีการปฏิบัติอีกทางหนึ่งที่คนในสังคมสรุปว่าอยู่ตรง

กลาง สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนสองฝ่ายได้ แล้วเข้าไปยึดทางนั้น นั่นก็ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทา เพราะ

เมื่อใดที่เข้าไปยึด ความมีตัวมีตนย่อมเกิดขึ้น และนั่นเท่ากับว่าเขาหลงไปติดอยู่ในทางใดทางหนึ่ง หรือยึดติดอยู่

ในท่ามกลางแล้ว 

 ในขณะที่ทางสายกลางของพระพุทธเจ้านั้น เป็นสัจจะ เป็นอิสระ เน้นที่สภาวะจิตท่ีเป็นกลาง ไม่มี

การยึดมั่นถือมั่น เพราะสิ่งทั้งปวงล้วนแล้วแต่มีสภาวะเป็นไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่มีตัวตน การ

เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงนี่เองเป็นทางแห่งการพ้นทุกข์ คือ พระนิพพาน วิธีการปฏิบัติบนทางสายกลาง 

ก็จะเน้นประโยชน์เป็นที่ตั้ง หากปฏิบัติแล้วเป็นประโยชน์ เกื้อกูลต่อการเจริญศีล สมาธิ ปัญญา แม้ว่าการปฏิบัติ

นั้นจะเหนื่อยยาก ล�าบาก เจ็บปวดทรมานเพียงใด ก็จัดว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทั้งสิ้น

 พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) กล่าวไว้ในหนังสือ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ๑๒๕ มีใจความสรุปได้

ว่า ผู้ปฏิบัติธรรมที่ระลึกรู้สภาวธรรมปัจจุบัน เช่น การเห็นรูป เป็นต้น จนกระทั่งรู้ถึงความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และ

ความไม่มแีก่นสารของสภาวธรรมทีเ่กดิและดบัอยูเ่ป็นปรกต ิเขาจะไม่เกดิการตอบสนองเชิงลบหรอืบวก ปราศจาก

ความพอใจหรือไม่พอใจต่อสิ่งที่พบเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส หรือกระทบสัมผัส หากเขาพิจารณาอย่างแยบคาย

ทุกครั้งที่บริโภคอาหาร ใช้เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค กิเลสก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ เขาจะไม่มีความยินดีผูกพัน

กบัปัจจยั ๔ ข้อนีเ้ป็นการปฏบิตัติามแนวมชัฌมิาปฏปิทา ทัง้ยังมีกล่าวไว้อีกตอนหนึง่ว่า “ความพยายามอย่างแน่ว

แน่เพือ่ให้เกดิศลี สมาธ ิและปัญญา แม้จะก่อให้เกดิความเจบ็ปวดทรมานสกัเพียงไร กไ็ม่จดัเป็นอัตตกลิมถานโุยค 

หากแต่เป็นมัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง อันได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘” ๑๒๖ 

 มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง ข้อปฏิบัติท่ีเป็นกลางๆ ไม่หย่อนจนเกินไป และไม่ตึงจนเกินไป การรู้ชัด

ส่วนสุดทั้ง ๒ ด้าน และไม่ยึดติดสิ่งใดเลยแม้แต่สิ่งที่อยู่ตรงกลาง ไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา 

เป็นทางแห่งปัญญา เริ่มต้นด้วยปัญญา ด�าเนินไปด้วยปัญญา และน�าไปสู่ปัญญา อันพอดีที่จะให้ถึงจุดหมาย คือ 

ความดับกิเลสและความทุกข์ หรือความหลุดพ้นเป็นอิสระสิ้นเชิง อันได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งประกอบด้วย

 ๑) สมัมาทฏิฐิ เหน็ชอบ คอื ปัญญา หรอืธรรมชาตทิีรู่ส้ภาวธรรมตามความเป็นจรงิจนกระทัง่ละความ

ยึดมั่นถือมั่นได้ ซึ่งหมายถึง ความรู้ในทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกข์ 

 ๒) สัมมาสังกัปปะ ด�าริชอบ คือ ความตรึก ความคิด ได้แก่ ความด�าริออกจากกาม ความด�าริในความ

ไม่พยาบาท ความด�าริในการไม่เบียดเบียน

 ๓) สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ ความงด ความเว้นขาด เจตนาเป็นเหตุเว้นขาดจากวจีทุจริต ๔ ได้แก่ 

การพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค�าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ

  ๑๒๕ พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), ธัมมจักกัปปวัตนสูตร, ตรวจช�าระโดย พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.)., 

(กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์, ๒๕๕๗), หน้า ๗๒.

  ๑๒๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๘. 

๒๓๐
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 ๔) สัมมากัมมันตะ การงานชอบ คือ ความงด ความเว้นขาด เจตนาเป็นเหตุเว้นขาดจากกายทุจริต ๓ 

ได้แก่ การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ และการประพฤติผิดในกาม

 ๕) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ คือ ความงด ความเว้นขาด เจตนาเป็นเหตุเว้นขาดจากวจีทุจริต ๔ และ

กายทุจริต ๓ อันเนื่องด้วยการประกอบอาชีพ 

 ๖) สัมมาวายามะ เพียรชอบ คือ วิริยะ ความขวนขวาย ความเพียรพยายามทางกายและทางใจ เพื่อ

ท�าให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้น อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป กุศลธรรมท่ียังไม่เกิดข้ึนก็เกิดขึ้น 

และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญขึ้น

 ๗) สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ความระลึกรู้ในกาย เวทนา จิต ธรรม ด้วยความเพียร และสัมปชัญญะ 

 ๘) สัมมาสมาธิ ตั้งมั่นชอบ คือ ภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียว ไม่ซัดส่าย 

 องค์ประกอบทั้ง ๘ นี้ มิใช่ทาง ๘ ทาง หรือการปฏิบัติที่ต้องท�าเป็นล�าดับขั้นไปตั้งแต่ ๑ ถึง ๘ หากแต่

เป็นทางสายเดียวกัน ต้องอาศัยกันและกัน เหมือนเกลียวเชือก ๘ เกลียว ที่รวมกันเข้าเป็นเชือกเส้นเดียวกัน โดย

เริ่มต้นจากปัญญาที่เป็นสัมมาทิฎฐิ หรือมีความเห็นชอบก่อน เมื่อเห็นตรงแล้ว มรรคที่เหลือจะถูกตรงไปตามทาง

เดียวกันทั้งหมด

 การปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นตามแนวอริยมรรคมีองค์ ๘ มี ๓ ขั้นตอน คือ

 มูลมรรค หมายถึง ทางปฏิบัติขั้นต้น คือ ศีลและสัมมาทิฏฐิ เช่นการรักษาศีลอันเป็นบาทฐานของการ

ปฏิบัติ และก�าจัดกิเลสอย่างหยาบ นอกจากนี้ก็คือความเห็นถูกเกี่ยวกับกรรมและวิบากมีจริง โลกนี้มี โลกหน้ามี 

ผู้ที่รู้แจ้งโลกด้วยปัญญาและสอนให้ผู้อื่น พ้นทุกข์มี เป็นต้น

 บุพภาคมรรค หมายถึง ทางปฏิบัติขั้นกลาง คือ การปฏิบัติวิปัสสนาที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ 

ซึ่งผู้ปฏิบัติจะเลือกใช้มรรคภาวนาในหมวดธรรมใดก็ได้ ดังนี้ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ 

๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ เพราะโพธิปักขิยธรรมทั้ง ๗ หมวดนี้ ล้วนเป็นวิธีปฏิบัติวิปัสสนาที่เชื่อม

โยงกันหมด ปฏิบัติหมวดใดหมวดหนึ่งก็เหมือนปฏิบัติหมวดอื่นๆ ด้วย 

 ในขัน้บุพภาคมรรคนีมี้รปูแบบการปฏิบตัอิยู ่๔ แบบ คือ ๑. สมถะน�าหน้าวปัิสสนาตามหลงั โดยผูป้ฏบิติั

ต้องฝึกสมาธิจนได้ฌานก่อน จากนั้นจึงออกจากฌาน แล้วยกจิตขึ้นระลึกรู้รูปนาม อันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา 

๒. วิปัสสนาน�าหน้าสมถะตามหลัง โดยการระลึกรู้รูปนามจนเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของรูปนาม คือ อนิจจัง 

ความไม่เที่ยง ทุกขัง ความทนอยู่ไม่ได้ และอนัตตา ความไม่มีตัวตน จนกระทั่งปล่อยวาง ละความยึดมั่นถือมั่น 

และพ้นทุกข์ ๓. สมถะและวิปัสสนาควบคู่กับไป คือการเข้าปฐมฌานแล้วออกจากปฐมฌานก็พิจารณาสังขาร 

จากนั้นเข้าทุติยฌานแล้วออกจากทุติยฌานก็พิจารณาสังขาร ท�าแบบนี้โดยยกระดับฌานและวิปัสสนาเพิ่มขึ้นไป

ตามล�าดับ ๔. พิจารณาความฟุ้งซ่านในธรรมโดยความเป็นไตรลักษณ์ คือ การระลึกรู้ว่าความฟุ้งซ่านในธรรม เช่น 

โอภาส ญาณ ปีติ สุข อุเบกขา เป็นต้น ล้วนแล้วแต่มีสภาวะเป็นไตรลักษณ์ จึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น 

 โลกุตตรมรรค หมายถึง ทางปฏิบัติในระดับเหนือโลก สิ้นอาสวกิเลส มี ๔ ขั้น คือ โสดาปัตติมรรค สก

ทาคามมิรรค อนาคามิมรรค และอรหตัตมรรค อย่างไรกต็ามในการปฏบิตัขิัน้บพุภาคมรรคนัน้ ผูป้ฏิบัตจิ�าเป็นต้อง

ปฏิบัติอย่างถูกวิธี ได้ปัจจุบันธรรม และมีความสมดุล มรรคทั้ง ๘ จึงจะบริบูรณ์และพร้อมเพียงกันเป็นหนึ่งเดียว 

เป็นมรรคสมงัค ีหรอืปัญญาทีรู่แ้จ้งแทงตลอดเป็นโลกตุตรมรรคได้ การปรบัความสมดลุในการปฏบิตัมิรรคภาวนา

มีดังนี้ 
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 ผู้ปฏิบัติควรรู้ว่า เมื่ออินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป อินทรีย์ที่เหลือจะมีก�าลังอ่อน ไม่สามารถ

ท�ากิจให้ดีได้ การปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้า เช่น ศรัทธามากเกินไป อินทรีย์อื่น ๆ ก็ท�างานไม่ได้ดี ต้องลดศรัทธาลงมา 

ความเพียรต้องไม่ย่อหย่อนหรือตึงเกินไป เพราะจะท�าให้จิตไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิ ต้องปรับแต่ละอินทรีย์ให้สมดุลใน

ตัวของมันเองอยู่เสมอ 

 อินทรีย์แต่ละคู่ต้องมีความสมดุลกัน คือ ศรัทธาสมดุลกับปัญญา คือถ้ามีความเชื่อแต่ไม่มีความเข้าใจ

สิ่งท่ีตนเองเชื่ออย่างถูกต้อง ก็จะกลายเป็นคนงมงาย ไร้เหตุผล ถ้ามีปัญญาวิเคราะห์วิจารณ์มากโดยปราศจาก

ศรัทธาก็มักเป็นคนท่ีตรึกตรองมากเกินไป ส่วนวิริยะต้องสมดุลกับสมาธิ ถ้าความเพียรมากสมาธิน้อยย่อมท�าให้

ฟุ้งซ่าน แต่ถ้าสมาธิมากกว่าความเพียรย่อมท�าให้เกิดความหดหู่ง่วงซึม ส่วนสติมียิ่งมากยิ่งดี เพราะเป็นตัวกลาง

ประสานให้ธรรมทั้งหมดมีความสมดุลกัน

 เมื่อจิตหดหู่ ง่วงซึม ผู้ปฏิบัติควรเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ แต่เมื่อ

ใดที่จิตฟุ้งซ่าน ควรเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ เป็นต้น ผู้ปฏิบัติควรรู้ว่า

เมื่อใดที่จิตฟุ้งซ่าน ควรข่มจิตด้วยสมถะหรือสมาธิ และเมื่อใดที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วควรยกจิตขึ้นเป็นวิปัสสนา 

พิจารณาธรรมตามความเป็นจริง 

 จากการศกึษาวจิยัหลกัมชัฌมิาปฏปิทา หรอือรยิมรรคมอีงค์ ๘ และวธิปีฏบิตัทิัง้หมด เมือ่น�ามาเปรยีบ

เทยีบกบัประวตักิารบรรลธุรรมของพระจักขบุาลเถระแล้ว พบว่า การปฏบิตัสิมณธรรมของพระจกัขบุาลเถระนัน้ 

เป็นการปฏิบัติตามหลักมัชฌิมปฏิปทาอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ โดยเริ่มตั้งแต่มูลมรรค บุพภาคมรรค จนกระทั่งถึง

โลกุตตรมรรค ดังนี้

 ๑. มลูมรรค คอื มโีลกยีสมัมาทฎิฐเิป็นตวัน�า กล่าวคือเม่ือพระจกัขบุาลเถระได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า

แล้วเกิดโลกียสัมมาทิฎฐิขึ้นได้ว่า บุตร ธิดา ทรัพย์สมบัติ แม้กระทั่งร่างกาย เมื่อตายแล้วก็น�าไปด้วยไม่ได้ สังขาร

ทรุดโทรมแก่ชราไป ก็ไม่อาจจะบังคับหรือหยุดยั้งได้ จึงต้องการออกบวช 

 ๒. บุพภาคมรรค คือ เม่ือบวชแล้ว ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะเจริญวิปัสสนาธุระตามกรรมฐานที่

พระพุทธเจ้าทรงแนะน�า และการปฏิบัติของท่านก็มีอริยมรรคครบทั้ง ๘ องค์ คือ มี 

 ๑) สัมมาทิฎฐิ โดยเห็นว่า ตา หู และกายนี้ มีความไม่เที่ยง ทรุดโทรม และแตกดับเป็นธรรมดา จึงมิได้

อาลยัอาวรณ์ต่อสงัขารมากไปกว่าการรักษาสจัจะในธดุงค์ ๒) สมัมาสงักปัปะ ด้วยการออกบวช เพ่ือออกจากกาม 

ออกจากความเบียดเบียน และออกจากความพยาบาท ๓) สัมมาวาจา แม้มีโอกาสจะกล่าวค�าเท็จกับหมอตา แต่

ท่านกไ็ม่ท�า จดัเป็นวริตสีมัมาวาจา ๔) สมัมากมัมนัตะ นอกจากการรกัษาศลีแล้ว ท่านยงัมุง่เน้นทีจ่ะเจรญิวปัิสสนา

อยู่เสมอ ๕) สัมมาอาชีวะ โดยการบิณฑบาตเพื่อเลี้ยงชีพ ๖) สัมมาวายามะ ท่านปรารภความเพียรอย่างยิ่งยวด 

ไม่เห็นแก่ความยากล�าบาก โดยการปฏิบัติสมณธรรมด้วยอิริยาบถ ๓ คือ ยืน เดิน และนั่ง ละเว้นการนอนอย่าง

เด็ดขาดตลอดช่วงเข้าพรรษานั้น ๗) สัมมาสติ ท่านเจริญวิปัสสนาด้วยความไม่ประมาทอยู่เสมอ ทั้งยังคอยเตือน

สติตนและผู้อื่นให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ๘) สัมมาสมาธิ เมื่อพระจักขุบาลเถระนั่ง ย่อมหมายถึงการนั่งสมาธิ 

เมื่อท่านเดินย่อมหมายถึงการเดินจงกรม เมื่อท่านยืน ย่อมหมายถึงการยืนก�าหนดสติ ซึ่งการเจริญวิปัสสนาในทุก

อรยิาบถเหล่านีล้้วนแล้วแต่ต้องประกอบด้วยสมัมาสมาธทัิง้สิน้ การเจรญิวปัิสสนาตามกรรมฐานทีพ่ระพุทธเจ้าทรง

แนะน�าไว้ เมื่อปฏิบัติอย่างถูกวิธีย่อมจะต้องประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ ทั้งสิ้น เพียงแต่ในขั้นบุพภาคมรรคนี้ 

อริยมรรคทั้ง ๘ จะยังไม่บริบูรณ์ สมดุล และพร้อมเพรียงกันเท่านั้น
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 ๓. โลกุตตรมรรค เมื่ออริยมรรคมีองค์ ๘ บริบูรณ์พร้อมเพียงกันเป็นหนึ่งเดียว ท่านก็บรรลุธรรม เป็น

พระอรหันต์แบบสุขวิปัสสก หรือผู้เจริญวิปัสสนาและหลุดพ้นด้วยปัญญา

 แม้ท่านจะเคร่งครัดในการรักษาสัจจะ รักษาเนสัชชิกธุดงส์ตามที่สมาทานไว้ จนถึงกับไม่ยอมนอนลง

หยอดน�า้มนัเพือ่รกัษาตา แต่ความเคร่งครดันีก้เ็ป็นไปด้วยประโยชน์ คือการปรารภความเพียรด้วยความไม่ประมาท

เพราะเหน็ภยัในวฏัสงสาร และมปัีญญาสมัมาทฏิฐเิป็นตวัน�า เพราะเห็นไตรลักษณ์ว่า สังขารท้ังหลาย อันมีดวงตา 

ห ูและร่างกาย เป็นต้น ย่อมเสือ่มและแตกดบัไปในท่ีสุดเป็นธรรมดา ดงันัน้ท่านควรรบีเจรญิวปัิสสนาด้วยความไม่

ประมาทจะดีกว่า การกระท�าอันเป็นประโยชน์ เป็นไปเพื่อยังศีล สมาธิ ปัญญา ให้เจริญขึ้น เพื่อความหมดกิเลส

และพ้นทุกข์ แม้จะท�าให้เหนื่อยยาก หรือเจ็บปวดทรมานเพียงใด ก็จัดว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา 

นอกจากนี้การที่ท่านตาบอดพร้อมกับการบรรลุธรรม ก็เป็นผลมาจากบุพกรรม เพราะในอดีตชาติท่านเคยเป็น

หมอตา และจงใจท�าให้ผู้อื่นตาบอด เพราะไม่พอใจท่ีผู้นั้นโกหกหลอกลวงด้วยตั้งใจจะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาล

แก่ตนตามสัญญา

 ดงันัน้ งานวจิยัชิน้นีจ้งึสรปุเป็นประโยคส้ัน ๆ  ได้ว่า พระจกัขบุาลเถระ “ตาบอดเพราะบพุกรรม บรรลุ

ธรรมเพราะมัชฌิมาปฏิปทา” 

๕. ข้อเสนอแนะ
 ๕.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

 กรณีของพระจักขุบาลเถระ หากวิเคราะห์ตามประวัติแล้ว การปฏิบัติสมณธรรมของท่านเป็นไปตาม

หลักมัชฌิมาปฏิปทาทุกประการ แต่เนื่องจากปุถุชนทั้งหลายใช้ความรู้สึกของตนไปตัดสินสภาวธรรมของท่าน จึง

รูส้กึว่าท่านเคร่งครัดในการรกัษาธดุงค์มากเกนิไป จนเป็นเหตใุห้ตาบอดพร้อมกบัการบรรลธุรรม สภาวธรรมทีเ่กิด

แก่ผู้เจริญวิปัสสนาและพระอริยบุคคลทั้งหลายนั้น เป็นส่ิงที่ปุถุชนไม่สามารถรู้ได้ เข้าใจได้ เพราะเป็นปัจจัตตัง 

(รู้ได้เฉพาะตน) เป็นเรื่องของจิต ซึ่งพระพุทธเจ้า ผู้ที่มีสภาวธรรมสูงกว่า หรืออยู่ในระดับเดียวกันเท่านั้นจึงจะ

เข้าใจ ดังนั้นปุถุชนจึงไม่ควรกล่าววาจาจาบจ้วงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตามความคิดเห็นผิดของตน เพราะ

จะเป็นกรรมหนักซึ่งติดตามให้ผลต่อไปได้

 ดังนั้น ผู้ศึกษาธรรมจึงควรศึกษาให้เกิดประโยชน์ทั้ง ๓ ส่วน คือ 

 ๑) ปริยัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักธรรมอย่างถ่องแท้ เหมือนการศึกษาแผนที่ก่อนออกเดินทาง จะ

ได้ไม่หลงทาง ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาระหว่างทางได้อีกด้วย เช่น ในขณะที่เรานั่งวิปัสสนา ๑ ช.ม. โดยไม่เคลื่อนไหว

อิริยาบถนั้น บางคนอาจจะมองว่านี่เป็นการทรมานตนเกินไปหรือไม่ เป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรือเปล่า โดยเอาความ

รู้สึกของตนเองเข้ามาวัดว่าทนไม่ไหวแล้ว มากเกินไปแล้ว เมื่อเราเข้าใจว่า มัชฌิมาปฏิปทา คือ วิธีปฏิบัติที่ละ

ความไม่ยึดมั่นถือมั่น เหมือนเดินอยู่บนทางสายกลางซึ่งไม่ติดอยู่กับอะไรเลย อันหมายถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่ง

องค์ประกอบทั้ง ๘ ต้องบริบูรณ์และสมดุลกัน และความเพียรก็เป็นองค์ประกอบส�าคัญอย่างหนึ่ง ความเพียรต้อง

ไม่ย่อหย่อน หรือตึงจนเกินไป จะเห็นได้ว่าในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้ามักจะกล่าวแนะน�าให้ภิกษุตั้งจิตก่อนนั่ง

กรรมฐานว่า แม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไป หากตราบใดที่จิตนี้ยังไม่หมดความถือมั่น และหลุดพ้นจากอาสวกิเลส

ทั้งหลาย ก็จะ ไม่ออกจากกรรมฐานนี้ ดังนั้นการนั่งวิปัสสนา ๑ ช.ม. โดยไม่เคลื่อนไหวอิริยาบถนั้น จึงเป็นความ

เพียรในระดับเล็กน้อยเท่านั้น แม้กระทั่งการถือเนสัชชิกธุดงค์ หรือการปฏิบัติด้วยอิริยาบถ ๓ คือ การยืน เดิน 

และนั่ง โดยไม่มีการนอนอย่างเด็ดขาด ก็มิได้ถือว่านี่เป็นการปฏิบัติที่มากเกินไป 
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 ๒) ปฏบิติั เปรยีบเหมอืนการออกเดินทางไป คือ การฝึกปฏบิตัติามหลกัมชัฌมิาปฏปิทา หรอือรยิมรรค

มอีงค์ ๘ เพือ่ให้เกดิปัญญาเหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ เห็นความไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ และไม่มตีวัตน จนกระทัง่ปล่อย

วาง ละความยึดมั่นถือมั่น และพ้นทุกข์ได้ในที่สุด

 ๓) ปฏิเวธ คือ ผลจากการปฏิบัติ เปรียบเหมือนจุดหมายปลายทาง ได้แก่ ฌาน อภิญญา มรรค ผล 

นิพพาน

 หากผู้ศึกษาธรรมบรรลุผลทั้ง ๓ ส่วน ย่อมเป็นผู้ที่มีปัญญารู้ธรรมตามความเป็นจริง ย่อมเข้าใจปริยัติ

โดยความเป็นปรยิตั ิซึง่เป็นปัญญาในระดับการฟังและการคดิวเิคราะห์ ย่อมเข้าใจปฏบิติัโดยการปฏบิติัด้วยตนเอง 

ซึ่งเป็นปัญญาในระดับภาวนา รู้ได้เฉพาะตน และเข้าใจปฏิเวธอย่างถ่องแท้ ด้วยการรู้แจงแทงตลอดด้วยปัญญา 

ดังนี้แล้วปัญหาต่าง ๆ  ซึ่งเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นของตนก็จะจบสิ้นไปเอง และไม่ต้องเสียเวลาอยู่กับการตัดสิน

ผู้อื่นแบบผิด ๆ  การเพ่งโทษผู้อื่นซึ่งไม่เกิดประโยชน์ เนื่องจากการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ นั้น ล้วนแล้ว

แต่เป็นการพิจารณาตนเองทางกาย เวทนา จิต หรือธรรม จนกระทั่งรู้ธรรมตามความเป็นจริง ละความยึดมั่นถือ

มั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ และพ้นทุกข์ไปได้ในที่สุด ในกระบวนการปฏิบัติทั้งหมดนี้ ไม่มีการตัดสินใด ๆ เลย ไม่มี

สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ไม่มีการยึดมั่นถือมั่น นั่นถูก นี่ผิด นั่นดี นี่ชั่ว ไม่มีเลย 

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัยต่อไป 

 ศึกษาหลักกฎแห่งกรรม เพราะความเข้าใจเร่ืองน้ีจัดเป็นโลกียสัมมาทิฎฐิ อันจะเป็นต้นทางน�าไปสู่

ความพ้นทุกข์ โดยอาจจะท�าเป็นกรณีศึกษา เช่น ศึกษาหลักกฎแห่งกรรม กรณีศึกษาบุพกรรมของพระพุทธเจ้า 

หรือบุพกรรมของพระโมคคัลลานะ เป็นต้น

 ศกึษาธมัมจุธจัจวิคคหิตมานสั พจิารณาความฟุง้ซ่านในธรรมโดยความเป็นไตรลกัษณ์ เรือ่งนีม้ปีระเดน็

ที่น่าสนใจมากว่า ธัมมุจธัจจวิคคหิตมานัส ซึ่งเป็นรูปแบบวิธีปฏิบัติแบบหนึ่งในขั้นบุพภาคมรรคนี้ น่าจะเป็นหลัก

หรือวิธีปฏิบัติที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง มากกว่าที่จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้อารมณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนาหรือไม่ 

อย่างไร

 ศึกษาอิทธิบาท ๔ ตามคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท อิทธิบาท ๔ จัดเป็นหลักธรรมส�าคัญทางพระพุทธ

ศาสนาซึ่งท�าให้ผู้ปฏิบัติได้อภิญญา ๖ คือ ได้ทั้งฤทธิ์ และความสิ้นอาสวกิเลส แต่งานวิจัยส่วนใหญ่ที่พบกลับมุ่ง

เน้นไปที่การวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งน�าหลักธรรมนี้มาประยุกต์ใช้ทางโลกโดยนัยที่ว่าเป็นธรรมเพื่อความส�าเร็จ ท�าให้

คนทั่วไปผู้มีได้ศึกษาธรรมอย่างถ่องแท้ พากันเข้าใจผิดว่าเป็นหลักธรรมทั่วไปส�าหรับคฤหัสถ์ มากกว่าที่จะเป็น

หลักปฏิบัติส�าคัญเพื่อความพ้นทุกข์พร้อมทั้งได้อภิญญา 

๒๓๔
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การศึกษาอโคจรที่มีผลกระทบต่อศรัทธาของชาวพุทธไทยในปัจจุบัน

A STUDY OF THE AGOCARA [WRONG PASTURE] IMPACTING 

ON THE FAITH OF THAI BUDDHISTS IN MODERN SOCIETY
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พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร., ผศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ **

บทคัดย่อ

  การวิจัยนี้ มี วัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ (๑) เพื่อศึกษาอโคจรในพระพุทธศาสนา (๒) เพื่อศึกษา

ปัญหาอโคจรในทรรศนะพระพุทธศาสนา (๓) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของอโคจรที่มีต่อศรัทธาของชาวพุทธไทย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร 

  ผลการวิจัยพบว่า 

  สถานทีอ่โคจรในพระไตรปิฎกคอืสถานท่ีท่ีพระภกิษไุม่ควรไปเข้าไป เพราะเข้าไปแล้วเป็นการไม่สมควร 

ไม่เหมาะสม โดยแยกเป็น ๒ ประเภท อโคจรที่เป็นบุคคล คือกลุ่มภิกษุเลวทราม ก็ดี จะเป็นภิกษุมีธรรมอันไม่

ก�าเริบก็ดี มีพฤติกรรรมที่มีหญิงแพศยาเป็นโคจร มีหญิงม่ายเป็นโคจร มีสาวเทื้อเป็นโคจร มีบัณเฑาะก์เป็นโคจร 

มีภิกษุณีเป็นโคจร มีเดียรถีย์และสาวกเดียรถีย์เป็นโคจร และ อโคจรที่เป็นสถานที่ สถานที่อยู่แห่งหญิงแพศยา 

สถานท่ีอยู่หญิงม่าย สถานที่อยู่สาวเทื้อ สถานที่เป็นที่อยู่บัณเทาะก์ สถานที่อยู่ของภิกษุณี โรงสุรา สถานที่อยู่

ของพวกเดียรถีย์และสาวกของเดียรถีย์ นอกจากนี้การคลุกคลี ก็นับว่าเป็นอโคจร ได้แก่ การคลุกคลีกับพระราชา 

มหาอ�ามาตย์ของพระราชา เดียรถีย์ สาวกเดียรถีย์ ด้วยการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ที่ไม่สมควร หรือเสพ คบกับบุคคล

ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ คนที่ไม่มีศรัทธา คนที่ไม่มีศีล ก็จัดเป็นอโคจร 

  ในอรรถกถาและคัมภีร์ปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค ได้กล่าวเพิ่มเติมอโคจร (โคจรวิบัติ) ไว้ ๒ ประการ

คือ (๑) อนาจารทางกาย คือความวิบัติทางพฤติกรรมทางกาย ได้แก่ ภิกษุลางรูปในพระศาสนานี้ แม้อยู่ในชุมนุม

สงฆ์ กไ็ม่กระท�าความย�าเกรง ยนืเบยีดบ้าง นัง่เบยีดบ้าง ซึง่ภกิษท้ัุงหลายผู้เถระ ยืนหน้า (ท่าน) บ้างนัง่หน้า (ท่าน) 

บ้าง นั่งอาสนะสูง (กว่าท่าน) บ้าง นั่งคลุมศีรษะบ้าง ยืนพูดบ้าง ยกมือขวักไขว่พูดบ้าง แสดงออกในกิริยาทางทาง

ต่างๆ ที่ขาดมารยาอันสมควร (๒) อนาจารทางวาจา ความวิบัติพฤติกรรมทางวาจา ได้แก่ ภิกษุลางรูปในศาสนา

นี้ แม้อยู่ในชุมนุมสงฆ์ก็ไม่ท�าความย�าเกรง ยังมิได้ขอโอกาสภิกษุผู้เถระ กล่าวธรรมะไป แก้ปัญหาไป สวดปาฏิ

โมกข์ไป ยืนพูดบ้าง ยกมือขวักไขว่พูดบ้าง แม้เข้าไปสู่ระแวกบ้าน กล่าวกะหญิงหรือเด็กหญิงโดยอาการพูดพล่าม

ไปเรื่อยๆ 

  สถานที่อโคจรของพระสงฆ์ที่มีผลกระทบต่อศรัทธาในสังคมปัจจุบัน พบว่า บุคคลก็ดี สถานที่ก็ดี ชื่อ

ว่าอโคจร ได้แก่ อโคจรที่เป็นบุคคล พบว่าคือหญิงแพศยา หญิงหม้าย สาวเทื้อ บัณเฑาะก์ ภิกษุณี การคลุกคลี

กับพระราชา มหาอ�ามาตย์ เดียรถีย์ สาวกเดียรถีย์ คนไม่มีศรัทธา คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ อโจรที่เป็นสถานที่ พบว่า

  * นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

  ** อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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คอืโรงสรุา แหล่งทีอ่ยูข่องสาวทนึทกึ แหล่งทีอ่ยูข่องหญงิหม้าย แหล่งทีอ่ยูข่องหญงิแพศยา แหล่งทีอ่ยูข่องภกิษณุี 

แม่ชี แหล่งที่อยู่ของบัณเฑาะก์ ห้างสรรพสินค้าอันเป็นแหล่งบันเทิงครบวงจร เช่น มีร้านสุรา ร้านอาหาร ร้านสะ

ปา ร้านนวดแผนไทย ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมส์ โรงภาพยนตร์ สนามรบ โรงแรง ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พักริมทาง 

ชายหาดทะเล แม้กระทัง้การท่องเทีย่วไปบนโลกอินเตอร์เนต็ดูและชมในสิง่ทีไ่ม่เหมาะสม กน็บัว่าเป็น อโคจรเช่น

กัน ส่วน ผลกระทบต่อศรัทธาไทยในปัจจุบัน พบว่า (๑) อโคจรที่มีผลกระทบต่อความเสื่อมของพระพุทธศาสนา 

(๒) อโคจรที่มีผลกระทบต่อความวิบัติในพระพุทธศาสนา คือ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ อาชีววิบัติ (๓) อโคจรที่มีผล

กระทบต่อความเชือ่ม่ันและศรทัธาของชาวพทุธไทย คือเกดิวกิฤตศิรทัธาต่อพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา (๔) อโคจร

ที่มีผลต่อพระพุทธศาสนาในอนาคต คือเกิดความไม่มั่นคงของพระพุทธศาสนา (๕) อโคจรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะ

ก่อให้เกิดแนวทางป้องกันแก้ไขโดยองค์กรสงฆ์คือมหาเถรสมาคม  

 

ค�าส�าคัญ : อโคจร, ผลกระทบ, ศรัทธาของชาวพุทธ

ABSTRACT

 This thesis the purpose of the study to three factors : (1) to study of Agocara [Wrong 

Pasture] in Buddhism (2) to study of Problem about Agocara [Wrong Pasture] in Buddhism view 

(3) to analysitical study of The Agocara [Wrong Pasture] of The Impact of The Faith of Thai Bud-

dhists in Modern Society. This study is a documentary research. The data presentation is based 

on descriptive form focusing on answering objectives and research questions.

  From the research it is found as follows :

  Location Agocara [Wrong Pasture] in Tipitaka found its place in orbit of the clergy 

in Buddhism. The sampling frame for the study into five factors : Around of Agocara [Wrong 

Pasture] by separate 2 the points :- Agocara in the position to be persons example of the pros-

titute, widow, old maid, eunuch, priestess [Buddhist Nun], they Ediirtiis or other religious priests 

ordained deacon in Buddhism and the hearer of them. Agocara in the position to be places 

for example the residence of a prostitute, widow, old maid, eunuch, priestess [Buddhist Nun], 

spirituous liquors factory, residence of they Ediirtiis or other religious priests ordained deacon 

in Buddhism and the hearer of them. Besides association its so call ‘Agocara’ with a persons 

example of the King, Pacha [Am-maat : government official], they Ediirtiis or other religious priests 

ordained deacon in Buddhism and the hearer of them, wring view orator and immoral man. In 

Visuddhimakkha so call ‘Gocara Falling Aways’ its the body Anacara and the speech Anacara 

[obscene] these are Agocara for monks. 

  The Agocara [Wrong Pasture] of the impact of the faith of Thai Buddhists in modern 

society it is found as follows : (1) The Agocara [Wrong Pasture] of the impact of the decline 

๒๓๗
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 ๑๒๗ แสวง อดุมศร,ี การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒๙.

in the Buddhism (2) The Agocara [Wrong Pasture] of the impact of the failure in Buddhism its 

morality of falling away, wiew of falling away and livelihood of falling away (3) The Agocara 

[Wrong Pasture] of the impact of the confidence and faith of Thai Buddhists in modern society 

means crisis of faith form Thai Buddhist society (4) The Agocara [Wrong Pasture] of the impact 

of the future of Buddhism and (5) The Agocara the thing that pappen in presentday will into 

cause bring about to repair protect and correct by Shangha organization (Sangha Association). 

Keywords: Agocara [Wrong Pasture], The Impact of The Faith, Thai Buddhists

๑. บทน�า
  โคจร หมายถึงสถานที่ท่ีไม่ควรเที่ยวไปส�าหรับบรรพชิตโดยตรง กล่าวคือเม่ือไปสถานท่ีที่ไม่ควรไป 

จะท�าให้เป็นอันตรายแก่พรหมจรรย์ และท�าให้อกุศลธรรมเจริญขึ้น เช่น สถานที่ที่ชื่อว่าเป็นอโคจร หมายถึง โรง

มหรสพ โรงสุรา โรงน�้าชา สถานที่เริงรมย์ สถานที่หญิงบริการทางเพศ ร้านค้าคาราโอเคาะ สถานที่อาบอบนวด 

ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น บุคคลที่ชื่อว่าเป็นอโคจร ท่านมุ่งหมายถึงสตรีที่เป็นหญิงแพศยา หญิงหม้าย สาวเทื้อ 

บัณเฑาะก์ ภิกษุณี โจร คนพาล ผู้คลุกคลีอยู่กับกลุ่มอ�ามาตย์ มหาอ�ามาตย์ เดียรถีย์ สาวกของเดียรถีย์ คนไม่มี

ศรัทธา นักเลงหญิง นักเลงสุรา คนพาล เป็นต้น ผลกระทบต่อศรัทธา หมายถึงผลกระทบด้านความเชื่อในแง่ลบ 

ที่เกิดกับพุทธศาสนิกชนในการพบเห็นพฤติกรรมของพระภิกษุสงฆ์ในการเที่ยวไปในสถานที่อโคจร หรือ คบหา

สมาคมกบับุคคลทีเ่ป็นอโคจร อนัเป็นบ่อเกดิของความเสือ่มศรทัธา และก่อให้เกิดการล่อแหลมในการละเมิดพระ

วินยับญัญตั ิส่วนปัญหาว่าด้วยเรือ่งอโคจร ปัญหาของภิกษุในพระพุทธศาสนาอันเกดิจากการเว้นจากการไม่เทีย่ว

ไปๆ มาๆ หรือ การเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตในสถานที่อโคจรเหล่านั้น เป็นพฤติกรรมของภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่

มีการคบหาสมาคม การสนทนา การพูดคุย การสนิทสนมกับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสถานที่ที่เป็นอโคจร ศรัทธา

นัน้หมายถึง ความเชือ่ความเลือ่มใสของชาวพทุธไทยทีม่ต่ีอพระพทุธศาสนา กล่าวคอืพระรตันตรยั ได้แก่ พระพทุธ 

พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นต้น และผลกระทบต่อศรัทธา หมายถึง ความเสื่อมศรัทธาของชาวพุทธจากตัวพระ

ภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่มีพฤติกรรมอันไม่ดีงาม ละเมิดพระวินัย ผิดศีล ผิดธรรมประพฤติตัวไม่เรียบร้อย 

เดินเที่ยวไปตามสถานที่อโคจรต่างๆ เมื่อคณะศรัทธาไทย ได้พบเห็นก็เกิดความเบื่อหน่วย คลายจากศรัทธาที่เคย

นับถือ จนเป็นเหตุน�ามาซึ่งวิกฤติศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ 

 ในสมยัพทุธกาลต้ังแต่พระบรมศาสดายงัทรงพระชนม์อยู ่เมือ่แรกตรสัรูย้งัมผีูน้บัถอืพระพุทธศาสนาไม่

มาก พระองค์ยงัไม่ทรงบญัญตัพิระวนิยัทีเ่ป็นข้อบงัคบั เป็นแต่ทรงแสดงธรรมแนะน�าให้ปฏบิตัเิท่านัน้ เพราะบคุคล

เหล่านั้นเคยเล่าเรียนมีความรู้สูงมาแล้ว ทั้งเป็นผู้เบื่อหน่ายในทางโลกมาแล้วก็มี เช่น กษัตริย์ พราหมณ์ อ�ามาตย์ 

เศรษฐี คฤหบดี เป็นต้น เมื่อได้ฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธา ความเชื่อ และมีความเลื่อมใสในค�าสอนของพระองค์ แล้ว

ก็ตั้งใจปฏิบัติตามค�าสั่งสอนและตามจรรยาที่พระพุทธเจ้าทรงแนะน�าสั่งสอน ซึ่งในครั้งพุทธกาลนั้น พระพุทธเจ้า

ทรงส่งภิกษุทัง้หลายให้ไปเทีย่วประกาศพระศาสนาในทศิต่างๆ เม่ือมีผู้เชือ่และเล่ือมใสในพระพุทธศาสนามากขึน้ 

และเมื่อมีผู้ที่ศรัทธาเข้ามาสู่พระพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อยๆ ๑๒๗ ต่อมาจึงเริ่มมีผู้ประพฤติไม่ดีเข้ามาบวชในศาสนา

ของพระองค์ ซึง่ได้กระท�าในสิง่ทีไ่ม่สมควรขึน้ พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้า จงึทรงได้บญัญตัพิระวินยัขึน้ เพือ่
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ป้องกันความเส่ือมเสียอันจะปรากฏแก่พระศาสนา และเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธ

ศาสนา การบัญญัติสิกขาบทจึงเป็นปฐมบทของพระวินัย ๑๒๘ 

 ในสมัยพทุธกาล สถานทีอ่โคจรส�าหรบัพระภกิษสุงฆ์ มไีม่มากเหมอืนปัจจบุนั และในการออกบวชของ

คนสมัยปัจจุบันก็จะต่างจากในสมัยก่อน ดังนั้น การรักษาพระธรรมวินัยจึงไม่เคร่งครัด จึงมีข่าวอยู่บ่อยๆ ที่พระ

ภิกษทุ�าตวัไม่เหมาะสม ท�าให้คนเสือ่มศรทัธาในเรือ่งของศาสนา แม้ว่าพุทธพจน์ท่ีพระองค์ทรงตรสัไว้ว่า “อานนท์ 

ธรรมและวนัิยใดทีต่ถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทัง้หลาย ธรรมและวนิยันัน้ จะเป็นศาสดาของเธอทัง้หลาย 

เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว” ๑๒๙ เหตุที่ทรงตรัสเช่นนี้เพื่อป้องกันการเสื่อมศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และให้พระภิกษุ

ปฏิบัติอยู่ในสิกขาบทมิให้ละเมิดพระวินัย พระสงฆ์จึงควรประพฤติตามพระวินัย และวางตัวให้เข้ากับสถานที่จะ

ไปให้เหมาะสม สถานที่ที่ไม่ควรเที่ยวไป พฤติกรรมเกี่ยวกับบรรพชิตหรือพระสงฆ์โดยตรง เมื่อไปสถานที่ที่ไม่ควร

ไปจะท�าให้เป็นอันตรายแก่พรหมจรรย์ เช่น ในกรณีที่พระภิกษุสงฆ์ ไปเดินซื้อของ หนังสือเรียนตามศูนย์การค้า 

ซึ่งเป็นที่อโคจร ถือว่าผิดวินัยสงฆ์ เพราะพระพุทธองค์ทรงห้ามซื้อขายและพระสงฆ์ต้องปลงอาบัติ 

  ปัญหาที่เกิดขึ้นส�าหรับพระสงฆ์บางรูปที่ไม่เข้าใจพระธรรมวินัย ประพฤติตนไม่เหมาะสมนุ่งห่มไม่

เรียบร้อย ไม่สารวมระวงัในสถานที ่ทีเ่ป็นอโคจรไม่เหมาะสม ปัญหาเหล่านีก้จ็ะส่งผลให้ชาวบ้านขาดความศรทัธา

ขาดความเล่ือมใสในพระสงฆ์ ส่วนผูท่ี้เล่ือมใสศรัทธาแล้ว กเ็กดิการท้อใจ หรอืเลิกศรทัธาไป เพราะความประพฤติ

ไม่เหมาะสมของพระภิกษุนั่นเอง พระธรรมเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริง ที่จะให้ออกจากวัฎฎะสงสารได้ เพราะ

ฉะนั้น สิ่งส�าคัญคือการศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจ เมื่อมีความเข้าใจแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามจึงมีอุปนิสย

โคจร ย่อมเจริญด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา ทรงแสดงถึงอารักขโคจร ซึ่งหมายความถึงการรักษา การ

สารวมไม่ให้จติเป็นไปกับอกุศล เหน็ประโยชน์ของกศุล รกัษาไม่ให้เกิดอกุศล เมือ่อบรมเจรญิปัญญาระลกึรู้สภาพ

ธรรมตามความเป็นจริงก็ละอกุศล ขณะสติปัฏฐานเกิด เป็นอุปนิพันธโคจร คือขณะนี้เองไม่มีเรา มีแต่เพียงสภาพ

ธรรมเท่านัน้ทีเ่กดิขึน้และดบัไปในการประพฤตปิฏบิตัติามหลักธรรมวนัิยของพระพุทธองค์ เป็นการรักษาสืบทอด

และยังเป็นการเผยแผ่อายพุระพุทธศาสนาให้ยัง่ยนืยาวนานต่อไป ในการประพฤตปิฏบิตัพิรหมจรรย์ของพระภกิษุ

นั้น มิใช่เพื่อเป็นการหลอกลวงชาวบ้าน ไม่ใช่เพื่อลาภยศชื่อเสียง ไม่ใช่เพื่อได้รับการยกย่องชมเชย หรือเพียงเพื่อ

ให้คนทั้งหลายได้รู้จักว่า การประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เป็นค�าสอนของพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่พระพุทธองค์ตรัส

แก่ภิกษุทั้งหลายว่า การประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อส�ารวมระวัง เพื่อละ เพื่อคลายก�าหนัด เพื่อดับทุกข์ ๑๓๐

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  ๒.๑ เพื่อศึกษาอโคจรในพระพุทธศาสนา 

 ๒.๒ เพื่อศึกษาปัญหาอโคจรในทรรศนะพระพุทธศาสนา   

 ๒.๓ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของอโคจรที่มีต่อศรัทธาของชาวพุทธไทย 

 ๑๒๘ ว.ิม. (ไทย) ๑/๓๙/๒๗-๒๙.

 ๑๒๙ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 

  ๑๓๐ ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๓๘/๒๖. 
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๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจาก

คมัภร์ีในพระพทุธศาสนาเถรวาท ซึง่มีล�าดับดังนี ้๑) ศกึษารวบรวมข้อมลูเรือ่ง “อโคจร” จากคัมภร์ีพระพุทธศาสนา

เถรวาท ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ พระไตรปิฎกและอรรถ

กถา แปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๔ และคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง เช่นคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเสส

ชื่อวิสุทธิมรรค วิมุตติมรรค และต�าราต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒) จัดท�าข้อมูลตามกรอบวัตถุประสงค์ในการวิจัย ๓ จัด

ล�าดบัข้อมลูทีค้่นคว้ามาให้มีความสมัพนัธ์หรอืสอดคล้องกนัอย่างเป็นระบบ ๔) น�าข้อมลูเหล่านัน้มาศกึษาทบทวน 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วประมวลจากผลงานวิจัยเพื่อน�าเสนอผลงานผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

แล้วน�ามาแก้ไข ปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ ๕) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลจัดเรียงล�าดับและแยกแยะข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาตามจุดประสงค์ของการวิจัย ตลอดจนการเรียบเรียงแล้วสรุปการวิจัยผลและข้อเสนอแนะ

โดยการน�าเสนอผลการวิจัยเป็นวิธีภาษา ความเรียงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

๔. สรุปผลการวิจัย
  อโคจรที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก พบว่า อโคจรที่เป็นบุคคล กลุ่มที่ถูกระแวง ถูกรังเกียจ ตั้งข้อสงสัย 

และถูกโพนทะนา ว่ากล่าว คือ กลุ่มภิกษุเลวทรามก็ดี จะเป็นภิกษุมีธรรมอันไม่ก�าเริบก็ดี มีพฤติกรรรมมีหญิง

แพศยาเป็นโคจร มหีญงิม่ายเป็นโคจร มสีาวเทือ้เป็นโคจร มีบณัเฑาะก์เป็นโคจร มีภกิษณุเีป็นโคจร กลุ่มท่ีผู้ปฏบิตัิ

มิให้สงฆ์ยินดี คือ กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์ เป็นผู้มีหญิงแพศยาเป็นโคจร มีหญิงม่ายเป็นโคจร มีสาวเทื้อเป็น

โคจร มีบัณเฑาะก์เป็นโคจร หรือมีภิกษุณีเป็นโคจร กลุ่มพวกหนักในความคิดผิด ได้แก่ พวกเดียรถีย์ ส่วน อโคจร

ที่เป็นสถานที่ สถานที่เป็นที่อยู่แห่งหญิงแพศยา สถานที่เป็นที่อยู่หญิงม่าย สถานที่เป็นที่อยู่สาวเทื้อ สถานที่อยู่

ของบัณเฑาะก์ สถานที่อยู่ของภิกษุณี โรงสุรา และสถานที่อยู่ของพวกเดียรถีย์และสาวก 

  อโคจรที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก พบว่า อโคจรในฐานะบุคคลต้องห้าม ๕ จ�าพวก คือ หญิงแพศยา 

หญิงหม้าย สาวเทื้อ มีบัณเฑาะก์ และภิกษุณี อโคจรในฐานะสถานที่ ได้แก่ ร้านสุรา ที่อยู่ของหญิงแพศยา ที่อยู่

ของหญิงขายบริการทางเพศ ที่อยู่ของสาวเทื้อ ที่อยู่ของบัณเฑาะก์ อโคจรในฐานะพฤติกรรมการคลุกคลี สมคบ

สมาคม ไปมาหาสู่ที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ พฤติกรรมการคลุกคลีกับพระราชา มหาอ�ามาตย์ของพระราชา เดียรถีย์ 

สาวกเดียรถีย์ ด้วยการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ที่ไม่สมควร หรือเสพ คบกับบุคคลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ คนที่ไม่มีศรัทธา คน

ที่ไม่มีศีล 

  นอกจากนี้ในสุตตันตปิฎก ยังพบว่า “เมื่อพระภิกษุเข้าสู่ละแวกบ้าน เดินไปตามถนนไม่ส�ารวม เดิน

มองช้าง มองม้า มองรถ มองพลเดินเท้า มองสตรี มองบุรุษ มองเด็กชาย มองเด็กหญิง มองร้านตลาด มองหน้า

มุขเรือน มองข้างบน มองข้างล่าง มองทิศน้อยทิศใหญ่ แม้นี้ก็ตรัสเรียกว่า อโคจร” เพราะการมองสิ่งที่เป็นข้าศึก

อนัก่อให้เกดิกเิลส โดยอาการอันไม่ส�ารวม มองข้างล่าง มองข้างบน เป็นต้น มีอาการคล้ายคนจติใจเหล่อลอย การ

มองสิ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นบ่อเกิดของอกุศลจิต 

 อโคจรทีป่รากฏในพระอภธิรรมปิฎก พบว่ามปีรากฏในคัมภีร์วภัิงค์ คือภิกษบุางรูปในธรรมวนิยันี ้เป็น

ผูม้หีญงิแพศยาเป็นโคจร มีหญิงหม้ายเป็นโคจร มีสาวเทือ้เป็นโคจร มบีณัเฑาะก์เป็นโคจร มภีกิษุณเีป็นโคจร หรอื 

มีร้านสุราเป็นโคจร เป็นผู้อยู่คลุกคลีกับพระราชา มหาอ�ามาตย์ของพระราชา เดียรถีย์ สาวกเดียรถีย์ ด้วยการ

คลุกคลีกับคฤหัสถ์ที่ไม่สมควร หรือเสพ คบ เข้าไปนั่งใกล้ตระกูล ที่ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส ไม่เป็นดุจบ่อน�้า มักด่า

๒๔๐
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และบริภาษ ปรารถนาแต่สิ่งที่มิใช่ประโยชน์ ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่เกื้อกูล ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ผาสุก ไม่ปรารถนา 

ความหลุดพ้นจากโยคะแก่พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และ อุบาสิกาเช่นนั้น นี้เรียกว่า อโคจร 

  ปัญหาอโคจรในทรรศนะพระพุทธศาสนา ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๒ พบว่าในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและ

คัมภีร์วิมุตติมรรค พบว่าโคจร มี ๒ ประการ คือโคจรวิบัติ และโคจรสมบัติ ๑) โคจรสมบัติ (โคจรสัมปันโน) คือ 

โคจรหรือสถานที่ไปเหมาะสม ควรเข้าไป ควรเท่ียวไปเพ่ือบิณฑบาต คือภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโคจรและมารยาท 

(อาจารโคจรสมบัติ) ๒) โคจรวิบัติ (โคจรวิปันโน) คือโคจรหรือสถานที่ไปไม่เหมาะสม ไม่ควรเข้าไป ไม่ควรซ้อง

เสพ เป็นอุปกิเลส เป็นมลทินของสมณะ ย่อมจะเป็นที่รังเกียจของผู้ที่ได้เห็นหรือได้ยิน สถานที่ก็ดี บุคคลก็ดี จัด

เป็นอโคจรวิบัติ เพราะพฤติกรรมดังกล่าว เป็นอาการไม่ดีไม่งาม เป็นที่รังเกียจ จึงได้ชื่อว่า โคจรวิปันนะ คือผู้มี

โคจรวิบัติ โคจร คือสถานที่ไปวิบัติ นอกจากนี้ยังหมายถึงความวิบัติอื่นอีก คือความละเมิดทางกาย ความละเมิด

ทางวาจา ความละเมิดทัง้ทางกายท้ังทางวาจา นีท่้านเรียกว่า อนาจาระ ความเป็นผู้ทศุลีแม้ท้ังหมด ก็ชือ่ อนาจาระ

จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปและท�าการจ�าแนกประเภทของอโคจร ได้ ดังนี้ 

  ๑) ปัญหาอโคจรในฐานที่เป็นบุคคลที่ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าใกล้ เมื่อว่าโดยบุคคลได้แก่ หญิงแพศยา 

หญิงหม้าย สาวเทื้อ บัณเฑาะก์ ภิกษุณี การคลุกคลีกับพระราชา มหาอ�ามาตย์ เดียรถีย์ สาวกเดียรถีย์ คนไม่มี

ศรัทธา คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ 

  ๒) ปัญหาอโคจรในฐานะที่เป็นสถานที่ไม่ควรเข้าใกล้ ไม่ควรไปๆ มาๆ ได้แก่ โรงสุรา แหล่งที่อยู่ของ

สาวทึนทึก แหล่งที่อยู่ของหญิงหม้าย แหล่งที่อยู่ของหญิงแพศยา แหล่งท่ีอยู่ของภิกษุณี แม่ชี แหล่งท่ีอยู่ของ

บัณเฑาะก์ ห้างสรรพสินค้าอันเป็นแหล่งบันเทิงครบวงจร เช่น มีร้านสุรา ร้านอาหาร ร้านสะปา ร้านนวดแผนไทย 

ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมส์ โรงภาพยนตร์ เป็นต้น

  ๓) ปัญหาอโคจรในฐานะที่เป็นอาจารท่ีไม่ควรท�า คือ อนาจารทางกาย ได้แก่ ภิกษุบางรูปในพระ

ศาสนานี้ แม้อยู่ในชุมนุมสงฆ์ ก็ไม่กระท�าความย�าเกรง ยืนเบียดบ้าง นั่งเบียดบ้าง ซึ่งภิกษุทั้งหลายผู้เถระ ยืนหน้า 

(ท่าน) บ้างนั่งหน้า (ท่าน) บ้าง นั่งอาสนะสูง (กว่าท่าน) บ้าง นั่งคลุมศีรษะบ้าง ยืนพูดบ้าง ยกมือขวักไขว่พูดบ้าง 

เมื่อภิกษุผู้เถระไม่สวมรองเท้าจงกรมอยู่ ตนสวมรองเท้าจงกรมบ้าง เมื่อท่านจงกรมอยู่ในที่จงกรมต�่า ตนจงกรม

อยู่ในที่จงกรมสูงบ้าง เมื่อท่านจงกรมอยู่ที่พื้นดิน ตนจงกรมบนที่จงกรมบ้าง ยืนแทรกบ้าง นั่งแทรกบ้าง ซึ่งภิกษุ

ผูเ้ถระกนัภกิษใุหม่ด้วยอาสนะบ้าง ยงัไม่ทนัขอโอกาสภกิษผุูเ้ถระ แม้ในเรอืนไฟ ขนฟืนไป ปิดประตไูป แม้ทีท่่าน�า้

เดินเสียดสีภิกษุผู้เถระลงไปบ้าง ลงก่อนบ้าง เบียดอาบบ้าง อาบก่อนบ้าง เบียดขึ้นบ้างขึ้นก่อนบ้าง แม้เข้าไปสู่

ละแวกบ้านก็เดินเบียดเสียดภิกษุผู้เถระไปบ้างไปก่อนท่านบ้าง หลีกขึ้นหน้าพระเถระไปบ้าง อนึ่ง ห้องเรือนของ

ตระกลูทัง้หลายทีเ่ป็นห้องลบัและเขาปิดไว้ ซึง่เป็นทีก่ลุสตรกีลุกมุารีนัง่กนั กผ็ลนุผลนัเข้าไปในห้องนัน้บ้าง ลบูคล�า

ศีรษะเดก็ชายบ้าง นีเ้รยีกว่า อนาจารทางกาย (พฤตกิรรมท่ีประพฤตไิม่เหมาะสมทางกาย) ส่วน อนาจารทางวาจา 

คอื ภกิษลุางรปูในศาสนานี ้แม้อยูใ่นชมุนมุสงฆ์กไ็ม่ท�าความย�าเกรง ยังมิได้ขอโอกาสภิกษผูุ้เถระ กล่าวธรรมไป แก้

ปัญหาไป สวดปาฏิโมกข์ไป ยืนพูดบ้าง ยกมือขวักไขว่พูดบ้าง แม้เข้าไปสู่ระแวกบ้าน กล่าวกะหญิงหรือเด็กหญิง

อย่างนี้ว่า “แน่ะแม่ ผู้มีชื่ออย่างนี้ ผู้มีโคตรอย่างนี้ ข้าวต้มยังมีอยู่หรือ ข้าวสวยมีอยู่หรือ ของเคี้ยวมีอยู่หรือ” พูด

พล่ามไปว่า “อาตมาจักดื่มอะไร จักเคี้ยวอะไร จักฉันอะไร” หรือว่า “ท่านทั้งหลายจักให้อะไรแก่อาตมา” ดังนี้ 

นี้เรียกว่า อนาจารทางวาจา 

  ๔) ปัญหาอโคจรในฐานทีเ่ป็นถ้อยค�าทีไ่ม่ควรพูด ได้แก่ ๑. หมวดอโคจรกถา ๕ คือ การล่อลวง (กหุนา) 

การพูดป้อยอ (ลปนา) การพูดท�าเป็นบุ้ยใบ้ บอกใบ้ (เนมิตตกา) การพูดบีบบังคับ (นิปเปสิกตา) การพูดหาลาภ
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ด้วยลาภ (ลาเภน ลาภ� นิสิคึสชนตา) ๒. หมวดกุหนวัตถุ (การพูดโกหก) คือ กุหนวัตถุเกี่ยวด้วยปัจจัย กุหนวัตถุ

เกี่ยวด้วยการพูดเลียบๆ เคียงๆ กุหนวัตถุเกี่ยวด้วยอิริบาบถ ๓. หมวดดิรัจฉานกถา ๓๒ และ วิคคหกถา (ถ้อยค�า

ที่ท�าให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน) 

  (๕) ปัญหาอโคจรในฐานที่เป็นอาชีพที่ไม่ควรท�า ได้แก่อเนสนา ๒๑ และอาชีววิบัติ ได้แก่ พฤติกรรม

แห่งอาชีววิบัติ ได้แก่ ภิกษุผู้ปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบง�า ย่อมอวดอุตริมนุสธรรม อันไม่มีไม่เป็นจริง 

เพราะเหตอุาชวีะ เพราะการณ์อาชวีะ ภกิษถุงึความเทีย่วชกัสือ่ เพราะเหตุอาชีวะ เพราะการณ์อาชีวะ ภกิษกุล่าว

ว่า ภิกษุใดอยู่ในวิหารของท่าน ภิกษุนั้นเป็นอรหันต์ เพราะเหตุอาชีวะ เพราะการณ์อาชีวะ ภิกษุณีขอโภชนะอัน

ประณีตเพื่อประโยชน์ตนมาฉัน เพราะเหตุอาชีวะ เพราะการณ์อาชีวะ ภิกษุไม่อาพาธ ขอแกงหรือข้าวสุก เพื่อ

ประโยชน์ตนมาฉัน เพราะเหตุอาชีวะ เพราะการณ์อาชีวะ อาบัตินี้นั้นรวมเรียกว่า อาชีววิบัติ เพราะการออกปาก

ขอเป็นวิจีวิญญัติ

 อโคจรในฐานะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อศรัทธาชาวพุทธ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ พบว่า 

  ผลกระด้านพระธรรมวินัย จากการศึกษาพบว่า อโคจร เป็นได้เป็นข้อห้ามท่ีปรากฏอยู่ในพระปาฏิ

โมกข์กล่าวคือศีล ๒๒๗ ของภิกษุ แต่เป็นอโคจรที่เป็นอนาจาระ (กิริยามารยาทอันไม่เหมาะสม ไม่สมควร) สิ่งที่

เป็นสถานที่ที่ภิกษุไม่ควรสัญจรเข้าไปเพื่อบิณฑบาต หรือเพื่อคบหาสมาคมกับอโคจรทั้ง ๖ ประการนั้น เมื่อภิกษุ

ละเมดิอโคจรและอนาจาระแล้ว ก็ถกูตฉินินนิทา ถกูต้องข้อระแวงสงสยั โจทย์ขานกนัในหมู่ประชาชนในทางเสียๆ 

หายๆ ในด้านพระวินัยเรียกว่า อภิสมาจาร คือธรรมเนียมของภิกษุ ซึ่งภิกษุในธรรมวินัยจะไม่ละเมิดสิกขาบทที่

พระพุทธเจ้าห้ามแม้เพราะเหตุแห่งชีวิต และจะกระท�าตามข้อที่ทรงอนุญาต เป็นผู้มีความส�ารวมระมัดระวังใน

ปาฏิโมกข์สังวรศีล ส�ารวมในอินทรีสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล และ ปัจจยสันนิสสิตศีล ผลกระทบจากอโคจรใน

ด้านพระธรรมวนัิยนี ้เม่ือภกิษลุะเมดิ กจ็ะกลายเป็นผูท้ศุลี ไม่มีความละอาย มีพฤติกรรมหลอกลวงคนอ่ืนเล้ียงชีพ 

ขาดสมัมาคารวะในอาจาระและโคจร ท�าความเสือ่มเสยีในเกดิขึน้ในท่ามกลางสงฆ์และก่อให้เกดิอธกิรณ์อ่ืนๆ อีก

ตามมา ดังนั้น ค�าว่า ภิกษุ คือผู้ขอโดยเอื้อเฟื้อ และภิกษุคือผู้เห็นภัยในวัฏฏะเพราะละอกุศลธรรมได้ ก็จะขาดไป 

เพราะมีพฤติกรรมไม่เคารพในพระธรรมวินัย 

  ด้านละเมิดอโคจร และอาจาระของภิกษุนี้ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีผลกระทบในด้านพระธรรมวินัย

โดยตรง จะเหน็ได้จากจดุประสงค์ของการบญัญตัพิระวนิยัท่ีชัดเจน เช่น จดุประสงค์เพ่ือประโยชน์แก่พระสงฆ์โดย

ส่วนรวม ได้แก่ (๑) สงัฆะสฏุตุายะ เพือ่ความยอมรบัว่าดแีห่งสงฆ์ คือเพ่ือความดงีามของสถาบนัสงฆ์ทัง้หมดโดย

รวม ที่ยอมรับว่าดีแห่งสงฆ์นั้น หมายถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติโดยการบังคับ กดขี่ตามพระพุทธอ�านาจ แต่ทรง

บัญญัติสิกขาบทโดยการยอมรับจากสงฆ์ว่าที่บัญญัติเช่นนี้เป็นส่ิงท่ีดีแก่ส่วนรวม เพ่ือให้เกิดผลดีร่วมกันและทุก

ฝ่ายต่างให้การยอมรับ (๒) สังฆะผาสุตายะ เพื่อความผาสุกของพระสงฆ์ หมายถึง เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย

ดี นอกจากพระสงฆ์จะอยู่ร่วมกันด้วยความเรียบร้อยแล้วต้องเกิดความสบายแก่ทุกฝ่ายด้วย 

  ผลกระทบในฝ่ายการบัญญัติพระวินัยที่เป็นประโยชน์เฉพาะบุคคล ได้แก่ (๑) ทุมมังกูนัง ปุคคะลานัง 

นิคคะหายะ เพื่อก�าราบคนหน้าด้าน ไม่มียางอาย หมายถึง หากพระองค์ไม่บัญญัติสิกขาบทชี้โทษให้เห็นว่าอะไร

ถูกอะไรผิด อะไรมีโทษน้อยอะไรมีโทษมาก คนที่หน้าด้านไร้ยางอายเหล่านี้เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็จะท�าอะไรได้ทุก

อย่างตามใจชอบ เพราะถือว่าไม่มีข้อห้าม (๒) เปสะลานัง ภิกขูนัง ผาสุวิหาระตายะ เพื่อความอยู่ผาสุกของภิกษุ

ผูม้ศีลี หมายถงึ การบัญญัติสกิขาบทกเ็พือ่อนเุคราะห์ผูท้ีม่ศีีล คนเหล่านีม้กัจะมคีวามละอายสงบเสงีย่มเรยีบร้อย 

อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่สร้างความร�าคราญให้แก่ผูอ้ืน่ หากพระองค์ไม่บญัญตัสิิกขาบท ท่านท่ีมีศีลเหล่านีก้จ็ะอยู่ด้วย
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ความล�าบาก เพราะจะถูกรบกวนจากคนที่ไร้ยางอายคอยสร้างปัญหาสร้างความร�าคราญให้

  ผลกระทบตามจุดประสงค์เพือ่ประโยชน์คอืความดงีามแห่งชวีติ ได้แก่ (๑) ทฏิฐะธมัมกิานงั อาสะวานัง

สังวะรายะ เพื่อปิดกั้นโทษความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน หมายถึง การบัญญัติสิกขาบทเพราะค�านึงถึงผลดี

และผลร้ายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้บวช เช่น ถูกชกต่อย, ถูกตีด้วยไม้, ถูกตัดมือตัดเท้า, ถูกลงโทษตามกฎหมาย

บ้านเมืองในลักษณะต่างๆ ตามสมควรแก่ความผิด ตลอดถึงการเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นต้น เมื่อพระองค์

ทรงบัญญัติสิกขาบทแล้ว จะท�าให้ผู้บวชมีความส�ารวมระวังมากขึ้น เป็นการป้องกันไม่ให้โทษดังกล่าวเกิดขึ้นใน

ขณะทีก่�าลงับวชอยู ่(๒) สมัปะรายกิานงั อาสะวานงั ปะฏิฆาตายะ เพือ่ปิดกัน้โทษความเสียหายทีจ่ะเกดิในอนาคต 

เป็นการป้องกันผลร้ายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้บวชในอนาคต อันเนื่องมาจากผลแห่งบาปกรรมที่ไม่ส�ารวมระวัง

ในความเป็นพระ ท่านแสดงโทษของการผิดศีลไว้ ดังนี้ บ้านแตกสาแหรกขาด ทรัพย์สมบัติล่มจม ร่างกายเกิดโรค

ภัยเบียดเบียน 

 ผลกระทบตามจุดประสงค์เพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชน ได้แก่ (๑) อัปปะสันนานัง วา ปะสาทา

ยะ เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส (๒) ปะสันนานัง วา ภิยโยภาวายะ เพื่อให้ผู้เลื่อมใสแล้วมีความ

เลื่อมใสยิ่งขึ้น ประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนทั้งสองข้อนี้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเอง คือเมื่อคนเป็นอันมากได้

เห็นพระสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยศีล งดงามด้วยอาจาระ ก็จะเกิดความเลื่อมใส และผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็จะเกิดศรัทธา

มากยิ่งขึ้น น�าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามธรรมะค�าสั่งสอนเพื่อเข้าสู่ความดีที่สูงยิ่งขึ้นไป

  ผลกระทบในด้านจดุประสงค์เพือ่ประโยชน์แก่พระศาสนา ได้แก่ (๑) สัทธมัมัฏฐยิา เพ่ือความด�ารงม่ัน

แห่งพระสัทธรรม คือ เมื่อมีการบัญญัติสิกขาบท ภิกษุทั้งหลายย่อมเรียนสิกขาบทและพระพุทธวจนะเมื่อปฏิบัติ

สกิขาบทตามทีท่รงบัญญัติไว้ ย่อมได้บรรลโุลกุตตรธรรม ทีต่นจะพงึบ�าเพญ็ข้อปฏบิตัแิล้วบรรลไุด้ด้วยความปฏบิตัิ 

เพราะฉะนั้น พระสัทธรรมทั้งหมด ชื่อว่าเป็นสภาพตั้งอยู่ยั่งยืนนานด้วยสิกขาบทบัญญัติ (๒) วินะยานุคะหายะ 

เพื่ออนุเคราะห์พระวินัย คือเพื่อให้ภิกษุเคารพในวินัย อันเป็นกฎระเบียบเเบบแผน ขนบธรรมเนียมที่ทรงบัญญัติ

ไว้ ให้บังเกิดมีผลในการปฏิบัติตามหลักการอย่างหนักแน่นมั่นคง

 ผลกระทบด้านการปกครอง จากการศึกษาพบว่า พระพทุธองค์ทรงต�าหนพิฤตกิรรมของภกิษทุีป่ระพฤติ

ละเมิดพระธรรมวินัย เช่นการไปในสถานที่ที่ไม่ควรไป การคบกับบุคคลที่เป็นอโคจร การขาดกิริยามารยาทที่

งดงาม การด�ารงตนไม่เหมาะสมที่เป็นไปตามพระธรรมวินัย ผลกระทบด้านการปกครอง คณะสงฆ์ส่วนใหญ่เกิด

ภาพลบ ท�าให้ประชาชนมองว่าระบบการปกครองคณะสงฆ์ทีป่กครองโดยพระธรรมวนิยัไม่สามารถท�าให้ภิกษสุงฆ์

ประพฤติตามได้ ไม่เคารพพระธรรมวินัยแล้ว ท�าตามอ�าเภอใจ บวชเข้ามาเพื่อสั่งสม เพื่อความมักมาก เพื่ออยาก

เป็นใหญ่ ซึ่งซ้อนแย้งกับหลักตัดสินพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ อาจสะท้อนให้เห็นถึงผลกระ

ทบด้านอื่นๆ อีกด้วยคือผลกระทบทางด้านระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ที่ ยังไม่ทั่วถึงไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถ

ให้เข้าถงึและความเข้าใจในพระธรรมวนิยัแก่ผูท้ีบ่วชเข้ามาในพระพุทธศาสนาได้อย่างเตม็ท่ีและท่ัวถงึ อีกประการ

หนึ่งกระบวนการรับคนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาอาจมีขั้นตอนที่ไม่รัดกุม มีช่องว่างให้คนที่ฉวยโอกาสเข้ามา

บวชเพือ่หาผลประโยชน์และสร้างฐานอ�านาจ โดยอาศัยศรทัธาจากประชาชนท่ีมีเป็นต้นทุนเดมิต่อพระพุทธศาสนา

อยู่แล้ว ผลกระทบทางด้านการปกครองจึงเกิดปัญหา อีกนัยหนึ่งระบบการปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบัน เป็น

ระบบรวมศูนย์อ�านาจ ไม่ได้กระจายอ�านาจในการดูแลพระภิกษุสามเณรได้อย่างทั่วไป 

 ผลกระทบด้านความเชื่อมั่นและวิกฤติศรัทธาประชาชน จากการวิจัยพบว่า ประชาชนที่ได้พบเห็น

พฤติกรรมการประพฤติละเมิดอโคจรของภิกษุสงฆ์ในปัจจุบันแล้ว เกิดความเสื่อมศรัทธาจากประชาชน โดยส่วน
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หนึ่งมองภาพคณะสงฆ์ไทยในทางที่เสียหาย ไม่ก่อให้เกิดศรัทธา ซึ่งสอดคล้องกับที่พันเอกเกื้อ ชัยภูมิ ได้กล่าวไว้

ว่า ในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนพบเห็นพระภิกษุสงฆ์ไปปรากฏตัวตามห้างสรรพสินค้า ในขณะเลือกซื้อสินค้า ที่ไม่

เหมาะสม ไม่เกื้อกูลแก่สมณภาวะ สมณวิสัย เช่น เลือกซื้อซีดี วีซีดีคาราโอเกะ หรือสื่อลามก หรือออกมาเรียกร้อง

สทิธทิางการเมอืงหน้ารฐัสภา และแม้แต่ตามสถานทีท่่องเทีย่วบางทีบ่างแห่งทีพ่ระสงฆ์ไม่ควรไป ซึง่เรยีกว่า อโคจร 

ซึง่สอดคล้องกบัค�าบอกเล่าของพทุธศาสนกิชนทีก่ล่าวถงึพฤตกิรรมของพระสงฆ์ท่ีตนเคยเหน็ หรอืเคยได้ยินได้ฟัง 

ผ่านแบบสอบถามปลายเปิดว่า พระสงฆ์ไปในทีอ่โคจร เช่น เดนิอยูใ่นห้างสรรพสนิค้า เทีย่วสถานบนัเทงิ เข้าไปใน

สถานที่เริงรมย์ในคราบประชาชนทั่วไป เที่ยวกลางคืนดื่มสุราโดยปลอมแปลงตนกลางวัน แต่งกายเป็นพระภิกษุ 

กลางคนืเป็นแต่งกายเป็นฆราวาสออกเทีย่วราตร ีเดินเบียดเสยีดสกีา เลอืกซือ้สนิค้า เดนิเลอืกเช่าพระตามร้านค้า 

เป็นต้น บางครั้งก็อยู่ตามที่มีการประท้วงทางการเมือง เป็นการบวชแต่ไม่อยู่วัด ชอบเที่ยวทั้งวันไม่กลับวัด กลาย

เป็นพระสงฆ์ปลอมหรือแต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์ ปรากฏการณ์ต่างๆ เหล่านี้ท�าให้พุทธศาสนิกชนพบเห็นรู้สึก

รับไม่ได้ เรื่องนี้คิดว่า ถ้าพระภิกษุสงฆ์ไปเดินด้วยอาการดังกล่าว ห้างสรรพสินค้าก็จัดเป็นอโคจรส�าหรับพระสงฆ์

สามเณรแน่นอน เพราะสิ่งของที่ไปซื้อนั้นไม่เกื้อกูลต่อสมณภาวะ และพฤติกรรมพระภิกษุเองก็ไม่ส�ารวม จะเสีย

มากกว่าได้ ในประเด็นดังกล่าวนี้เป็นการท�าลายศรัทธาไทยให้หมดไป ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและจุดมุ่งหมาย

ของการบัญญัติพระวินัยที่ว่า “ไม่เป็นไป เพื่อความเลื่อมใสของชนที่ยังไม่เลื่อมใส” หรือ “มีพฤติกรรมที่ท�าให้คน

ที่เลื่อมใสอยู่แล้ว มีความเลื่อมใสยิ่งๆ ขึ้นไปอีก” โดยนัยตรงกันข้ามกลับ “มีพฤติกรรม ท�าคนที่มีความเสื่อมใสอยู่

แล้วเสื่อมคลายจากความเลื่อมใส” ในกรณีดังกล่าวนี้จะเรียกว่า “วิกฤตศรัทธาที่ต่อมีพระภิกษุสงฆ์ ผู้อโคจรเป็น

วิสัย” ก็ได้  ผลกระทบด้านความเสื่อมของพระพุทธศาสนา พบว่า ค�าว่า อโคจร หมายถึงสถานที่ท่ีไม่ควรเที่ยว

ไปส�าหรับภิกษุสงฆ์ ในคัมภีร์อรรถกถา ท่านพระอรรถกถจารย์อธิบายเกี่ยวกับบรรพชิตโดยตรง คือ เมื่อไปสถาน

ที่ที่ไม่ควรไปจะท�าให้เป็นอันตรายแก่พรหมจรรย์ และท�าให้อกุศลธรรมเจริญขึ้น เช่น ที่อยู่ของหญิงแพศยา หญิง

หม้าย โรงมหรสพโรงสุรา หรือตามห้างสรรพสินค้า เป็นต้น แม้เป็นคฤหัสถ์ ก็ไม่ควรไป เพราะจะเป็นเหตุปัจจัย 

ให้คลุกคลีกับอกุศลธรรมต่างๆ อกุศลธรรมเจริญขึ้น เป็นเหตุให้กุศลธรรมเสื่อมลงเป็นทางที่ไม่ควรไป เป็น “ทาง

แห่งความประมาท” เพราะ“ประมาทในกิเลสของตน” พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้ง

หลายจงอย่าเที่ยวไปในเขตแดนอันซึ่งเป็นอโคจร เธอทั้งหลายเที่ยวไปในแดนอื่นซึ่งเป็นอโคจร มารจักได้ช่อง ได้

อารมณ์ ก็แดนอื่นซึ่งเป็นอโคจรของภิกษุ คือกามคุณ ๕ คือ รูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุ อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่า

พอใจ น่าชอบใจประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความก�าหนัด รูปที่รู้แจ้งด้วยตา เสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหู กลิ่นที่พึงรู้

แจ้งด้วยจมูก รสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้น โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกาย อันน่าปรารถนา พอใจ ชอบใจ รักใคร่ ประกอบ

ด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความก�าหนัด ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า เขตแดนอันเป็นอโคจรของภิกษุ แม้เช่นนี้ก็

เรียกว่า อโคจร การที่ภิกษุเข้าไปในสถานที่เช่นนั้นไม่ส�ารวมอินทรีย์ ๕ ก็จะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามก คือ 

อภิชฌาและโทมนัสครอบง�าจิต ย่อมไม่รักษามนินทรีย์ ย่อมถึงความไม่ส�ารวมในมนินทรีย์ และเป็นผู้ทุศีลในที่สุด 

  ผลกระทบด้านความเสือ่มของพระพทุธศาสนา องค์กรเป็นเสมอืนส่ิงมีชีวิตคือจะต้องอยูร่อด และเตบิโต

ตามกาลเวลา พระพุทธศาสนาเป็นองค์กรทางสังคมมีหน้าที่ในการปกป้องรักษา และเผยแผ่ค�าสอนของพระพุทธ

องค์ โดยมีสมาชิก ๔ ประเภทหรือที่เรียกว่า พุทธบริษัท ๔ คือภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา เป็นผู้รับผิดชอบ 

ความมัน่คงของพุทธศาสนาขึน้อยูก่บัการป้องกนัมิให้เหตุปัจจยั ซึง่จะท�าให้พระสทัธรรมค�าสอนตัง้อยูม่ไิด้นาน ตาม

นัยแห่งพุทธพจน์ที่ตรัสแก่พระกิมพิละว่า “กิมพิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาใน

พระธรรมวินัยนี้ไม่เคารพ ไม่ย�าเกรง ในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์ ในการศึกษา ไม่เคารพย�าเกรงกัน
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และกัน นี้แล กิมพิละ เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่นาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว”

  ผลกระทบด้านเหตปัุจจยัทีท่�าให้พทุธศาสนาในประเทศไทยเฉพาะท่ีเกีย่วกบันกิายเถรวาท หรือหินยาน

เสื่อมลง ซึ่งพอจะอนุมานได้โดยสังเขปดังต่อไปนี้

  บรรพชติ หรอืนักบวชชายอนัได้แก่ ภกิษรุวมถงึสามเณรโดยอนโุลมปรากฏเป็นข่าวบ่อยๆ ว่าต้องอนวุา

ทาธิกรณ์ คือถูกโจทย์ด้วยวิบัติ ๔ ประการคือ (๑) ศีลวิบัติ ความเสียหายเกี่ยวกับศีล ต้องอาบัติปาราชิกเนื่องจาก

เสพเมถุน ลักทรัพย์ และอวดอุตริมนุสธรรม ซึ่งไม่มีในตนเพื่อหวังให้เกิดลาภสักการะ เป็นต้น ในอีกมิติหนึ่ง มี

การยอมรับกันในเชิงสัญลักษณ์ทางสังคมสงฆ์ เมื่อมีพระผู้น�าชั้นปกครองรูปใดก็อธิกรณ์ในด้านนี้โดยเฉพาะเมถุน

ธรรมแล้วกลับพากันนิ่งเฉย ท�าเป็นไม่รู้ไม่เห็น ทั้งที่จริงแล้วรู้กันโดยทั่วไป แต่ต่างคนต่างอยู่ ไม่ใส่ใจในพระธรรม

วินัย แม้ข้ออื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน นี้คือผลกระทบด้านความเสื่อมประการแรก (๒) อาจารวิบัติ ความเสียหายเกี่ยว

กับความประพฤติ เช่น เสพยาเสพติด ไปเที่ยวในสถานที่อโคจร คบหาสมาคมกับบุคคลที่เป็นอโคจร ออกเรี่ยไร

ชาวบ้านก่อความเดือดร้อนร�าคาญ มีพฤติกรรมเย่ียงคฤหัสถ์ ขาดกิริยามารยาทท่ีเป็นอาจาระและโคจร ขาด

เสขยิวตัร ประพฤตตินประสบสอพลอคฤหัสถ ์ขาดการส�ารวมอนิทรยี ์เทีย่วสญัจรไปในสถานทีเ่รงิรมย์ และสถาน

ที่อันไม่สมควร เป็นต้น (๓) ทิฏฐิวิบัติ ความเสียหายเกี่ยวกับความคิดเห็น อันได้แก่ การแสดงความคิดเห็นแตก

ต่างไปจากพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ เช่น ความคิดเห็นที่ว่า นิพพานเป็นอัตตา และสวรรค์เข้าถึงได้

ด้วยการใช้เงิน และท�าบุญด้วยการผ่อนส่งได้ ความเห็นเรื่องจ�านวนสิกขาบท และการตีความหลักธรรมวินัยที่ไม่

อิงหลักฐานพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกา เป็นการตีความตามทิฏฐิของตนเอง เป็นต้น (๔) อาชีววิบัติ ความ

เสียหายเกี่ยวกับการเลี้ยงชีพ เลี้ยงชีพด้วยอเนสนา ด้วยดิรัจฉานกถา การประกอบกิจการเยี่ยงคฤหัสถ์ เช่น ท�า

ธุรกิจการค้าขาย ท�าโรงน�้า ท�าโรงซ่อมรถ ท�าธุรกิจรับเหมาะก่อสร้าง ท�าธุรกิจโรงแรม ท�าธุรกิจโรงเรียน ท�าธุรกิจ

ร้านอาหาร ท�าไร่ ท�าสวนในเชิงพาณิชย์เพื่อแสวงหารายได้ เป็นต้น 

๕. ข้อเสนอแนะ
 ๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง อโคจรที่มีผลกระทบต่อต่อศรัทธาของชาวพุทธไทยในปัจจุบัน ผู้วิจัยมีข้อ

เสนอแนะเชิงนโยบาย ดังต่อไปนี้

 ๑) พระภกิษสุงฆ์ซึง่ถอืเป็นบคุคลส�าคญัของพทุธบรษัิท ๔ ในพระพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาท ทางมหาเถร

สมาคม แม่กองธรรมสนาม และแม่กองบาลสีนามหลวง ควรมีนโยบายให้กลุบตุรท่ีเข้ามาบวชต้องท�าการศึกษาเล่า

เรียนในหลักสูตรที่ก�าหนดอย่างจริงจัง เพราะให้มีความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมวินัย โดยพระอุปัชฌาย์ที่ให้

บวชต้องท�าหน้าที่รับผิดชอบ 

 ๒) การก�าจดัเหล่าภกิษทุีมี่พฤตกิรรมเสพอโคจร ควรทีค่ณะสงฆ์ไทยน�าโดยมหาเถรสมาคมจะได้ออกค�าสัง่

ก�าหนดบทลงโทษและความผิดในฐานะที่ละเมิด โดยออกเป็น พร.บ. คณะสงฆ์ หรือระเบียบ โดยท�าความร่วม

มือกับเจ้าพนักงานต�ารวจและพนักงานฝ่ายปกครองท�างานร่วมกันในเชิงบูรณาการ โดยให้มีอ�านาจตามกฎหมาย

เอาผิดกับผู้ท�าผิด 

 ๓) หน่วยงานทีร่บัผดิชอบระดับต้น น�าโดยคณะสงฆ์ระดบัจงัหวดั ควรเป็นผูม้อี�านาจเตม็ในการท�างาน

และปฏบิตังิานโดยต�าแหน่ง (ตัง้แต่เจ้าอาวาสขึน้ไป ถงึระดบัจงัหวดั) มใิช่เป็นโดยการแต่งตัง้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึง่

เป็นพระวินยาธิการ เพราะไม่สามารถท�างานและดูแลได้โดยทั่วถึงทั้งจังหวัด 
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 ๔) ควรที่คณะสงฆ์ไทยน�าโดยมหาเถรสมาคมจะได้มีนโยบาย ให้มีการคัดกรองกุลบุตรผู้ท่ีจะเข้ามา

บวชอย่างเคร่งครัด มีการสืบประวัติ มีการท�างานร่วมกับฝ่ายบ้านเมืองอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ต�ารวจ พนักงานฝ่าย

ปกครอง นักกฎหมาย นักจิตวิทยา สาธารณสุข สรรพากร เป็นต้น เพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติก่อนบวช และมีศูนย์

พักพิง ศูนย์อบรมก่อนบวชเป็นศูนย์ประจ�าทุกอ�าเภอ อย่างน้อยเข้าอบรม ๗ วันก่อนบวช 

 ๕) การกระท�าผิด หรือละเมิดศีล และพระวินัยสงฆ์ ควรที่คณะสงฆ์ไทยน�าโดยมหาเถรสมาคม และ

ฝ่ายบ้านเมืองจะมีกฎหมายลงโทษเอาผิดตามขั้นตอนของทางกฎหมายบ้านเมืองด้วย มิใช่แค่บทลงโทษทางคณะ

สงฆ์อย่างเดียว 

   ๕.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  จากการวจัิยเรือ่เรือ่งอโคจรทีมี่ผลกระทบต่อศรทัธาของชาวพุทธไทยในปัจจบุนั ผูวิ้จยัมข้ีอเสนอ

แนะในการท�าวิจัยดังต่อไปนี้

  ๑)  ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เรื่องอโคจรกับการขัดขวางการบรรลุธรรม

  ๒)  ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เรื่องอโคจรในฐานะปัจจัยที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม 

  ๓)  ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เรื่องอโคจรในฐานะที่เป็นรากฐานของมารยาทในสังคมสงฆ์

  ๔)  ควรมีการศึกษาพัฒนาการของอโคจรในทรรศนะชาวพุทธไทย 

  ๕)  ควรมีการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องโคจรกับความเสื่อมของพระพุทธศาสนา

ในประเทศไทย 

  ๖)  ควรมีการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการเลี้ยงชีพที่จัดว่าเป็นอโคจรส�าหรับภิกษุ

ในพระพุทธศาสนา 

  ๗)  ควรมีการศึกษาวเิคราะห์เร่ืองอเนสนาท่ีจัดว่าเป็นอโคจรส�าหรบัภิกษุในพระพทุธศาสนา

  ๘)  ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เรื่องอารมณ์ที่เป็นโคจรส�าหรับภิกษุในพระพุทธศาสนา

  ๙)  ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เรื่องบุคคลที่เป็นโคจรส�าหรับภิกษุในพระพุทธศาสนา

  ๑๐) ควรมีการศึกษาวิเคราะห์แนวทางของโคจรอันเป็นฐานของการเจริญจิตตภาวนา

  ๑๑) ควรมกีารศกึษาวิเคราะห์ดริจัฉานกถาในฐานะทีเ่ป็นอโคจรส�าหรบัภกิษุในพระพทุธศาสนา

  ๑๒) ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เรื่องโคจรและอโคจรในฐานะที่เป็นให้บรรลุธรรม 
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อิทธิบาท ๔ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก

 พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต *

 

บทน�า

 เม่ือพระพุทธเจ้าบรมศาสดาทรงตัดสินพระทัยจะแสดงธรรมเพื่อโปรดเหล่าเวไนยสัตว์ ในเบื้องต้น

นั้น ทรงมีพระประสงค์จะให้พระศาสนาด�ารงคงมั่น จึงทรงแนะน�าในข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อความละทุกข์ทั้งสิ้น 

ซึ่งหลักธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความละทุกข์นั้น ได้แก่ อริยสัจ ๔ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท ไตรสิกขา เป็นต้น 

โดยเฉพาะอริยมรรค ๘ ไม่ใช่ตัวสัจจะแต่เป็นหนทางส�าหรับให้ผู้ปฏิบัติใช้เดินเพ่ือเข้าถึงความจริงสูงสุดคือพระ

นิพพาน ๑๓๑ แต่ในกาลต่อมาเม่ือมีจ�านวนพระอรหันต์เพ่ิมมากขึ้นเพียงพอส�าหรับเผยแพร่ค�าสอนทางพระพุทธ

ศาสนาได้แล้ว จึงทรงแนะน�าด้วยวธิปีฏิบัติทีห่ลากหลายเพ่ิมมากขึน้ ท�าให้เกดิระดบัช้ันของข้อปฏบิตัทิีค่ล้อยตาม

ระดับอัธยาศัยการเข้าถึงธรรมของเหล่าเวไนยสัตว์ เหมือนที่ทรงเปรียบความสามารถในการเข้าถึงธรรมของเหล่า

เวไนยสตัว์ด้วยบัว ๓ เหล่า ๑๓๒ ท�าให้แนวค�าสอนแบ่งออกเป็น ๒ ระดบั ได้แก่ ระดบัพืน้ฐานเป็นไปเพ่ือพัฒนาชวีติ

ของเหล่ากัลยาณปุถชุน และระดับสงูสดุเป็นไปเพือ่ความละทกุข์ ส่วนลกัษณะค�าสอนจะมลีกัษณะคอยสนบัสนนุกนั

และกนั เรยีกว่า ค�าสอนทีเ่ป็นหมวดหมู่ เช่น หมวด ๒ สติ สมัปชัญญะ ๑๓๓ หมวด ๓ อนจิจตา ทกุขตา อนตัตตา ๑๓๔

หมวด ๔ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เป็นต้น ๑๓๕ ดังนั้น ความเจริญก้าวหน้า หรือความเสื่อมถอยจึงมีได้โดยมี

สาเหตุมาจากความต่อเนื่องหรือความบกพร่องของการน�าไปประพฤติปฏิบัติ 

 พระพุทธศาสนาในยุคหลัง ๆ ได้เปิดตัวเองออกมามีบทบาททางสังคมมากขึ้น ท�าให้หลักธรรมที่มีมิติ

ทางสังคมอย่างหลากหลายเป็นท่ีสนใจส�าหรับการศึกษาทั้งในแง่มุมทางวิชาการ การน�าไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์

แขนงอื่น ๆ การน�าไปปฏิบัติในวิถีชีวิต เช่น การท�างาน รวมถึงการด�าเนินกิจกรรมให้ได้ผลส�าเร็จตามเป้าหมาย

ที่วางไว้ เป็นต้น เมื่อต้องการศึกษาถึงหมวดธรรมที่มีมิติหลากหลายดังกล่าว ผู้ศึกษามีความสนใจในอิทธิบาท ๔ 

ประการ เนือ่งจากเป็นเครือ่งมือทีพ่ระพทุธเจ้าใช้พฒันาชีวติของเหล่าเวไนยสตัว์ในระดบัพ้ืนฐานไปจนถงึเป็นเครือ่ง

มือส�าคัญในการประคับประคองจิตให้ด�าเนินไปสู่เป้าหมายสูงสุดกล่าวคือ การเข้าถึงมรรค ผล นิพพานอีกด้วย 

ความหมายและลักษณะของอิทธิบาท ๔
 ค�าว่า อิทธิบาท มาจากศัพท์ภาษาบาลี ๒ ค�า ได้แก่ อิทธิ หมายถึง ฤทธิ์, ความ ส�าเร็จ, ความเจริญ มี

ศัพท์วิเคราะห์ว่า อิชฺฌนฺติ สตฺตา เอตาย อิทฺธิ วุทฺธา อุกฺกนฺตา โหนฺตีติ อิทฺธิ แปลว่า เหตุเป็นเครื่องเจริญแห่งสัตว์

 * อ.ประจ�าหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร์ มจร.วทิยาเขตสริุนทร์
 ๑๓๑ สนทิ ศรีส�าแดง, พทุธปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : นลีนาราการพมิพ์, มปท.), หน้า ๑๙.
 ๑๓๒ ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๙/๑๔.
 ๑๓๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร์ฉบบัประมวลธรรม, พมิพ์ครัง้ที ่๑๒, (กรงุเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, 

๒๕๔๖), หน้า ๖๕.
 ๑๓๔ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๘๙.
 ๑๓๕ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๖๐.

๒๔๗
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โลก ๑๓๖ และ ปาท หมายถึง เท้า มีศัพท์วิเคราะห์ว่า ปชฺชเต คจฺฉติ เอเตนาติ ปาโท แปลว่า อวัยวะเป็นเครื่อง

ด�าเนินไป ๑๓๗ เมื่อน�าศัพท์ทั้ง ๒ ค�า มารวมกันเป็น อิทธิบาท จะได้ความหมายว่า คุณเครื่องให้ถึงความส�าเร็จ, 

คุณเครื่องส�าเร็จสมประสงค์, คุณธรรมที่น�าไปสู่ความส�าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย หรือทางแห่งความส�าเร็จ

ส่วน ในทุติยนันทสูตร ได้ให้ความหมายอิทธิบาทไว้ว่า มรรคใด ปฏิปทาใดเป็นไปเพื่อได้ฤทธิ์ เพื่อได้เฉพาะซึ่งฤทธิ์ 

นี้เรียกว่า อิทธิบาท ๑๓๘ 

 พุทธทาสภิกขุ ได้อธิบายว่า อิทธิบาท แยกเป็น “อิทฺธิ” แปลว่า ความส�าเร็จ “บาท” แปลว่า ฐาน เชิง

รอง ดังนั้น อิทธิบาท จึงแปลว่า รากฐานแห่งความส�าเร็จ ซึ่งมี ๔ อย่า คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ๑๓๙

 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยรู ธมมฺจติโฺต) ได้ให้ความเหมายอทิธบิาท ๔ ไว้ว่า คอืการใช้คณุธรรมน�าทาง

สู่ความส�าเร็จที่ตนประสงค์ ต้องมีความพึงพอใจ มีความเพียร มีสมาธิ จึงท�าให้เกิดปัญญา ๑๔๐ 

 พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานนัทภิกข)ุ ได้อธบิายว่า อทิธบิาท คือ ทางทีจ่ะไปสูค่วามส�าเรจ็ ๔ ประการ 

คือ ๑) ฉันทะ ความพอใจ ๒) วิริยะ ความเพียร ๓) จิตตะ ความเอาใจใส่ และ ๔) วิมังสา ไตร่ตรองค้นคว้าในสิ่ง

นั้นๆ ถ้าเรารักสิ่งนั้น เอาใจใส่สิ่งนั้น มันก็ก้าวหน้า การคิดการท�าก็ก้าวหน้าต่อไป เพราะเรารักสิ่งนั้น ถ้าเราไม่รัก

มันก็ไปไม่ได้ ๑๔๑

 อิทธิบาทเป็นค�าสอนที่เป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วยหลักธรรมท่ีเป็นเครื่องสนับสนุนกันและกัน ๔ 

ประการ ได้แก่ ฉันทะ คือ ความพอใจ ความต้องการที่จะท�า ความใฝ่ใจรักจะท�าสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะ

ท�าให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป วิริยะ คือ ความเพียร ความขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน 

เอาธุระ ไม่ท้อถอย จิตตะ คือ ความคิดมุ่งไป ความตั้งใจจิตรับรู้ในสิ่งที่ท�าและท�าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่

ไม่ปล่อยใจให้ฟุง้ซ่านเลือ่นลอยไป อทุศิใจให้แก่สิง่ทีท่�า และ วมัิงสา คือ ความไตร่ตรอง หรือทดลอง หม่ันใช้ปัญญา

พิจารณา ใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท�านั้น อย่างมีการวางแผน การวัดผล 

และการคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง ๑๔๒

อิทธิบาท ๔ และคุณลักษณะที่ปรากฏในพระไตรปิฎก      

 อิทธิบาทเป็นคุณธรรมที่ท�าให้ผู้น�าไปประพฤติปฏิบัติส�าเร็จกิจการงานทั้งในภายนอกคือการงานใน

ชีวิตประจ�าวัน และการงานในภายในได้แก่การอบรมจิตปัญญาในสมถะวิปัสสนา ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน

พระไตรปิฎก ดังนี้

 อิทธิบาท ๔ ที่ปรากฏในพระวินัยปิฎกนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มี ๒ ลักษณะ ได้แก่ 

 ๑. ลักษณะที่ใช้เป็นชื่อของมรรคภาวนา มีการอรรถาธิบายไว้ว่า มรรคภาวนา ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ 

สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ ๑๔๓

 ๑๓๖ พระธรรมกติติวงศ์ (ทองดี สรุเตโช), ศัพท์วเิคราะห์, (กรุงเทพมหานคร: เลีย่งเชยีง, ๒๕๕๐), หน้า ๘๖.
 ๑๓๗ เรือ่งเดยีวกัน, หน้า ๔๒๕.

 ๑๓๘ ส�.ม. (ไทย) ๑๙/๘๔๐/๔๑๙.

  ๑๓๙ พทุธฺทาสภกิขุ, ฆราวาสธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: สขุภาพใจ, ๒๕๓๗), หน้า ๙๐

 ๑๔๐ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยรู ธมฺมจตฺิโต), “ธรรมในใจของนกับริหารไฮโซ” ไทยรฐั, (๒๐ มถินุายน ๒๕๕๑), หน้า ๒๔.

  ๑๔๑ พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานนัทภกิขุ) พจนานุกรมฉบับปัญญานนัทะ. (กรงุเทพมหานคร: ธรรมสภา,ม.ป.ป.), หน้า ๑๕๐.

 ๑๔๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๖๐.

 ๑๔๓ ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๑๙๙/๑๘๕.

๒๔๘
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 ๒. ลักษณะที่เป็นความอัศจรรย์แห่งธรรมซึ่งมีคุณค่ามาก มีพุทธด�ารัสรับรองไว้ว่า ธรรมวินัยนี้มีรัตนะ

มากมายหลายชนิด คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ 

๘ เหมือนมหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิด คือ แก้วมุกดา แก้วมณี แก้วไพฑูรย์ สังข์ ศิลา ประพาฬ เงิน ทอง 

ทับทิม แก้วตาแมว ๑๔๔

 อิทธิบาท ๔ ที่ปรากฏในพระสุตันตปิฎกนั้น จากการค้นคว้าพบว่า มี ๙ ลักษณะ ดังนี้

 ๑. ลกัษณะทีเ่ป็นอานภุาพเมือ่เจรญิ อบรมดแีล้วจะท�าให้อายุยืนยาวได้ตามความปรารถนา ยกตวัอย่าง

พระด�ารัสว่า อิทธิบาท ๔ ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญ ท�าให้มากแล้ว ท�าให้เป็นดุจยานแล้ว ท�าให้เป็นที่ตั้งแล้ว ให้มั่นแล้ว 

สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว ผู้นั้น เมื่อมุ่งหวัง พึงด�ารงอยู่ได้ ๑ กัป ๒ หรือเกินกว่า ๑ กัป ๑๔๕ อีกอย่างหนึ่ง มีนัยที่บ่ง

ถึงอานุภาพของอิทธิบาทในการท�านายพุทธลักษณะ ว่า ถ้าออกผนวชก็จะให้พระชนมายุยืนยาวกว่านั้น เพื่อให้มี

ความช�านาญในการเจริญอิทธิบาท นั้นเป็นนิมิตแห่งความเป็นผู้มีพระชนมายุยืนยาว เป็นต้น ๑๔๖ 

 ๒. ลกัษณะทีเ่ป็นธรรมทีมี่อปุการะมากต่อชาวโลก เพราะพระพุทธเจ้าแสดงไว้เพ่ือประโยชน์เกือ้กลู สขุ 

และอนุเคราะห์ต่อชาวโลก ประกอบด้วย สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ 

๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นต้น ๑๔๗

 ๓. ลักษณะที่เป็นความสร้างสรรค์และการพลิกแพลงเพื่อให้เกิดความส�าเร็จ มีค�ารับรองจากสนังกุมร

พรหมว่า การเจรญิอทิธบิาท ๔ ประการกเ็พยีงเพือ่เพิม่พนูความส�าเรจ็ เพ่ือให้ช�านาญในเรือ่งความส�าเร็จ เพือ่พลกิ

แพลงให้เกดิความส�าเรจ็ ได้แก่ การเจรญิอทิธบิาทคอืฉนัทสมาธปิธานสงัขาร (สมาธทิีเ่กดิจากฉนัทะและความเพียร

สร้างสรรค์) การเจริญอิทธิบาทคือวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิริยะ และความเพียรสร้างสรรค์) การ

เจริญอิทธิบาท คือจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากจิตตะ และความเพียรสร้างสรรค์) และการเจริญอิทธิ

บาทคือวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรสร้างสรรค์) เป็นต้น ๑๔๘ 

 ๔. ลักษณะทีเ่ป็นคณุธรรมให้บรรลุถงึความพ้นทุกข์ สมดงัพระพุทธด�ารสัว่า ภกิษนุัน้ เจรญิอิทธบิาทท่ี

ประกอบด้วยฉนัทสมาธิปธานสงัขาร เจรญิอทิธบิาทท่ีประกอบด้วยวริยิสมาธปิธานสงัขาร เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบ

ด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร มีความเพียรยิ่งเป็นที่ ๕ ภิกษุ

ผู้มีองค์ ๑๕๒ รวมทั้งความเพียรอันยิ่งอย่างนี้นั้น ย่อมเป็นผู้ควรแก่ความเบื่อหน่ายยิ่ง แก่การตรัสรู้ และแก่การ

บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมเป็นต้น ๑๔๙

 ๕. ลักษณะที่เป็นธรรมที่ควรเจริญอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความส�าเร็จ ดังพระพุทธด�ารัส ว่า ถ้าภิกษุ

พิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า เรายังเจริญอิทธิบาท ๔ ไม่ได้ ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญอิทธิบาท ๔ ๑๕๐

 ๖. ลกัษณะทีเ่ป็นฤทธานภุาพ เม่ืออบรมดีแล้วสามารถเนรมติสิง่ต่าง ๆ  ได้ด้วยฤทธิ ์ยกตวัอย่างค�าของ

พญามารเมื่อจะผูกจิตของพระพุทธเจ้าไว้ในโลกิยสมบัติ ว่า อิทธิบาท ๔ ประการ พระองค์ทรงเจริญ ท�าให้มาก 

ท�าให้เป็นดุจยาน ท�าให้เป็นที่ตั้ง ตั้งไว้เนือง ๆ สั่งสมแล้ว ปรารภเสมอดีแล้ว ก็เมื่อพระองค์ทรงพระประสงค์พึง

อธิษฐานภูเขาหลวงชื่อว่าหิมพานต์ให้เป็นทองค�าล้วน ภูเขานั้นก็เป็นทองค�าล้วนได้จริง ๑๕๑

 ๑๔๔ ว.ิจ.ู (ไทย) ๗/๓๘๕/๒๘๔.

 ๑๔๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๖๗/๑๑๒.

 ๑๔๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๐๗/๑๖๙.

 ๑๔๗ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๔/๑๓๑.

 ๑๔๘ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๖/๒๑๘.

 ๑๔๙ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๘๙/๒๐๓.

 ๑๕๐ ม.อ.ุ (ไทย) ๑๔/๔๔๕/๕๐๑.

 ๑๕๑ ส�.ส. (ไทย) ๑๕/๑๕๖/๑๙๙.

๒๔๙
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 ๗. ลักษณะที่เป็นเครื่องมือพัฒนาจิต ยกตัวอย่างการประคับประคองจิตไม่ให้หดหู่ ว่า เจริญอิทธิบาท

ที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขารดังนี้ ว่า ฉันทะของเราจักไม่ย่อหย่อนนัก ไม่ต้องประคับประคองเกินไป ไม่

หดหู่ในภายใน ไม่ซ่านไปในภายนอก เป็นต้น ๑๕๒

 ๘. ลกัษณะทีเ่ป็นเคร่ืองมืออบรมจิตใจเพือ่ให้ยดึประโยชน์ในปัจจบุนั และอนาคตไว้ได้ มกีารรบัรองไว้ว่า 

เพราะอิทธิบาท ๔ ประการนี้ที่ภิกษุนั้นเจริญ ท�าให้มากแล้ว พึงหวังผลานิสงส์ ๗ ประการ จะได้บรรลุอรหัตตผล

ทันทีในปัจจุบัน หากไม่ได้บรรลุอรหัตตผลในปัจจุบัน จะได้บรรลุในเวลาใกล้ตาย หากในปัจจุบันและในเวลาใกล้

ตายยังไม่ได้บรรลุ ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายี จะได้

เป็นพระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายี จะได้เป็นพระอนาคามีผู้สสังขารปรินิพพายี จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุท

ธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการสิ้นไป ๒๕๓

 ๙. ลกัษณะทีเ่ป็นอนัเกดิจากบุญกศุล ยกตวัอย่าง ข้อความในอตุตรเถราปทานวา่ ข้าพเจา้ได้บรรลปุฏิ

สัมภิทา ฉลาดในอิทธิบาท ถึงความส�าเร็จในธรรมทั้งหลาย นี้ เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ๑๕๔

 อิทธิบาท ๔ ที่ปรากฏในพระอภิธรรมปิฎก จะมี ๓ ลักษณะ คือ ลักษณะที่เหมือนกับที่ปรากฏในพระ

สุตตันตปิฎก ลักษณะที่น�ามาแสดงไว้เป็นบทสนทนาจึงขอละไว้ จะศึกษาเฉพาะในลักษณะที่ไม่ซ�้ากัน ดังนี้

 ๑. ลักษณะทีเ่ป็นสภาวธรรมทีเ่ป็นกศุลอย่างเดยีวไว้ว่า โยคาวจรบคุคลเจรญิอิทธบิาทท่ีเป็นโลกตุตระ

เป็นต้น ๑๕๕

 ๒. ลักษณะที่เป็นปธานคือธรรมที่เป็นไปเพื่อป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิด เพื่อละบาปอกุศล

ที่เกิดขึ้นแล้ว และเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิด เป็นต้น ๑๕๖

 ๓. ลกัษณะท่ีเป็นสทัธรรมน�าสตัว์ออกจากวฏัฏทกุข์ ให้ถงึนพิพาน เพือ่ละทฏิฐ ิและเพือ่บรรลภูุมธิรรม

เบื้องต้น สงัดจากกาม เป็นต้น ๑๕๗

 ๔. ลกัษณะกระทบ ประคบัประคองจติ และเป็นความไม่ฟุ้งซ่านของบคุคลผู้เจริญในอิทธบิาท เป็นต้น 

วิธีปฏิบัติในอิทธิบาท ๔ เป็นต้น ๑๕๘

 เมื่อก�าหนดรู้ลักษณะของอิทธิบาทแล้ว ขั้นตอนต่อมาเป็นวิธีปฏิบัติในอิทธิบาท ซึ่งก็คือการท�างาน

ร่วมกันขององค์ธรรมในอิทธิบาทซึ่งจะต้องอาศัยความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ เพื่อไม่ให้ธรรมทั้ง ๔ คือ 

ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสาส่วนใดส่วนหนึ่งมีก�าลังหย่อนหรือมากจนเกินไป เพราะหลักธรรมทั้ง ๔ อย่างนั้น 

มีธรรมชาติ หรือการท�าหน้าที่ของตนที่ชัดเจนอยู่แล้วเริ่มต้นจากฉันทะคือความชอบพื้นฐานในงานที่ต้องการท�า

จะเป็นตัวจุดประกายให้เกิดวิริยะคือความขวนขวายในการท�างานนั้นด้วยก�าลังกาย ซึ่งจะส่งผลให้ในขั้นตอนต่อ

มาบุคคลเกิดจิตตะ ความมีจิตจดจ่อขึ้นเพราะแรงของฉันทะและวิริยะสนับสนุนอยู่ จิตตะเมื่อมีก�าลังจะส่งผลให้

เกิดวิมังสาคือปัญญารอบคอบในการงานที่จิตตะขับเคลื่อนอยู่ วิมังสาจึงเป็นตัวประเมินทั้งรูปแบบของงาน ความ

เข้าใจต่องาน การพัฒนางาน การมองเห็นปัญหาและวิธีการออกจากปัญหาที่เกิดขึ้นได้

 ๑๕๒ ส�.ม. (ไทย) ๑๙/๘๒๓/๓๙๑.
 ๑๕๓ ท.ีม. (ไทย) ๑๙/๘๓๘/๔๑๗.
 ๑๕๔ ข.ุอป. (ไทย) ๓๓/๘๘/๓๔๘.
 ๑๕๕ อภ.ิสง.ฺ (ไทย) ๓๔/๓๕๗/๑๐๗.
 ๑๕๖ อภ.ิวิ. (ไทย) ๓๕/๔๓๕/๓๔๔.
 ๑๕๗ อภ.ิว.ิ (ไทย) ๓๕/๔๔๔/๓๔๘.

 ๑๕๘ อภ.ิวิ. (ไทย) ๓๕/๔๔๗/๓๔๙.

๒๕๐
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

  ดังนั้น ฉันทะเปรียบเสมือนการสร้างแรงกระตุ้นให้อยากท�างานนั้นให้ส�าเร็จ วิริยะเป็นการลงมือท�า

เพ่ือให้เกิดผลตามฉันทะ จิตตะเป็นการรวมสมาธิจดจ่อใส่ใจในการงานท่ีท�า ซึ่งจะคอยเสริมแรงการด�าเนินงาน

ตามที่ชอบ และเม่ือเกิดภาวะอ่อนล้าจากอุปสรรคบางประการขึ้นมา การมีวิมังสาคอยประคับประคองให้ความ

สัมพันธ์ระหว่างกาย จิต และการท�างานเพื่อให้งานด�าเนินไปอย่างสม�่าเสมอจนกว่าจะบรรลุถึงเป้าหมายตามท่ี

วางไว้ สรุปได้ว่า อิทธิบาท ๔ หมายถึง หลักธรรมที่ปฏิบัติเพื่อเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เป็นหนทางน�า

ไปสูค่วามส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานต่างๆตามทีมุ่ง่หวังไว้ อิทธบิาท ๔ เป็นหลักธรรมส�าคัญของพุทธศาสนาท่ีท�าให้ถงึ

ความส�าเรจ็ เป็นคณุธรรมทีน่�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในการท�างาน เป็นคุณธรรมท่ีเกีย่วข้องกบัการท�างานในชวีติประจ�า

วนั กล่าวคอื หลกัธรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยสมัพนัธ์ซึง่กนัและกัน ความพอใจเพยีงอยา่งเดียวกไ็ม่สรา้งเหตแุห่งความ

ส�าเรจ็ ผูบ้รหิารต้องมีความพอใจแล้วพยายามขวานขวายหาความส�าเร็จของสถานศกึษาอยูบ่่อยๆ โดยไม่เลกิกลาง

คัน พจิารณาหาข้อบกพร่องของการท�างาน แล้วปฏบิตัสิิง่ทีเ่กือ้กลูต่อการท�างานเพือ่ให้ประสบความส�าเรจ็ได้ หลกั

ธรรมทีไ่ม่เคยล้าสมัย หรอืหลกัธรรมอนัเป็นหลกัแห่งความส�าเรจ็ หรอืทางแห่งความส�าเร็จ ๔ ประการ จะเหน็ได้ว่า

หลักธรรมอายุ ๒,๐๐๐ กว่าปีนี้ ไม่มีคราวใดที่จะเรียกว่าล้าสมัย ๑) ฉันทะ เพราะเหตุว่ารักในสิ่งที่ท�า จึงได้ท�าใน 

สิ่งที่ท�า ๒) วิริยะ คือความพากเพียร ความพยายามไม่ย่อท้อ ๓) จิตตะ คือความเอาใจจดจ่อในสิ่งที่ท�า ๔) วิมังสา 

ท�างานแล้วไม่ทิ้ง คอยตรวจสอบ ทบทวน ไตร่ตรอง และพิจารณา อิทธิบาท ๔ นี้ มีความส�าคัญต่อการเรียนรู้และ

เป็นปัจจยัสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ความพอใจอย่างเดยีวกไ็ม่สามารถสร้างผลแห่งความส�าเรจ็ของการท�างาน ผูป้ฏบิตัิ

ต้องมคีวามพอใจแล้วพยายามขวนขวายหาความรูบ่้อยๆ โดยไม่เลกิกลางคนั มคีวามเพียร พจิารณาหาข้อบกพร่อง

ในการปฏิบัติงาน แล้วปฏิบัติสิ่งที่เกื้อกูลต่อการเรียน ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประสบ

ความส�าเร็จ
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 * นสิติหลักสตูรพทุธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาพระพุทธศาสนา มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตนครศรีธรรมราช.

 ** อาจารย์ทีป่รกึษา วทิยานิพนธ์.

การศึกษาเชิงวิเคราะห์อนุโมทนากถาในติโรกุทฑสูตร

A Critical Study of Anumodanàkathà in Tiroguttasutr 

      พระมหาบุญช่วย ปคุโณ, *

      พระครูโสภณรัตนบัณฑิต,ดร., ดร.สิทธิโชค ปาณะศรี. **

  

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาค�าอนุโมทนากถาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษา

ค�าอนโุมทนากถาทีป่รากฏในติโรกทุฑสตูร และ ๓) วเิคราะห์ คต ิความเชือ่ พิธกีรรมทางพระพุทธศาสนาและคุณค่า

ของอนุโมทนากถาในติโรกุทฑสูตร ที่ปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบ วิธีด�าเนินการวิจัย เป็นการวิจัยเอกสาร 

 ผลการวิจัยพบว่า : 

 ๑) อนโุมทนา ในคมัภร์ีพระพทุธศาสนา เป็นการแสดงความช่ืนชม การแสดงความยนิด ีหรอืถ้อยค�าที่

ผู้พูดมุ่งให้ผู้ฟังเกิดความยินดี เบิกบาน โดยหมายเอาการให้พรของพระสงฆ์เมื่อรับเครื่องไทยธรรม อย่างใดอย่าง

หนึ่งจากทายกแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความสุข ความเจริญ หรือสมประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 ๒) อนุโมทนากถาที่ปรากฏในติโรกุทฑสูตร ปรากฏเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศ เพื่อทรง

อนุโมทนาแก่พระเจ้าพระเจ้าพิมพิสาร ผู้ทรงถวายทักษิณาทานแก่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ ที่พากัน

มาสูเ่รอืนและยนือยูท่ีฝ่าเรอืน ทีต่รอก ทางสีแ่พร่ง สามแพร่ง หรอืทีป่ระต ูเมือ่เปรตเหล่านัน้ได้รบัทานทีญ่าตอุิทศิ

ให้แล้ว ก็พากันชื่นชม อนุโมทนาว่า เพราะอาศัยญาติ พวกเราจึงได้สุขสมบัติเช่นนี้ ขอญาติของพวกเราจงมีอายุ

ยืนเถิด อนึ่ง การบูชา ญาติผู้เป็นทายก (ผู้ถวายทาน) ก็ได้กระท�าแก่พวกเราแล้ว และทายกเองย่อมไม่ไร้ผลเลย 

 ๓) อนุโมทนากถาในติโรกุทฑสูตร มาจากคติ ความเชื่อเรื่องกรรมและการอุทิศส่วนกุศล จึงมีการ

ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อท�าบุญโดยการถวายไทยธรรม และอุทิศส่วนกุศลนั้น ให้กับญาติผู้ล่วง

ลับ เพื่อให้ญาติเหล่านั้นได้ยินดีและอนุโมทนาในผลบุญ ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณค่าในการสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก

ในครอบครวั ในหมูเ่ครอืญาตแิละได้ปลกูฝังความกตญัญกูตเวที ต่อบรรพบรุุษผู้ล่วงลับ และความสามัคคีในชุมชน

ค�าส�าคัญ : อนุโมทนากถา, ติโรกุทฑสูตร

๒๕๒
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ABSTRACT

 This research aimed to: 1) study Anumodanàkathà in Buddhist scripture, 2) explore 

Anumodanàkathà in Tiroguttasutr, and 3) analyze Buddhist doctrine, beliefs, rituals of Buddhism 

and value of Anumodanàkathà in Tiroguttasutr as found in Tenth Lunar Month Tradition. 

 The findings were presented as follows:

 1) Anumodanàkathà in Buddhist scripture expressed appreciation, congratulation, 

or words that a speaker would like to please a hearer. It also included monk’s blessing when 

receiving offerings from donors. In that case, the purpose of Anumodanàkathàwas to create 

happiness, progress, or fulfillment.

 2) Anumodanàkathà inTiroguttasutr was demonstrated when the Lord Buddha

declared and expressed gratitude to Phra Chao Pimpisarn who gave the monks alms to the dead 

coming to houses, standing at the walls, staying at alleys, junction of four roads, junction of 

three roads, or at the door. When pretha (hungry ghosts) received the alms, they all expressed 

their gratitude that they were happy because of their own relatives. Thus, they wished their 

relatives to have long lives and adoredthem who were donors (the ones who gave the alms). 

Also, the donors would obtain good results from the alms as well.

 3) Anumodanàkathà inTiroguttasutr came from beliefs in karma and giving merit. 

Therefore, Buddhist rituals were conducted to make merit by offering articles suitable for alms 

and devoting such merit to the dead relatives. When they received the merit, they would be 

pleased and grateful. The value of this ritual was to maintain good relationship between family 

members and relatives. Besides, it helped promote filial piety to the dead relatives and harmony 

in communities.

Keywords: Anumodanàkathà, Tiroguttasutr

บทน�า
 ประวตัคิวามเป็นมาของการอนโุมทนา มีประเดน็ท่ีชวนตัง้ข้อสังเกตหลายประการ เช่น การรบัอาหาร

บณิฑบาตครัง้แรกของพระพทุธเจ้า ในคมัภีร์ไม่ระบวุ่ารบัแล้วทรงกระท�าอนโุมทนา ให้รายละเอียดแต่เพียงว่า รบั

แล้วเสวย และผู้ถวายได้แสดงตนเป็นอุบาสกคนแรกที่เข้าถึงรัตนะสอง ๑๕๙ เมื่อครั้งรับอาหารบิณฑบาตจากบิดา

มารดาพระยสะ และรับสวนเวฬุวันจากพระเจ้าพิมพิสาร ในพระวินัยปิฎกระบุไว้แต่เพียงว่า “ทรงรับแล้ว ทรง

ชี้แจงให้เห็นชัด ชวนให้อยากรับไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบชะโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมี

กถา แล้วเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับเสด็จกลับ” ๑๖๐

 ๑๕๙ ว.ิม. (ไทย) ๔/๖/๑๐.

 ๑๖๐ ว.ิม. (ไทย) ๔/๒๙/๓๗, ๔/๕๙/๗๒

๒๕๓
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 อนึ่ง เมื่อพิจารณาลงในรายละเอียดก็พบอีกว่า คาถาอนุโมทนาหลายบทท่ีผิดแผกจากต้นฉบับเดิม

ในพระไตรปิฎก เช่น คาถาอนุโมทนาเกี่ยวกับการถวายที่อยู่อาศัย สวดมนต์ฉบับหลวง ท่อนสุดท้ายเขียนว่า ย� โส 

ธมฺมมิธญฺญาย ปรินิพพาตฺยนาสโวติ ๑๖๑ ขณะที่ในบาลีพระไตรปิฎกเขียนว่า ย� โส ธมฺม� อธิญฺญาย ปรินิพฺพาติ 

อนาสโวติ ฯ ๑๖๒

 คาถาอนุโมทนาบางบท มีการตัดต่อคาถา ๒ แห่ง มารวมกันเป็นบทเดียวกัน เช่น มีการตัดทอนคาถา

ในติโรกุฑฏสูตรว่า

  ยถา วาริวหา ปูรา  ปริปูเรนฺติ สาคร�

  เอวเมว อิโต ทินฺน�  เปตาน� อุปกปฺปติฯ ๑๖๓

 ซึ่งเป็นคาถาอนุโมทนาของพระพุทธเจ้า มารวมกับคาถาอนุโมทนาของพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปเต็มว่า 

  อิจฺฉิต� ปตฺถิต� ตุยฺห�  ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ 

  สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา  จนฺโท ปณฺณรโส ยถา 

  อิจฺฉิต� ปตฺถิต� ตุยฺห�  ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ 

  สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา  มณิ โชติรโส ยถาติฯ ๑๖๔

 พร้อมกับดัดแปลงโดยตัดส่วนที่ซ�้ากันออก ซึ่งต่อมา คาถานี้พระสงฆ์น�ามาใช้สวดอนุโมทนากระทั่งถึง

ปัจจุบัน 

 ค�าอนุโมทนากถาต่างๆ เหล่านี้ ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาและที่ปรากฏในจารึกต่างๆ ใน

ประเทศไทยทั้งภาคเหนือ ภาคกลางและภาคอีสาน มีรูปแบบการใช้ภาษาอย่างไร เนื้อหาว่าด้วยเรื่องอะไรบ้าง 

รวมทั้งรูปแบบและเนื้อหาเหล่านี้มีการสืบสานส่งต่อกันมา หรือมีการสร้างขึ้นใหม่อย่างไร และในยุคสมัยใดบ้าง 

จึงเป็นประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจใคร่ศึกษา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑) ศึกษาค�าอนุโมทนากถาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

 ๒) ศึกษาค�าอนุโมทนากถาที่ปรากฏในติโรกุทฑสูตร

 ๓) วเิคราะห์ คติ ความเชือ่ พธิกีรรมทางพระพทุธศาสนาและคณุค่าของอนโุมทนากถาในติโรกทุฑสูตร 

ที่ปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบ

ขอบเขตการวิจัย
 ในการศึกษาวิเคราะห์อนุโมทนากถาที่ปรากฏในติโรกุทฑสูตร ผู้วิจัยก�าหนดขอบเขตการศึกษาออก

เป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

 ๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตตามเนื้อหา ได้แก่ 

 งานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาในขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 

 ๑๖๑ สมเดจ็พระสงฆราช (ปุสสฺเทว), สวดมนต์ฉบับหลวง, พิมพ์คร้ังท่ื ๑๖ (กรงุเทพมหานคร: มหามกฏุราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘), หน้า ๑๐๐.

 ๑๖๒ ว.ิจ.ู (บาล)ี ๗/๒๙๕/๖๑. (ฉบบัมหาจุฬาฯ), ฉบบัสงัคายนา ดู ว.ิจ.ู (บาล)ี ๗/๒๐๓/๘๗.

 ๑๖๓ ข.ุข.ุ (บาล)ี ๒๕/๘/๑๑.

 ๑๖๔ ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๒/๓๗.

๒๕๔
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  ก. ค�าอนุโมทนากถาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

  ข. ศึกษาค�าอนุโมทนากถาที่ปรากฏในติโรกุทฑสูตร และ

  ค. วเิคราะห์ คติ ความเชือ่ พธิกีรรมทางพระพทุธศาสนาและคณุค่าของอนโุมทนากถาในติโรกุทฑ

สูตร ที่ปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบ

 ๒. ขอบเขตของเอกสาร งานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาในขอบเขตของเอกสาร ดังนี้ 

  ก. คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

   ๑) พระวินัยปิฎกฉบับบาลี-แปลภาษาไทย ตั้งแต่เล่ม ๑-๘ 

   ๒) พระสุตตันปิฎกฉบับบาลี-แปลภาษาไทย ตั้งแต่เล่มที่ ๙-๓๓

   ๓) คัมภีร์อรรถกถาฉบับบาลี ๔๘ เล่ม

   ๔) คัมภีร์อรรถกถาฉบับแปลภาษาไทย อยู่ในชุด พระไตรปิฎกและอรรถกถา ๙๑ เล่ม 

ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 

  ข. เอกสารไทย 

   ๑) พระราชพิธีสิบสองเดือน, หนังสือสวดมนต์ฉบับต่างๆ

   ๒) งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับอนุโมทนากถา และติโรกุทฑสูตร

วิธีด�าเนินการวิจัย
 โดยศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด�าเนินการศึกษาเนื้อหาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยด�าเนิน

การตามขั้นตอน ดังนี้ 

 ๑) ขั้นรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาค้นคว้า จากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา หนังสือ ต�ารา เอกสาร 

และงานวิจัยทีเ่กีย่วข้องต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัเนือ้หา ตามแนวของการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยมุ่งเน้นจากเอกสารเป็น

หลัก 

  ๑.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา ต�ารา และ เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

  ๑.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ งานวิจัย เอกสาร ทางวิชาการ หนังสือ ต�ารา 

บทความ ข้อเขียน ข้อมูลที่เป็นเอกสาร วารสาร ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวของ

 ๒) เก็บรวบรวม จัดล�าดับข้อมูลที่ค้นคว้าได้มาวิเคราะห์ อธิบายความ และแสดงเหตุผล เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจได้ชัดเจนมากที่สุด

 ๓) เรียบเรียงแล้วน�าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์

ผลการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์อนุโมทนากถาในติโรกุทฑสูตร ผู้วิจัยได้น�าผลที่พบจากการวิจัย

มาอภิปรายเชื่อมโยงทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังต่อไปนี้

 ๑) อนุโมทนา ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เป็นการแสดงความชื่นชม การแสดงความดียินดี หรือถ้อยค�า

ทีผู่พ้ดูมุง่ให้ผูฟั้งเกดิความยนิด ีเบกิบาน โดยหมายเอาการให้พรของพระสงฆ์เม่ือรับเคร่ืองไทยธรรม อย่างใดอย่าง

หนึง่จากทายก แล้ว โดยมจีดุมุง่หมายเพ่ือให้เกิดความสขุ ความเจรญิ หรอืสมประสงค์อย่างใดอย่างหนึง่ สอดคล้อง

๒๕๕
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กบั พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), (๒๕๔๓: ๓๗๔) ทีก่ล่าวไว้ใน พจนานกุรมพุทธศาสน์ฉบบัประมวลศัพท์ ให้ความ

หมายไว้ ๒ นัย นัยแรก หมายถึง ความยินดีตาม, ความยินดีด้วย, การพลอยยินดี, การแสดงความเห็นชอบ; เห็น

ด้วย, แสดงความชื่นชม หรือซาบซึ้งเห็นคุณค่าแห่งการกระท�าของผู้อื่น (บัดนี้ บางทีใช้ในความหมายคล้ายค�าว่า 

ขอบคุณ) นัยที่สอง หมายถึง การให้พร เช่น เรียกค�าให้พรของพระสงฆ์ว่า ค�าอนุโมทนา

 ๒) อนุโมทนากถาที่ปรากฏในติโรกุทฑสูตร ปรากฏเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศ เพื่อทรง

อนุโมทนาแก่พระเจ้าพระเจ้าพิมพิสาร ผู้ทรงถวายทักษิณาทานแก่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ ที่พากัน

มาสูเ่รอืนและยนือยูท่ีฝ่าเรอืน ทีต่รอก ทางสีแ่พร่ง สามแพร่ง หรอืทีป่ระต ูเมือ่เปรตเหล่านัน้ได้รบัทานทีญ่าตอุิทศิ

ให้แล้ว ก็พากันชื่นชม อนุโมทนาว่า เพราะอาศัยญาติ พวกเราจึงได้สุขสมบัติเช่นนี้ ขอญาติของพวกเราจงมีอายุ

ยืนเถิด อนึ่ง การบูชา ญาติผู้เป็นทายก (ผู้ถวายทาน) ก็ได้กระท�าแก่พวกเราแล้ว และทายกเองย่อมไม่ไร้ผลเลย 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระมหาสุพจน์ ค�าน้อย (๒๕๔๗). ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับค�าสอนเรื่องการอุทิศส่วนบุญ

ในพระพทุธศาสนาเถรวาทพบว่า หากสบืย้อนไปในช่วงระยะเริม่แรกของพระพทุธศาสนา (Early Buddhism) เมือ่

ครัง้ทีพ่ระพทุธเจ้ายงัทรงพระชนม์อยู ่จะพบว่าการอุทศิส่วนบญุตามหลกัของพระพุทธศาสนาเถรวาทมจีดุเร่ิมจาก

การกระท�าบุญใหญ่คร้ังแรกของชาวพทุธ โดยมพีระเจ้าพมิพิสารเป็นผู้รเิริม่ คาดว่าในสมัยนัน้ การอุทิศส่วนบญุน่า

จะยงัไม่เป็นทีน่ยิมของชาวพทุธ หากไม่ปรากฏเหตุการณ์ของเปรตทีเ่ป็นญาตขิองพระเจ้าพิมพิสารในอดตีชาตมิา

แสดงตวัให้พระองค์เหน็ในสภาพทีน่่ากลวัพระพทุธเจ้าจึงทรงถอืเอาเหตกุารณ์นี ้มาเป็นตวัอย่างในการแสดงหลกั

ของการอุทิศส่วนบุญแก่พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระองค์แรก

 ๓) อนุโมทนากถาในติโรกุทฑสูตร มาจากคติ ความเชื่อเรื่องกรรมและการอุทิศส่วนกุศล จึงมีการ

ประกอบพธิกีรรมทางพระพทุธศาสนา เพ่ือท�าบุญโดยการถวายไทยธรรม และอุทศิส่วนกุศลนัน้ ให้กบัญาตผิูล่้วงลบั

เพื่อให้ญาติเหล่านั้นได้ยินดีและอนุโมทนาในผลบุญ ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณค่าในการสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน

ครอบครัว ในหมู่เครือญาติและได้ปลูกฝังความกตัญญูกตเวที ต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และความสามัคคีในชุมชน 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุธานี เพ็ชรทอง (๒๕๔๗) ที่ศึกษาประเพณีท�าบุญเดือนสิบของชาวมาเลเซียเชื้อ

สายไทย ในอ�าเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย พบว่า วัฒนธรรมที่ปรากฏในประเพณีเดือนสิบนั้น เป็น

วฒันธรรมทีป่รากฏเด่นชดั คอื วฒันธรรมด้านอาหาร ซึง่มอีาหารหลักในประเพณแีละอาหารประกอบในประเพณี 

วัฒนธรรมด้านสังคมสัมพันธ์ ซึ่งมีการชุมนุมญาติพี่น้องและสังคมสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและคนต่างถิ่น วัฒนธรรม

ด้านความเชื่อ คือ ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ ความเชื่อเรื่องกรรมและกฏแห่งกรรม ความเชื่อเรื่องชาติ-ภพ ความ

เชื่อเรื่องผลทาน และความเชื่อเรื่องอานิสงส์แห่งความกตัญญูกตเวที วัฒนธรรมด้านศิลปกรรม 

ข้อเสนอแนะ
 ๑) ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 จากการวิจยัเรือ่ง การศกึษาเชงิวเิคราะห์อนโุมทนากถาในติโรกุทฑสตูร ผูว้จิยัมข้ีอเสนอแนะเชงินโยบาย 

ดังนี้

  (๑) การอนโุมทนาท�าให้ผูฟั้งเกดิความยนิด ีเบกิบาน เกดิความสขุใจ ความเจรญิ หรอืสมประสงค์

อย่างใดอย่างหนึง่ ดงันัน้ผู้อนโุมทนา ควรมีการอนโุมทนาด้วยภาษาทีผู่ฟั้งสามารถเข้าใจได้ด้วย เพือ่จะได้เกดิความ

ยินดี เบิกบานใจ ที่เกิดจากความเข้าใจ ไม่ใช่เพียงแค่ความศรัทธา

๒๕๖
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  (๒) คติ ความเชื่อ พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและคุณค่าของอนุโมทนากถาในติโรกุทฑสูตร 

มีคุณค่าอย่างมากทั้งต่อบุคคล ต่อเครือญาติ ต่อชุมชน สังคม และพระศาสนา ผู้เกี่ยวข้องจึงควรมีการส่งเสริม

ประเพณี คติ ความเชื่อ และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ให้มีการพัฒนาเหมาะสมกับยุคสมัย แต่ยังคงแก่นของ

คุณค่าไว้ 

 ๒) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

  ๑. ควรมีการศึกษาปริวัตรของพิธีกรรมที่ปรากฏในติโรกุทฑสูตร กับพิธีกรรมในปัจจุบัน เพื่อให้

ทราบถึงภูมิหลังของพิธีกรรม และพัฒนาการที่เกิดขึ้น 

  ๒. ควรมีการศกึษาเปรยีบเทยีบพธิกีรรมท่ีเกีย่วเนือ่งในตโิรกทุฑสตูร ในแต่ละพืน้ทีใ่นแต่ละภมูภิาค 

เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการ และความแตกต่างของบริบทสังคม 
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A STUDY OF THE DEPENDENT ORIGINATION (PAṬICCASAMUPPᾹDA)

 VIPASSANᾹ MEDITATION PRACTICS

นางสาวพรทิพย์ จินดาสุทธิ *

พระครูพิพิธวรกิจจานุการ ดร., ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร. **

บทคัดย่อ

 จากการวิจัย พบว่า องค์ปฏิจจสมุปบาท เป็นกฎธรรมชาติที่ถูกค้นพบด้วยจิต เป็นพุทธวิสัยของ

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ว่าทุกสิ่งเกิดและดับไปเป็นธรรมดา ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา พระพุทธองค์ได้น�า

กฎนี้มาบอกสอนแก่เหล่าสาวกให้รู้ถึงทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ การดับทุกข์ และทางถึงความดับทุกข์ ปฏิจจสมุปบาท 

มี ๒ นัย คือ สมุทยวาระ (ฝ่ายเกิด) ตั้งแต่อวิชชาเป็นปัจจัยจนถึงชรามรณะ และนิโรธวาระ (ฝ่ายดับ) ตั้งแต่ชรา

มรณะจะดับเพราะชาติดับจนถึงสังขารจะดับเพราะอวิชชาดับ วิปัสสนาภูมิ ได้แก่ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ 

อริยสัจ ๔ อินทรีย์ ๒๒ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ พุทธองค์แสดงถึงการเกิดแห่งรูปนามเพราะมีกิเลสวัฏฏ์ กรรมวัฏฏ์ 

และวิปากวัฏฏ์ เป็นเหตุปัจจัย ด้วยมีอวิชชาเป็นมูล เมื่อรู้ของการเกิดดับก็จะพ้นจากความยึดติดส่วนสุดว่า มีอยู่

และไม่มีอยู่ ซึ่งเป็นสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิถูกละลงได้ การเจริญภาวนาแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ สมภภาวนา 

เป็นการภาวนาอาศัยปรมัติและบัญญัติเป็นอารมณ์เจริญถึงฌานเกิดขึ้นแล้วยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาภาวนา การเจริญ

วปัิสสนาภาวนา อาศยัปรมัติเป็นอารมณ์มีขณิกสมาธใินการพิจารณา กล่าวคอืในขณะทีต่าเหน็รปูจกัขวุญิญาณรับรู้

สติเป็นตัวยับยั้งให้ไม่เกิดกุศล อกุศล ภพชาติย่อมสั้นลง 

 วิปัสสนาภาวนาอาศัย สติ สมาธิ ปัญญา ในการพิจารณาธรรม เข้าหลักสติปัฏฐาน ๔ ปฏิจจสมุปบาท

พิจารณาที่ผัสสะในอายตนะภายในและภายนอกไม่ให้เกิดเวทนาเป็นการตัดวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาท

ค�าส�าคัญ : ปฏิจจสมุปบาท, วิปัสสนาภาวนา

Abstract

 From the study, Theravada Buddhist scriptures and other related documents as 

analized and summarized by scholars and experts. It found that the Dependent Origination 

doctrine Which is the law of nature conceived solely through their wisdom. It is normal for all 

Buddhas to know that all phenomena arise and fall away. There are no animals, individuals, 

 * นสิติหลักสตูรปรญิญาพทุธศาสตรมหาบัณฑติ, สาขาวปัิสสนาภาวนา, บณัฑติวทิยาลยั: มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 

วทิยาเขตบาฬีศึกษาพทุธโฆส นครปฐม, ปีพุทธศกัราช ๒๕๕๕.

 ** อาจารย์ประจ�ามหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม.
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self, we or they. The Buddha then teaches this law of nature to his disciples so that we know 

about suffering, the cause of suffering, the cessation of suffering and the path leading to the 

cessation of suffering. He has shown the Dependent Origination in 2 aspects: Direct Dependent 

Origination which means the arising of suffering; and Reverse Dependent Origination which means 

the extinction of suffering.

 The Subjects of Vipassana comprise the Five Aggregates, the Twelve Senses, the 

Eighteen Elements, The Four Noble Truths, The Twenty-Two Faculties, The Twelve Factors of 

Dependent Origination. Through these subjects the Buddha shows that mind and matter arise 

because of the round of defilements, the round of kamma and the round of results; all of 

which have ignorance as the root cause. With the Knowledge of the root cause of all arising 

and ceasing, we will be freed from clinging to the two extremes which are eternalism and false 

views.

 Meditation can be classified into 2 types: tranquility development and insight devel-

opment. Tranquility development relies on meditative absorption as basis for Vipassana (insight) 

development. Insight development, on the other hand, relies on momentary concentration 

resulting from mindfulness training to prevent wholesome and unwholesome states from arising. 

Vipassana development depends on mindfulness, concentration and knowledge to contem-

plate the Dhamma in accordance with the Four Foundations of Mindfulness.and Important the 

Dependent on the Six Sense-Bases arises Contact. not to Feeling 

Keywords: Dependent Origination, Insight Meditation

๑. บทน�า
 เจ้าชายสิทธัตถะได้ออกแสวงหาโมกขธรรมเพื่อความหลุดพ้นแห่งวัฏฏทุกข์ ณ ใต้ต้นโพธิ์ในวันเพ็ญ

เดอืน ๖ ปีระกาก่อนพทุธกาล พระพทุธศาสนาอบัุตขิึน้ด้วย พระสัพพญัญตุญาณ ได้พระนามว่า พระสัมมาสัมพุทธ

เจ้า คือ ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากสิ่งมัวหมอง ควรแก่

งานตัง้มัน่ไม่หวัน่ไหว สูป่ฐมยามได้น้อมจิตไปเพือ่ปพุเพนวิาสานสุสตญิาณ ระลกึชาตไิด้ (วชิชา ๑) สูม่ชัฌมิยามได้

น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณ เห็นความเกิดดับของหมู่สัตว์ (วิชชา ๒) และใกล้รุ่งแห่งปัจฉิมยามได้น้อมจิตไปเพื่อ

อาสวขยญาณ (วิชชา ๓) ๑๖๕ ขณะที่เสวยวิมุตติสุขหลังจากตรัสรู้ใหม่ ๆ พระพุทธองค์ด�าริว่าปฏิจจสมุปบาทเป็น

ธรรมที่เราได้บรรลุนี้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งเข้าใจยาก เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก ฯลฯ ส�าหรับหมู่ประชาผู้เริงรมย์ รื่นเริง

อยู่ในอาลัยฐานะอันนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก คือ หลักอิทัปปัจจยตา หรือปฏิจจสมุปบาท และความสงบแห่ง

สังขารทั้งปวงเห็นได้ยากนัก คือ นิพพาน ๑๖๖ ปฏิจจสมุปบาท เป็นการเกิดขึ้นมาของสภาวะต่าง ๆ โดยการอาศัย

 ๑๖๕ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๑๗-๓๒๖/๓๑๗-๓๓๓, ๔๑๑-๔๒๙/๔๔๒-๔๖๐,

ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๘๙-๕๐๙/๔๔๓-๔๖๒, ๗๓๘-๗๕๗/๖๖๙-๖๘๗.

 ๑๖๖ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต), พทุธธรรม ฉบับปรบัขยาย, พมิพ์คร้ังที ่๓๕, (กรุงเทพมหานคร: ส�านกัพมิพ์ ผลธิมัม์, ๒๕๕๕), หน้า ๑๕๓.
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เหตปัุจจยั เป็นจกัรแห่งกองทกุข์ทัง้ปวงทีท่�าให้หมู่สตัว์ต้องเวยีนว่ายตายเกิดไม่รู้จบ กล่าวคอื หาเบือ้งต้นและเบือ้ง

ปลายไม่ได้ มีอวิชชาเป็นมูลถึงชาติ ชราและมรณะ พระพุทธองค์พิจารณาการอนุโลม (การเกิด) และปฏิโลม 

(การดับ) โดยมี ๑๒ องค์ คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน 

ภพ ชาติ ชรา มรณะ ปฏิจจสมุปบาทมีค�าไวพจน์อยู่หลายค�า เช่น ปัจจยาการ (อาการแห่งธรรมที่อาศัยกันเกิด

ขึ้น) ตถตา (ความเป็นอย่างนั้น) อวิตถตา (ความไม่คลาดเคลื่อน) อนัญญถตา (ความไม่เป็นอย่างอื่น) และอิทัป

ปัจจยตา (ความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้) ๑๖๗

 จากพระพุทธพจน์ที่แสดงให้เห็นว่า ภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดข้ึนก็ตาม ธาตุนั้นคือ

ความตั้งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดาก็มาต้ังอยู่อย่างนั้น ตถาคตรู้บรรลุธาตุนั้นว่า สังขารท้ังปวง

ไม่เท่ียง ตถาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดาก็คง

ตัง้อยูอ่ย่างนัน้ไม่เปลีย่นแปลง ปฏจิจสมปุบาทเป็นธรรมทีล่กึซึง้เข้าใจยากธรรมชาตทิีม่กีารเกดิและดับตลอดเวลาที่

ปถุุชนทัง้หลายไม่สามารถเข้าถงึ พระพทุธองค์ตรสัรูถึ้งหลกัธรรมดาท่ีด�ารงอยู่นีน้�ามาบอก น�ามาสอน และบญัญตัิ

วางเป็นหลักจ�าแนกออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเหมาะแก่ผู้ปฏิบัติตาม ๑๖๘

 จากพระพุทธพจน์ที่ปรากฏนั้นแสดงให้เห็นว่า “เมื่อใดอริยสาวกรู้ถึงความเกิดและดับของโลกตามที่

มันเป็นอย่างนี้ อริยสาวกนี้เรียกว่าเป็นผูม้ีทิฏฐิสมบูรณ์ก็ได้ ผู้มีทัศนะสมบูรณ์ก็ได้ ผู้ลุสัทธรรมก็ได้ ผู้ประกอบด้วย

เสขญาณก็ได้ ผู้ประกอบด้วยเสขวิชชาก็ได้ ผู้บรรลุกระแสธรรมแล้วก็ได้ พระอริยะผู้มีปัญญาช�าแรกกิเลสก็ได้ 

ผูอ้ยูช่ดิประตอูมตะกไ็ด้ ๑๖๙ พระพทุธองค์แสดงอริยสจัจ ๔ เพ่ืออนเุคราะห์สตัว์ทัง้หลายให้เหน็ถงึทกุข์ เหตใุห้เกดิ

ทุกข์ การดบัทกุข์ และหนทางแห่งการดับ ให้ภกิษทุัง้หลายปฏบิตัด้ิวยมชัฌมิาปฏปิทา อันเป็นทางทีพ่ระพุทธองค์

ได้ตรัสรู้ด้วยพระปรีชาญาณเพื่อสว่าง สงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน คือ สิ้นตัณหาเครื่อง

รัดรึงด้วยองค์มรรค ๘ ประการ ปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจ ๔ ต่างก็มีหลักธรรมส�าคัญเพื่อสู่ความหลุดพ้นเช่นกัน 

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงใคร่ศึกษาปฏิจจสมุปบาทในการเจริญวิปัสสนาภาวนา การเจริญวิปัสสนาภาวนา

เป็นภาวนาที่สูงสุดของพระพุทธศาสนาเพื่อสู่ความหลุดพ้นแห่งวัฏฏทุกข์ทั้งปวง ซึ่งศาสนาอื่นไม่มี การจะเข้าถึง

สิง่นีไ้ด้พระพทุธองค์ได้ตรสัไว้แล้วว่าพระพทุธองค์ได้แต่เพยีงบอกทางให้ไม่สามารถเสกให้ผูห้น่ึงผูใ้ดส�าเรจ็มรรคผล

และนิพพานได้นอกจากจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้น

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาปฏิจจสมุปบาทในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๒ เพื่อศึกษาปฏิจจสมุปบาทอันเป็นวิปัสสนาภูมิ

 ๒.๓ เพื่อศึกษาปฏิจจสมุปบาทในการเจริญวิปัสสนาภาวนา

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยมุ่งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน

ปฏจิจสมปุบาททีแ่สดงล�าดับแห่งการเจรญิวปัิสสนาภาวนา แล้วน�ามาสรปุบรรยายเชิงพรรณนา โดยมีขัน้ตอนดงันี้

 ๑๖๗ ส�.น.ิ (ไทย) ๑๖/๒๐/๓๕.

 ๑๖๘ ส�.น.ิ (ไทย) ๑๖/๒๐/๓๑.

 ๑๖๙ ส�.น.ิ (ไทย) ๑๖/๙๔-๙๖/๑๘๔-๑๘๗.

๒๖๐
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ คัมภีรร์พระไตรปิฎก ภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย และพระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาแปล ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย รวบรวมข้อมูลที่

เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทในการเจริญวิปัสสนาภาวนา

 ศึกษารวบรวมข้อมูลชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือฎีกา ต�ารา และงานการวิจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในคัมภีร์

พุทธศาสนาเถรวาท เพื่อขยายความในเนื้อหาเพิ่มเติมจากคัมภีร์ชั้นปฐมภูมิให้มีความละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น

 เรียบเรียงและน�าเสนอข้อมูลที่ได้มา โดยมุ่งเน้นถึงองค์ธรรมที่พระผู้มีพระพุทธองค์ตรัสรับรอง หรือ

แสดงหลักพยากรณ์แห่งฏิจจสมุปบาท และแนวคิดการอธิบายของพุทธสาวกพร้อมทั้งอรรถกถาจารย์ ฎีกา เพื่อ

ประมวลให้เห็นการเจริญวิปัสสนาภาวนา

 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

๔. ผลการวิจัย
 จากการศกึษาวจัิยครัง้นี ้เม่ือแบ่งตามวตัถปุระสงค์ สามารถสรปุผลการวจิยัตามรายละเอยีดดังต่อไปน้ี

 ๔.๑. ปฏจิจสมุปบาทในคมัภร์ีพระพทุธศาสนาเถรวาท ได้ให้ความหมายปฏิจจสมปุบาทสตูร วภิงัคสตูร 

ปฏิปทาสูตร วิปัสสีสูตร และสีขีสูตร ความว่า ปฏิจจสมุปบาทเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกันและอาศัยซึ่งกัน

และกันโดยเหตุปัจจัย เหมือนโซ่ที่คล้องกัน ๑๒ ห่วง มีอวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 

ตัณหา อุปาทาน ภว ชาติ ชรา และมรณะ การยกอวิชชาเป็นเหตุแรกเป็นตัวส�าคัญชื่อว่า วัฏฏศีรษะ หลักปฏิจจ

สมุปบาท ไว้ ๒ ประเภท คือ สมุทยวาระ (กระบวนการเกิด) นิโรธวาร (กระบวนการดับ) ๑๗๐ ด้วยเหตุแห่งสายเกิด

มีอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป เป็นต้น ส่วน

สายดับทุกข์มีเพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ 

เป็นต้น ปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่ลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พิจารณาปฏิจจสมุปบาทในการตรัสรู้ เปรียบ

เหมือนน�้าที่ดูว่าลึกและน�้านั้นลึกจริงๆ เช่น น�้าในมหาสมุทรใหญ่ อาการ ๔ คือ อรรถ (ผล) ธรรม (เหตุ) เทศนา 

(วิธีการแสดง) และปฏิเวธ (การบรรลุธรรม) เป็นกฎธรรมชาติจ�าแนกออก ๕ นิยาม คือ อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตต

นิยาม กรรมนิยาม และธรรมนิยาม ๑๗๑ และไม่เป็นไปตามอนุมานทางโลกแบบนักปราชญ์ หรือตรรกแบบนัก

วิทยาศาสตร์ แต่เป็นการรู้ด้วยปัญญา การพิจารณาปฏิจจสมุปบาทสามารถพิจารณาจากต้นมาปลาย จากปลาย

มาต้น จากกลางมาต้น และจากกลางมาปลาย โดยแสดงอนุโลมและปฏิโลม ๑๗๒ พระพุทธองค์แสดงอาสวะและ

โอฆะ ในปฏิจจสมุปบาท เพราะอาสวะและโอฆะมีองค์ธรรม คือ โลภะเจตสิก ทิฏฐเิจตสิก และโมหะเจตสิก เจตสิก

ทั้ง ๓ นี้ เกิดขึ้นอาศัยโลกียธรรมและบัญญัติธรรม เกิดได้จนถึงภวัคคภูมิ หรือโคตรภู และเนวสัญญานาสัญญาย

ตนภูมิ อาสวะ เป็นธรรมชาติที่ไหลอยู่ในกามคุณอารมณ์ อยู่ในรูปภพ อรูปภพ โอฆะเป็นธรรมที่เหมือนกับห้วง

น�้าสัตว์ใดตกลงไปย่อมจมลงสัตว์ใดตกลงไปย่อมจมลง ๑๗๓ ปฏิจจสมุปบาททั้ง ๑๒ ได้แสดงถึงกาลทั้ง ๓ สภาพที่

 ๑๗๐ พระสัทธมัมโชติกะ ธมัมาจริยะ, ประมตัถโชตกิะ ปฏจิจสมุปบาททปีนีและปัจจยั ๒๔ โดยย่อ หลกัสูตรมชัฌมอาภธิรรมกิะโท, พมิพ์ครัง้ที ่๖, 

(กรุงเทพมหานคร: ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั ทิพยวสิทุธิ,์ ๒๕๕๔), หน้า ๑๔๕ – ๑๔๖.

 ๑๗๑ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต), พทุธธรรม ฉบับปรบัขยาย, พมิพ์ครัง้ที ่๓๕, (กรงุเทพมหานคร: ส�านกัพิมพ์ ผลธิมัม์, ๒๕๕๕), หน้า ๒๒๒.

 ๑๗๒ พระโสภณมหาเถระ (มหาสสียาดอ) รจนา, ปฏิจจสมปุบาท เหตผุลแห่งวฏัฏสงสาร, พระพรหมโมล ี(สมศกัดิ ์อุปสโม ป.ธ.๙, M.A.,Ph.D.) ตรวจช�าระ, 

พระคันธสาราภิวงศ์ แปลและเรียบเรียง, พิมพ์ โครงการอบรมพระวปัิสสนาจารย์, (กรงุเทพมหานคร: ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั ประยรูสาส์นไทย การพมิพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๕.

 ๑๗๓ พระสทัธมัมโชติกะ ธมัมาจริยะ, ปรมตัถโชตกิะ ปริจเฉทท่ี ๓ และปรเิฉทที ่๗ หลกัสูตรจฬูอาภธิรรมกิโท, พมิพ์คร้ังที ่๖, (กรงุเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วน

จ�ากัด ทพิยวสุิทธิ,์ ๒๕๔๔), หน้า ๘๙-๙๑.

๒๖๑
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อาศัยกันและกัน สภาพที่สืบต่อระหว่างความเป็นเหตุและผล เป็นการรวมเป็นหมวดๆ การเป็นวัฏฏ การเป็นมูล 

และภวจักรทั้งสองที่หมุนตามกันให้สังสารวัฏเกิดขึ้นสืบต่อของขันธ์ ๑๗๔

 จากความหมายในคมัภร์ีช้ันต่างๆ ดงักล่าวนัน้ พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทกุพระองค์ ตรสัรูป้ฏิจจสมปุบาท

เป็นธรรมที่เกิดตามธรรมชาติ ด้วยสัพพัญญุตญาณในการพิจารณาธรรมว่าการเกิดด้วยอวิชชาและตัณหา เป็นวง

จักรแห่งวัฏฏทุกข์ทั้งปวงที่ทุกคนต้องเวียนพบไม่มีที่สิ้นสุด จนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วชี้บอกแห่งทุกข์นี้

ด้วยปัญญา

 ๔.๒ ปฏิจจสมุปบาทอันเป็นวิปัสสนาภูมิการพิจารณา ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อริยสัจ ๔ 

อินทรีย์ ๒๒ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ เมื่อรวมวิปัสสนาภูมิ ๖ นับสงเคราะห์ลงรูปนาม อาศัยอารมณ์ ๖ หรือเรียกว่า 

อาลัพพนะ หมายถึงที่ยึดหน่วงจิตและเจตสิกทั้งหลาย อารมณ์มีสามัญญอารมณ์ และอธิบดีอารมณ์ประกอบด้วย

อารมณ์ที่เกี่ยวด้วยกาล ๓ และไม่เกี่ยวกับกาลทั้ง ๓ ผู้รู้อารมณ์ ได้แก่จิตที่น้อมสภาวะที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ด้วยสตปัิญญา เพือ่การรูแ้จ้งแห่งปัญญาด้วยการศกึษาหลกัปรยิตั ิปฏบิตั ิและปฏเิวธ เป็นการเกือ้ต่อวปัิสสนาญาณ

ให้บังเกิดขึ้น การเห็นความเป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ย่อมรู้ว่าทุกอย่างทุกสรรพสิ่งมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป

อนัเป็นไปแห่งรปูนาม การด�ารงแห่งรปูนามด้วยอาหารมี กพฬีการาหารคือ โอชาเกดิในสนัดานสตัว์ ผสัสาหารคือ

 เวทนา มโนสญัเจตนาหารคอื การน�าปฏสินธวิญิญาณ วิญญาณาหารคือ จติทัง้หมด ความสมัพันธ์ปฏจิจสมปุบาท

กับอริยสัจ ๔ ธรรมทั้งสองเป็นวิปัสสนาภูมิ จะเห็นได้ว่าปฏิจจสมุปบาทเมื่อสงเคราะห์เข้าในอริยสัจจ ๔ แล้วได้

เพียง ทุกขกายเท่านั้นในปฏิจจสมุปบาท และทุกข์ทั้งหลายในทุกขสัจจะ อวิชชาและตัณหาเป็นสมุทัยในปฏิจจ

สมุปบาท ตัณหาหรือโลภะในสมุทยสัจจะ จัดเป็นฝ่ายอนุโลม ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวารเป็นการหยุดแห่งเหตุ

ปัจจยัเช่นเดยีวกบันโิรธสจัจะ ส่วนปฏิจจสมุปบาทฝ่ายปฏโิลมกจ็ดัเข้ากบัมรรคอนัเป็นทางปฏบิตัถิงึความดบัทกุข์ ๑๗๕

วิปัสสนาภูมิเป็นการเข้าถึงกัมมัฏฐาน คือ อุบายเพื่อให้เกิดปัญญา กัมมัฏฐานมีสมถเป็นอารมณ์ของการอบรมให้

จิตสงบตามจริตและวิธีการปฏิบัติ ส่วนวิปัสสนาเป็นอารมณ์ของการอบรมให้เกิดความรู้แจ้งตามความเป็นจริง

แห่งปัญญา ๑๗๖ การปฏิบัติต้องรู้เท่าทันปัจจุบันอารมณ์ คือ มีสติรู้ทันรูปนาม รู้ลักษณะของรูปนาม รู้ไตรลักษณ์

ของรูปและนาม

 ดังนั้น วิปัสสนาภูมิทั้ง ๖ เมื่อสรุปลงสู่รูปนาม อารมณ์ ๖ ได้แก่ รูปารมณ์ สัททารมณ์ เป็นต้น เป็น

ตัวแปรในการพิจารณาให้เข้าถึงปัญญา เห็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นส่ิงไม่ใช่ตัวตน และมีความเส่ือมสิ้นไป 

ความเพียรเป็นสิ่งที่ส�าคัญในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญา ย่อมปรากฏแก่ผู้นั้นในการแสวงหาโมกธรรม

ในการหลุดพ้นแห่งวัฏฏทุกข์นี้

 ๔.๓ ปฏจิจสมุปบาทในการเจรญิวิปัสสนาภาวนา พระพุทธองค์สรรเสรญิผูป้ฏิบตัวิปัิสสนากมัมฏัฐานไว้

ว่า ผู้เห็นภัยในวัฏฏทุกข์ ผู้มีความจงรักภักดีในเราจงเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานสมควรแก่มรรค ผล นิพพานย่อมได้

ชื่อว่าบูชาเราอย่างแท้จริง ๑๗๗ วิปัสสนาภาวนา หมายถึง การพัฒนาปัญญาให้เจริญยิ่งขึ้นเพื่อการบรรลุธรรม การ

เจริญวิปัสสนาภาวนามี ปัจจักขวิปัสสนา คือ เห็นรูปนามตามความเป็นจริง อนุมานวิปัสสนา คือ เห็นรูปนามโดย

อนมุาน การเจรญิวปัิสสนามกีารเจรญิวปัิสสนาล้วน ๆ  การเจรญิสมถน�าวปัิสสนา การเจรญิสมถควบคู่กบัวปัิสสนา 

 ๑๗๔ พระสัทธมัมโชติกะ ธมัมาจริยะ, ปรมตัถโชตกิะ ปฏจิจสมุปปาททีปนี และปัจจยั ๒๔ โดยย่อ หลกัสูตรมชัฌมิอาภิธรรมกิะโท, หน้า ๔.

 ๑๗๕ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต), พทุธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์คร้ังที ่๓๕, (กรุงเทพมหานคร: ส�านกัพมิพ์ ผลธิมัม์, ๒๕๕๕), หน้า ๒๒๒.

 ๑๗๖ พระธรรมธรีราชมหามุน ี(โชดก ญาณสทฺิธ)ิ, หลักปฏิบัตสิมถะ-วปัิสสนากรรมฐาน, พมิพ์ในการออกเมรุพระราชทานเพลงิศพ, (กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, วดัมหาธาตุ, ๒๕๓๑), หน้า ๑๒-๑๗
 ๑๗๗ ม.ม.อ. (ไทย) ๒/๑๙/๗๗.

๒๖๒
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

พระพุทธองค์แสดงโพธิปักขิยธรรม ๓๗ เพื่อการเจริญวิปัสสนาและเป็นธรรมเพื่อการตรัสรู้ มี ๗ หมวด คือ สติปัฏ

ฐาน ๔ สัมมัปปบาท ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคองค์ ๘ สู่การบรรลุวิสุทธิ และญาณ

เบื้องสูงตามล�าดับ จนบรรลุมรรค ผล นิพพาน พระพุทธองค์แสดงมหาสติปัฏฐานสูตร เป็นการแสดงธรรมแบบ

บรรยายโวหารซึ่งมีการถามเอง ตอบเองและมีอุปมาอุปมัยผสมด้วย มหาสติปัฏฐาน ๔ เป็นทางเดียวเพ่ือความ

บริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงโสกะ ปริเทวะ เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุอริยมรรค เพื่อแจ้งนิพพาน มหา

สติปัฏฐาน คือ เป็นฐานที่ตั้งหรือเป็นฐานก�าหนดของสติ การเจริญสติปัฏฐาน ๔ มี กาย คือ สติก�าหนดรู้กายใน

กาย พิจารณาอิริยาบถใหญ่ และย่อย สติก�าหนดรู้เวทนาที่ปรากฏเหมาะแก่จริตใด สติก�าหนดรู้จิตที่ก�าลังปรากฏ

เพียงสภาวะที่เกิดขึ้น ตั้งและดับ ว่าจิตมีราคะ โทสะ อย่างไร สติก�าหนดรู้ธรรมในขณะนั้นที่ธรรมนั้นปรากฏ เช่น 

นิวรณ์ ๕ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ โพชฌงค์ ๗ เป็นต้น เช่น เมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รู้

ว่าจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รู้ว่า

จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่ หรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน 

จิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้น หรือจิตไม่

หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้น ๑๗๘ วิปัสสนาโดยวิสุทธิ ๗ กับ ญาณ ๑๖ สีลวิสุทธิกับกัมมัสสกตาญาณ จิตตวิสุทธิกับ

สมถญาณ ทิฏฐิวิสุทธิกับนามรูปปริจเฉทญาณ กังขาวิตรณวิสุทธิกับปัจจยปริคคหญาณ มัคคามัคคญาณทัสสน

วิสุทธิกับสัมมสนญาณ (อุทยัพพยญาณอย่างอ่อน, อุทยัพพยญาณอย่างแก่) ภังคญาณ ภยญาณ อาทีนวญาณ 

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิกับนิพพิทาญาณ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเปกขาญาณ อนุโลมญาณ 

(โลกียะ) โคตรภูมิ อยู่ระหว่างโลกียะกับโลกุตตระ มีนิพพานเป็นอารมณ์ ญาณทัสสนวิสุทธิกับมรรคญาณ เกิดขึ้น

ขณะจิตเดียว ผลญาณ เกิดขณะจิต ๒-๓ (โลกุตตระ) มีนิพพานเป็นอารมณ์ เมื่อมรรคจิตเกิด ๑ ขณะ ครั้งแรก

อริยบุคคลเบื้องต�่าโสดาบันบุคคลไม่ต้องไปสู่อบาย เม่ือเจริญวิปัสสนาภาวนาอย่างต่อเนื่องอริยบุคคลขั้นสกทา

คามีบุคคล อนาคามีบุคคล และเบื้องสูงสุดคือ อรหันตบุคคล อันเป็นการสงบแห่งรูปนามขันธ์ ๕ วิสุทธิ ๗ เปรียบ

เหมือนรถ ๗ พลัดที่วิ่งไปส่งต่อเป็นทอดๆ การเข้าถึงโลกุตตระย่อมเป็นอริยบุคคล

 ปฏิจจสมุปบาทในการเจริญวิปัสสนาภาวนา โดยพิจารณาอายตนะ ผัสสะ เวทนา อายตนะ แปลว่าที่

ต่อกันให้เกิดความรู้ อายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ ผัสสะ แปลว่าการกระทบเป็นเจตสิกธรรมที่เกิด

ในจิตทุกดวง เวทนา แปลว่าการเสวยอารมณ์เป็นเจตสิกธรรมที่เกิดในจิตทุกดวง อายตนะภายใน ๖ ได้แก่ ตา 

หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อารมณ์ ๖ (อายตนะภายนอก ๖) แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้ ได้แก่ รูปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์ 

รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ และธรรมารมณ์ วิญญาณ ๖ แปลว่าผู้รู้อารมณ์ ได้แก่ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆาน

วิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ ผู้รู้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยอายตนะ ๖ อารมณ์ ๖ กระทบกัน

เกิดข้ึนด้วยการใส่ใจสิ่งที่เกิดขึ้นน้ัน ถ้าไม่ได้ใส่ใจก็จะไม่เกิดการรับรู้ขึ้นเพียงแต่เห็น ได้ยิน ได้กล่ิน รู้รส รู้สัมผัส

แล้วผ่านไป นับว่าการกระทบหรือที่เรียกว่าผัสสะเป็นสิ่งส�าคัญในการรับรู้ให้เวทนาที่มีความชอบไม่ชอบเกิดขึ้น 

ตณัหาเกดิต่อด้วย กามตัณหา ภวตัณหา และวภิวตัณหา จนวงจรแห่งปฏจิจสมปุบาทหมนุเวยีนต่อๆ ไป การตดัวงจร

ปฏิจจสมุปบาทที่ผัสสะย่อมไม่ให้เวทนา ตัณหา อุปาทานเกิดต่อได้จนถึงชาติ ชราและมรณะ การส�ารวมอินทรีย์

ก็จัดอยู่ในอินทรีย์สังวร คือ อาศัยสติในตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ไม่ให้กุศล อกุศลเกิด เหตุผัสสะเป็นการเชื่อม

ต่อความรู้กับโลกภายนอก การรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ การใช้ชีวิตปัจจุบันมนุษย์ต้องอยู่กับความจริง รู้เข้าใจในทุกข์

 ๑๗๘ พระโสภณมหาเถระ (มหาสสียาดอ), วปัิสสนานยั เล่ม ๒, พระพรหมโมล ี(สมศกัด์ิ อปุสโม ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.) ตรวจช�าระ, แปลและเรยีบเรยีงโดย พระ

คนัธสาราภวิงศ์, พมิพ์คร้ังแรก, (นครปฐม: ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั ซีเอไอ เซ็นเตอร์ จ�ากดั, ๒๕๕๐), หน้า ๖๕.
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ตามสภาพของมัน ไม่ปิด ซ่อน หลอกตนเองในการหนีทุกข์ เพราะทุกชีวิตต้องประสบกับทุกข์ การรู้ทุกข์ด้วย

การใช้ปัญญาเป็นพื้นฐานจะเป็นการปลดปล่อยทุกข์หนักให้เบาลงด้วยการรักษาศีล สมาธิ ปัญญา การละอกุศล

 ดังนั้น ปฏิจจสมุปบาทในการเจริญวิปัสสนาภาวนา การเจริญวิปัสสนาภาวนามีหลายรูปแบบในการ

ปฏิบัติต้องอาศัยศีล สมาธิ ปัญญา สู่มรรคผล สติสัมปชัญญะอาศัยการส�ารวมอินทรีย์เมื่อมีการกระทบอารมณ์

ภายนอก การรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นย่อมท�าให้มีการเสวยอารมณ์ไปสู่ตัณหาได้ อวิชชาเป็นตัวปิดบังแห่งปัญญาให้เหล่า

สัตว์ขาดสติ การละกิเลสด้วยการรู้เท่าทันในสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมเป็นการตัดภพชาติให้สั้นลง

๕. สรุป
 จากการวิจัยพบว่า ปฏิจจสมุปปบาทเป็นกฎธรรมชาติที่เป็นพุทธวิสัยในการตรัสรู้ ธรรมที่ลึกซึ้งด้วย

สัตยะ สัตวะ ปฏิสนธิ และปัจจยาการ ปฏิจจสมุปบาทเป็นลูกโซ่ทั้ง ๑๒ ที่คล้องกันอยู่หาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ 

เป็นไปแห่งธรรมชาติของการเกิดและการตายที่หมุนเวียนในวัฏฏทุกข์ ด้วย ภวจักรทั้งสองที่หมุนตามกัน มีความ

ทุกข์ที่มาจากการเกิด ทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพราก เสียใจ ร้องไห้ร�าพัน ที่มีอวิชชาและตัณหาเป็นตัวน�า การ

สร้างกศุล อกุศลกเ็ป็นส่วนแห่งการน�าสูภ่พภมูทิีจ่ะต้องไปด้วยเจตนาเจตสิกอันเกดิกับจติทุกดวง การเจริญปัญญา

ด้วยวิปัสสนาภาวนา พระพุทธองค์ได้ให้แนวทางการปฏิบัติไว้หลายอย่างไม่ว่าสมถภาวนา วิปัสสนาภาวนา แต่ที่

พระพุทธองค์สรรเสริญสุดคือ วิปัสสนาภาวนานับเป็นวิชาช้ันสูงของชีวิตในการตัดภพชาติ อาศัยปัญญาในการ

ประหารกิเลสข้ันสมุเฉทเด็ดขาด การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาย่อมเป็นของยากส�าหรับผู้ไม่มีความเพียร การขัด

ขวางความดีไม่ให้เกิดขึ้นคือ ตัวนิวรณ์ที่ท�าให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายหลงทาง สติ สัมปชัญญะเท่านั้นจะเป็นตัวควบคุม

ในพฤติกรรมของกาย วาจา ใจ ไม่ให้ตกไป ดังมีค�าว่า ตั้งสติก่อนสตาร์ทแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างอย่าอยู่ในความ

ประมาท อินทรีย์ ๕ พละ ๕ มี ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา มีมากย่อมให้วิปัสสนาญาณแก่กล้า ในกาลามสูตร

ที่พระพุทธองค์แสดงแก่ชาวกาลามะในเรื่องความเชื่อที่ไม่ควรเชื่อทั้ง ๑๐ อย่าง อย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินมา ที่ท�ากัน

มา ค�าเล่าลือ ตามต�ารา ตามคาดคะเน ตามนัยเทียบเคียง ตามอาการ ทางทฤษฎี ผู้พูด สมณะหรือครู สิ่งเหล่านี้

ยังเป็นประโยชน์ในยุคปัจจุบัน

๖. ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาปฏิจจสมุปบาทในการเจริญวิปัสสนาภาวนาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงเอกสารที่มีเนื้อหา

เกีย่วกบัปฏจิจสมุปบาท การเจรญิวปัิสสนาภาวนาเพ่ือเป็นการรูเ้ท่าทนัอายตนะภายในและภายนอกทีก่ระทบ การ

ตดัลงทีผั่สสะนัน้เป็นการตดัโซ่แห่งปฏจิจสมปุบาทลงทีผ่สัสะไม่ให้ไปสูเ่วทนา การมสีตใินการใช้ชวีติประจ�าวนัย่อม

ท�าให้ไม่ได้รับความเดือนร้อนทั้งในภพนี้และภพหน้า ดังนั้นการไม่ให้ปฏิจจสมุปบาทหมุนไปต่อๆ ผู้ปฏิบัติต้องท�า

สติให้เกิดขึ้นบ่อยๆ แม้จะท�าได้ยากแต่ถ้ามีการท�าเรื่อยๆ แล้วจะท�าให้สติเกิดได้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะปัองกันไม่ให้

อกุศลเข้ามาสู่จิตได้ง่าย การตัดภพชาติก็ย่อมสั้นลงได้เช่นกัน

๒๖๔



264 265
การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

บรรณานุกรม

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: 

 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏ

 ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ). หลักปฏิบัติสมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน. พิมพ์ในการออกเมรุ

 พระราชทานเพลงิศพ. กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย. วดัมหาธาต,ุ ๒๕๓๑. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ์ครั้งที่ ๓๕. กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์ 

 ผลิธัมม์, ๒๕๕๕.

พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ. ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทที่ ๓ และปริเฉทที่ ๗ หลักสูตรจูฬอาภิธรรมิกโท. 

 พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๔. 

พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ. ประมัตถโชติกะ ปฏิจจสมุปบาททีปนีและปัจจัย ๒๔ โดยย่อหลักสูตร

 มัชฌิมอาภิธรรมิกะโท. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๕๔.

พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ). วิปัสสนานัย เล่ม ๒. พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.) 

 ตรวจช�าระ. แปลและเรียบเรียงโดย พระคันธสาราภิวงศ์. พิมพ์ครั้งแรกนครปฐม: ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 

 ซีเอไอ เซ็นเตอร์ จ�ากัด, ๒๕๕๐.

พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) รจนา ปฏิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฏฏสงสาร พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ 

 อปุสโม ป.ธ.๙, M.A.,Ph.D.) ตรวจช�าระ พระคันธสาราภวิงศ์ แปลและเรยีบเรยีง พิมพ์ โครงการอบรม

 พระวิปัสสนาจารย์ กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, ๒๕๕๓.

๒๖๕



266 267รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

ความเข้าใจความหมายงานพุทธศิลป์เรื่องมโหสถชาดก: กรณีศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ในพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร 

COMPREHENDING THE MEANING OF BUDDHIST ARTS IN MAHOSATHA JATAKA 

CASE STUDY: MURAL PAINTINGS IN UPOSATHA HALL AT WAT SUWANNARAM 

RAJAVORAVIHARA

 นางสาวนิธิวรรณ กระจ่างคันถมาตร *

พระมหาสมนึก กิตฺติโสภโณ, ดร., ดร. แม่ชีทัศนา จิรสิริธรรม **

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาความเข้าใจความหมายงานพุทธศิลป์เรื่องมโหสถชาดก กรณีศึกษา 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหารผลการวิจัยพบว่า พุทธศิลป์เป็นงานศิลปะใน

สถาปัตยกรรม (หมายถึง พระอุโบสถ) ประติมากรรม (หมายถึง พระพุทธรูป) และจิตรกรรม (หมายถึง ภาพ

จติรกรรมฝาผนงั) ทีส่ร้างขึน้เพือ่ถวายเป็นพทุธบูชาแด่องค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้า และพุทธศิลป์เรือ่งมโหสถชาดก

นีม้เีฉพาะในภาพจติรกรรมฝาผนงัเท่านัน้ ภาพทีไ่ด้รบัการยกย่องว่ามคีวามงดงามคอืภาพจติรกรรมฝาผนงัทีพ่ระ

อุโบสถวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร เป็นภาพการประลองธรรมยุทธระหว่างมโหสถและเกวัฏพราหมณ์ โดยเป็น

ฉากที่แสดงการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา ในการเลือกฉากแต่ละฉาก เกิดจากการวาดตามๆ กันมา เพราะ

เหน็ว่าเป็นฉากทีผู้่ชมเข้าใจ สือ่ความหมายได้ การเข้าใจความหมายของภาพจติรกรรมในเชงิสนุทรยีศาสตร์จ�าแนก

เป็น ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านหลักธรรม ความถึงพร้อมด้วยทาน ศีล ภาวนา ซึ่งเป็นทางเดินแห่งปัญญา ท�าให้ใช้ปัญญา

ในการแก้ไขปัญหา ๒) ด้านวัฒนธรรม ท�าให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี เครื่องแต่งกาย ๓) 

ด้านประวตัศิาสตร์ ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเป็นหลกัฐานส�าคญัในการศกึษาค้นคว้าทางประวัตศิาสตร์ เปรยีบเสมอืน

กับหลักฐานทางเอกสารที่ไม่ต้องตีความ 

 การเขยีนภาพต้องใช้ภูมิปัญญาในการตัดทอนเรือ่งจากชาดก คัดเลอืกสัญลกัษณ์ของเรือ่ง และสือ่ความ

หมายออกมาให้ผู้ชมเข้าใจทุกขั้นตอน เปรียบเหมือนกับการปฏิบัติธรรม โดยใช้ศิลปะเป็นเครื่องอยู่ ครูช่างเป็นผู้

ครองสมณเพศท�าให้เข้าใจเรือ่งและถ่ายทอดได้อย่างลกึซึง้ การเขยีนภาพนอกจากมจุีดประสงค์เพือ่สร้างถวายแด่

พระมหากษัตริย์แล้ว เหนือสิ่งอื่นใดยังคงเป็นการสร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนพระพุทธเจ้าเป็นส�าคัญ 

ค�าส�าคัญ: พุทธศิลป์, มโหสถชาดก, ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

 * นสิติหลักสตูรพทุธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชวีติ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั.

 ** อาจารย์ประจ�าคณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั.

๒๖๖
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Abstract

 The objective is to comprehending the meaning of Buddhist arts in Mahosatha 

Jataka, a case study the mural paintings in Uposatha hall at Wat Suwannaram Rajavoravihara. 

The results found that the Buddhist arts are involved in architecture (Uposatha Hall), sculpture 

(Buddha Image), and painting (Mural Painting). These arts were homage and dedicated to the 

Buddha. The Buddhist arts in Mahosattha Jataka are obviously presented only in the mural 

painting. The scene that has been gracefully recognized in the Uposatha hall at Wat Suwannaram 

Rajavoravihara is the batter between Mahosatha and Kevatta Brahmin. Mahosatha shown his 

concentrated wisdom in order to solve the problem. The artists always selected the scene that 

continuously presented from time to time. This is because of the scene is widely understood 

as well as meaningful. In aesthetic view, the values of the Buddhist arts in Mahosattha Jataka 

are described in 3 parts. The first part is Dhamma. The Dana, Sila, and Bhavana are the path 

of wisdom. These are used to solve problems. The second part is culture. The mural paintings 

draw the acknowledgement of lifestyles, traditions, costumes. The third part is history. The 

mural paintings are the historical evidences. It can be compared to documentary evidences 

without any interpretations.

 In painting process, the artist selected the scenes and signified the symbols of the 

story wisely. He transforms his inner communication to the perceivers. It can be compared with 

the practice of Dhamma by using arts activities as an object of contemplation. The artist is a 

monk. His intention of paintings is to dedicate to the King. Above all, it is importantly to homage 

to the Buddha.

Keywords: Buddhist Arts, Mahosatha Jataka, Mural Painting, Wat Suwannaram Rajavoravihara

๑. บทน�า 
 พุทธศิลป์เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยหลังการเสด็จปรินิพพานได้ ๒๑๘ ปี โดยพระเจ้าอโศกมหาราช

ทรงประกาศศาสนาด้วยการส่งพระโสณะ และพระอุตตระ มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ ๑๗๙

สันนิษฐานว่าเป็นบริเวณจังหวัดนครปฐมในปัจจุบัน ๑๘๐ จากยุคสู่ยุคจนท�าให้ประเทศไทยมีพุทธศิลป์ในแบบ

ฉบับของตนเอง งานพุทธศิลป์เป็นงานศิลปะในสถาปัตยกรรม (หมายถึง พระอุโบสถ) ประติมากรรม (หมายถึง 

พระพุทธรูป) และจิตรกรรม (หมายถึง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง) ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พุทธศิลป์เรื่อง 

มโหสถชาดกนี้มีเฉพาะในภาพจิตรกรรมฝาผนังเท่านั้น ภาพที่ได้รับการยกย่องว่างามที่สุด อีกทั้งเป็นยุคทองของ

 ๑๗๙ สวุรรณภมิู หมายถงึ แผ่นดินทอง เป็นชือ่เรียกบริเวณเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ในอดตี เคยเป็นศนูย์กลางการแลกเปลีย่นซือ้ขายระหว่างโลกตะวนัตกและ

ตะวันออก เป็นแหล่งของกลุม่ชาติพันธ์หลากหลายซ่ึงเป็นบรรพชนของคนไทย; สจุติต์ วงษ์เทศ, ศลิปะสุวรรณภมู,ิ (กรงุเทพมหานคร: ส�านกัพมิพ์มตชิน, ๒๕๔๘), หน้า ๑๒๐.

 ๑๘๐ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต), พระพทุธศาสนาในอาเซยี, พมิพ์ครัง้ท่ี ๖, (กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพ์พระพทุธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๕), หน้า ๑๔๓.

๒๖๗
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ศิลปะในสมัยรัตนโกสินทร์คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระอุโบสถวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร ๑๘๑ ที่เขียนในสมัย

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูหั่ว เป็นภาพการประลองธรรมยุทธระหว่างมโหสถและเกวฏัพราหมณ์ อีกท้ังเป็น

ฉากเพยีงหนึง่เดยีวจากเรือ่งมโหสถชาดกทีมี่การเขยีนในสมยัรตันโกสนิทร์อีกด้วย ฉากนีแ้สดงการใช้สตปัิญญาใน

การแก้ไขปัญหาระดับประเทศ ท�าให้ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 วตัถุประสงค์ของงานวจิยันี ้คอื เพือ่ศกึษาความเข้าใจความหมายงานพทุธศลิป์เรือ่งมโหสถชาดก กรณี

ศึกษา ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้มีวิธีด�าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 ๑) รูปแบบการวิจัย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิจัย

ทางเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 ๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก ท�าการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านศาสนาและศิลปะ จ�านวน ๓ รูป/คน 

คือ ๑) พระมหาแสน จฺนทิโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร ๒) ศ. เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม 

และ ๓) อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง ศิลปินอาวุโส สถาบันอาศรมศิลป์ 

 ๓) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแนวค�าถามที่ใช้ในงานวิจัย มีจ�านาน ๓ ข้อ คือ 

  ๑) ท่านคิดว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องมโหสถชาดก ในแต่ละสถานที่มีนัยยะที่เหมือนกัน หรือ

แตกต่างกันอย่างไร 

  ๒) พุทธศิลป์ในความหมายของท่านคืออะไร มีส่วนส�าคัญเช่นไรบ้างท่ีท�าให้ผู้ชมสามารถเข้าใจ

ความหมายในงานพุทธศิลป์

  ๓) หากมองในเชิงสุนทรียศาสตร์ ท่านคิดว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องมโหสถชาดกให้คุณค่าใน

ด้านใดบ้าง และคุณค่านั้นๆ สามารถน�าไปสู่ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมผ่านภาพจิตรกรรมฝาผนังได้หรือ

ไม่ อย่างไร

 ๔) การเก็บรวบรวมข้อมูล ด�าเนินการดังนี้ 

  ๑) ข้อมูลเอกสาร ส�ารวจเอกสารและรวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้องจากแหล่งข้อมลูประกอบด้วย (๑) 

ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ (๒) 

ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ คัมภีร์อรรถกถา หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  ๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ๓) รวบรวมข้อมูล โดยการแยกแยะ จัดล�าดับ และจัดหมวดหมู่ของข้อมูล 

 ๕) การวิเคราะห์ การสรุปผล และข้อเสนอแนะ ด�าเนินการ ดังนี้ 

  ๑) วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาด้านเอกสาร ท่ีเกี่ยวข้องกับภาพจิตรกรรมฝาผนังมโหสถ

ชาดก 

 ๑๘๑ น.ณ. ปากน�้า, ครคูงแป๊ะและครทูองอยูส่องจติรกรเอกแห่งยคุทองของศลิปะจติรกรรมรตันโกสินทร์, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์เมืองโบราณ, ๒๕๓๐), 

หน้า ๗-๙.

๒๖๘
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  ๒) วเิคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ เพือ่น�ามาเขยีนบรรยาย โดยเปรยีบเทยีบกับหลกัพทุธ

ธรรมทีไ่ด้จากการศกึษาข้อมูลด้านเอกสารว่าผูเ้ข้าชมสามารถเข้าใจความหมายในงานพุทธศิลป์เรือ่งมโหสถชาดก

ในภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหารหรือไม่ 

  ๓) สรุปผลวิจัย และข้อเสนอแนะ

๔. ผลการวิจัย 

 พุทธศิลป์เป็นงานศิลปะที่สร้างเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา มีความแตกต่างทางด้านรูปแบบศิลปกรรม

ตามแต่ละยุคแต่ละสมัย โดยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้รับอิทธิพลมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายผนวก

กับความสามารถของช่างในยุคสมัยนั้นจนผสมผสานเป็นงานพุทธศิลป์ในยุคของตนเอง ทั้งนี้ยุคทองของศิลปะใน

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ครูช่างที่ได้รับการ

ไว้วางพระราชหฤทัยคือครูคงแป๊ะ ซึ่งผูกขาดในการวาดภาพมโหสถชาดก

 มโหสถ มาจากค�าว่า “มหา” และ “โอสถ” มีความหมายว่า “ยาที่ยิ่งใหญ่รักษาได้ทุกโรค” ๑๘๒ ชาดก

เรือ่งนีเ้ป็นการบ�าเพญ็ปัญญาบารมีในพระชาติที ่๕ ของพระโพธสิตัว์ เป็นหนึง่ในทศชาตชิาดก งานพทุธศลิป์ในเรือ่ง

มโหสถชาดกปรากฏเฉพาะในภาพจิตรกรรมฝาผนังเท่านั้น 

 การเข้าใจความหมายของภาพจิตรกรรมฝาผนังขึ้นอยู่กับการรับรู้ความงามของภาพ ประสบการณ์ 

ความรู้ของแต่ละบุคคล จึงเกิดสุนทรียภาพจากการให้ความส�าคัญของสิ่งนั้นๆ มองเห็นคุณค่าผ่านภาพ ซึ่งภาพ

จิตรกรรมฝาผนังเรื่องมโหสถชาดกนั้น สะท้อนการเข้าใจความหมายของภาพ ดังนี้

 ๑) คุณค่าด้านหลักธรรม สะท้อนให้เห็นถึงจิตใจที่ดีงามของมโหสถในการอุทิศตนเอง ในการแก้ไข

ปัญหา แก้กลศึก ให้กับประเทศชาติ จึงเป็นการท�าทาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จิตใจที่ดีงามด้วยศีล ท�าให้เป็น

ผูไ้ม่เป็นผูเ้บยีดเบยีนใคร จติใจทีเ่จรญิภาวนาท�าให้เกดิการคดิพิจารณาอย่างผูม้ปัีญญาว่าสิง่นีค้วรท�าหรอืไม่ควรท�า 

และควรใช้วิธีการใดในการตอบโต้ ความถึงพร้อมด้วยทาน ศีล ภาวนา ท�าให้ใช้ปัญญาในการแก้ไขทุกปัญหา ๑๘๓

 ๒) คุณค่าด้านวัฒนธรรม ท�าให้เห็นถึงวิถีชีวิตพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียม ประเพณีในสังคมนั้น เช่น ทรง

ผม การแต่งกายของทหารทีสู่ร้บกัน รวมทัง้การปรากฏภาพทหารชาวตะวนัตกและชาวเปอร์เซยีท่ีร่วมรบ สะท้อน

ให้เห็นถึงวัฒนธรรมการติดต่อทางด้านการค้าว่าในยุคสมัยรัชกาลที่ ๓ นั้น ได้เริ่มมีการค้าขายกับต่างชาติ โดยครู

ช่างเป็นผู้วาดภาพเพิ่มเติม ๑๘๔

 ๓) คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ ภาพแต่ละภาพเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ไม่ต้อง

ตีความ เพราะภาพแต่ละภาพบอกถึงช่วงเวลา อายุของภาพ ดังเช่นภาพมโหสถ มีการใช้ทองค�าเปลวในการ

ตกแต่งภาพ การใช้สีแดงเป็นสีพื้น ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาพในสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งในยุคนั้นเศรษฐกิจ

ของประเทศมีความเจริญรุ่งเรือง 

 หนึ่งในภาพมโหสถชาดกที่ส�าคัญ ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงาม ที่ครูคงแป๊ะ ครูช่างผู้ผูกขาดการ

วาด คือภาพที่ปรากฏในพระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร ซึ่งวัดนี้เดิมชื่อ “วัดทอง” เป็นวัดที่สร้างขึ้นใน

สมยักรุงศรอียธุยา จนล่วงสูส่มัยรตันโกสนิทร์ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช (รัชกาลที ่๑) ทรง

 ๑๘๒ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.royin.go .th/dictionary/ [๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐].
 ๑๘๓ สัมภาษณ์เชิงลึก อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง ศิลปินอาวุโส สถาบันอาศรมศิลป์, ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.

 ๑๘๔ สันติ เล็กสุขุม, ศ.เกียรติคุณ ดร., จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์เมือง

โบราณ, ๒๕๔๘), หน้า ๙๕. 

๒๖๙
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บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ พระราชทานนามว่า “วัดสุวรรณาราม” พระอุโบสถแม้จะถูกรื้อและสร้างใหม่แต่ยังคง

แบบตามสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พระประธาน หลวงพ่อศาสดาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สันนิษฐานว่า 

น่าจะอัญเชิญมาจากกรุงสุโขทัย ๑๘๕

 ยิ่งไปกว่านั้น ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ เขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาว รองพื้นด้วยสีเข้มคล�้า บาง

จดุลงด้วยสีแดง ตดัเส้นด้วยความปราณตีและตกแต่งด้วยทองค�าเปลวอย่างเอกิเกรกิเพือ่เน้นให้เหน็ถงึความส�าคญั

ของจุดนั้น เช่น ตกแต่งบนตัวเอก พระราชา เทพเทวดา ขุนนาง และวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดล้วนหามาจากธรรมชาติ

ด้วยขั้นตอนที่พิถีพิถัน เป็นแบบแผนตามแบบจิตรกรรมไทยประเพณี นิยมวาดพุทธประวัติ ทศชาติชาดก เทพ

ชุมนุม โดยมโหสถชาดก เป็นภาพที่มีต�าแหน่งปรากฏในห้องที่ ๕ จากประตูพระอุโบสถ ฝั่งซ้ายของพระประธาน 

ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

 ภาพมโหสถชาดกที่ปรากฏอยู่นี้ เป็นฉากในการประลองธรรมยุทธระหว่างกองทัพของพระเจ้าจุลนี 

แห่งปัลจาลนครกับพระเจ้าวิเทหราช ผู้ครองนครมิถิลา โดยเกวัฏพราหมณ์แห่งปัลจาลนคร ออกอุบายประลอง

ธรรมยุทธ แต่มโหสถทราบอุบายนี้จึงวางแผนตลบหลังโดยใช้แก้วมณีเป็นตัวหลอกล่อ มโหสถแกล้งยื่นแก้วมณี

ให้แล้วปล่อยให้หล่นลงสูพ่ืน้ เกวฏัพราหมณ์รบีก้มลงเกบ็ มโหสถจงึกดบ่าและรัง้ขอบผ้าโจงกระเบนจนไม่สามารถ

พลิกตัวหลบเลี่ยงได้ ฝ่ายทหารของมโหสถที่ตระเตรียมแผนการไว้แล้ว จึงตะโกนร้องตามที่นัดหมายออกไปว่า เก

วัฏพราหมณ์ก้มกราบมโหสถ ทหารของเกวัฏพราหมณ์ตกใจจึงถอยทัพพ่ายหนีไป ๑๘๖ ซึ่งฉากนี้ ถือได้ว่าเป็นเพียง

ฉากเดียวในมโหสถชาดก ทีถ่กูวาดในสมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้นโดยครูคงแป๊ะ และปรากฏทีอ่โุบสถ วดัสวุรรณาราม 

ราชวรวิหาร 

  อย่างไรก็ตาม การเข้าใจความหมายของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ครูช่างสะท้อนจากมโนภาพออกมา

เป็นรูปธรรมผ่านภาพนั้น ขึ้นอยู่กับภูมิรู้ของผู้ชมแต่ละบุคคล เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องมโหสถชาดก ถ้าผู้

เข้าชมรู้เรื่องมาก่อน จะสามารถเข้าใจภาพได้ละเอียดลึกซึ้ง เข้าใจได้ว่า ศีลคือปกติของมนุษย์ สมาธิคือความตั้ง

มั่น ปัญญาคือความรอบรู้ในสังขาร เป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตของคนโบราณอย่าง ๑๘๗ ในสมัยโบราณการเข้าใจเช่น

นี้ เป็นการเล่าต่อๆ กันมา “ชาวบ้านในสมัยก่อนไม่มีคนรู้หนังสือ ชาวบ้านสมัยก่อนบ้างรับรู้เรื่องจากพระ จากพ่อ

แม่ เล่าต่อๆ กัน ครั้นเมื่อเห็นภาพก็สามารถจดจ�าเรื่องราวได้” ๑๘๘ กระนั้นก็ตาม ในยุคปัจจุบัน การเข้าใจความ

หมายของภาพอาจมข้ีอจ�ากดัในส่วนของผูช้ม จึงจ�าต้องมีผู้รูท้ีค่อยชีแ้จง อธบิาย หากไม่แล้ว จะเป็นการเสยีโอกาส

ในการเข้าชมฉากนั้นๆ ๑๘๙

 ในการคัดเลือกฉากเพื่อวาดบนฝาผนัง เกิดจากวาทะกรรมส�าคัญๆ ในเรื่องเหมือนเป็นหัวใจหลักของ

เร่ือง มโหสถ หมายถึงยาที่รักษาโรคได้หายขาดเปรียบได้กับคนไม่มีปัญญาก็เสมือนคนเป็นโรค ฉากทั้งหลายจึง

แสดงปัญญาในด้านต่างๆ ของมโหสถและวิธีการเขียนจะอิงจากราชส�านัก ไม่คิดค้นใหม่ ถ้าจะซ่อมแซมให้เขียน

เหมือนกับการท�าซ�้าในของเดิม ๑๙๐ และภาพแต่ละภาพเป็นการวาดตามๆ กันมา เป็นจุดเด่นของเรื่องซึ่งเป็นท่ี

ยอมรับแล้ว เพราะถ้าเลือกฉากทั่วไปที่ไม่ใช่ฉากเด่นผู้ชมจะไม่เข้าใจ หัวใจหลักคือเลือกฉากที่เป็นสัญลักษณ์ของ

 ๑๘๕ พระมหาปกรณ์ กติตฺธิโร, วดัสวุรรณาราม ราชวรวหิาร, (กรงุเทพมหานคร: บรษิทั อมรนิทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิง่ จ�ากดั (มหาชน), ๒๕๕๗), หน้า ๗๑.

 ๑๘๖ นิดดา หงษ์วิวัฒน์, ทศชาตชิาดกกบัจิตรกรรมฝาผนงั มโหสถชาดก, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์แสงแดดเพื่อนเด็ก, ๒๕๔๘), หน้า ๑๕๖-๒๒๗.

 ๑๘๗ สัมภาษณ์เชิงลึก พระมหาแสน จนฺทโิม, เลขานุการและผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐.

 ๑๘๘ สัมภาษณ์เชิงลึก ศ. เกียรตคิณุ ดร. สนัต ิเล็กสขุมุ, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐.

 ๑๘๙ สัมภาษณ์เชิงลึก อาจารย์ผ่อง เซ่งกิง่ ศิลปินอาวุโส สถาบันอาศรมศิลป์, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙.

 ๑๙๐ อ้างแล้ว.

๒๗๐
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

เรือ่ง สามารถสือ่สารกบัคนได้มากทีส่ดุ ฉากมโหสถกดบ่าเกวฏัพราหมณ์นี ้มปีระตมิากรรมทีเ่ก่าแก่ในสมยัอยุธยา

ตอนกลางทีว่ดัไลย์ อ�าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบรุ ีแต่เป็นฉากพราหมณ์ท่ียุยงพระราชาให้กระท�าช่ัวในเรือ่งจนัทกมุาร

แสดงว่าช่างเขยีนโบราณอาศยัแบบอย่างทีเ่คยมอียูแ่ละน�ามาใช้โดยปรับปรุงให้เหมาะกบัเร่ือง จงึเป็นท่ีมาท่ีสามารถ

บอกได้ว่า ลักษณะท่าทางเช่นนี้เป็นที่แพร่หลาย คงเป็นท่าท่ีใช้ในการต่อสู้จริง ไม่ได้มีแต่ในฉากสงคราม ๑๐๑

ทัพของมโหสถชาดกเท่านั้น แต่ฉากต่อสู้ในเรื่องอื่นก็มีเช่นกัน เป็นภาพที่ยอมรับกันแล้ว เป็นฉากส�าคัญของเรื่อง 

ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมหรือประติมากรรม เพราะท�าให้ผู้ชมเข้าใจได้ดี ๑๙๑

 เมื่อเลือกฉากในการวาดอย่างเหมาะสม ท�าให้ผู้ชมสามารถเข้าใจเรื่องได้แล้ว อีกองค์ประกอบที่ช่วย

เสริมความเข้าใจความหมายของภาพจิตรกรรมฝาผนังคือการรับรู้ความงามของภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับการให้ความ

ส�าคัญกับสิ่งใดเป็นหลัก ประกอบกับประสบการณ์ ความรู้ของแต่ละบุคคล จึงเกิดสุนทรียภาพขึ้นในจิตใจ หาก

เปรียบการให้ความส�าคัญกับเรื่องของราคาในวัตถุ ยกตัวอย่างเช่น เพชรเป็นของมีราคา เพราะว่าเป็นที่ต้องการ 

เป็นที่น่าพอใจ เป็นของหายาก ภาพหนึ่งภาพในมุมมองของคนธรรมดา ของโจร หรือของใครก็ตาม ถ้าหากไม่มี

ความต้องการในสิ่งๆ นั้น ๑๙๒ จะไม่มีทางเห็นถึงราคาหรือคุณค่าแม้แต่น้อย กล่าวโดยสรุปว่า ความรู้สึกว่างามจะ

มากหรอืน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บัความต้องการ การรูค่้า การรูจ้กัในสิง่ๆ นัน้ หากมองในมมุสนุทรยีศาสตร์ในเชงิพทุธ 

ความงดงามเกิดขึ้นในขั้นตอนการสร้างงานพุทธศิลป์ เสมือนเป็นที่ฝึกการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ๑๙๓ ขณะท�า รู้สึก

เบา กายเคลื่อนไหว ใจรู้สึก ท�าให้มองเห็นตนเองได้ชัด ด้วยการวาดลายเส้นและความงดงามของลายจิตรกรรม

ไทย ท�าให้มีใจจดจ่อในขณะท�างานมีสมาธิมากขึ้น ขั้นตอนการเตรียมผนังมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายเช่นกัน 

ตั้งแต่การแช่เมล็ดมะขามรสเปร้ียวที่ผ่านการคั่วมาแล้ว ๑ คืนจนอ่อนได้ที่ให้น�ามาฝานบางๆ แล้วน�าลงเค่ียวใน

หม้อพร้อมกบักาวเม็ดทบุละเอยีด เคีย่วจนได้ความรูส้กึเป็นเมอืกคล้ายกาว ให้น�าดนิสอพองผสมน�า้เทลงไป เค่ียว

ไปเรือ่ยๆ จนได้ทีน่�าผ้าขาวบางมากรอง ทิง้ไว้ให้เยน็ แล้วน�าไปทาบนฝาผนงัหลายรอบ ทกุขัน้ตอนต้องใช้สตอิยูใ่น

กายในใจ มีความเพียรพยายาม อดทน จึงจะสามารถสร้างงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้สึกถึงความ

งามในมุมมองนี้ คือความงามในขั้นตอนการเตรียมการ ขณะปฏิบัติงาน และหลังจากชิ้นงานเสร็จเรียบร้อย ๑๙๔

อย่างไรก็ตาม การตัดสินว่าสิ่งนี้งามหรือไม่งาม ไม่สามารถน�ามาแทนกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง

ได้ เพราะความงามของแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละบุคคล แต่หากให้ค�าจ�ากัดความใหม่ว่า 

สุนทรียศาสตร์คือความเหมาะสม พอดี ถูกกาลเทศะ ให้จัดว่างามอย่างนี้ใช้ได้ เช่น ในเรื่องมโหสถชาดก ถ้าผู้ชมรู้

เรื่องมาก่อน เมื่อไปเดินชมภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งวาดเฉพาะตอนใดตอนหนึ่ง จะไม่เหมือนจริง เพราะในชาดก

เป็นเนือ้เรือ่งทีใ่ช้จนิตนาการทีไ่ม่มขีอบเขต เมือ่น�ามาเขยีนเป็นภาพ เกดิข้อจ�ากดัในเร่ืองระวางพ้ืนท่ี ช่างเขยีนต้อง

มีฝีมืออย่างมากในการตัดทอนรายละเอียดออกไป เพิ่มหรือเน้นส่วนใดเพื่อช่วยให้ภาพดูมีอรรถรสมากขึ้น ดูสนุก

เข้าใจได้ง่าย ถ้าสามารถจัดการให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่ในที่ที่เหมาะสม ภาพสามารถสื่อสารเรื่องราวออกมา

ได้ เกิดความเข้าใจในภาพ เหล่านี้คือคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ที่ยอมรับได้ ๑๙๕

 ๑๙๑ สมัภาษณ์เชงิลกึ ศ. เกยีรตคิณุ ดร. สันต ิเลก็สขุมุ, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐.
 ๑๙๒ สมัภาษณ์เชงิลกึ พระมหาแสน จนฺทโิม, เลขานุการและผู้ช่วยเจ้าอาวาส วดัสุวรรณาราม ราชวรวิหาร, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๙๓ สติปัฏฐาน ๔ ประการ ประกอบด้วย ๑) พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ๒) พิจารณาเห็นเวทนาใน

เวทนาทั้งหลายอยู่ มคีวามเพยีร มีสมัปชญัญะ มสีต ิก�าจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกได้ ๓) พจิารณาเหน็จิตในจติอยู่ มคีวามเพยีร มสัีมปชญัญะ มสีต ิก�าจดัอภิ

ชฌาและโทมนสัในโลกได้ ๔) พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมท้ังหลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก�าจัดอภชิฌาและโทมนสัในโลกได้ ดรูายละเอยีดใน ท.ีม. 

(ไทย) ๑๐/๓๗๒-๓๗๔/๓๐๑-๓๐๒.
 ๑๙๔ สมัภาษณ์เชงิลกึ อาจารย์ผ่อง เซ่งก่ิง ศลิปินอาวโุส สถาบันอาศรมศิลป์, ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๕๙.
 ๑๙๕ สมัภาษณ์เชงิลกึ ศ. เกยีรตคิณุ ดร. สันต ิเลก็สขุมุ, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐.

๒๗๑
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจ�าแนกความเข้าใจความหมายพุทธศิลป์เรื่อง มโหสถชาดก 

กรณีศึกษา ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ 

๑) ด้านผูส้ร้างงานพทุธศลิป์ หากศลิปินผูส้ร้างงานเป็นผูม้ธีรรมประจ�าใจ จะสามารถส่งผ่านหลักธรรมซึง่เป็นหวัใจ

หลกัของเรือ่งผ่านภาพจิตรกรรมฝาผนงัได้ ในกรณีศกึษานีผู้เ้ขยีนภาพครองสมณเพศ เป็นผูท้ีม่คีวามเข้าใจในเรือ่ง

เป็นอย่างดี ท�าให้สามารถใช้ภูมิปัญญาในการตัดทอนเรื่องจากชาดก คัดเลือกเฉพาะฉากส�าคัญมาเขียนลงบนฝา

ผนัง เก็บรายละเอียดของเรื่องและสื่อออกมาให้ผู้ชมเข้าใจ กระบวนการในการเขียนเหมือนกับการปฏิบัติธรรม 

ในขณะเดยีวกนั แม้แต่เป็นฆราวาสผูส้ร้างงานและเป็นผูป้ฏิบตัธิรรมอยู่เสมอ มองว่าการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนงั

เปรียบกับการเจริญสติ ใช้การงานให้เป็นฐาน อันเป็นเครื่องอยู่ของจิต ดูกายดูใจดูเวทนาดูธรรมตามสภาวะจิตที่

ปรากฏ ๒) ผูช้มงานพทุธศลิป์ หากผูช้มทราบเรือ่งมาก่อน จะท�าให้เกดิความเพลดิเพลนิไปกบัการท่องทศชาต ิกบั

การทบทวนประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนถึงตรัสรู้ จะเกิดความปิติอิ่มเอมใจในการเสียสละอันยิ่งใหญ่

ของพระพุทธองค์ตั้งแต่สละความสุขสบายในปราสาทราชวังเพ่ือออกค้นหาความจริงและท�าให้เข้าถึงหลักธรรม

ที่สอดแทรกในภาพอย่างแยบยลได้ ทั้งนี้การเข้าใจความหมายของภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยผ่านการรับรู้ความ

งามในงานพุทธศิลป์ของแต่ละบุคคลนั้นไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความรู้ความถนัดประสบการณ์ ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามี

ความรู้เรื่องชาดกมาก่อน จากการอ่านหนังสือหรือปู่ย่าตายายเล่าให้ฟัง เมื่อเดินชมภาพจะเกิดธรรมบันเทิง หวน

ระลึกถึงหลักธรรมในเรื่องชาดกแล้วผสมผสานกับภาพที่ปรากฏ ท�าให้ซาบซึ้งในข้อธรรมเหล่านั้นมากกว่า 

๕. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

 ๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

   ๑) ควรจัดอบรมภิกษรุะดับสงัฆาธิการ ผูม้อี�านาจหน้าทีใ่นเรือ่งการดแูลพุทธศิลป์ เนือ่งจากบางวัด

ไม่เข้าใจ ปล่อยปละละเลยพุทธศลิป ์โดยเฉพาะภาพจติรกรรมฝาผนงั ขาดการดแูลเอาใจใส่ ปกป้องรกัษาของเก่า

ให้ทรงคุณค่า เป็นสมบัติของชาติ ท�าให้บางครั้งภาพจิตรกรรมเหล่านั้น ได้รับความเสียหายจากกาลเวลา อากาศ 

ความชืน้ รวมทัง้วสัดอุปุกรณ์สมยัใหม่ เช่น สายไฟ พดัลมจงึจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจในความหมายของพุทธศิลป์

ให้ทรงคุณค่าอยู่คู่กับสังคมให้ยืนนาน

  ๒) ในกิจกรรมเข้าค่ายของนักเรียน ควรเพิ่มการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เช่นอาจจัดการคัดลอกลาย

ตามฝีมือครูช่างตามวัดต่างๆ เพื่อปลูกฝังความรักความเข้าใจ และเข้าถึงในเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษได้อย่างลึก

ซึ้ง อีกทั้งมีการน�าองค์ความรู้เรื่องพุทธศิลป์ที่บรรพบุรุษต้องการสื่อผ่านภาพจิตรกรรมฝาผนัง ให้เด็กนักเรียนมี

โอกาสศึกษา เช่น เพิ่มในหลักสูตรเกี่ยวกับพุทธประวัติ ทศชาติชาดก ในวิชาพุทธศาสนา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา

  ๓) เพื่อสร้างความเข้าใจในภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถตามวัดต่างๆ โดยเฉพาะที่

เป็นวัดท่องเที่ยว ควรมีป้ายหรือแผนที่ในการเดินชมภาพ 

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 

 ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรเข้าอบรมตัง้แต่ทฤษฎ ีลงมอืท�าตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัหาวตัถดุบิ วธิกีารเขยีน

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัแบบโบราณ ในสถานทีจ่รงิ เพือ่ช่วยให้เกดิความกระจ่างและความเข้าใจในกระบวนการสร้าง

งานพุทธศิลป์

๒๗๒
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บทคัดย่อ

 บทความวิจัยนี้ มี วัตถุประสงค์ (๑) เพื่อศึกษาหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษา

บทบาทการเผยแผ่ของพระสทิธกิารโกศล (เมธ ปญญฺาวโร) (๓) เพ่ือวเิคราะห์บทบาทและหลักการเผยแผ่ของพระ

สิทธิการโกศล (เมธ ปญฺญาวโร)         

 ผลการศึกษาพบว่า หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาท ได้แก่การมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการ

สอนการเผยแผ่ พระพุทธเจ้ามีหลักและวิธีในการเผยแผ่รูปแบบการสอนตลอดจนวิธีการสอนแบบ ต่าง ๆ เช่น 

การสนทนาธรรม การบรรยายธรรมด้วยการยกอุปมาอุปไมย ท�าให้การเผยแผ่พุทธศาสนาได้ผลเป็นรูปธรรม 

บทบาทการเผยแผ่ธรรมของพระสทิธกิารโกศล พบว่า ท่านรบัผดิชอบในด้านบรหิารกิจการพระพุทธศาสนา ท่าน

ได้ดูแลกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ การปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การสาธารณ

สงเคราะห์และการศึกษาสงเคราะห์ ในเขตปกครองและในส่วนของจังหวดัสุรินทร์ได้อย่างเรยีบร้อยดงีาม ท้ังในส่วน

ท่ีด�าเนนิการตามต�าแหน่ง หน้าที ่และในส่วนทีท่่านมีจิตเมตตาช่วยเหลอืเป็นการส่วนตัวแก่วดั หน่วยงานราชการ

และสถาบันการศึกษาต่างๆ ด้วยจิตเมตตาอนุเคราะห์ ท�าให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่สังคมและพระพุทธศาสนา 

อย่างยิ่ง วิเคราะห์บทบาทการเผยแผ่ของพระสิทธิการโกศลบทบาทการเผยแผ่ธรรมของพระสิทธิการโกศล (เมธ 

ปญฺญาวโร) การท�าบทบาทและหน้าที่ของท่านทั้ง ๖ ด้าน เป็นแบบอย่างที่ดีมีประโยชน์ สามารถน�าไป เป็นแบบ

อย่างในการแสดงบทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นอย่างดี

รวมทั้งรูปแบบและแนวทางในการบริหารการจัดการตามบทบาทและหน้าที่ในพุทธวิธีบริหาร พุทธวิธีอ�านวยการ

ภาวะผู้น�า ผู้บริหาร การใช้ความรู้ความสามารถทั้งทางโลกและทางธรรมของท่าน ก็มีความหลากหลาย ทันสมัย

เข้ากับยุคเข้ากับเหตุการณ์ เป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้การท�าหน้าที่ ในแต่ละบทบาทประสบความส�าเร็จ 

ค�าส�าคัญ : บาทบาท, การเผยแผ่, พระสิทธิการโกศล (เมธ ปญฺญาวโร)  
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Abstract

 This thesis aimed to 1) study the propagation of Theravada Buddhism 2) study 

the role of disseminating Phrasitthikarnkoson (Met Panyavaro) 3) the role and the mission 

of Phrasitthikarnkoson (Met Panyavaro)

 The study found that

 The Theravada Buddhism The Grand the aim mark a clear teaching missionaries. 

Buddha is the main means of disseminating and teaching style and teaching methods for the 

such conversation theology lectures by raising metaphor makes the propagation of Buddhism 

has tangible results.

 The role of the Missionary Phrasitthikarnkoson (Met Panyavaro). He was in charge 

of the management of religious affairs that for the governance of the wish Juan all six of the 

dominance of the plates revealed the public. The public worker and education workers the 

region and in the province of Surin least the finished less classy. Both in the implementation 

of the position the front and in the treatment of the mental Mercy Beach assist the process of 

narrating themeasure. The government agencies and educational institutions the screen. The a 

mental conservative analysis. However a flourish of glowing social and religious less than even.

 Analyzing the propagation of Phrasitthikarnkoson (Met Panyavaro).The value of the 

entire six knives the specification model example the great benefits can be the model example 

the character in the show and the place. the monks in Thailand present. To effectively The 

effectiveness less than good. Including forms and guidelines for the management and the role 

of the In Buddhist Executive Buddhist Director of the Leadership use knowledge management 

capabilities both secular and religious of the also diversified into the modern era with the 

access to the event. The protective factors in promoting.encouraged to act in the the role of 

experiencing success.

Keywords: Role, propaganda, Phrasitthikarnkoson (Met Panyavaro)

๑. บทน�า
 พระพทุธศาสนา คอื หลกัค�าสอนของพระพทุธเจ้าผูค้้นพบความจริงอนัประเสรฐิ กล่าวคอื อรยิสจัและ

ทางสายกลาง คอื ธรรมวนิยัซึง่เป็นค�าสัง่และอบุายเป็นเครือ่งสอนท่ีถือปฏบิตัสืิบต่อกนัมาจนถงึปัจจบุนั พระพุทธ

ศาสนานั้นเกิดในดินแดนที่เรียกว่าภารตวรรษ (หรือประเทศอินเดีย) มายาวนานกว่า ๒,๕๐๐ ปี ๑๙๖ มาแล้วโดย

การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงมีพระมหากรุณาที่

จะแสดงธรรมโปรดสตัว์ให้พ้นจากทกุข์ ทรงปรากฏพระนามในโลกว่าพระพุทธเจ้า ณ ใต้ต้นโพธิ ์รมิฝ่ังแม่น�า้เนรญั

 ๑๙๖ สมเด็จพระมหาวรีวงศ์, (พมิพ์ ธมฺมธโร), สากลศาสนา, (กรงุเทพมหานคร: สภาการศึกษามหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๑), หน้า ๑๑๓.

๒๗๕
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ชราที่พุทธคยาเมื่อพระชนม์ได้ ๓๕ พรรษา ๑๙๗ และทรงพิจารณาถึงหลักธรรมที่ได้ตรัสรู้ว่า เป็นธรรมที่ลึกซึ้งยาก

แก่สตัว์ผูม้ธีลุใีนดวงตาน้อยจะรูแ้จ้งเหน็จรงิได้ ทรงเปรยีบบคุคลเช่นกบัดอกบวัทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนั ทรงอุปมา

เหมอืนในกออบุล ในกอปทมุหรอืในกอบณุฑรกิ ดอกอบุล ดอกปทุม ดอกบณุฑริก บางดอกท่ีเกดิในน�า้ เจริญในน�า้

ยังไม่พ้นน�้า จมอยู่ในน�้า ดอกอุบล ดอกปทุมดอกบุณฑริก บางดอกที่เกิดในน�้า เจริญในน�้าอยู่เสมอน�้า ดอกอุบล 

ดอกปทมุ ดอกบณุฑรกิ บางดอกทีเ่กดิในน�า้ เจรญิในน�า้ ขึน้พ้นน�า้ ไม่ตดิน�า้ ๑๙๘ พระพุทธเจ้าและพระอรยิสงฆ์สาวก

ในสมัยพุทธกาลได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในชมพูทวีป หลังจากท่ีพระพุทธ

องค์ปรินิพพานแล้ว พระสงฆ์สาวกต่างก็ได้ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเรื่อยมา พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรง

ให้การอปุถมัภ์การท�าสงัคายนาครัง้ที ่๓ และได้อาราธนาพระโมคคัลลบีตุรตสิสะเถระให้เลอืกสรรพระอรหันต์ส่งไป

เผยแผ่พระพุทธศาสนายังนานาอารยะประเทศจ�านวน ๙ สาย เมื่อ พ.ศ. ๓๐๓ พระพุทธศาสนาได้แพร่หลายออก

ไปนอกประเทศอินเดีย พระโสณเถระกับพระอุตตรเถระได้เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตมายังดินแดนสุวรรณภูมิ ๑๙๙

ดงัมหีลกัฐานปรากฏอยู่ทีพ่ระปฐมเจดีย์ จังหวดันครปฐมอนัแสดงถงึความเจรญิรุง่เรอืงเป็นอย่างมากของพระพทุธ

ศาสนาในประเทศไทยครั้งนั้น

 พระสทิธกิารโกศล ท่านเป็นพระมหาเถระรปูหนึง่ในจงัหวดัสรุนิทร์ เป็นพระสงฆ์ท่ีมบีทบาทและหน้าที่

ควรแก่การศึกษาและวิจัยในบทบาทและหน้าที่ ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีบทบาท มีกลยุทธ์เทคนิคและวิธีการเป็น ตัว

ของตัวเองเป็นผู้มีบทบาทในด้านการปกครองคณะสงฆ์ การศึกษา และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดดเด่นเป็นที่

ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะการเทศน์ของท่านนั้นเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนที่ได้เคยฟังเทศน์ของท่าน

เป็นอย่างมาก ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทและหน้าที่ของพระสิทธิการโกศล (เมธ ปญฺญาวโร) เพื่อเป็นอนุสติ

และเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๒ เพื่อศึกษาบทบาทการเผยแผ่ของพระสิทธิการโกศล (เมธ ปญฺญาวโร)

 ๒.๓ เพื่อวิเคราะห์บทบาทและหลักการเผยแผ่ของพระสิทธิการโกศล (เมธ ปญฺญาวโร)

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งมีวิธีด�าเนินการวิจัย ดังนี้

 ๓.๑ ขั้นส�ารวจเอกสารเป็นขั้นการส�ารวจเอกสารต่างๆ คือคัมภีร์พระไตรปิฎกทั้งฉบับภาษาบาลีและ

ฉบับภาษาไทย คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ต�ารา วารสารและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ

วางกรอบแนวคิดในการด�าเนินการวิจัย

 ๓.๒ ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการบันทึกข้อมูล ดังนี้ คือ ย่อความ

ให้ได้ใจความตรงตามความหมายของข้อความเดิม บันทึกโดยถอดข้อความเป็นข้อความของผู้วิจัยเอง คัดลอก

ข้อความเป็นข้อความที่ผู้วิจัยต้องการอ้างอิงเพื่อสนับสนุนความคิดของผู้วิจัย ข้อความท่ีเป็นพุทธพจน์ท่ีปรากฏ

อยู่ในพระไตรปิฎก

 ๑๙๗ ชศูกัด์ิ ทพิย์เกษรและคณะ, พระพทุธเจ้าสอนอะไร, (กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพ์มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๐), หน้า ๑๐.

 ๑๙๘ ว.ิม. (ไทย) ๔/๙/๑๔.

 ๑๙๙ จ�านงค์ ทองประเสรฐิ, ประวตัศิาสตร์พทุธศาสนาในเอเชยีอาคเนย์, (กรุงเทพมหานคร: อภิธรรมมูลนธิมิหาธาตวุทิยาลยั, ๒๕๑๔), หน้า ๒๘๖.

๒๗๖
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

 ๓.๓ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) พระสิทธิการโกศล (เมธ ปญฺญาวโร) ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่เป็นพระสงฆ์และคฤหัสถ์

 ๓.๔ ขั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก่อนการวิเคราะห์ผู้วิจัยได้ตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูล โดยตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล เมื่อได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจึงน�ามาจัดเรียงล�าดับ

ก่อนและหลังเรียงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อน�าไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

 ๓.๕ ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์

 ๓.๖ ข้ันสรุปผล เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลส�าเร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยน�าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในแต่ละ

ประเด็นมาสรุปเพื่อนน�าไปสู่ขั้นตอนการเขียนรายงานการวิจัยต่อไป

 ๓.๗ ขั้นเขียนรายงานการวิจัย ผู้วิจัยได้เขียนรายงานการวิจัยตามกรอบท่ีก�าหนดไว้ ในคู่มือการท�า

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. สรุปผลการวิจัย
 วิธีการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธเจ้า ได้แก่การมีจุดมุ่งหมายในการสอน มีหลักการสอน มีลีลา

ในการสอน รูปแบบการสอน ตลอดจนวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น การสนทนาธรรม เป็นต้น ส่วนแนวทางการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังพุทธกาลพบว่า หลังพุทธปรินิพพานได้ ๓ เดือน คณะสงฆ์ในขณะนั้น (ส่วนใหญ่เป็น

พระอริยสงฆ์) ก็ได้วางนโยบายใหม่ คือเริ่มท�าสังคายนาพระธรรมวินัยอีกครั้งหน่ึง และในเวลาต่อมาก็ท�าอีก 

๒ ครัง้ ซึง่ในครัง้ที ่๓ นีเ้อง มีผลให้พระพทุธศาสนาถกูเผยแผ่เข้ามายงัประเทศไทยจนถงึปัจจบุนั นอกจากนัน้ การ

เผยแผ่พระพทุธศาสนาในประเทศไทย จงึเริม่จากสมยัพระเจ้าอโศกมหาราช อนัเป็นผลมาจากตตยิสงัคายนา (หลงั

พุทธปรินิพพานราว ๓๐๐ ปี) โดยมีพระโสณะและพระอุตตระได้น�าหลักธรรมค�าสอนมาเผยแผ่เป็นพระธรรมทูต

สายที่ ๙ และพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองมาตามล�าดับ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ 

แต่บางยุคก็ลุ่มๆ ดอน เนื่องจากศาสนาผูกโยงไว้กับบุคคลในทางการปกครองประเทศ หรือการเมือง หากผู้นับถือ

มีศรัทธามากก็เจริญ หากมีศรัทธาน้อยก็ทรงตัวมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน      

 บทบาทในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาของพระสทิธกิารโกศล (เมธ ปญญฺาวโร) ท่านรบัผดิชอบในด้าน

บรหิารกจิการพระพทุธศาสนานัน้ท่านได้ดแูลกจิการคณะสงฆ์ท้ัง ๖ ด้านได้แก่ การปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ 

การสาธารณปูการ การสาธารณสงเคราะห์และการศึกษาสงเคราะห์ในเขตปกครองและในส่วนของจังหวดัสุรนิทร์

ได้อย่างเรยีบร้อยดงีาม ทัง้ในส่วนทีด่�าเนนิการตามต�าแหน่ง หน้าที ่และใน ส่วนทีท่่านมจีติเมตตาช่วยเหลอืเป็นการ

ส่วนตัวแก่วัด หน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาต่างๆ ด้วยจิตอนุเคราะห์ ท�าให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง

แก่สังคมและพระพทุธศาสนาอย่างยิง่ ส่วนด้านการเทศนาท่านเป็นพระนกัเทศน์ทีม่ชีือ่เสยีงรปูหนึง่ มผีลงานเป็นที่

ประจักษ์ เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดสุรินทร์และภาคอีสาน ได้รับอาราธนาจากหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการ

ศึกษาไปแสดงธรรม หรือปาฐกถาธรรมอยู่เป็นประจ�าตลอดทั้งปี งานเทศนาของท่านเป็นแบบแสดงธรรมทั่วไป

และธรรมะภาคปฏิบัติ ตามความเหมาะสมของผู้ฟังหรือกลุ่มบุคคลนั้น ๆ     

 คณุลกัษณะพเิศษ หรอืกลยทุธ์ในการแสดงบทบาทและหน้าท่ีของพระสทิธกิารโกศล (เมธ ปญญฺาวโร)

ผู้วิจัย พบว่า การท�าบทบาทและหน้าที่ของท่าน ท้ัง ๖ ด้าน เป็นแบบอย่างท่ีดีมีประโยชน์ สามารถน�าไปเป็น

แบบอย่างในการแสดงบทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล

ได้เป็นอย่างด ีรวมทัง้รปูแบบและแนวทางในการบริหารการจดัการตามบทบาทและหน้าท่ีในพุทธวธิบีริหาร พุทธวธิี

๒๗๗
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อ�านวยการภาวะผู้น�า ผูบ้ริหาร การใช้ความรูค้วามสามารถท้ังทางโลกและทางธรรมของท่านกมี็ความหลากหลาย 

ทันสมัย เข้ากับยุคเข้ากับหตุการณ์ เป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้การท�าหน้าที่ในแต่ละบทบาทประสบความ

ส�าเร็จ โดยสามารถสรุปเป็นภาพรวมได้ ดังนี้ พระสิทธิการโกศล (เมธ ปญฺญาวโร) เป็นพระเถระนักบริหารและ

นักจดัการ เป่ียมไปด้วยเมตตาธรรมในการ เป็นผูใ้ห้ เป็นผูเ้คร่งครดัในพระธรรมวนิยั มศีีลาจารวตัรงดงาม มปีฏปิทา

น่าเลื่อมใสที่มากด้วยบริวาร 

๕. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 ๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

 ๑) การบริหารงานระดับเจ้าอาวาส เจ้าคณะต�าบล เจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะจังหวัด ควรมีการฝึก 

อบรมให้เจ้าอาวาสมีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารงาน ๖ ด้าน ที่คณะสงฆ์

ก�าหนดไว้ 

 ๒) กองงานพระธรรมทตู ควรก�าหนดนโยบายให้มกีารฝึกอบรมพระธรรมทตู ให้มคีวามรูค้วามสามารถ

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 ส�าหรับข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไปนั้น มี ดังนี้

 ๑) ศึกษาการรับรู้และปฏิบัติตามกฎระเบียบมหาเถรสมาคมของพระสังฆาธิการในเขต

ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์

 ๒) การศึกษาเปรียบเทียบงานด้านสาธารณสงเคราะห์หรืองานคณะสงฆ์ด้านอื่นๆ

ระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดอื่นๆ 

 ๓) การศึกษาผลการบริหารจัดการการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์์กับการพัฒนา

คุณภาพของภิกษุสามเณร

 ๔) ศึกษาบทบาทการจัดการศึกษาสงเคราะห์ของพระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุรินทร์
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บทคัดย่อ

 บทความวิจัยฉบับนี้ มี วัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสุภสัญญาวิปัลลาสในฐานเป็น

อุปสรรคในการปฏบิตัวิปัิสสนาภาวนา และ ๒) เพือ่ศึกษาแนวทางการเจรญิวปัิสสนาภาวนาเพ่ือละสุภสัญญาวปัิล

ลาส โดยการศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาทและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวม เรียบเรียงบรรยาย

เชิงพรรณนา ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 ผลการวิจัยพบว่า สุภสัญญาวิปัลลาส คือ ความส�าคัญผิด คิดผิด เห็นผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็น

จริงไปจากพระไตรลักษณ์ อันเป็นไปในส่วนแห่งจิตและเจตสิก ๓ ประการ คือ สัญญาวิปัลลาส จิตวิปัลลาส และ

ทิฏฐิวิปัลลาส นั้น อันเป็นไปในส่วนของวัตถุเป็นที่ตั้ง ๔ ประการ คือ สัญญาวิปัลลาสในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัว

ตน สัญญาจะชี้น�าไปสู่ทิฏฐิความคิดเห็นว่าเป็นตัวตน และความวิปัลลาสอีก ๓ ประการ คือ ไม่เที่ยงว่าเที่ยง ทุกข์

ว่าสุข และไม่งาม ว่างาม ที่เกิดขึ้นจากกิเลสมีตัณหาและทิฏฐิ อันเป็นธรรมเครื่องเนิ่นช้า ท�าให้ไม่สามารถพ้นไป

จากทุกข์ อันเป็นเหตุมาจากอวิชชาความไม่พิจารณาโดยแยบคายซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งธรรมเครื่องเนิ่นช้า ท�าให้

เกิดวิปัลลาสความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ดังนั้นการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาด้วยการเจริญสติปัฏ

ฐาน อนัมอีงค์ธรรมคอืปัญญาโดยมีพืน้ฐานคือสติ ในการระลกึรู้เห็นรปูนามโดยความไม่เทีย่ง เป็นทุกข์ เป็นอนตัตา 

จึงเกิดปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริง จนจิตคลายจากความยึดมั่นถือมั่นจากความเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา 

มีสติพรั่งพร้อม พิจารณาน้อมมาสู่กายเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดและเหตุดับ ไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิ อันเป็นมูลฐาน

เพราะทุกสิ่งล้วนตั้งอยู่บนกฎไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โดยการพิจาณาเห็นเป็นลักษณะของซากศพ

ที่เป็นไปในหมวดของป่าช้าทั้ง ๙ ประการ ท�าให้เกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงว่า กายของตนและผู้อื่นก็เป็น

อย่างนั้น เมื่อหมดลมหายใจ หมดไออุ่น และปราศจากวิญญาณเมื่อใด เมื่อนั้นร่างกายจ�าต้องกลายเป็นซากศพที่

เน่าพองขึ้นอืด ก็เป็นธรรมดาอย่างนี้ ฯ

ค�าส�าคัญ: สุภสัญญาวิปัลลาส, การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา
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Abstract

 This thematic paper aims at two objectives; 1) To study derangement on beautiful 

perception in Theravada Buddhist scriptures, 2) to study the way to insight development for 

abandoning derangement on beautiful perception by using the primary sources of Theravada 

Buddhism other concerned texts, then composed in descriptive style and finally previewed 

by experts.

 The results of study are found that derangement on beautiful perception means the 

wrong recognizing, wrong thought, wrong views not based on the truth, that is to say, three 

common characteristics which compounded with consciousness and consciousness components. 

There are 3 derangements; 1) derangement on perception, 2) derangement on mind and 

3) derangement on views. The said derangements occur due to its 4 bases. Derangement on 

perception on non-self as self, leading to wrong views on self-cling. The 3 rest derangements are 

perception on impermanence as permanence, suffering as happiness and ugly as beauty. These 

derangements caused by desire and views binding man with endless pains are diversifications. 

They also are caused by ignorance and unawareness rooted from diversified domain. Due to this 

nature, insight meditators must develop four foundations of mindfulness composing of wisdom as 

factor and based on mindfulness in observing forms and names through changing, contradiction

and no-self. Then meditator will realize the noble truth and automatically their mind releases 

from attachments of self, being, persons, self as I and others, living with mindfulness continuously.

They observe bodily conditions as object of rising-falling, without desire and views which is 

foundations of practice. All conditioned things follow the law of three common characteristics; 

impermanence, suffering, non-self therefore meditator while observing manners of corps as found 

in nine kinds of foulness until insight knowledge happens by realizing that my body and others’ 

bodies appear as they are, when its breath became out of work, without proper temperature, 

without consciousness then these bodies become bloated and swollen-up corpse etc. These 

conditions appear as they are in such way.

Keywords : Derangement, Insight Meditation Practice

๑. บทน�า
  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา มุ่งหาเหตุผลในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้

ปัญญาหาทางพ้นทุกข์ อนัเกดิมาจากความส�าคญัผดิ แต่บคุคลท้ังหลายเข้าใจว่า ความทุกข์มาจากสภาวะภายนอก

เท่านั้น แท้ที่จริงแล้วความงามนี้ก็เป็นความทุกข์ ที่คนทั้งหลายมองข้ามไปเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา แล้วก็ไขว่คว้า 

ดิ้นรนแสวงหา อันความสุขที่เที่ยวแสวงหาเป็นเพียงเครื่องยั่วและเร่งเร้าให้เกิดการดิ้นรนแสวงหามา เรามักคิดว่า 

๒๘๐
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ถ้าเราได้สิ่งนี้ มีสิ่งนั้น จะท�าให้มีความสุข พระพุทธองค์ทรงสอนหมู่ภิกษุว่าภิกษุทั้งหลาย สัญญาวิปัลลาส จิตวิปัล

ลาส ทิฏฐิวิปัลลาส ๒๐๐ (ความส�าคัญคิดเห็นคลาดเคลื่อน) มี ๔ ประการ เหล่าสัตว์ที่ส�าคัญว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยง 

ส�าคัญว่าสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์ ส�าคัญว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตา และส�าคัญว่างามในสิ่งที่ไม่งาม ยังไม่รู้ชัดคุณ

แห่งรปูทัง้หลายว่าเป็นคณุหรอืโทษจะเป็นการสลดัออกไปจากภพตามความเป็นจริงได้ จงึถกูเคร่ืองผูกของมารผูก

ไว้ เป็นคนไม่เกษมจากโยคะ ย่อมเวียนว่ายตายเกิดติดอยู่ในบ่วงแห่งมาร

 สุภสัญญาวิปัลลาส ๒๐๑ ท�าให้สัตว์เข้าไปส�าคัญในขันธ์ ๕ ว่าเที่ยงไม่เปลี่ยนแปลงมีความคงที่มีความ

งามอยูต่ลอดเวลา มคีวามเป็นของตน สามารถสัง่การได้เป็นต้น เพราะเข้าไปเหน็ในขนัธ์ ๕ ว่าเท่ียงไม่เปล่ียนแปลง

จงึท�าให้เกดิการเวยีนว่ายตายเกดิ เพราะเข้าไปติดในบ่วงของมาร และความส�าคัญในสิง่ทีเ่หน็ผดิไปจากความเป็น

จรงินีเ้องจงึตดิอยูใ่นกามคณุ ๕ มอีายตนะภายในอายตนะภายนอกท้ัง ๑๒ ประการ และอายตนะท้ังภายนอกและ

ภายในนั้นที่มาสัมผัสกันเข้าที่เรียกว่าวิญญาณอันเป็นเหตุให้ติดอยู่ในความพอใจ ยินดี เพลิดเพลิน หลงมัวเมาจม

อยูใ่นความเข้าใจว่าโลกสวยงามวจิิตรดุจราชรถ ท�าให้เสยีประโยชน์ว่ิงวนอยูแ่ต่ในอ่าวแห่งวฏัฏะนี ้สญัญาวปัิลลาส

นี้เปรียบเหมือนดังค�าว่าของเหม็นบางชนิดออกฤทธิ์เป็นของหอม โลกนี้วิจิตรสวยงามดุจราชรถ หากจิตไม่เห็น

พระไตรลักษณ์ คือไม่รู้จัก ไม่เข้าใจ และไม่เห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้ว ก็จะไม่ยอมรับ ไม่ยอมเข้าใจ อย่าง

ถ่องแท้ ก็จะท�าให้ไม่พ้นจากความทุกข์ ไม่พบกับความสุขอย่างแท้จริง เพราะความทุกข์เป็นภัยอย่างใหญ่หลวง 

ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นเหตุให้บุคคลต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏฏ์

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาสุภสัญญาวิปัลลาสในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๒ เพื่อศึกษาสุภสัญญาวิปัลลาสในฐานเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยศึกษาสุภสัญญาวิปัลลาสในฐานเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพื่อละสุภสัญญา

วิปัลลาสครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยมุ่งศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา หลักธรรมเกี่ยวกับกิเลสธรรมคือ

ความเป็นเหตุให้สัตว์ข้องอยู่ในวัฏฏะ และหลักการเจริญสติเพื่อปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในมหาสติปัฏฐานสูตรตาม

หลักคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท แล้วน�ามาสรุป

 ๑) ศึกษาเอกสารชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ คัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๓๙

 ๒) ศึกษาเอกสารชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร ต�ารา ผลงานทางวิชาการและรายงานการวิจัย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิปัสสนากรรมฐาน ภาค ๑, วิปัสสนากรรมฐาน ภาค ๒ โดยพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก 

ญาณสิทธฺเิถร ป.ธ.๙) และพทุธธรรม ฉบบัปรบัปรงุและขยายความ โดยพระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต) เป็นต้น

 ๓) น�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารชั้นปฐมภูมิและชั้นทุติยภูมิมาสรุปเรียบเรียงแบบบรรยาย

เชิงพรรณนา และตรวจสอบความถูกต้องโดยอาจารย์ประจ�าวิชา

 ๔) น�าข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วมาปรับปรุง แก้ไข เรียบเรียงแบบบรรยายเชิงพรรณนาแล้วน�าเสนอ

 ๒๐๐ อง.ฺจตกุกฺ. (ไทย) ๒๑/๔๙/๗๙.

 ๒๐๑ ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๒๓๖/๓๙๙.

๒๘๑
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๔. ผลการศึกษา 
 ๔.๑ สุภสัญญาวิปัลลาสในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

 สุภสัญญาวิปัลลาส หมายถึง ความส�าคัญในสิ่งที่ไม่งามว่างาม ๒๐๒ ร่างกายทั้งร่างกายน้ีมีแต่ของไม่

สะอาดที่แออัดยัดเยียดกันอยู่มีแต่ของเน่าเปื่อยน่ารังเกียจ “แต่เพราะเราถูกหลอกตาด้วยผิวนอกท่ีแห้งสะอาด

ชัว่คราวด้วยการช�าระล้างก็พานพาให้จดจ�าไว้ว่าร่างกายน้ีน่ารักน่าใคร่จนกว่าจะรู้วชิชาเห็นกายโดยความเป็นของ

โสโครกตามจริงเสียได้” ๒๐๓ จึงกล่าวได้ว่าสุภสัญญาวิปัลลาส มีความหมายถึง ความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนไปจาก

ความเป็นจริง ด้วยการเข้าไปส�าคัญผิด เข้าใจผิด เห็นผิด จากวัตถุ ๔ ประการ คือ ความไม่เที่ยงว่าเที่ยง ความ

ทุกข์ว่าสุข ความไม่ใช่ตัวตนว่าตัวตน ความเป็นของไม่งามว่างาม จึงต้องท�าความเข้าใจในเรื่องของพระไตรลักษณ์ 

คือความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา และอสุภสัญญามีความส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบุคคลมาโดยตลอด ทั้งยังมี

บทบาทและโทษที่น่าศึกษา 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ได้ให้ความหมายของวิปัลลาสไว้ในหนังสือพุทธธรรมว่า ความรู้

คลาดเคลือ่น ความรูท้ีผ่นัแปรผิดพลาดจากความเป็นจรงิ เป็นความรู้ท่ีคลาดเคล่ือนจากขัน้พ้ืนฐาน ท่ีน�าไปสู่ความ

เข้าใจผิด หลงผิด การลวงตนเอง ... ต่อโลกต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงและเป็นเครื่องกั้นขัดขวางบังตาไม่ให้มองเห็นสัจ

ภาวะ ๒๐๔ มกีารปรงุแต่งด้วยตณัหาความทยาน อยากเป็นเหต ุท�าให้เวยีนว่ายตายเกดิเคล่ือนไปยงัภพต่างๆ อันหา

ที่สุดไม่ได้ทั้ง ๓๑ ภูมิ ซึ่งเรียกว่าวัฏสงสาร ด้วยว่ากามคุณอันเป็นส่วนที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจให้เกิดความ

ก�าหนดั บคุคลผูไ้ม่ได้เจรญิสติ กจ็ะเหน็ว่าเป็นสิง่ดีงามเห็นเป็นสิง่ท่ีน่าปรารถนาไป พาใจให้ก�าหนดัในกามคณุ ๕ ๒๐๕

เป็นเหตหุนึง่ทีส่�าคญัทีท่�าให้เกดิสภุสญัญาวปัิลลาสได้ ด้วยอ�านาจแห่งกามคุณท�าให้เกดิสญัญาวปัิลลาสในวตัถทุัง้ 

๔ ประการ ซ่ึงกามคุณนั้นสามารถแผดเผาจิตใจของผู้นั้นให้เร่าร้อนด้วยคิดว่า อ�านาจแห่งกามคุณนี้จะน�าความ

สุขทั้งหลาย ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสมาให้ จึงเกิดความพึงพอใจ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย ก็ถ้าตัณหาคือ 

รูปตัณหา (อยากได้รูป) สัททตัณหา (อยากได้เสียง) คันธตัณหา (อยากได้กลิ่น) รสตัณหา (อยากได้รส) โผฏฐัพพ

ตัณหา (อยากได้ถูกต้องสัมผัดที่ตนปรารถนา) และธัมมตัณหา (อยากได้ธรรมารมณ์) ๒๐๖ จึงเกิดความอยากได้สิ่ง

นั้นๆ มาเป็นของตน 

 เมื่อเห็นความงามของหญิงสาว ก็ท�าให้เกิดความก�าหนัด ซึ่งเป็นอุปสรรคเครื่องขวางกั้นความเจริญ

ของสตขัิดขวางความเจรญิในการปฏบิตัสิมถกมัมฏัฐานและวปัิสสนากมัมัฏฐาน เป็นอุปกเิลสอันถกูจติปรงุแต่งขึน้

มา ก็เพราะด้วยอวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัย จิตมีนิวรณ์เป็นอารมณ์ของจิต เป็นเครื่องกางกั้น ความพอใจในกาม 

ความคิดร้าย ความหดหู ่และเซือ่งซมึ ความฟุง้ซานและร้อนใจ และความลังเลสงสัย ๒๐๗ สัญญาวปัิลลาสเป็นกเิลส 

คือ ความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไป ความคิด และความเห็นในสิ่งที่เป็นทุกข์กลับเห็นว่าเป็นสุข ในสิ่งที่ไม่เที่ยงกลับ

เหน็ว่าเทีย่ง ในส่ิงไม่ใช่อตัตาตัวตนว่าเป็นอตัตาตวัตน และในส่ิงไม่งามว่าเป็นส่ิงอันสวยงาม จงึก่อให้เกดินวิรณ์มา

กีดกั้นความเป็นจริงได้ทุกประการ สุภสัญญาวิปัลลาสท�าให้จิตเกิดความเร่าร้อน ปั่นป่วน ไม่สงบ และท�าให้หลง

ตดิอยูใ่นกามคณุ ดงัพระวงัคสีะเกดิความก�าหนดั เพราะได้เห็นหญงิสาวกเ็กดิความก�าหนดัยนิดขีึน้ ในคราวทีพ่ระ

 ๒๐๒ อง.จตกุกฺ. (ไทย) ๒๑/๔๙/๗๙.

 ๒๐๓ ดงัตฤณ, มหาสตปัิฏฐานสตูร, (สมทุรสาคร: บรษิทั ยไูนเตด็ โปรดกัส์ชัน่เพรส จ�ากดั, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐๔.

 ๒๐๔ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโต), พทุธธรรม ฉบบัปรับปรุงและขยายความ, พมิพ์ครัง้ที ่๔๕, (กรุงเทพมหานคร: ส�านกัพมิพ์ผลธิมัม์ ในเครอืบริษทั 

ส�านกัพมิพ์เพท็แอนด์โฮม จ�ากดั, ๒๕๕๒), หน้า ๕๐.

 ๒๐๕ ส�.ม. (ไทย) ๑๙/๑๗๗/๑๐๔.

 ๒๐๖ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๑๐๑/๖๐.

 ๒๐๗ อง.ปญจฺก. (ไทย) ๒๒/๕๑/๘๙.

๒๘๒
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อานนท์และพระวงัคสีะเดินบิณฑบาต พระวงัคสีะได้เกดิความความก�าหนดัเข้ารบกวนจติ กด้็วยสภุสญัญาวปัิลลาส 

จึงได้บอกแก่พระอานนท์

 พระอานนท์ ได้กล่าวภาษิตว่า จิตของท่านเร่าร้อน เพราะความส�าคัญผิด ท่านจงละทิ้งนิมิตว่างาม 

ท่านจงดูสังขารทั้งหลาย โดยความเป็นของแปรผันเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ท่านจงอบรมจิต ให้มีอารมณ์เดียว ให้ตั้ง

มั่นดีดว้ยการพิจารณาเห็นว่าไม่งาม และจงเป็นผู้เบื่อหน่ายให้มาก ท่านจงอบรมความไมม่ีนิมติ และจงถอนมานา

นุสัย จากนั้นท่านจักเป็นผู้สงบ เที่ยวไปเพราะละมานะได้ ๒๐๘

 ๔.๒ สุภสัญญาวิปัลลาสในฐานเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

 การเจรญิสติเป็นการปฏบัิติวปัิสสนาภาวนาเพ่ือให้เกดิปัญญาพิจารณาเหน็สภาวะความเป็นจรงิในสิง่

ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ที่เราเกิดมาพร้อมกับเครื่องมือทางกามอันร้อยรัดจิตตั้งแต่หัวจรดเท้า ส�าหรับผู้ที่จะสามารถ

เหน็ทกุข์ ปรารถนาความหลดุพ้นนัน้จะต้องเข้าไปเหน็แจ้งจนกว่าจะรู้วชิชาเหน็กายโดยความเป็นของโสโครกตาม

จริงเสียได้ในสภาวะรูปนาม อันมีหนังห่อหุ้มเต็มไปด้วยของไม่สะอาด ด้วยการพิจารณาเห็นกายนี้ เบื้องบนแต่พื้น

เท้าขึ้นไป เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงมา มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ อันเต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการต่างๆ มีผม ขน 

เล็บ ฟัน หนังเป็นต้น ย่อมพิจารณาเห็นในกายนี้ โดยความเป็นของไม่สวยงาม “พิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็น

ของไม่เที่ยง” ๒๐๙ เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา เพื่อที่จะได้ละนิจจสัญญาวิปัลลาส ละสุขสสัญญาวิปัลลาส ละอัตต

สัญญาวิปัลลาส และละสุภสัญญาวิปัลลาส ๒๑๐ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้

 จึงทราบได้ว่า “วปัิสสนาภาวนาและสตปัิฏฐานภาวนาเป็นสิง่เดยีวกนัโดยความเป็นเหตเุป็นผลกนัและ

กนัคือวิปัสสนาญาณจะมีขึ้นไม่ได้เลยหากขาดกระบวนการพิจารณาธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔” ๒๑๑ การเจริญ

ปัญญาจนเหน็แจ้งชดัพระไตรลกัษณ์อนัเป็นเหตุให้พ้นจากทกุข์อันเป็นหนทางหรอืแนวทางให้บรรลถุงึผลประโยชน์ 

ที่เป็นปัจจุบันและอนาคต อันเป็นเหตุน�าสัตว์ให้พ้นจากวัฏฏทุกข์ สอนให้พ้นจากวัฏฏทุกข์ ทุกข์คือการเวียนว่าย

ตายเกิด ดังพระพุทธองค์ทรงแสดงถึงทุกขสัจจะสภาพที่แท้จริงคือทุกข์ ตั้งต้นแต่ความทุกข์ คือ ชาติ ความเกิด 

ทุกข์ คือ ชราความแก่ ทุกข์คือ มรณะความตาย อันเป็นสภาวะของทุกข์ทั้งนั้น ทุกข์ตามสภาพตลอดจนถึงทุกข์

ทางจิตใจ ซ่ึงทุกข์ทั้งปวงนี้เกิดมาจากตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากได้อยากมีในสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นลักษณะ

ของปัญญารู้เห็นขันธ์ ๕ เป็นไตรลักษณ์ คือการรู้เห็นสรรพสิ่งด้วยปัญญาอันเกิดจาการปฏิบัตินั่นเอง จนสามารถ

ท�าให้อาสวะกิเลสได้หมดสิ้นไปตามความเป็นจริง หรือแม้แต่การรู้การเข้าใจตามลักษณ์ เพื่อละสุภสัญญาวิปัลลา

สด้วยการเจริญสติปัฏฐาน คือการเจริญวิปัสสนาภาวนาซึ่งมีการก�าหนดอยู่ที่ฐานทั้ง ๔ มีฐานกายเป็นหลักในการ

เจริญวิปัสสนาภาวนา

 วิปัสสนาภาวนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก มีค�าที่ร้องเรียกกันหลายอย่างตามความเป็นจริง ในอินทรีย์ 

๕ คือ “สัทธินทรีย์ อินทรีย์คือศรัทธา วิริยินทรีย์ อินทรีย์คือวิริยะ สตินทรีย์ อินทรีย์คือสติ สมาธินทรีย์ อินทรีย์

คือสมาธิ ปัญญินทรีย์ อินทรีย์คือปัญญา ก็จัดว่าเป็นความหมายของวิปัสสนาภาวนา” ๒๑๒ 

 ด้วยการพจิารณาเหน็กายในกายเพือ่ละสภุสญัญาวปัิลลาสด้วยการเจรญิสตปัิฏฐาน กค็อืพจิารณากาย

ตน ด้วยการก�าหนดท้องทีพ่องออก ยบุลงอนัเป็นธรรมชาต ิซึง่เป็นของง่ายต่อการก�าหนด ท้องทีพ่องออก ยบุลงนี้ 

 ๒๐๘ ส�.ส. (ไทย) ๑๕/๒๑๒/๓๐๘.

 ๒๐๙ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๐๕/๒๔๒. 

 ๒๑๐ สมเด็จพระพทุธชนิวงศ์ (สมศกัดิ ์อปุสมมหาเถระ), อรยิวงัสปฏปิทา, (กรงุเทพมหานคร: หจก. ประยรูสาสน์การพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๓๗.

 ๒๑๑ พระครปูลัดสัมพิพฒันธรรมาจารย์ (ประเสรฐิ มนตฺเสวี), วปัิสสนาภาวนาท่ีไม่ถกูเขียนไว้ในพระไตรปิฎก, (กรงุเทพมหานคร: พมิพ์ที ่ประยรูสาสน์

การพิมพ์, ๒๕๕๗), หน้า ๓๘๐.

 ๒๑๒ ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๕/๓๘๒.

๒๘๓
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เป็นอารมณ์ของวปัิสสนาภาวนาโดยแท้เพราะผูป้ฏบัิติได้ดรูู้อาการในปัจจบุนัเท่านัน้ จึงก�าหนดพิจารณายกัย้ายไป

ตามอาการทีป่รากฏชดั เพือ่รูชั้ดในกายนัน้ทัง้กายตน ทัง้ยงัเป็นการพิจารณาโดยแยบคายถงึความเป็นของสงัขาร

หรือรูปนามโดยอาการของไตรลักษณ์กล่าวคือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตน ไม่สวยงาม และพิจารณาเหตุเกิดดับ

อื่นๆ ก็เช่นกัน ด้วยการท�าสติให้ตั้งมั่นและจดจ่อเป็นหนึ่งเดียวไม่วอกแวกไปที่อื่น เมื่อมีสติก�าหนดพิจารณาโดย

แยบคายสภาวธรรมของธรรมชาติทีเ่กิดขึน้จรงิอย่างต่อเนือ่งไม่ขาดสาย กจ็ะเกดิปัญญาญาณ (ความรูค้วามเข้าใจ

ชัดแจ้ง) รู้ความไม่เที่ยงของรูป รู้ความไม่เที่ยงของนาม รู้อาการบีบคั้นที่ท�าให้เป็นทุกข์ของรูป นามรู้ความไม่มีตัว

ตนไม่สามารถบังคับบัญชาได้ของรูป นาม รู้ในสิ่งที่ไม่สวยงามที่เข้าใจว่าสวยงามมาแต่ก่อนเก่า ในที่สุดก็จะรู้แจ้ง

ชัดในไตรลักษณ์ การพิจารณาโดยแยบคายในปฏิกูลก็ดี ธาตุก็ดี และป่าช้าทั้ง ๙ ในปัจจุบันไม่ใคร่จะได้น�ามาสู่

กระบวนการปฏิบัติในการวิจัยในครั้งนี้ก็จะได้น�าเอาป่าช้าทั้ง ๙ มาอธิบายในช่วงท้าย ส่วนในยุคปัจจุบัน จึงนิยม

ในการปฏบิตัวิปัิสสนาภาวนาโดยการก�าหนดพจิารณาเพยีงท้องทีพ่องออก ยบุลง และอิรยิาบถต่างๆ เป็นพ้ืนฐาน

เบื้องต้น เมื่อจิตจดจ่อต่อเนื่องกับการปฏิบัติ ย่อมท�าให้สติพิจารณาก�าหนดรู้อาการที่ปรากฏทางกาย รู้ความเกิด

ขึ้นของราคะความก�าหนัดพัวพันในกามารมณ์ อันเป็นเหตุเกิดของสุภสัญญาวิปัลลาส อันเป็นช่องของการเกิดขึ้น

แห่งความเข้าใจผิด คิดผิดเป็นต้น

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรสัไว้ในสตุตนัตปิฎก ทฆีนกิายว่า วปัิสสนาปัญญากรรมฐาน ท�าให้ปัญญารุง่เรอืง

และละอวิชชาความไม่รู้แจ้งเสียได้ด้วย “ธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัย เพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลาย และ

ธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัย เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย คือ ธรรม ๒ ประการ ที่แทงตลอดได้ยาก” ๒๑๓ คือ

ปัญญาทีส่ามารถรือ้ถอนตนขึน้จากหล่มคอืกเิลสต่างๆ อนัมพีอกพนูกนัอยูใ่นสนัดานของตนอนัเป็นเหตแุห่งการน�า

มาซึง่ความทุกข์เสยีได้เป็นทีส่ิน้สดุแห่งวฏัฏะ ถ้าว่าโดยหน้าท่ีหรอืกจิแล้ว ปัญญาอนัเกดิจากวปัิสสนาภาวนา มหีน้า

ที่คอยขัดขวางความไม่รู้คือการขจัดความมืดมน อันมีโมหะ ความหลง หรือความไม่เข้าใจในสภาวะปกติ คือการ

เกิดดับของรูปนามทั้งปวงอยู่ตลอดเวลา สัตว์ทั้งหลายที่มีความเห็นผิด เห็นว่าสัตว์เที่ยงโลกเที่ยง เมื่อปัญญาอัน

เกดิจากวปัิสสนาภาวนาเกดิแล้วในกาลใด กท็�าให้ส�าเรจ็กจิทีข่ดัขวาง และขจดัความมดืได้ในกาลนัน้ ดงัทีพ่ระพทุธ

องค์แสดงไว้โดยสรปุว่า “เม่ือใด อรยิสาวกพจิารณาเหน็ด้วยปัญญาว่า สงัขารทัง้หลายทัง้ปวงไม่เทีย่ง เมือ่นัน้ย่อม

หน่ายในทกุข์นัน่เป็นทางแห่งความบรสิทุธิ”์ ๒๑๔ นอกจากน้ันท่านผูรู้ท้างพุทธศาสนาได้กล่าวถงึการปฏบัิตวิปัิสสนา

ภาวนาโดยสรุป ดังนี้ 

 พระพทุธองค์ได้ตรสัไว้ในอุทายสีตูร อนตุตรยิวรรคว่า ภกิษยุ่อมพิจารณาเหน็กายนี ้เบือ้งบนตัง้แต่พ้ืน

เท้าขึ้นไป เบื้องต�่าตั้งแต่ปลายผมลงมา มีหนังห่อเต็มด้วยสิ่งไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่า ในกายนี้ มี ผม ขน เล็บ 

ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื้อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า 

ดี เสมหะ หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น�้าตา มันเหลว น�้าลาย น�้ามูก ไขข้อ มูตรดังนี้ นี้เป็นอนุสติซึ่งภิกษุเจริญแล้ว 

ท�าให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อละกามราคะ ๒๑๕ ก็ด้วยจากการมีสติระลึกรู้ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระ

บาลีว่า

 ๒๑๓ ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๒/๓๗๑.

 ๒๑๔ ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/๒๗๗/๑๑๘.

 ๒๑๕ อง.ฺฉกกฺ. (ไทย) ๒๒/๒๙/๔๖๙.

๒๘๔
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

 อย� ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตาน� วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน� สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสาน� 

 อตฺถงฺคมาย ญายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิท� จตฺตาโร สติปฏฺานา ๒๑๖ 

 แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วง

 โสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อท�าให้แจ้งพระนิพพาน  

ทางนี้คือสติปัฏฐาน ๔ ประการ ๒๑๗ 

 พระผูมี้พระภาคเจ้าได้ตรสัไว้ แก่ภกิษทุัง้หลายเพ่ือให้พทุธบรษิทัได้พจิารณาความน่าเกลยีดของร่างกาย 

ตัง้แต่ปลายผมลงไปถงึปลายเท้า ล้วนเป็นของไม่สะอาด ตัง้แต่ฝ่าเท้าขึน้ไปเบือ้งบน ตัง้แต่ปลายผมลงมาเบือ้งล่าง 

มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆ ว่า ในกายนี้มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ น�้าตา เปลว

มัน น�้าลาย น�้ามูก ไขข้อ มูตร ๒๑๘ อาการ ๓๒ ที่กว่าวมานี้เป็นดังป่าช้าที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแม้เราพิจารณา

ด้วยสติอยู่เนืองๆ ก็จะระลึกรู้สิ่งอันไม่สะอาดนั้นๆ และอาจได้พิจารณาซากศพดังที่จะได้น�าค�าสอนของพระธรรม

ธีรราชมหามุนี หรือที่ทุกท่านรู้จักกันในชื่อว่า (หลวงพ่อโชดก) ที่ท่านได้บรรยายในวาระต่างๆ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ามี

ประโยชน์มากหากจะตัดต่อบ้างเลก็น้อยเพือ่ความเพยีงพอของเนือ้ทีเ่ขียน กจ็ะน�าเรือ่งของการปฏบิตัเิกีย่วกบัการ

พิจารณาซากศพเป็นส่วนใหญ่ 

 ๒๑๖ ท.ีม. (บาลี) ๑๐/๒๗๓/๓๒๒.

 ๒๑๗ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑.

 ๒๑๘ ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๙/๑๐๙.

  ๒๑๙ ท.ีม. (บาลี) ๑๐/๑๔๗/๑๘๑.

 พะธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ) บรรยายครั้งที่ ๑๓๖ เมื่อวันที่ ๖ 

พ.ค. ๒๕๐๖ ว่า วิธีปฏิบัติในป่าช้าข้อที่ ๑ มีวิธีปฏิบัติเป็น ๒ ขั้น ขั้นที่ ๑ ใช้ซากศพที่ตาย

ได้วนัหนึง่ สองวนั สามวนั มาเป็นอารมณ์กรรมฐานก่อน เพ่ือเป็นพาหนะน�าไปสูว่ปัิสสนา

ญาณสูง ๆ ขึ้นไป เช่นไปสู่ป่าช้าที่มาซากศพเช่นนั้น และต้องให้ได้ซากศพเป็นสภาคกัน 

จึงจะถูกต้องตามวิธีปฏิบัติ ด้วยการปฏิบัติพิจารณาซากศพที่ก�าลังถูกไฟเผา ดังพระเถระ

ที่เห็นซากศพที่พึ่งตายยังไม่นานนัก คือ ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งตายในเวลาเย็น ซึ่งยังมิทัน

เหี่ยวแห้ง ตายเพราะไข้ก�าเริบขึ้นมากะทันหันพวกญาติจึงหามศพหญิงสาวนั้นไปที่ป่าช้า

ในเยน็นัน้เลยและได้เอาเครือ่งเผาต่างๆ มีฟืนและน�า้มันเป็นต้น จ้างคนเฝ้าป่าช้าเผา (ศพ) 

เมือ่ให้แล้วกพ็ากนักลบัไป คนเฝ้าป่าช้าคิดว่าจะให้พระคุณเจ้าได้พิจารณาศพไปบอกพระ

เถระๆ มาพจิารณาตัง้แต่ฝ่าเท้าถงึปลายผมแล้ว เหน็เมือ่ตอนยงัไม่ได้เผาไฟดศูพยงัเหมอืน

คนเป็นๆ ดูสดใสแต่เวลาที่ศพก�าลังถูกไฟลวกแล้วพระเถระได้พิจารณาเห็นในส่วนท่ีถูก

เปลวไฟไหม้อยู่ดูมีสีด่างเป็นหย่อมๆ เหมือนแม่โคด่าง เท้าทั้ง ๒ งอหงิกห้อยลง มือทั้ง ๒ 

ก�าเข้า หนงัทีล่อกออกดเูป็นสิง่ทีน่่าเกลยีดมากพระเถระพิจารณาว่า “สรีระนีเ้ป็นธรรมชาติ

ท�าให้ไม่วายกระสัน แก่บุคคลผู้แลดูอยู่ในเมื่อสักครู่นี้เอง แต่ตอนนี้ (กลับ) ถึงความสิ้นถึง

ความเสื่อมไปแล้ว กลับไปที่พัก นั่งพิจารณาถึงความสิ้นและความเสื่อมอยู่ กล่าวคาถาว่า

      อนิจฺจา วต สงฺขารา  อุปฺปาทวยธมฺมิโน 

     อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตส� วูปสโม สุโข ๒๑๙

๒๘๕
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 สงัขารทัง้หลายไม่เทีย่งหนอ มีอนัเกดิขึน้และเสือ่มไปเป็นธรรมดาเกดิขึน้แล้วย่อมดบัไปความสงบแห่ง

สังขารเหล่านั้นเป็นสุข ๒๒๐ แล้วได้เจริญวิปัสสนา ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ๒๒๑

 ด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่พิจารณาเห็น

กายในกายทั้งกายภายนอกอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่

หรอืพจิารณาเหน็ทัง้ธรรมเป็นเหตุเกดิทัง้ธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู ่หรอืว่าภกิษนุัน้มสีตปิรากฏอยูเ่ฉพาะหน้าว่า 

“กายมีอยู่” ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัย (ตัณหาและทิฏฐิ) และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ใน

โลก ๒๒๒ 

 ข้ออ่ืนยังมอียูอ่กี ภกิษเุหน็ซากศพทีเ่ขาทิง้ไว้ในป่าช้า ซ่ึงถกูกาจกิกนิ แร้งทัง้กนิ นกตระกรมุจกิกนิ สนุขั

กัดกิน สุนัขจิ้งจอกกัดกิน หรือสัตว์เล็กๆ หลายชนิดกัดกินอยู่ แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน อีกประการหนึ่ง 

ภกิษุเหน็ซากศพทีเ่ขาทิง้ไว้ในป่าช้าเป็นโครงกระดกู มเีนือ้และเลือด มีเอ็นรงึรัดอยู ่แม้ฉนัใด เป็นโครงกระดกู ไม่มี

เนื้อ แต่ยังมีเลือดเปื้อนเปรอะ มีเอ็นรึงรัดอยู่ แม้ฉันใด ฯลฯ เป็นโครงกระดูก ไม่มีเนื้อและเลือดแต่ยังมีเอ็นรึงรัด

อยู่ แม้ฉันใด ฯลฯ เป็นโครงกระดูก ไม่มีเอ็นรึงรัดแล้ว กระจุยกระจายไปในทิศใหญ่ทิศเฉียง คือ กระดูกมืออยู่ทาง

ทิศหนึ่ง กระดูกเท้าอยู่ทางทิศหนึ่ง ฯลฯ กระดูกฟันอยู่ทางทิศหนึ่ง กะโหลกศีรษะอยู่ทางทิศหนึ่ง แม้ฉันใด ภิกษุก็

ฉันนั้นเหมือนกัน พิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่า แม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้น มีลักษณะอย่างนั้น ไม่ล่วงพ้น

ความเป็นอย่างนั้นไปได้ ฯลฯ ภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้ ๒๒๓

 การพิจารณาดูกายในกาย ทั้งภายในและภายนอก และทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเส่ือมไปในกาย โดย

การก�าหนดด้วยสติว่า “กายมีอยู่” ก็เพียงเพื่อให้รู้ว่า กายนี้สักว่าเป็นของมีอยู่เท่านั้น ไม่อาศัยตัณหาคือความ

อยากได้พอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่เรียกว่า กามตัณหา ไม่ให้เกิดความอยากได้ในความมีความเป็นที่

เรียกว่า ภวตัณหา ไม่อยากมีไม่อยากเป็นที่เรียกว่า วิภวตัณหา และไม่อาศัยทิฏฐิ คือความเห็นที่อาศัยตัณหา

เป็นมูลฐานเพราะทุกสิ่งอย่างเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ให้พิจารณาเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริง เม่ือเห็น

แล้วก็จะปล่อยวางได้ ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลกการพิจารณากายให้เห็นเป็นของไม่งาม ด้วยการพิจาณาดู

ซากศพในป่าช้าท้ัง ๙ ประการนั้นเป็นประจักษ์พยานแก่มังสจักษุ และน้อมมาพิจารณาให้เกิดปัญญาจักษุ คือ

รู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงว่า ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า หรือในสถานที่ใดๆ ก็ตามเมื่อร่างกายปราศจาก

วิญญาณแล้ว เรียกว่า ซากศพ ศพนั้นก็จะพองขึ้นมีสีเขียว น่าเกลียดเป็นส่ิงที่ปฏิกูล มีเนื้อหนังพองข้ึน มีน�้าหน

องหรือน�้าเหลืองไหลออกจากช่องแผลทั้ง ๙ ควรพิจารณาว่า สภาวธรรมที่แท้จริงเป็นอย่างนี้ ไม่สามารถจะล่วง

พ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ กายของตนเป็นอย่างใด กายของผู้อ่ืนก็เป็นอย่างนั้น เป็นไปตามเหตุปัจจัย ร่างกาย

เมื่อหมดลมหายใจ หมดไออุ่น และปราศจากวิญญาณเมื่อใด เมื่อนั้นร่างกายจ�าต้องกลายเป็น “ซากศพที่เน่า

พองขึ้นอืด” ๒๒๔ “ก็เป็นธรรมดาอย่างนี้” ๒๒๕

 ๒๒๐ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๒๒๑/๑๖๘.

 ๒๒๑ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ), วิปัสสนากรรมฐาน, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทประยูรวงศ์พริ้นติ้ง จ�ากัด, ๒๕๕๔), 

หน้า ๘๖๕-๘๖๖.

 ๒๒๒ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๓๗๗/๓๐๖-๓๐๗.

 ๒๒๓ ม.อ.ุ (ไทย) ๑๔/๑๕๔/๒๐๐.

 ๒๒๔ ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๐/๒๘๕.

 ๒๒๕ ดรูายละเอยีดใน อง.ฺปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๙/๔๗๐.
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๕. บทสรุป
 จากการศึกษา สุภสัญญาวิปัลลาส ตามที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง ความเข้าใจ

ผิดในความงามที่ปรากฏ คิดผิด เห็นผิด ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ในสภาพไม่ใช่ตัวตนว่า

เป็นตัวตน เป็นผู้ขวนขวายการประกอบตามอสุภนิมิตในสิ่งที่ไม่งามว่างาม ท�าให้เกิดการยึดถือ ยังจิตของตนให้

กระสับกระส่ายไปกับสิ่งเหล่านั้น สัญญาวิปัลลาส เป็นกิริยาที่ยึดถือโดยอาการวิปริตผิดแผกไปจากความเป็นจริง 

ความเห็นหรือเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากสภาพที่เป็นจริง นั้นก็เพราะเกิดมาจากความส�าคัญผิด เข้าใจผิด ถือผิด 

เพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนอยู่นั่นเอง และการแสวงหาผิดด้วยอ�านาจความเข้าใจ ความคิด และความ

เห็นว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยง ว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์ ว่าเป็นตัวตนในสิ่งที่ไม่เป็นตัวตน และว่างามในสิ่งที่ไม่งาม 

เมื่อสัญญาวิปัลลาส คือ ความจ�าได้หมายรู้เกิดผิดพลาดโดยประการใด จิตก็คิดผิดพลาดตามสัญญาโดยประการ

นั้น และมีความลึกซึ้งกว่าสัญญาวิปัลลาส เกิดเป็นจิตวิปัลลาสขึ้น เมื่ออกุศลสัญญามีก�าลังแรง จิตมีก�าลังอ่อนก่อ

ให้เกิดสัญญาวิปัลลาส อกุศลจิตมีก�าลังแรง ก่อให้เกิดจิตวิปัลลาส อกุศลสัญญาไม่มีก�าลังหรือก�าลังอ่อน อกุศลจึง

มีก�าลังแรง มิจฉาทิฏฐิมีก�าลังแรงสุด เกิดทิฏฐิวิปัลลาส สัญญาวิปัลลาสย่อมมีก�าลังอ่อนกว่าทั้งหมด จิตวิปัลลาสมี

ก�าลังมากกว่าสัญญาวิปัลลาส สัญญาวิปัลลาสให้ผลน้อย จิตตวิปัลลาสให้ผลมากกว่าสัญญาวิปัลลาสแต่น้อยกว่า

ทิฏฐิวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาสให้ผลมากที่สุด คือมีโทษมากที่สุดนั่นเอง และสุภสัญญาวิปัลลาส คือ การเห็นสิ่งที่ไม่

งามว่างามอันน�ามาเป็นอารมณ์ของตน

 ดังนั้น แม้จะไม่ได้ศึกษาเหตุปัจจัยโดยละเอียดแต่ได้สาระครอบคลุม จึงสามารถสรุปได้ว่าสุภสัญญา

วิปัลลาสเกิดขึ้นจากกิเลสทั้งหลาย อันมีตัณหาและทิฏฐิอันเป็นเหตุเกิดแห่ง สุภสัญญาวิปัลลาส เพราะตัณหาและ

ทิฏฐิ เป็นบาปธรรม เป็นเครื่องเนิ่นช้า ท�าให้ไม่สามารถพ้นไปจากทุกข์ เป็นเหตุแห่งวิปัลลาส พระพุทธองค์ตรัส

ว่าภกิษพุงึขจัดบาปธรรมทัง้ปวง ทีเ่ป็นรากเหง้าแห่งธรรมอันเป็นเครือ่งเนิน่ช้า ชือ่ว่าส่วนแห่งธรรมเป็นเครือ่งเนนิ

ช้า คือตัณหา ทิฏฐิ อวิชชา อโยนิโสมนสิการ อัสมิมานะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะนี้ชื่อว่ารากเหง้า แห่งธรรม

เป็นเครือ่งเนนิช้าคอืทฏิฐแิละทฏิฐยิงัเป็นปัจจยัให้เกิดสัญญาวปัิลลาส ทีม่ผีลมาจากผสัสะ อนัหมายถงึ ความสมัผสั

อารมณ์ที่มากระทบ เช่น ตากระทบกับรูป หรือตาเห็นรูป เรียกว่า จักขุสัมผัส เป็นต้น

๖. ข้อเสนอแนะ
  จากการศึกษาเรื่องศึกษาสุภสัญญาวิปัลลาสในฐานเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 

ผู้วิจัยพบว่ายังมีประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญที่น่าสนใจศึกษาค้นคว้า ดังนี้

  ๑) ศึกษาหลักพระไตรลักษณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อละสุภสัญญาวิปัลลาส

  ๒) ศึกษาอารมณ์ของการเจริญปฏิจจสมุปบาทในการละสุภสัญญาวิปัลลาส 
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บทคัดย่อ

 ปฏิกูลมนสิการ คือ การท�าไว้ในใจโดยถูกอุบายโดยถูกทาง กล่าวคือการนึก การน้อมนึก การผูกใจ 

การใฝ่ใจ คิดพิจารณาโดยอุบาย ได้แก่คิดอย่างมีวิธี คิดเป็นทาง คิดถูกทาง คิดได้ต่อเนื่องเป็นล�าดับ จัดล�าดับ คิด

ตามเหตุ คิดถึงต้นเหตุ คิดตามเหตุผล คิดอย่างมีเหตุผล คิดให้เกิดผล ใช้ความคิดให้เกิดผลที่พึงประสงค์ เล็งถึง

การคิดอย่างมีเป้าหมายถึงอาการ ๓๒ ประการ มีผมเป็นต้น มีมันสมอง และเยื่อในกระดูก เป็นที่สุดท้ายซึ่งมีอยู่

ในร่างกาย ให้เป็นส่ิงสกปรกน่าเกลยีด ตามความเป็นจรงิ ๒) ปฏกิลูมนสกิารการในปฏบิตัวิิปัสสนาภาวนามปีรากฎ

ในมหาสติปัฏฐานสูตร และในกายคตาสติสูตร เป็นต้น มีแนวปฏิบัติ ๒ แบบ คือ (๑) แนวปฏิบัติที่เป็นสมถกัม

มัฏฐาน อันมีการสาธยายอาการ ๓๒ ประการมีผม เป็นต้น มีเยื่อในกระดูก เป็นที่สุดท้ายเป็นส่วนๆ ด้วยวาจา 

สาธยายด้วยใจ ก�าหนดสี สัณฐาน ทิศเบื้องบนเบื้องล่าง ที่ตั้ง และขอบเขตที่เสมอกันไม่เสมอกันของอาการ ๓๒ 

ประการ ให้เห็นเป็นความปฏิกูลตามความเป็นจริง ส่งผลให้จิตรวมเป็นหนึ่งเกิดเป็นสมาธิอันมีวิตก วิจาร ปีติ สุข 

เอกคัคตา (๒) แนวปฏบิตัทิีเ่ป็นวปัิสสนากมัมฏัฐาน อันมีสมถะเป็นบาท เนือ่งมาจากกลุบุตรและสาธชุนผู้มีปัญญา

ดี คบกัลยาณมิตร มีจิตประกอบด้วยกุศล พิจารณาโดยอุบายแยบคายถึงอาการ ๓๒ ประการอย่างจดจ่อต่อเนื่อง

ว่าเป็นสิ่งปฏิกูลตามความเป็นจริง สามารถพิจารณารูป-นาม เห็นความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของรูป-นาม เพื่อ

พัฒนาจิตให้เกิดวิปัสสนาญาณได้ตามล�าดับ ด้วยการท�าองค์ฌาน คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา ให้เกิดขึ้นจน

เป็นวสีภาวะแล้ว ยกจิตออกจากองค์ฌาน จึงก�าหนดรู้องค์ฌานอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีปรากฏชัดเห็นความเกิดขึ้น 

ตั้งอยู่ ดับไป ในปัจจุบันขณะแห่งวิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา เป็นต้น ก�าหนดรู้องค์ฌาน ท�าสมถะให้เป็นบาท

ของวิปัสสนา ส่วนมากมักก�าหนดรู้ปีติเป็นอารมณ์ เพราะปีติเป็นธรรมชาติที่ปรากฏชัดแม้ในขณะออกจากฌาน

แล้ว เจริญวิปัสสนา เมื่อออกจากตติยฌาน เจริญวิปัสสนา เมื่อออกจากทุติยฌาน เจริญวิปัสสนาเมื่อออกจาก

ปฐมฌาน เจริญวิปัสสนา เมื่อบรรลุอุปจารสมาธิ เพ่ือพัฒนาให้เกิดวิปัสสนาญาณได้ตามล�าดับ อันมีสมถะเป็น

เบื้องต้น วิปัสสนาตามหลัง เรียกว่า สมถปุพพังคมวิปัสสนา

ค�าส�าคัญ: ปฏิกูลมนสิการ, วิปัสสนาภาวนา

 * นสิติหลักสตูรพทุธศาตรมหาบณัฑติ สาขาวปัิสสนาภาวนา บัณฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตบาฬีสึกษา

พทุธโฆส นครปฐม.

 ** อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตบาฬีสกึษาพทุธโฆส นครปฐม

๒๘๙
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Abstract

 This thematic paper had two objectives; 1) to study the reflection on loathsomeness in 

Theravada Buddhist scriptures, 2) to study the reflection on loathsomeness in insight meditation 

practice. The study was qualitative research by taking primary source from Theravada Buddhist 

texts and concerned documents. 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 Paṭikūlamanasikāra or reflection on loathsomeness 

means pondering over with right artifice, that is absorbing, attention, continued thought referring 

to cause or source of cause, rational thought, clear thought, practical thought, desired thought. 

In this case, it refers to thinking involved with 32 manners of human body starting from hair up 

to membranes in the brain at the end as dirty, ugly and as they really are. The reflection on 

loathsomeness in insight meditation practice was found in Mahasatipatthanasutta and Kayaga-

tasatisutta etc. which described the practical method into 2 ways; (1) tranquility meditation and 

(2) insight meditation. These ways of meditation practice had different method and results. The 

first way contains 2 methods; (1) contemplating on parts which has conventions as its objects 

of meditation, the appearing sign is loath sign, the result gained directly is Jhāna or absorption, 

(2) contemplating on parts of 32 parts of body which has colors as its object of meditation 

grouped in Vaṅṅakasiṅa or color meditation, the results gained indirectly are fifth absorption. 

If concentrating on 32 manners of body as elements grouped in four elements contemplation, 

results gained indirectly is temporary concentration equalized to Upacāra or nearly concen-

tration. The wise practitioner having good friends, cultivating wholesomeness, observing the 

32 manners clearly as loathsomeness and as they really are, he can observe name and forms 

for development the insight knowledge by using tranquility method as its base before then 

training absorption components; initial application, sustained application, rejoice, happiness and 

one-pointedness until it became skillful, next he releases from absorption contemplating on 

one among absorptions which was obviously seen as rising, remaining and disappearing at the 

moment of initial application, sustained application, rejoice, happiness and one-pointedness 

etc. mostly observing on absorption of those who cultivate tranquility by using tranquility as its 

base of insight will be focused on Pīti or rejoice as its objects of concentration since this rejoice 

become domain and obvious even in time of exit from forth, third, second and first absorption. 

When practitioners contemplate on insight while entering to Upacāra or proximate concentration 

then they develop insight. This was called as Samathapubbaṇgamavipassanābhāvanā or way of 

practice with tranquility at first and insight later.

Keywords: A Study of Patikul Maanasikara, The Practice of Vipassana Bhavana
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

๑. บทน�า
 ปฏิกูลมนสิการจัดอยู่ในหมวดปฏิกูลมนสิการบรรพ ในกายานุปัสสนาแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร ที่

พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอง ดังมีปราฏกในมหาสติปัฏฐานสูตร ๒๒๖ ในกายคตาสติสูตร ๒๒๗ เป็นต้น มีเนื้อหา เนื้อ

ความ มีหลักธรรม จะเป็นคู่มือ จะเป็นดุจแผนที่ จะเป็นดุจเส้นทาง จะเป็นเหตุ เป็นผลแห่งการปฏิบัติวิปัสสนา

ภาวนา ปฏิกูลมนสิการ มีปรากฏในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาว่า ๒๒๘ เป็นกัมมัฏฐานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละ 

ซึง่พระผูเ้ป็นอปัุชฌาย์ถ้าไม่ฉลาดในการสัง่สอน อาจยังผู้เข้ามาบวชเส่ือมจากอุปนสัิยแห่งพระอรหนัต์ได้ เพราะถ้า

เขาเคยพจิารณาสงัขาร เคยเจรญิภาวนามา ย่อมบรรลพุระอรหตัในเวลาปลงผมเสรจ็ ๒๒๙ ซึง่ท่านเปรยีบเหมอืนฝีท่ี

แก่เต็มที่คอยรอการบ่ง หรือเหมือนดอกปทุมที่แก่ คอยรอพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งในครั้งพุทธกาลพระสาวกผู้มีอินทรีย์

แก่กล้า ได้ส่ังสมบารมมีาจนสมบรูณ์ทีบ่รรลเุป็นพระอรหนัต์ หลังรบัตจปัญจกกมัมัฏฐานแล้ว ปลงผมบวช ปรากฏ

มหีลายองค์คอื พระสวีล ี๒๓๐ สงักจิจสามเณร ๒๓๑ เป็นต้น ปฏกิลูมนสกิารนี ้จงึถอืเป็นมลูกมัมฏัฐาน เป็นการฝึกสติ 

ส�าหรบัช�าระจิตให้หมดจดเกอืบทกุขณะ ซ่ึงมีปรากฏในช้ันอรรถกถาว่า จรงิอยูภ่กิษนุี ้ช�าระจติให้หมดจดจากธรรม

เป็นเครื่องกั้นตลอดวันตลอดยามทั้งสิ้น ลงจากที่จงกรมที่สุดแห่งปฐมยาม แม้ล้างเท้าก็ไม่ละมูลกัมมัฏฐานเลย ไม่

ละมูลกัมมัฏฐานนั้น เปิดประตูนั่งบนเตียงลงนอนก็ไม่ละ เมื่อตื่นก็ยังถือกัมมัฏฐานแล้วตื่น ชื่อว่า เป็นผู้มีสติ

 การปฏิบัติปฏิกูลมนสิการจึงถือเป็นกัมมัฏฐานเบื้องต้นให้การเจริญสติ เจริญปัญญา โดยมีฐานของ

สมถะแล้วยกขึ้นสู่วิปัสสนาภาวนาได้ และเป็นกัมมัฏฐานที่เหมาะแก่บุคคลโดยทั่วไป เพราะมนุษย์ทุกคนต่างก็มี

องค์ประกอบภายนอกทั้ง ๕ นี้คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ที่มองเห็นได้ และอยู่กับสภาวะนี้ ตลอดเวลา จึงสามารถ

ยังจิตให้เข้าถึงสภาวะตามความเป็นจริง ในเบื้องต้นตั้งแต่การเห็นโดยความเป็นของน่าเกลียด ปฏิกูล ที่ปรากฏซึ่ง

ถือเป็นส่วนของสมถะ เมื่อจิตละเอียด มุมมองของจิตเริ่มละเอียดก็จะเริ่มเห็นเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงโดยความเป็น

ปรมัตถ์ถอนออกจากสภาวะที่เป็นบัญญัติเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุ สภาวะ ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจศึกษาปฏิกูลมนสิการ ถึงความปฏิกูลในกาย คืออาการ ๓๒ ประการ มีผมเป็นต้น มีมันสมองและเยื่อ

ในกระดูกเป็นที่สุดท้าย ในที่นี้เพื่อจะน�าไปสู่การศึกษา และน�าไปสู่การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามแนว แห่งมหา

สติปัฏฐานสูตร (สมถยานิกะ) ต่อไป

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาปฏิกูลมนสิการในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๒ เพื่อศึกษาปฏิกูลมนสิการในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

๓. ขอบเขตการวิจัย
 ในการศกึษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวิจัยเชงิเอกสาร (Documentary Research) ผูว้จิยัได้ก�าหนดการ

วิจัยไว้ ดังนี้ 

 ๒๒๖ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๓๗๒/๒๑๖.

 ๒๒๗ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๙๒/๑๖๑.

 ๒๒๘ ข.ุธ.อ. (ไทย) ๔๑/๑๕/๒๖๔.

 ๒๒๙ ว.ิม.อ. (ไทย) ๖/๓๔/๗๙.

 ๒๓๐ ข.ุเถร.อ. (ไทย) ๕๐/๑๙๗/๓๐๖.

 ๒๓๑ ข.ุธ.อ. (ไทย) ๔๑/๑๘/๔๖๗.
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 ๑) ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับปฏิกูลมนสิการ และวิธีปฏิบัติปฏิกูลมนสิการในการ

ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในพุทธศาสนาเถรวาท 

 ๒) ขอบเขตด้านการศึกษา เฉพาะความหมาย ลักษณะ ไวพจน์ อุปมา ประเภท ระดับ และเหตุของ

ปฏกิลูมนสกิาร และวธิปีฏบิตัเิพือ่ขจดักิเลส โดยมุง่เน้นวธิกีารปฏบิตัวิปัิสสนาตามหลกัสตปัิฏฐาน ๔ ในพทุธศาสนา

เถรวาท 

๔. วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาค้นคว้าทางเอกสารซึ่งมีล�าดับ

 ๑) ข้อมลูชัน้ปฐมภูมิ ค้นคว้าข้อมูลจากคัมภร์ีพระไตรปิฎกภาษาบาลแีละภาษาไทย ฉบบัมหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙

 ๒) ข้อมูลชั้นทุติยภูมิ อรรถกถา และคัมภีร์ต่างๆ ในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับปฏิกูลมนสิการ ได้

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก ต�ารา เอกสาร บทความ หนังสือพิมพ์ ข้อมูลทางออนไลน์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ

งานวิจัยต่างๆ ของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่ได้เขียนไว้

 ๓) รวบรวมข้อมูลแล้วน�ามาเรยีบเรยีงย่อความ จากข้อมลูท่ีน่าเชือ่ถือได้ คอื ข้อมลูปฐมภมูแิละทุตยิภมูิ

โดยน�ามาวิจัยเอกสารที่เกี่ยวกับ ปฏิกูลมนสิการ น�าการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาแบบสมถปุพพังคมวิปัสสนามา

ปฏิบัติ เพื่อให้เห็นความปฏิกูลของร่างกาย ๓๒ ประการอันมีผมเป็นเบื้องต้น มีเยื่อในกระโหลกศีรษะเป็นที่สุด

 ๔) น�าเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย

๕. ผลการวิจัย
 ๕.๑ ปฏิกูลมนสิการในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท ค�าว่า “ปฏิกูลมนสิการ” ในพจนานุกรม ฉบับราช

บัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของปฏิกูลมนสิการไว้ว่า “ปฏิกูล (-กูน) หมายถึง สกปรกน่ารังเกียจ 

เช่น สิ่งปฎิกูล มนสิการ (มะนะสิกาน) หมายถึง การกระท�าไว้ในใจ” ๒๓๒ พระมหาสมปอง มุทิโต, ได้กล่าวไว้ซึ่งมี

ในคัมภีร์อภิธานวรรณนาว่า ปฏิกูล (ปติ+กูล อาวรเณ+อ) กลับกัน, ตรงข้าม. ปฏิกูลติ อาวรตีติ ปฏิกูล� ด้านที่ตรง

ข้ามกัน ชื่อ ปฏิกูละ (ปฏิ บทหน้า กูล ธาตุในความหมายว่ากั้น,ห้าม, อ ปัจจัย) มนกฺการ (มนสทฺทูปปท+กร กรเณ

+ณ) ความเอาใจใส่, จิตจดจ่อ, การท�าไว้ในใจ. ภวงฺคมนโต วิสทิส� มน� กโรตีติ มนกฺกาโร การท�าจิตให้แตกต่างจาก

ภวงัค์ ชือ่ว่ามนกัการะ (ลบ ณฺ, พฤทธ ิอ เป็น อา, ซ้อน กฺ). กรณ� วา กาโร, มนสมึฺ กาโร มนกกฺาโร หรอืการกระท�า ชือ่

ว่าการะ (กร กรเณ+ณ, ลบ ณ, วุทธ ิอ เป็น อา), การกระท�าไว้ในใจ ชือ่ว่ามนกัการะ (มน+การ, ซ้อน ก)ฺ ๒๓๓ ค�าว่า 

“วิปัสสนาภาวนา” ตามความหมายของพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมายถึง การฝึก

อบรม เจริญปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งชัดตามเป็นจริง ๒๓๔ ความส�าคัญของปฏิกูลมนสิการ ปฏิกูลมนสิการ มีความ

ส�าคญัมากมายหลายประการ เช่น พระอปัุชฌาย์จะสอนแก่ผูข้อบวช (นาค) ในท่ามกลางสงฆ์ก่อนทีจ่ะมอบผ้าไตร

ให้ไปนุ่งห่มเพื่อให้อุปสมบทต่อไป เรียกขั้นตอนนี้ว่า บอกกัมมัฏฐาน โดยน�าเอาปฏิกูลมนสิการ คือ การกระท�า

 ๒๓๒ ราชบณัฑติยสถาน, พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพ์ บรษิทันานมีบุค๊ส์พบัลเิคชัน่ส์ จ�ากดั, ๒๕๔๕), 

หน้า ๖๔๗, ๘๓๒.

 ๒๓๓ พระมหาสมปอง มทุโิต, คมัภร์ีอภธิานวรรณนา, (กรงุเทพมหานคร: บรษัิทประยรูวงศ์พริน้ท์ต้ิง จ�ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๒๐๕, ๘๒๖.

 ๒๓๔ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต), พจนานกุรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์, พมิพ์ครัง้ที ่๑๙, (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์พระพทุธศาสนาของ

ธรรมสภา, ๒๕๕๖), หน้า ๒๘๗.

๒๙๒
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ไว้ในใจโดยแยบคายถึงอาการ ๓๒ ประการโดยน�ามา ๕ ประการจาก ๓๒ ประการ มีผม เป็นต้น มีหนังเป็นที่สุด

ท้าย ให้เป็นสิ่งสกปรก น่าเกลียด ซึ่งพระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท) ได้ให้ความส�าคัญว่า “การหลงติดอยู่ใน

รูปกายเป็นสุดโต่งข้างหนึ่ง ซึ่งเราต้องมองให้เห็นเป็นสิ่งตรงข้าม จงพิจารณาร่างกายเห็นการเปลี่ยนแปลงเปื่อย

เน่า หรือพิจารณาอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปอด ม้าม ไขมัน อุจจาระ และอื่นๆ จ�าอันนี้ไว้แล้วพิจารณาให้

เห็นจริงถึงความน่าเกลียดโสโครกของร่างกาย เมื่อกามเกิดขึ้น ก็ช่วยให้เอาชนะกามราคะได้ ถ้าเห็นรูปนี้ ชอบ

รูปนี้เพราะอะไร ก็เอารูปนี้มาพิจารณาดูว่า เกสา คือผม โลมา คือขน นขา คือเล็บ ทันตา คือฟัน ตะโจ คือหนัง 

พระพุทธเจ้าให้เอาพวกนี้มาพิจารณาย�้าเข้าไป แยกออก แจกออก เผามันออก ลอกมันออก ท�าอยู่อย่างนี้ เอาอยู่

อย่างนี้จนมันไม่ไปไหน มองพวกเดียวกัน เช่น พระเณรเวลาเดินบิณฑบาต เห็นพระ เห็นคน ต้องก�าหนดให้เป็น

ร่างผีตายซาก ก�าหนดมันเข้าไป ท�าความเพียรอยู่อย่างนั้น เห็นผู้หญิงรุ่นๆ นึกชอบขึ้นมา ก็ก�าหนดให้เป็นผีเปรต 

เป็นของเน่าของเหม็นไปหมดทุกคน ไม่เข้าไปใกล้ ให้ในใจของเราเป็นอยู่อย่างนี้ เพราะมันเป็นของเปื่อยเน่าให้

เราเห็นแน่นอน” ๒๓๕ (๒) ปฏิกูลมนสิการบรรพในมหาสติปัฏฐานสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสปฏิกูลมนสิการ

บรรพดังมีปรากฎในมหาสติปัฏฐานสูตรว่า ภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ แต่พื้น

เท้าขึ้นไป แต่ปลายผมลงมา มีหนังเป็นที่สุดรอบ เต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่า มีอยู่ในกายนี้ ผม ขน 

เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ ผังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้ทบ อาหารใหม่ อาหาร

เก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น�้าตา มันเหลว น�้าลาย น�้ามูก ไขข้อ มูตร ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไถ้ 

มีปากสองข้าง เต็มด้วยธัญชาติต่างชนิดคือ ข้าวสาลี ข้าวเปลือก ถั่วเขียว ถั่วเหลือง งา ข้าวสาร บุรุษผู้มีนัยน์ตา

ดีแก้ไถ้นั้นแล้ว พึงเห็นได้ว่า นี้ข้าวสาลี นี้ข้าวเปลือก นี้ถั่วเขียว นี้ถั่วเหลือง นี้งา นี้ข้าวสาร ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น

เหมือนกัน ย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ แต่พื้นเท้าขึ้นไป แต่ปลายผมลงมา มีหนัง เป็นที่สุดรอบ เต็มด้วยของ

ไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่ามีอยู่ในกายนี้ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ 

ผังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้ทบ อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น�้าตา มันเหลว น�้าลาย 

น�้ามูก ไขข้อ มูตร ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกาย ในกายภายในบ้าง พิจารณาเห็นกาย ในกาย

ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นกาย ในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือ ความเกิดขึ้นในกายบ้าง 

พิจารณาเห็นธรรมคือ ความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็น ธรรมคือ ทั้งความเกิดข้ึนทั้งความเสื่อมในกายบ้าง 

ย่อมอยู่ อีกอย่างหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่า กายมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น เธอ

เป็นผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก ภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณา

เห็นกายในกายอยู่ ๒๓๖ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสปฏิกูลมนสิการบรรพดังมีปรากฏในกายคตาสติสูตรว่า ภิกษุทั้ง

หลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุย่อมพิจารณากายนี้แล ข้างบนแต่พื้นเท้าขึ้นไป ข้างล่างแต่ปลายผมลงมา มีหนัง

หุ้มอยู่โดยรอบ เต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่ามีอยู่ในกายนี้ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อ

ในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด น�้าเหลือง เลือด เหงื่อ 

มันข้น น�้าตา เปลวมัน น�้าลาย น�้ามูก ไขข้อ มูตร ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไถ้มีปากทั้ง ๒ ข้าง เต็มด้วยธัญญ

ชาติต่างๆ ชนิด คือ ข้าวสาลี ข้าวเปลือก ถั่วเขียว ถั่วทอ งา และข้าวสาร บุรุษผู้มีตาดี แก้ไถ้นั้นออกแล้วพึงเห็น

 ๒๓๕ พระโพธญิาณเถร (ชา สุภทโฺท), อุปลมณ ีมรดกธรรม เล่ม ๑, พมิพ์คร้ังที ่๑๕, (อบุลราชธาน:ี ศนูย์เผยแผ่มรดกธรรม พระโพธิญาณเถร (หลวงปูช่า 

สภุทโฺท), ๒๕๕๖), หน้า ๒๑๕-๒๑๖.

 ๒๓๖ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๒๗๗/๓๒๕–๓๒๖.

๒๙๓
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ได้ว่า นี้ข้าวสาลี นี้ข้าวเปลือก นี้ถั่วเขียว นี้ถั่วทอง นี้งา นี้ข้าวสารฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุ

ย่อมพจิารณาเห็นกายนีแ้ล ข้างบนแต่พืน้เท้าขึน้ไป ข้างล่างแต่ปลายผมลงมา มีหนงัหุม้อยูโ่ดยรอบเตม็ด้วยของไม่

สะอาดมีประการต่างๆ ว่ามีอยู่ในกายนี้ ผม ขน เล็บ ฟัน หนังเนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด 

ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด น�้าเหลือง เลือด เหงื่อ มันข้น น�้าตา เปลวมัน น�้าลาย น�้า

มูก ไขข้อ มูตร เมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาท มีความ เพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ ย่อมละความด�าริพล่านที่อาศัย

เรือนเสยีได้เพราะละความด�ารพิล่านนัน้ได้ จิตอนัเป็นไปภายในเท่านัน้ ย่อมคงที ่แน่นิง่เป็นธรรมเอกผดุขึน้ ตัง้มัน่ 

ภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ ๒๓๗ ปฏิกูลมนสิการในอรรถกถา ปฏิกูลมนสิการปรากฏใน

อรรถกถาแห่งมหาสติปัฏฐานสูตรในหมวดปฏิกูลมนสิการบรรพว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทรงจ�าแนกกายานุ

ปัสสนา โดยทางสัมปชัญญะ ๔ อย่างนี้แล้ว บัดนี้ เพื่อจะทรงจ�าแนกการใส่ใจถึงกาย โดยความเป็นของปฏิกูลจึง

ตรัสว่า ยังมีอีกข้อหนึ่ง เป็นต้นในปฏิกูลมนสิการบรรพนั้น ค�าใดที่ควรกล่าวในบาลีเป็นต้นว่า กายนี้นี่แล ค�านั้น

ทั้งหมด ท่านกล่าวไว้แล้วในกายคตาสติกัมมัฏฐาน คัมภีร์วิสุทธิมรรคโดยพิสดารด้วยอาการทั้งปวง. ค�าว่า มีปาก

สองข้าง ความว่า ประกอบด้วยปากทั้งสอง ทั้งข้างล่างข้างบน ค�าว่า มีอย่างต่างๆ คือมีชนิดต่างๆ. ในข้อนั้นมีค�า

เทียบเคียงอุปมาดังต่อไปนี้.ก็กายอันประกอบด้วยมหาภูตรูป ๔ พึงทราบ เปรียบเหมือนไถ้มีปากสองข้าง อาการ 

๓๒ มีผม เป็นต้น เปรียบเหมือนธัญญชาติต่างชนิด ที่เขาใส่ปนกันลงไปในไถ้นั้น พระโยคาวจรเปรียบเหมือนบุรุษ

มีจักษุ อาการปรากฏชัดแห่งอาการ ๓๒ ของพระโยคาวจร พึงทราบเหมือนอาการที่ธัญญชาติต่างชนิดปรากฏแก่

บรุุษผู้แก้ไถ้นัน้ออกแล้ว พจิารณาดอูยู.่ ค�าว่า ภายในกด็ ีความว่า พิจารณาเหน็กายในกายของตน หรอืในกายของ

คนอื่น หรือในกายของตนตามกาล ของคนอื่นตามกาล ด้วยการก�าหนดอาการ ๓๒ มีผมเป็นต้นอย่างนี้อยู่. ข้อต่อ

ไปจากนี้ ก็มีนัยดังที่กล่าวมาแล้ว. ในปฏิกูลมนสิการบรรพนี้ต่างกันอย่างเดียว ก็คือ ควรประกอบความอย่างนี้ว่า 

สติก�าหนดอาการ ๓๒ เป็นอารมณ์ เป็นทุกขสัจแล้ว พึงทราบว่าเป็นทางปฏิบัติน�าออกจากทุกข์จนถึงพระอรหัต 

ของภิกษุผู้ก�าหนดอาการ ๓๒ รูปหนึ่ง. ค�านอกจากนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วนั้นแล ๒๓๘

 ปฏิกูลมนสิการในปกรณ์วิเสสชื่อว่าวิสุทธิมรรค (ไทย) ท่านได้กล่าวไว้ว่า อนึ่ง กรรมฐานมีอาการ ๓๒ 

ที่พระพุทธองค์ทรงสงเคราะห์มันสมองเข้ากับเยื่อในกระดูก ทรงแสดงด้วยอ�านาจแห่งมนสิการโดยความเป็นของ

ปฏิกูลอย่างนี้ว่า "ภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ ข้างบนนับแต่พื้นเท้าขึ้นไป ข้าง

ล่าง นบัแต่ปลายผมลงมา มีหนงัหุม้เป็นทีส่ดุรอบ เต็มไปด้วยอสจุมิปีระการต่างๆ ว่า สิง่ทีม่อียูใ่นกายนี ้คือ ผม ขน 

เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหาร

เก่า น�้าดี เสมหะ น�้าเหลือง เลือด เหงื่อ มันข้น น�้าตา มันเหลว น�้าลาย น�้ามูก ไขข้อ มูตร " กรรมฐานนี้ ท่านประ

สงค์กายคตาสติ ในนิเทศนี้ ๒๓๙ ปฏิกูลมนสิการในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา กุลบุตรและสาธุชนผู้มีปัญญาดี คบ

กลัยาณมิตร มจีติประกอบด้วยกศุล สดับพระสทัธรรม อยูใ่นทีท่ีมี่ค�าสอนของพระพทุธศาสนา มกีารท�าไว้ในใจโดย

แยบคายว่า ในกายนี้มี ผม เป็นต้น เยื่อในกระโหลกศีรษะเป็นที่สุด จึงจะเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ 

เป็นของปฏิกูล สกปรก น่ารังเกียจ ตามความเป็นจริง น�ามาซึ่งการดูตัวเองออก บอกตัวเองถูก เห็นความเป็นจริง

ของร่างกาย ปฏกิลูมนสกิารในการปฏิบัติวปัิสสนาภาวนา มีปรากฏในภารทวาชสตูรว่า (๑) ให้ตัง้จิตไว้ในสตรคีราว

 ๒๓๗ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๙๗/๒๐๕-๒๐๖.

 ๒๓๘ ท.ีม.อ. (ไทย) ๑๑๐/๔๐๕.

 ๒๓๙ พระพุทธโฆสเภระ รจนา, สมเดจ็พระพฒุาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ), แปลและเรยีบเรยีง, คมัภร์ีวสิทุธมิรรค, พมิพ์ครัง้ที ่๑๐, (กรงุเทพมหานคร: 

พมิพ์ท่ี บรษิทั ธนาเพรส จ�ากดั, ๒๕๕๔), หน้า ๔๑๒.

๒๙๔
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

มารดาว่าเป็นมารดา คราวพี่สาว น้องสาวว่าเป็นพี่สาว น้องสาว คราวธิดาว่าเป็นธิดา (๒) ให้พิจารณาร่างกายว่า 

มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มไปด้วยของสกปรกต่างๆ (๓) ให้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ใจ ๒๔๐

 

 ๕.๒ ปฏิกูลมนสิการในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาที่มีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

 การปฏิบัติปฏิกูลมนสิการมีหลักที่ส�าคัญ ๗ ประการ คือ ๑) การสาธยายด้วยวาจา ๒) การสาธยาย

ด้วยใจ ๓) สี ๔) สัณฐาน ๕) ทิศ คือ ทิศเบื้องบน หรือเบื้องล่าง หมายถึง ปรากฏอยู่ส่วนบนของร่างกาย (ตั้งแต่

สะดือขึ้นไป) หรือส่วนล่างของร่างกาย (ตั้งแต่สะดือลงมา) ๖) ที่ตั้ง คือ สถานที่เกิด ๗) ขอบเขตๆ มี ๒ อย่าง คือ 

(๑) ขอบเขตที่เสมอกัน คือ การก�าหนดรู้ขอบเขตของรูปทรงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ละสิ่งในอาการ ๓๒ จากด้านบน ด้าน

ล่าง และโดยรอบ เป็นแบบเดยีวกัน (๒) ขอบเขตทีไ่ม่เสมอกนั คือ การก�าหนดรูข้อบเขตของรปูทรงส่ิงใดส่ิงหนึง่ใน

อาการ ๓๒ ว่าต่างจากสิ่งอื่น เช่น ผมไม่ใช่อาการ ๓๒ ที่เหลือ เป็นต้น ๒๔๑ เพื่อให้เข้าถึงปฏิกูลมนสิการในอาการ 

๓๒ มผีม เป็นต้น มีเยือ่ในกระโหลกศรีษะ เป็นทีส่ดุ กลุบตุรและสาธชุนผูม้ปัีญญาด ีคบกลัยาณมติร มจีติประกอบ

ด้วยกุศล สดับพระสัทธรรม อยู่ในที่ที่มีค�าสอนของพระพุทธศาสนา มีการท�าไว้ในใจโดยแยบคาย ดังนี้ 

  ๑) การสาธยายด้วยวาจา กลุบุตรและสาธชุนผูม้ปัีญญาด ีคบกลัยาณมติร มจีติประกอบด้วยกศุล 

ควรสาธยายด้วยการเปล่งเสียงเบาๆ เพื่อให้จิตจดจ่อมากขึ้น ซึ่งอาการ ๓๒ นั้นแบ่งได้เป็น ๖ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่ม

หนัง ๕ (ตจปัญจกะ) คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง (๒) กลุ่มม้าม ๕ (วักกปัญจกะ) คือ เนื้อ เอ็น กระดูก ไขกระดูก 

ม้าม (๓) กลุ่มปอด ๕ (ปัปผาสปัญจกะ) คือ หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด (๔) กลุ่มมันสมอง ๕ (มัตถลุงคปัญจกะ) 

คือ ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า (อุจจาระ) มันสมอง (๕) กลุ่มมันข้น ๖ (เมทฉักกะ) คือ ดี เสลด หนอง 

เลือด เหงื่อ มันข้น (๖) กลุ่มปัสสาวะ ๖ (มุตตฉักกะ) คือ น�้าตา มันเหลว น�้าลาย น�้ามูก ไขข้อ ปัสสาวะ ๒๔๒

  ๒) กลุ่มแรกจัดเป็นกลุ่มปฐวีธาตุ คือ ธาตุดิน รวมเป็น ๒๐ ประการ ๒ กลุ่มหลัง เป็นกลุ่มอาโป

ธาตุ คือ ธาตุน�้า รวมเป็น ๑๒ ประการ รวมทั้งหมดเป็นอาการ ๓๒กุลบุตรและสาธุชนผู้มีปัญญาดี คบกัลยาณมิตร 

พึงสาธยายอาการ ๓๒ ด้วยวาจาทั้ง ๖ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๕ วัน คือ กลุ่มที่ ๑ สาธยายโดยอนุโลม ๕ วัน, โดยปฏิโลม 

๕ วัน และโดยอนุโลมปฏิโลม ๕ วัน กลุ่มที่ ๒ เป็นต้นไป ให้สาธยายโดยอนุโลม ปฏิโลม และอนุโลมปฏิโลม พร้อม

ทั้งสาธยายร่วมกับกลุ่มแรกๆ ที่สาธยายมาแล้ว รวมเวลาสาธยายทั้งสิ้น ๑๖๕ วันหรือเกือบครึ่งปี 

  ๓) การสาธยายด้วยใจ หลังจากกุลบุตรและสาธุชนผู้มีปัญญาดี คบกัลยาณมิตร มีจิตประกอบ

ด้วยกุศลได้สาธยายด้วยวาจาตามนัยที่กล่าวมาแล้ว ควรสาธยายด้วยใจตามนัยนี้อีก ๑๖๕ วัน ในคัมภีร์อรรถกถา 

มีเรื่องของพระเถระ ๒ รูป ที่เรียนกัมมัฏฐานจากพระมหาเทวเถระ ผู้พักอยู่ในภูเขาหิมาลัย ประเทศลังกา แล้ว

ปฏิบัติด้วยการสาธยายเป็นเวลา ๔ เดือน ในที่สุดได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน 

  ๔) สี ๔) สัณฐาน ๕) ทิศ คือ ทิศเบื้องบน หรือเบื้องล่าง หมายถึง ปรากฏอยู่ส่วนบนของ

ร่างกาย (ตั้งแต่สะดือขึ้นไป) หรือส่วนล่างของร่างกาย (ตั้งแต่สะดือลงมา) 

  ๕) ที่ตั้ง คือ สถานที่เกิด ๗) ขอบเขต ๒๔๓ 

 ๒๔๐ ดรูายละเอยีดใน ส�.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๒๗/๑๕๒-๑๕๕.

 ๒๔๑ พระสัทธมัมโชติกะ ธมัมาจรยิะ, ปรมตัถโชตกิะ ปริจเฉทท่ี ๙ เล่ม ๑ สมถกรรมฐานทปีน,ี มลูนธิสิทัธมัมโชตกิะ จดัพมิพ์, พมิพ์คร้ังที ่๖, 

(กรุงเทพมหานคร: พมิพ์ที ่หจก. ทพิยวสุิทธิ,์ ๒๕๕๔), หน้า ๑๔๓.

 ๒๔๒พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), มหาสตปัิฏฐานสตูร ทางสูพ่ระนพิพาน, หน้า ๑๔๗.

 ๒๔๓ พระพรหมมนุ ี(จุนท์ พรฺหมฺคตุโต ป.ธ. ๙), วสุิทธมิรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑, พิมพ์ครัง้ท่ี ๑๐, (กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพ์มหามกฏุราชวทิยาลยั, ๒๕๔๗), 

หน้า ๓๓.

๒๙๕
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 กุลบุตรและสาธุชนผู้มีปัญญาดี คบกัลยาณมิตร มีจิตประกอบด้วยกุศลมีความฉลาดในการพิจารณา

โดยแยบคายมีผม เป็นต้น คือ ก�าหนดตามล�าดับ คือ สาธยายตามล�าดับโดยไม่ข้ามขั้นตอน เพื่อไม่ให้จิตเหนื่อย

และซัดส่าย ก�าหนดโดยไม่เร็วเกินไป เพราะการสาธยายเร็วท�าให้สับสนกับค�าบริกรรมก�าหนดโดยไม่ช้าเกินไป 

เพราะการสาธยายช้าท�าให้จิตไม่ตั้งมั่น พึงสาธยายอาการ ๓๒ ด้วยวาจาทั้ง ๖ กลุ่ม คือ 

 กลุ่มที่ ๑ ใช้เวลาสาธยาย ๑๕ วัน คือ โดยอนุโลม ๕ วันว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง โดยปฏิโลม ๕ วัน

ว่า หนัง ฟัน เล็บ ขน ผม โดยอนุโลมปฏิโลม ๕ วันว่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง; หนัง ฟัน เล็บ ขน ผม

 กลุ่มที่ ๒ ใช้เวลาสาธยาย ๓๐ วัน คือ โดยอนุโลม ๕ วันว่า เนื้อ เอ็น กระดูก ไขกระดูก ม้ามโดย

ปฏิโลม ๕ วันว่า ม้าม ไขกระดูก กระดูก เอ็น เนื้อ โดยอนุโลมปฏิโลม ๕ วันว่า เนื้อ เอ็น กระดูก ไขกระดูก ม้าม; 

ม้าม ไขกระดูก กระดูก เอ็น เนื้อ พึงสาธยายรวมกัน ๑๕ วัน คือ โดยอนุโลม ๕ วันว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง, เนื้อ 

เอ็น กระดูก ไขกระดูก ม้าม  โดยปฏิโลม ๕ วันว่า ม้าม ไขกระดูก กระดูก เอ็น เนื้อ, หนัง ฟัน เล็บ ขน ผม โดย

อนุโลมและปฏิโลม ๕ วันว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง, เนื้อ เอ็น กระดูก ไขกระดูก ม้าม, ม้าม ไขกระดูก กระดูก เอ็น 

เนื้อ, หนัง ฟัน เล็บ ขน ผม

 กลุ่มที่ ๓ ใช้เวลาสาธยาย ๓๐ วัน คือ โดยอนุโลม ๕ วันว่า หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด โดยปฏิโลม ๕ 

วันว่า ปอด ไต พังผืด ตับ หัวใจ โดยอนุโลมปฏิโลม ๕ วันว่า หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด; ปอด ไต พังผืด ตับ หัวใจ 

พึงสาธยายรวมกัน ๑๕ วัน คือ โดยอนุโลม ๕ วันว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง, เนื้อ เอ็น กระดูก ไขกระดูก ม้าม, 

หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด โดยปฏิโลม ๕ วันว่า ปอด ไต พังผืด ตับ หัวใจ, ม้าม ไขกระดูก กระดูก เอ็น เนื้อ, หนัง 

ฟัน เล็บ ขน ผม โดยอนุโลมปฏิโลม ๕ วันว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง, เนื้อ เอ็น กระดูก ไขกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ 

พังผืด ไต ปอด; ปอด ไต พังผืด ตับ หัวใจ, ม้าม ไขกระดูก กระดูก เอ็น เนื้อ, หนัง ฟัน เล็บ ขน ผม

 กลุ่มที่ ๔ ใช้เวลาสาธยาย ๓๐ วัน คือ โดยอนุโลม ๕ วันว่า ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า 

มันสมอง โดยปฏิโลม ๕ วันว่า มันสมอง อาหารเก่า อาหารใหม่ ไส้น้อย ไส้ใหญ่ โดยอนุโลมปฏิโลม ๕ วันว่า ไส้

ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า มันสมอง; มันสมอง อาหารเก่า อาหารใหม่ ไส้น้อย ไส้ใหญ่ พึงสาธยายรวม

กัน ๑๕ วัน คือ โดยอนุโลม ๕ วันว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง, เนื้อ เอ็น กระดูก ไขกระดูก ม้าม, หัวใจ ตับ พังผืด 

ไต ปอด, ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า มันสมอง โดยปฏิโลม ๕ วันว่า มันสมอง อาหารเก่า อาหารใหม่ 

ไส้น้อย ไส้ใหญ่, ปอด ไต พังผืด ตับ หัวใจ, ม้าม ไขกระดูก กระดูก เอ็น เนื้อ, หนัง ฟัน เล็บ ขน ผม โดยอนุโลม

ปฏิโลม ๕ วันว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง, เนื้อ เอ็น กระดูก ไขกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้

น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า มันสมอง; มันสมอง อาหารเก่า อาหารใหม่ ไส้น้อย ไส้ใหญ่, ปอด ไต พังผืด ตับ หัวใจ, 

ม้าม ไขกระดูก กระดูก เอ็น เนื้อ, หนัง ฟัน เล็บ ขน ผม ๒๔๔ 

 กลุ่มที่ ๕ ใช้เวลาสาธยาย ๓๐ วัน คือ โดยอนุโลม ๕ วันว่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้นโดย

ปฏิโลม ๕ วันว่า มันข้น เหงื่อ เลือด หนอง เสลด ดี โดยอนุโลมปฏิโลม ๕ วันว่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มัน

ข้น; มันข้น เหงื่อ เลือด หนอง เสลด ดี พึงสาธยายรวมกัน ๑๕ วัน คือ โดยอนุโลม ๕ วันว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง, 

เนื้อ เอ็น กระดูก ไขกระดูก ม้าม, หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด, ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า มันสมอง, 

ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น โดยปฏิโลม ๕ วันว่า มันข้น เหงื่อ เลือด หนอง เสลด ดี, มันสมอง อาหารเก่า 

อาหารใหม่ ไส้น้อย ไส้ใหญ่, ปอด ไต พังผืด ตับ หัวใจ, ม้าม ไขกระดูก กระดูก เอ็น เนื้อ, หนัง ฟัน เล็บ ขน ผม 

โดยอนุโลมปฏิโลม ๕ วันว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง, เนื้อ เอ็น กระดูก ไขกระดูก ม้าม, หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด, 

 ๒๔๔ พระสัทธัมมโชติกะ ธมัมาจริยะ, ปรมตัถโชตกิะ ปริจเฉทที ่๙ เล่ม ๑ สมถกรรมฐานทปีน,ี หน้า ๑๔๔-๑๔๕.

๒๙๖
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ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า มันสมอง, ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น; มันข้น เหงื่อ เลือด หนอง 

เสลด ดี, มันสมอง อาหารเก่า อาหารใหม่ ไส้น้อย ไส้ใหญ่, ปอด ไต พังผืด ตับ หัวใจ, ม้าม ไขกระดูก กระดูก เอ็น 

เนื้อ, หนัง ฟัน เล็บ ขน ผม

 กลุ่มที่ ๖ ใช้เวลาสาธยาย ๓๐ วัน คือ โดยอนุโลม ๕ วันว่า น�้าตา มันเหลว น�้าลาย น�้ามูก ไขข้อ 

ปัสสาวะ โดยปฏิโลม ๕ วันว่า ปัสสาวะ ไขข้อ น�้ามูก น�้าลาย มันเหลว น�้าตา โดยอนุโลมปฏิโลม ๕ วันว่า น�้าตา 

มันเหลว น�้าลาย น�้ามูก ไขข้อ ปัสสาวะ; ปัสสาวะ ไขข้อ น�้ามูก น�้าลาย มันเหลว น�้าตา กุลบุตรและสาธุชนผู้มี

ปัญญาดี คบกัลยาณมิตร มีจิตประกอบด้วยกุศล เมื่อได้รู้ถึงการปฏิบัติปฏิกูลมนสิการพึงสาธยายรวมกัน ๑๕ วัน 

คือ โดยอนุโลม ๕ วันว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง, เนื้อ เอ็น กระดูก ไขกระดูก ม้าม, หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด, ไส้

ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า มันสมอง, ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น, น�้าตา มันเหลว น�้าลาย น�้ามูก 

ไขข้อ ปัสสาวะ โดยปฏิโลม ๕ วันว่า ปัสสาวะ ไขข้อ น�้ามูก น�้าลาย มันเหลว น�้าตา, มันข้น เหงื่อ เลือด หนอง เสลด 

ดี, มันสมอง อาหารเก่า อาหารใหม่ ไส้น้อย ไส้ใหญ่, ปอด ไต พังผืด ตับ หัวใจ, ม้าม ไขกระดูก กระดูก เอ็น เนื้อ 

หนัง ฟัน เล็บ ขน ผม โดยอนุโลมปฏิโลม ๕ วันว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง, เนื้อ เอ็น กระดูก ไขกระดูก ม้าม, หัวใจ 

ตับ พังผืด ไต ปอด, ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า มันสมอง, ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น�้าตา 

มันเหลว น�้าลาย น�้ามูก ไขข้อ ปัสสาวะ ปัสสาวะ ไขข้อ น�้ามูก น�้าลาย มันเหลว น�้าตา, มันข้น เหงื่อ เลือด หนอง 

เสลด ดี, มันสมอง อาหารเก่า อาหารใหม่ ไส้น้อย ไส้ใหญ่, ปอด ไต พังผืด ตับ หัวใจ, ม้าม ไขกระดูก กระดูกเอ็น 

เนื้อ, หนัง ฟัน เล็บ ขน ผม ๒๔๕

 เมื่อกุลบุตรและสาธุชนผู้มีปัญญาดี คบกัลยาณมิตร มีจิตประกอบด้วยกุศลเพียรสาธยายอยู่อย่างต่อ

เนื่อง อาการ ๓๒ ย่อมปรากฏโดย สี สัณฐาน ทิศ ที่ตั้ง หรือขอบเขตตามสมควร ในขณะนั้นเรียกว่าเกิดอุคคหนิมิต 

คือ นิมิตติดตา ได้มาปรากฏแก่กุลบุตรและสาธุชนผู้มีปัญญาดีแล้ว ปฏิบัติโดยการก�าหนดสีและสัณฐานเป็นต้น 

มีดังนี้ เช่น ผม โดยสี มีสีด�า สีขาว หรือผสมสีด�าและสีขาว โดยสัณฐาน ยาวกลมเหมือนคันตาช่าง โดยทิศ อยู่

ในส่วนบนของร่างกาย โดยที่ตั้ง หนังหุ้มกะโหลกศีรษะเป็นที่ตั้งของผมด้านหน้า ก�าหนดด้วยหน้าผาก ด้านหลัง 

ก�าหนดด้วยต้นคอ ด้านข้างทั้งสอง ก�าหนดด้วยจอนหู โดยขอบเขต ด้านล่าง ก�าหนดด้วยรากผมที่จมลึกเข้าไปใน

หนังศีรษะเท่าปลายเมล็ด ข้าวเปลือก ด้านบน ก�าหนดด้วยที่ว่างสุดปลายผม เป็นต้น ๒๔๖

 กุลบุตรและสาธุชนผู้มีปัญญาดี คบกัลยาณมิตร มีจิตประกอบด้วยกุศล พิจารณาโดยอุบายแยบคาย 

คดิได้ต่อเนือ่งเป็นล�าดับจัดล�าดับ ๒๔๗ ถงึอาการ ๓๒ ประการ ว่าเป็นสิง่ปฏกิลูตามความเป็นจรงิ ยกปฏกิลูมนสกิาร

ขึ้นสู่วิปัสสนาของสมถยานิก บ�าเพ็ญสมถน�าหน้า มีการเจริญวิปัสสนาตามหลังพิจารณาโดยอุบายแยบคาย อย่าง

แยกแยะสาวหาเหตุ อย่างรู้เท่าทันในแนวของการเกิดขึ้น ด�ารงอยู่ และสลายไป โดยโยนิโสมนสิการ ซ่ึงโยนิโส

มนสิการเป็นธรรมน�ามาซึ่งการละวิปลาส ๒๔๘ ๔ ประการ คือ ๒๔๙

 ๒๔๕ เรือ่งเดยีวกัน, หน้า ๑๔๕-๑๔๗. 

 ๒๔๖ พระสัทธมัมโชติกะ ธมัมาจรยิะ, ปรมตัถโชตกิะ ปริจเฉทท่ี ๙ เล่ม ๑ สมถกรรมฐานทปีน,ี หน้า ๑๕๗.

 ๒๔๗ คณาจารย์ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, พทุธวธิกีารสอน, (Buddha’s teaching Methods), (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์มหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐๒.

 ๒๔๘ วปิลาส หมายถึง ความคลาดเคล่ือนของการรับรู ้ความเข้าใจ และความจ�าได้ เช่น การรับรูส้ิง่ทีไ่ม่เทีย่งว่า “เทีย่งแท้” เป็นต้น อง.ฺจตกุกฺ.อ. (บาล)ี 

๒/๔๙/๓๔๖.

 ๒๔๙ พระครปูลัดสัมพิพฒันธรรมาจารย์ (ประเสรฐิ มนตฺเสวี), วปัิสสนาภาวนา ทีไ่ม่ถูกเขยีนไว้ในพระไตรปิฎก, หน้า ๓๖๖-๓๖๘.

๒๙๗
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 ๑. ท�าไว้ในใจโดยแยบคายว่า “สังขารร่างกายเป็นอสุภะ ล้วนแต่ไม่สวย ไม่งาม” เมื่อโยนิโสมนสิการ

ในอสุภนิมิต ๒๕๐ เช่นนี้ กามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงใน

สังขารร่างกายที่เป็นอสุภะว่า “ไม่งาม” ละสุภวิปลาส (ส�าคัญว่า “เป็นของสวยงาม”) ได้

 ๒. ท�าไว้ในใจโดยแยบคายว่า “รปู-นามสงัขารท้ังปวง เป็นทกุข์ ล้วนแต่ไม่สขุ ไม่สบาย ไม่คงสภาพ” ๒๕๑

เมือ่โยนิโสมนสกิารเช่นนี ้ย่อมเกดิปราโมทย์ เม่ือมีปราโมทย์ย่อมเกดิปีต ิเมือ่ใจมปีีต ิกายย่อมสงบ จติย่อมเป็นสมาธิ 

ผู้มีจิตเป็นสมาธิย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริง ในสิ่งที่ทุกข์ว่า “เป็นทุกข์” ละสุขวิปลาส (ส�าคัญว่า “เป็นสุข”) ได้ 

 ๓. ท�าไว้ในใจโดยแยบคายว่า “รูป-นามสังขารท้ังปวงเป็นอนิจจัง ล้วนแต่ไม่เท่ียง ไม่ย่ังยืน” เม่ือ

โยนิโสมนสิการเช่นนี้ ย่อมเกิดปราโมทย์ เม่ือมีปราโมทย์ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ จิตย่อมเป็น

สมาธิ ผู้มีจิตเป็นสมาธิย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริง ในสิ่งท่ีไม่เท่ียงว่า “ไม่เท่ียง ไม่ย่ังยืน” ๒๕๒ ละนิจจวิปลาส 

(ส�าคัญว่า “เท่ียงแท้”) ได้ 

 ๔. ท�าไว้ในใจโดยแยบคายว่า “รูปธรรม-นามธรรมเป็นอนัตตา ล้วนแต่ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตนที่จะบังคับ

บัญชาให้เป็นไปตามใจปรารถนาได้” ๒๕๓ ละอัตตวิปลาส (ความส�าคัญว่ารูป-นาม เป็นตัวตน ได้ ๒๕๔

 กุลบุตรและสาธุชนผู้มีปัญญาดี คบกัลยาณมิตร พิจารณาโดยอุบายแยบคาย จัดล�าดับถึงอาการ ๓๒ 

ประการ ว่าเป็นสิ่งปฏิกูลตามความเป็นจริง บ�าเพ็ญสมถน�าหน้า มีการเจริญวิปัสสนาตามหลัง โดยท�าฌานให้เป็น

วสีภาวะจนคล่องแคล่วช�านาญ คือ เจริญวิปัสสนาเมื่อออกจากตติยฌาน เจริญวิปัสสนาเมื่อออกจากทุติยฌาน 

เจริญวิปัสสนาเมื่อออกจากปฐมฌาน เจริญวิปัสสนาเมื่อบรรลุอุปจารสมาธิ เรียกเต็มว่า สมถปุพพังคมวิปัสสนา

ภาวนา ๒๕๕ ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอ�านาจแห่งสมถะเกิดก่อน มีสภาวะพิจารณาเห็นธรรมที่

เกิดในสมาธินั้น โดยความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความเป็นอนัตตาเกิดภายหลัง ๒๕๖ สมถะจึงมีก่อน วิปัสสนามี

ภายหลัง ๒๕๗ 

 ปฏิกูลมนสิการในการปฎิบัติวิปัสสนาภาวนาในทัศนะของพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) 

มีปรากฏข้อความในหนังสือเรื่องเล่าจากพ่อว่า เราต้องเจริญกายคตาสติกัมมัฏฐาน ตามหลักมูลกัมมัฏฐาน คือ 

เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ บางครั้งก็เจริญโดยพิสดาร ตลอดถึงอาการ ๓๒ พิจารณาอยู่ตลอดเวลา เจริญให้

คล่องแคล่วแล้วกแ็ยกส่วนไป คอื แยกส่วนหยาบๆ ออกไป ครัง้แรกกน็กึถอนเอาผมทัง้หมดนี ้ไปกองไว้กะละมงัหนึง่ 

เสร็จแล้วกถ็อนเอาขนทั้งหมด ไปกองไว้กะละมงัหนึง่ แล้วกเ็อาหนังทั้งหมดนี้ไปไว้กะละมังหนังเอาเนื้อทัง้หมดไป

ไว้อีกกะละมังหนึ่ง แล้วก็ตัดเอาเอ็นทุกเส้นไว้กองหนึ่ง เอาตับไว้กองหนึ่ง เอาปอดไว้กองหนึ่ง เอาม้ามไว้กองหนึ่ง 

เอากระเพาะไว้กองหนึ่ง ควักเอาอาหารใหม่อาหารเก่าอยู่ในล�าไส้ไปไว้กะละมังหนึ่ง เอาเลือดไปไว้กะละมังหนึ่ง 

เอาน�า้ดไีปไว้ทางหนึง่ เอาเสลดไปไว้ทางหนึง่ เอากระดกูไว้กองหนึง่ กระจัดกระจายกนัไว้ เรากห็ลับตาพิจารณาว่า 

อันนั้นเป็นผม อันนั้นเป็นขน เป็นเนื้อ เป็นเอ็น เป็นเลือด เป็นต้น พิจารณาอยู่อย่างนี้ตลอดไป เช้าก็ต้องใช้ เพลก็

 ๒๕๐ อสภุนมิติ หมายถงึ นมิิตทีไ่ม่งาม เช่น ซากศพทีเ่น่าพองขึน้อดื มนี�า้เหลืองไหลเย้ิมฯลฯ ท่ียงัเหลอือยูแ่ต่ร่างกระดกูหรอืกระดกูท่อน วสิทุธ.ิ (บาล)ี 

๑/๑๐๒/๑๙๔.

 ๒๕๑ ส�.ข. (ไทย) ๑๗/๑๒๒/๒๑๖.

 ๒๕๒ ส�.ข. (ไทย) ๑๗/๑๒๒/๒๑๖.

 ๒๕๓ ส�.ข. (ไทย) ๑๗/๑๒๒/๒๑๖.

 ๒๕๔ อง.ฺ จตกุกฺ. (ไทย) ๒๑/๔๙/๔๔.

 ๒๕๕ ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๕๓๕/๔๓๓.

 ๒๕๖ พระครปูลัดสัมพิพฒันธรรมาจารย์ (ประเสรฐิ มนตฺเสวี), วปัิสสนาภาวนา ทีไ่ม่ถกูเขียนไว้ในพระไตรปิฎก, หน้า ๓๙๗-๓๙๘.

 ๒๕๗ ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๒/๔๑๔.

๒๙๘
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ต้องใช้ เย็นก็ต้องใช้ กลางคืนก็ต้องใช้ พิจารณากลับไปกลับมาจนช�านาญช�่าชองแล้ว หากเราไปเห็นเพศตรงข้าม 

คิดชอบข้ึนมาเท่านัน้ เรากน็กึแยกส่วนขึน้มาทนัท ีกจ็ะเห็นกระจดักระจายเรีย่รายไปหมด ไม่เหน็บคุคลเหมอืนเดมิ 

เราต้องใช้อย่างนี ้นกึถึงคนโน้นรูปสวยหนอ คนนีร้ปูสวยหนอ พอนกึแยกส่วน มันกก็ระจัดกระจายกองใครกองมัน

ทนัท ีคอืครัง้แรกต้องแยกตัวเองเสยีก่อน เม่ือช�านาญแล้วกส็ามารถแยกร่างของคนอ่ืนไปกองเป็นส่วนๆได้เหมอืน

กบัร่างกายของเรา เมือ่ออกจากการพจิารณากป็ระกอบเข้าเหมอืนเดิม ทนีีเ้มือ่พจิารณาจนช�านาญดีแล้ว เรายงัเอา

สิ่งที่ปรากฏในร่างกาย เช่น เห็นเลือดสีแดง ก็เอามาบริกรรมเป็นกสิณต่อไป จนเกิดฌาน เกิดสมาบัติขึ้น เมื่อฌาน

มกี�าลังกล้าขึน้ ก็เป็นเหตุปัจจยัให้เกดิปัญญา เมือ่ปัญญาแก่กล้าขึน้มาแล้วกส็ามารถตดัหรอืข่มกามราคะลงได้ ๒๕๘

๖. บทสรุป
 ในการศึกษางานวิจัย เรื่อง ปฏิกูลมนสิการในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ท�าให้รู้ถึงการท�าไว้ในใจโดย

ถูกอุบายโดยถูกทาง กล่าวคือการนึก การน้อมนึก การผูกใจ การใฝ่ใจ ถึงอาการ ๓๒ ประการ มีผม เป็นต้น มี

มันสมองและเยื่อในกระโหลกศีรษะ เป็นที่สุดท้าย ให้เป็นสิ่งสกปรกน่าเกลียด ตามความจริงปฏิกูลมนสิการการ

ในปฏิบัติวิปัสสนามีปรากฎในมหาสติปัฏฐานสูตร และในกายคตาสติสูตร เป็นต้น มีแนวปฏิบัติ ๒ แบบ คือ แนว

ปฏิบัติที่เป็นสมถกัมมัฏฐาน และ แนวปฏิบัติที่เป็นวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปฏิกูลมนสิการ เป็นบาทฐานการเจริญ

วิปัสสนา เพราะเมื่อกุลบุตรและสาธุชนผู้มีปัญญาดี คบกัลยาณมิตร มีจิตประกอบด้วยกุศล ผู้ปรารถนาจะบรรลุ

ธรรมควรพยายามเจรญิฌานข้ันใด ขัน้หนึง่ ในฌาน ๔ ก่อน เมือ่เข้าถงึฌานแล้วกค็วรปฏบิตัใิห้คล่องแคล่ว แล้วจงึ

ใช้ฌานเป็นบาทในการปฏิบัติวิปัสสนาต่อ โดยออกจากฌานแล้ว จึงก�าหนดรู้องค์ฌานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏ

ชัดคือ เห็นความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ในปัจจุบันขณะ เช่น วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา เป็นต้น โดยส่วนมากการ

ก�าหนดรูอ้งค์ฌานของผูเ้จรญิสมถภาวนาแล้วท�าสมถะให้เป็นบาทของวปัิสสนา มกัก�าหนดรูปี้ตเิป็นอารมณ์ เพราะ

ปีตเิป็นธรรมชาตทิีป่รากฏชดัแม้ในขณะออกจากฌานแล้ว เจรญิวปัิสสนาเมือ่ออกจากตตยิฌาน เจรญิวปัิสสนาเมือ่

ออกจากทตุยิฌาน เจรญิวิปัสสนาเมือ่ออกจากปฐมฌาน เจรญิวิปัสสนาเม่ือบรรลุอุปจารสมาธ ิกลุบตุรและสาธชุน

ผูมี้ปัญญาดี คบกลัยาณมติร พจิารณาโดยอบุายแยบคาย คิดได้ต่อเนือ่งเป็นล�าดบั จดัล�าดบัถงึอาการ ๓๒ ประการ 

ว่าเป็นส่ิงปฏกิลูตามความเป็นจรงิ สามารถพจิารณารปู-นาม เพือ่พฒันาให้เกดิวปัิสสนาญาณได้ตามล�าดบัมกีารท�า

ไว้ในใจในกายว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยง ในกายว่าเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ ในกายว่าเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา

ว่าเป็นอนัตตา

๗. ข้อเสนอแนะ
 ผลจากการศกึษาท�าให้ทราบถงึปฏกิลูมนสกิารในคมัภร์ีพทุธศาสนาเถรวาทว่า มปีรากฏในคมัภร์ีต่างๆ 

เช่น มหาสติปัฏฐานสูตร เป็นต้น และพระสูตรอื่น ๆ ท�าให้ทราบปฏิกูลมนสิการในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาว่า 

ปฏิกูลมนสิการ เป็นบาทฐานการเจริญวิปัสสนามีแนวปฏิบัติ ๒ แบบ คือ แนวปฏิบัติที่เป็นสมถกัมมัฏฐาน และ 

แนวปฏิบัติที่เป็นวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

 ๒๕๘ พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท), เรื่องเล่าจากพ่อ, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), 

หน้า ๘๙-๙๑.

๒๙๙
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 ๗.๑ ข้อเสนอแนะให้ประโยชน์ต่อสังคมทั่วไป

 ๑) กลุบตุรและสาธชุนผูม้ปัีญญาด ีคบกลัยาณมติร มจีติประกอบด้วยกศุล พจิารณาโดยอบุายแยบคาย

ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี และพระปริยัติธรรม แผนกธรรม มีความรอบรู้ แตกฉานในคัมภีร์

พุทธศาสนาเถรวาท ได้น�าหลักธรรมมาเผยแผ่ให้แก่สาธุชนผู้มีความไม่แจ้งชัด ได้แจ้งชัดขึ้น

 ๒) กุลบุตรและสาธุชนผู้มีปัญญาดี คบกัลยาณมิตร พิจารณาโดยอุบายแยบคายเปิดอบรมสมถกัมมัฏ

ฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐานให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจให้สงบ บรรเทาจิตใจที่มีความฟุ้งซ่าน 

ให้ก�าหนดรู้ทุกข์ เห็นเหตุที่เกิดทุกข์ เห็นความดับทุกข์ เห็นทางที่จะด�าเนินไปสู่ความดับทุกข์

 ๗.๒ ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยครั้งต่อไป

  ๑) ศึกษาวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่เป็นสมถภาวนาของปฏิกูลมนสิการ

  ๒) ศึกษาวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่เป็นวิปัสสนาภาวนาของปฏิกูลมนสิการ

๓๐๐
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การศึกษาความเป็นผู้ว่าง่าย (โสวจัสสตา) ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

A Study of Sovacassata (obedience) in Theravada Buddhism

พระสมุห์ชาญณัฏฐ์ อุทาโน*

พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร., พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ. ดร.**

บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นี ้ม ีวตัถปุระสงค์เพือ่ ๑) ศึกษาหลกัหลกัโสวจสสฺตา (ความเป็นผูว่้าง่าย) ในคัมภร์ีพระพุทธ

ศาสนาเถรวาท ๒) เพือ่ศกึษาหลกัธรรมทีส่่งเสรมิ และเป็นอุปสรรคต่อความเป็นผู้ว่าง่าย ท่ีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธ

ศาสนาเถรวาท ๓) เพ่ือศกึษาการประยกุต์ใช้คณุค่าของความเป็นผู้ว่าง่ายกบับริบทสังคมไทยในปัจจบุนั โดยศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท อันได้แก่ พระไตรปิฏก ฏีกา และคัมภีร์อื่น ๆ รวมทั้งเอกสารที่

เกี่ยวข้อง

 ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑. ความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นหลักธรรมส�าคัญที่พระผู้มีพระภาคทรงจัดไว้เป็นมงคล ในมงคลสูตร และ

เป็นคุณธรรมที่ท�าให้เป็นที่พึ่งของตนได้ ในนาถกรณธรรม นอกจากนี้ ยังได้ทราบถึงลักษณะส�าคัญของผู้ว่าง่าย ๓ 

ประการ คอืรบัฟังโดยความเคารพ ท�าตามโดยความเคารพ และส�านกึในบญุคณุของท่านผูส้อน ส่วนประเภทของผู้

ว่าง่ายแบ่งเป็น ๒ ประเภท คอื ผูว่้าง่ายทีพ่ระผูมี้พระภาคทรงสรรเสรญิ และเป็นมงคลแก่ชวีติ และผูว่้าง่ายไม่ควร

แก่การสรรเสริญ ในเรื่องการฝึกตนให้เป็นผู้ว่าง่ายนั้น ปรากฏในอนุมานสูตร ซึ่งกล่าวถึงธรรมเพื่อน�ามาพิจารณา

ตน ๑๖ ประการ ส่วนกรณีตัวอย่างบุคคลผู้ว่าง่ายในสมัยพุทธกาลและปัจจุบันนั้น จะท�าให้เห็นลักษณะของความ

เป็นผู้ว่าง่ายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ๒. หลกัธรรมทีส่่งเสรมิความเป็นผูว่้าง่าย ได้แก่ หลักมงคลสูตร, หลักนาถกรณธรม, กลัยาณมิตรธรรม, 

ธรรมท�าให้งาม, และหลกัโยนโิสมนสกิาร เป็นต้น ส่วนหลกัธรรมท่ีเป็นอุปสรรคต่อความเป็นผู้ว่าง่าย ได้แก่ ปฏฆิะ, 

และมานะ ในสังโยชน์ และ ทิฏฐิ ในอุปาทาน เป็นต้น

 ๓. คุณค่าของความเป็นผู้ว่าง่ายตามหลักโสวจัสสตาน�าไปประยุกต์ใช้กับริบทของสังคมไทยใน ๓ 

ประเด็นคือ คุณค่าของความเป็นผู้ว่าง่ายในฐานะเกื้อกูลความดีแห่งตน, คุณค่าของความเป็นผู้ว่าง่ายในฐานะ

เกื้อกูลความดีต่อสังคม, และคุณค่าของความเป็นผู้ว่าง่ายในฐานะเกื้อกูลความดีต่อพระพุทธศาสนา

ค�าส�าคัญ : การศึกษาความเป็นผู้ว่าง่าย (โสวจัสสตา) ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

 * นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชพิษณุโลก.

 ** อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

Abstract

 The objective of this research were to 1) study Sovacassata doctrines (obedience) as 

described in Theravada Buddhism 2) study supporting and obstacle doctrines to the obedience 

3) study application the value of obedience to the context of Thai society current. This was a 

type of qualitative research which focuses on the data collected from the Theravada Buddhist 

scriptures: Tipitaka, Pali Canon, Sub-Cormmentaries, and other related technical papers rewritten 

in descriptive.

 The findings could be summarized as follows: 

 1. The Sovacassata was the important Dhamma which the Buddha has categorized propitious 

in the Mangala Sutta and virtues which make for protection in Nathakarana Dhamma.

In addition, the obedient Buddhist can identify the characteristics in 3 important qualities, such 

as; listening and following to the instruction respectfully, and appreciating the gratitude to the 

instructor. The obedient ones can be categorized into 2 kinds, such as the obedience that the 

Lord Buddha uses to glorify and it is propitious for life and another was the one not to be praised. 

The training one to be an obedient was found Anumana Sutta for considers themselves. The 

examples of the obedient person in the era and current can be the characteristics of obedient 

person clearly.

 2. For supporting Doctrines to the obedience was found such as MangalaSutta, 

Nathakarana Dhamma, Kalayanamitta Dhamma, Sobhanakarana Dhamma, and Yonisomanasikara 

etc. The obstacle Doctrines to the obedience such as repulsion (Patika), conceit (Mana) in the 

fetters (Sanyojana) etc.

 3. The value of obedient Buddhist following Sovacassata Doctrines as described in Theravada 

Buddhism in order to apply to the context of Thai society in three categories, such as; 1) The 

value of obedience in supporting their goodness for oneself, 2) The value of obedience in sup-

porting society, and 3) The value of obedience in supporting Buddhism.

Keywords : A study of Sovacassata (obedience) in Theravada Buddhism

๑. บทน�า
 ความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นธรรมฝ่ายดี เป็นมงคลอันน�ามาซึ่งความเจริญในกุศลธรรม บุคคลสามารถบรรลุ

ธรรมได้เพราะอาศยัความเป็นผูว่้าง่าย บุคคลผูน้้อมประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมของพระผูม้พีระภาคโดยเคารพ 

เพราะเห็นแก่ประโยชน์คือกุศลธรรม และเคารพในพระธรรม และในองค์พระผู้มีพระภาค จึงเป็นผู้ว่าง่าย คือ 

ปฏิบตัติามในสิง่ทีถ่กูต้อง ความเป็นผูว่้าง่ายไม่ได้หมายรวมถงึบุคคลทีน้่อมปฏบิตัติามเพราะเหตแุห่งลาภ สกัการะ 

๓๐๓



304 305รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

ความรัก หรือความกลัว ที่เป็นฝ่ายอกุศลธรรม ผู้ว่าง่ายจึงเป็นฝ่ายกุศลธรรมที่เกิดจากปัญญาที่เห็นประโยชน์อัน

เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลส เมื่อมีผู้อื่นว่ากล่าวหรือตักเตือน ก็น้อมน�ามาประพฤติปฏิบัติ แก้ไขตามด้วยความเคารพ 

ในค�าว่ากล่าว ตักเตือนนั้น ไม่ใช่เหตุอย่างอื่นจึงเป็นผู้ว่าง่าย เพราะฉะนั้น การน้อมปฏิบัติตามจึงเกิดได้จากการที่

จติเป็นไปในทางกศุล หรือเป็นอกศุล ดงันัน้ จงึไม่ได้ตดัสนิท่ีการกระท�าแต่ตดัสินท่ีสภาพของจติท่ีเกดิขึน้ นอกจาก

นี้ ความเป็นผู้ว่าง่าย อาจกล่าวเป็น ๒ นัย คือ นัยทางโลกียธรรม ซึ่งบุคคลที่มีความอดทนต่อค�าแนะน�า ว่ากล่าว 

ตักเตือน สั่งสอนโดยชอบธรรม แล้วน้อมน�าไปปฏิบัติ ย่อมยังประโยชน์อันเป็นมูลเหตุให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

แห่งตน ส่วนนัยทางโลกุตตรธรรมนั้น บุคคลผู้น้อมรับโอวาท ค�าส่ังสอนธรรมเพ่ือเก้ือหนุนการบรรลุมรรค ผล 

นพิพานจากบัณฑิต แล้วน้อมน�าไปปฏบิตัใิห้ถงึสมควรแก่ธรรม บคุคลนัน้กจ็ะสามารถเข้าสูค่วามหลดุพ้นได้ในทีส่ดุ

 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฎฺฐายี) ๒๕๙ ได้อธิบายความเป็นผู้ว่าง่ายไว้

ว่า ความว่าง่ายนัน้ เหมาะแก่ชนทกุชัน้ เป็นบุคคลทีย่อมรบัฟังเหตผุลของคนอ่ืนทีบ่อกกล่าว แนะน�า ตกัเตอืนโดย

ชอบธรรม เป็นเครื่องโยงจิตใจให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความนับถือและหวังดีต่อกัน ป้องกันความเสื่อมไม่

ให้เกิดทั้งส่วนตัว และหมู่คณะ สร้างความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมด้วยดี เป็นบุคคลอันเป็นที่รักแก่ชนทุกชั้น

 สวัสดิ์ พินิจจันทร์ ๒๖๐ ได้ให้ทรรศนะความเป็นผู้ว่าง่ายไว้ว่า ผู้ว่าง่าย คือ ผู้ที่ถูกเขากล่าวเตือนในทาง

ที่ถูกที่ควร ไม่พูดกลบเกลื่อนหรือท�าเฉยเมย ไม่ดื้อรั้นด้วยทิฏฐิมานะ ไม่ขัดแข็ง และขัดคอผู้กล่าว คิดถึงคุณโทษ 

และเหตุผล แสดงอาการเอื้อเฟื้อเคารพ และความถ่อมตนต่อผู้กล่าวสอน

 แนวคิดเรื่องความเป็นผู้ว่าง่าย มีแสดงไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฏก อรรถกถา ฏีกา และเอกสารของนัก

ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาชั้นหลัง ซึ่งกล่าวขยายความหมายของความเป็นผู้ว่าง่ายไว้หลายนัย เพ่ือการน�าไป

ใช้ได้อย่างถกูต้อง เหมาะสมตามบรบิทตามนยัแห่งโลกยีธรรมและโลกตุรธรรม ในพระไตรปิฏก ได้แสดงหลักธรรม

ความเป็นผู้ว่าง่ายไว้หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบอยู่กับหลักธรรมข้อใหญ่และเป็นส่วนย่อยที่กล่าวถึงอยู่

ในเรื่องอื่นๆ ง่าย ซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยตรงและที่พระสาวกแสดงไว้ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงให้เห็นถึง

อานสิงส์ของบคุคลผูว่้าง่าย ย่อมจะได้รับคณุธรรมเบ้ืองสงูยิง่ ๆ  ขึน้ไป จนในทีส่ดุได้บรรลนุพิพาน เพราะได้ท�าเหตุ

ให้เกิดขึ้นแล้ว คือละโทษ อันเป็นอุปสรรคของตนให้หมดสิ้นไป ด้วยเหตุแห่งความเป็นผู้ว่าง่ายนั้น

 แนวคิดความเป็นผู้ว่าง่ายท่ีปรากฏในเอกสารของนักปราชญ์ช้ันหลังเกี่ยวกับมงคลสูตร มีกล่าวถึงไว้ 

ดังนี้

 พนัเอกป่ิน มุทกุนัต์ ได้น�าเสนอแผนภมิูการจัดล�าดบัขององค์ธรรมในมงคลสตูร ๓๘ ประการเป็นแบบ

ขั้นบันได โดยมีมงคลในข้อต้น ๆ เป็นส่วนฐาน มีมงคลในล�าดับท้าย ๆ เป็นส่วนยอด ๒๖๑ และชี้ให้เห็นว่า องค์

ธรรมในมงคลสูตรนั้นวางเรียงไว้ตามวิถีทางของการปฏิบัติจากต�่าไปหาสูง ๒๖๒ จากง่ายไปหายาก ๒๖๓ และจาก

ขั้นตอนของการสร้างความก้าวหน้าของชีวิตไปสู่ความก้าวหน้าทางจิต ๒๖๔ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการจัดหมวด

หมู่ของมงคลสูตรไว้ด้วย แต่ไม่ได้เน้นความส�าคัญมากนัก เพียงแต่ชี้ให้เห็นภาพกว้าง ๆ ว่า ค�าสอนในมงคลสูตร 

๓๘ ประการนั้น สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้อย่างไร

 ๒๕๙ สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ ( จวน อฏุฐายี), ธรรมเป็นทีพ่ึ่ง, (กรุงเทพมหานคร : หจก.โรงพมิพ์กติติวรรณ, ๒๕๕๖), หน้า ๕๙.

 ๒๖๐ สวสัด์ิ พนิจิจันทร์, มงคลในพระพทุธศาสนา, มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๐), หน้า ๓๖. 

 ๒๖๑ ป่ิน มุทกุนัต์, พ.อ., มงคลชวิีต ภาค ๓, (กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพ์มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๐), หน้า ๒๐๑-๒๐๙.

 ๒๖๒ เรือ่งเดยีวกนั หน้า ๑๑๑.

 ๒๖๓ เรือ่งเดยีวกัน หน้า ๑๑๑.

 ๒๖๔ เรือ่งเดยีวกัน หน้า ๒๕๑.
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ชีใ้ห้เหน็ว่า องค์ธรรมในมงคลสตูร เมือ่จดัเป็นหมวดหมู่แล้ว สามารถน�าไปปฏบิตัเิป็นแผนในการด�าเนนิ

ชีวิตได้ ท�าให้เกิดเป้าหมายที่ชัดเจน รู้การพัฒนาทางจิตว่าไปถึงบันไดขั้นไหนแล้ว และชี้ให้เห็นว่า การด�าเนินนั้น

ควรเร่ิมจากง่ายไปหายาก อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ความเป็นผู้ว่าง่ายจะอยู่ในข้อธรรมท้าย ๆ เพื่อเข้าสูโลกุตรธรรม

ธรรม แต่ขณะเดียวกัน ในทางโลกียธรรม ความเป็นผู้ว่าง่าย ก็ยังประโยชน์แก่ผู้ที่น้อมน�ามาประพฤติ ปฏิบัติ เพื่อ

ให้เกิดความดีแห่งตน อันจะน�าพาชีวิตให้เกิดสิริมงคล มีความสุข ความเจริญ ตามควรแก่การประพฤติปฏิบัติ เช่น

เดียวกัน

 ประณตี ก้องสมทุร ๒๖๕ ได้กล่าวว่า ความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นอุดมมงคล ผู้ไม่มีมานะ มีใจอันเบกิบาน น้อม

รบัค�าสอนของบณัฑติโดยเคารพ ผูน้ัน้ เรียกว่า เป็นผูว่้าง่าย ผูว่้าง่ายย่อมได้รบัประโยชน์ทัง้โลกน้ี และโลกหน้า ไม่มี

ใครรงัเกยีจท่ีจะสอนสัง่ ดังเรือ่งของพระราธะผูบ้วชเมือ่แก่ โดยมพีระสารบีตุร เป็นอุปัชฌาย์ พระสารีบตุรแนะน�า

สั่งสอนอย่างไร ท่านก็รับฟัง และน้อมน�าไปปฏิบัติตามโดยเคารพ มิได้ทะนงตนว่าเป็นผู้แก่กว่า ในที่สุดก็ได้บรรลุ

เป็นพระอรหันต์ เหตุก็เพราะความเป็นผู้ว่าง่ายของพระราธะนั่นเอง ดังนั้น ความเป็นผู้ว่าง่ายจึงเป็นอุดมมงคล

 พระภาวนาวริยิคณุ (เผดจ็ ทตฺตชโีว) ๒๖๖ ได้แสดงทศันะเกีย่วกบัมงคลสตูรไว้ว่า มงคลชีวติ ๓๘ ประการ 

เป็นหมวดธรรมะ ทีง่่ายต่อการท�าความเข้าใจ และการน�าไปปฏบัิต ิเพราะเป็นหมวดธรรมะ ทีเ่ป็นขัน้ เป็นตอนเกีย่ว

เนื่องกัน และสามารถน�าไปใช้กับชีวิตประจ�าวัน ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะท�าให้ผู้ปฏิบัติมีความสมบูรณ์พร้อม คือ

ฝึกให้เป็นคนดี สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง ให้เป็นคนมีประโยชน์ บ�าเพ็ญประโยชน์ ต่อตนเอง ครอบครัว 

และสังคม ในการฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อก�าจัดกิเลสให้สิ้นไป ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส ย่อมยังประโยชน์สูงสุด

ของการปฏิบัติให้เกิดขึ้น คือ ผู้ปฏิบัติจะมีจิตใจที่สะอาด บริสุทธิ์ บริบูรณ์ หมดกิเลส สามารถท�าพระนิพพานให้

แจ้ง สร้างบารมีให้ถึงที่สุดแห่งธรรมได้

 ธรรมะเพื่อประชาชน ๒๖๗ ได้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นผู้ว่าง่ายในมงคลสูตรไว้ว่า การที่เรามีใครสักคน

คอยว่ากล่าวตักเตือนนั้น ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆ เพราะผู้ที่จะมีความปรารถนาดีอย่างนั้น จะต้องมีหัวใจของยอด

กัลยาณมิตร ต้องสวมหัวใจของพระโพธิสัตว์ในการว่ากล่าวตักเตือน บางครั้งก็ต้องท�าใจด้วยซ�้ากับการว่ากล่าว

ตักเตือนที่ตนกระท�าไป และเมื่อเผชิญกับกระแสแห่งความไม่เข้าใจมากมายเพียงไรก็ไม่เคยหวั่นไหว เพราะเล็ง

เห็นประโยชน์ว่า หากท�าอย่างนี้แล้ว จะบังเกิดผลดีอย่างแน่นอน ผู้ที่คอยว่ากล่าวตักเตือนอย่างน้ี พระผู้มีพระ

ภาคทรงสรรเสริญ ถึงกับตรัสยกย่องว่า เป็นเหมือนผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ ซึ่งการที่เราจะหาบุคคลเช่นนี้ได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย

เลย ดังนั้น เมื่อมีผู้มาคอยแนะน�าพร�่าสอน ต้องถือว่าเป็นบุญของเรา ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนให้ดียิ่งๆขึ้นไป อย่า

เป็นคนว่ายากสอนยาก หากเราเป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายแล้ว จะมีแต่ผู้ที่รักและเอ็นดู มีความรู้อะไร ก็จะถ่ายทอด

ให้เราอย่างไม่มีปิดบังอ�าพราง เมื่อเหยียบย่างไปถึงแห่งหนต�าบลใดก็จะเป็นที่รัก เป็นที่สรรเสริญของมนุษย์และ

เทวดาทั้งหลาย แล้วเรื่องราวของการเป็นผู้ที่ว่าง่ายของเรานี้ จะเป็นแบบอย่างที่ดีของนักสร้างบารมีรุ่นหลังๆสืบ

ต่อไป

 สรุปว่า พระผู้มีพระภาคตรัสสอนให้พิจารณาว่า หากมีผู้ใดมากล่าวต�าหนิตรงต่อความเป็นจริงแล้ว 

ควรจะเห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มาชี้บอกขุมทรัพย์ เพราะเป็นเหตุให้เราปรับปรุงตัวเอง จนอาจท�าประโยชน์อันเป็นดุจ

ขุมทรัพย์ให้ส�าเร็จนั่นเอง ผู้ใดประพฤติได้ตามที่ตรัสมานี้ ผู้นั้นชื่อว่า เป็นคนว่าง่าย ความเป็นคนว่าง่ายนี้ เป็น

 ๒๖๕ประณีต ก้องสมุทร, ส่ิงท่ีเป็นมงคล (มงคล ๓๘), [ออนไลน์] แหล่งทีม่า <http://www.84000.org/tipitaka/book/bookpn06.htm> (๒๗ ธ.ค.๕๙).

 ๒๖๖ พระภาวนาวริยิคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว),มงคลชวีติ ๓๘ ประการ, [ออนไลน์] แหล่งท่ีมา<http:/www.kalanamitra.org/mongkhol.html.> (๒๗ ธ.ค.๕๙)

 ๒๖๗ ธรรมเพือ่ประชาชน, มงคลที ่๒๘ เป็นคนว่าง่าย- โทษของการเป็นผูว่้ายาก, [ออนไลน์] แหล่งทีม่า <http://buddha.dmc.tv/mongkol05-38.html.> 

๒๘ ธ.ค. ๕๙.
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เรื่องฝึกกันได้ยาก เพราะใครๆล้วนไม่ต้องการให้คนอื่นต�าหนิติเตียนตน หวังอยู่แต่ค�ารื่นหู รังเกียจค�าไม่เจริญหู 

แต่หากได้พจิารณาโทษของความเป็นคนว่ายากจะน�ามาซึง่ความหายนะ ความไม่สวสัดอีะไร อย่างไรบ้าง และคณุ

ของความเป็นคนว่าง่ายจะน�ามาซึง่ประโยชน์ ซึง่ความสวสัดอีะไร เป็นมงคลแก่ตนอย่างไรบ้าง กจ็ะช่วยให้เป็นคน

ว่าง่ายได้ง่ายขึ้น 

 ส�าหรับพระภิกษุ ความเป็นคนว่าง่าย ชื่อว่าเป็นมงคล ก็เพราะเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งโอวาท คือ ค�าตัก

เตือน ในสิ่งที่ควรท�า และสิ่งที่ไม่ควรท�า ได้รับค�าพร�่าสอนเนืองๆ ในศีล สมาธิ และปัญญา จากเพื่อนผู้ประพฤติ

พรหมจรรย์ร่วมกัน เพราะถ้าหากว่าเป็นคนว่ายากแล้ว เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันทั้งหลาย ก็จะไม่กล้า

ว่ากล่าวตกัเตอืน ไม่กล้าสอน เพราะกลัวว่าจะเกดิความขุน่เคือง ท้ังจะเหนือ่ยเปล่า บคุคลผู้ว่าง่าย แม้เป็นฆราวาส 

ก็จะประสบมงคลตามท�านองเดียวกันนี้ ตามสมควรแก่เพศของตน เช่นกัน

 ความเป็นผู้ว่างา่ยใน ปฐมนาถสตูร ๒๖๘ ซึง่เป็นหลกัธรรมอันเป็นทีพ่ึง่ของคนในโลกนี ้อนัเปน็หลกัการ

ส�าคัญของการครองชีวิตตามหลัก “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน” ๒๖๙ แต่ตนที่จะพึ่งตนเองได้ ก็

ต่อเมือ่ตวับุคคลนัน้ต้องมคีณุธรรมเป็นหลกัในการพึง่ตนเอง ความเป็นมาของปฐมนาถสตูร เกดิขึน้โดยพระผูม้พีระ

ภาครับสั่งให้ภิกษุมีตนเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งใดเป็นที่พึ่ง ให้มีธรรมเป็นที่พึ่ง ซึ่งหมายถึง ธรรมอันเป็นที่พึ่งของคนใน

โลกนี้ อันเป็นหลักการส�าคัญในการครองชีวิต ประกอบด้วยหลักธรรม ๑๐ ประการ เรียกว่านาถกรณธรรม ๒๗๐

เป็น พหุการธรรม หรือธรรมมีอุปการะมาก เพราะเป็นก�าลังหนุนในการบ�าเพ็ญคุณธรรมต่าง ๆ ยังประโยชน์ตน 

และประโยชน์ผู้อื่นให้ส�าเร็จได้อย่างกว้างขวางไพบูลย์ ซึ่งความเป็นผู้ว่าง่ายอยู่ในองค์ธรรมที่ ๔

 ปฐมนาถสูตร เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคต้องการแสดงให้เห็นว่า การพึ่งตนเองเป็นสิ่งที่ไม่ต้องทุกข์

ในภายหลัง และเป็นเหตุให้สามารถปฏิบัติคุณธรรมต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น แต่การจะพึ่งตนเองได้นั้น ต้องปฏิบัติตาม

หลักนาถกรณธรรม ๑๐ ประการ ถ้าปฏิบัติไม่ครบแสดงว่ายังไม่เป็นที่พึ่งแก่ตนอย่างสมบูรณ์ และเหตุที่พระผู้มี

พระภาคทรงบัญญัติธรรมที่ว่าด้วยความเป็นผู้ว่าง่าย ไว้ในนาถกรณธรรม ๑๐ ประการนั้น เพราะเหตุว่า บุคคล

ผู้มีความว่าง่ายอยู่ในตัว ย่อมมองเห็นโทษของตนเองที่ตนเองมองไม่เห็น เมื่อมีผู้ว่ากล่าวตักเตือน แล้วน้อมรับมา

ปฏิบัติเพื่อละโทษนั้น จะท�าให้ไม่ต้องเกิดทุกข์ภายหลัง และเป็นคุณธรรมที่เกื้อหนุนความดีอื่น ๆ อีกด้วย

 แนวคิดความเป็นผูว่้าง่ายท่ีปรากฏในเอกสารของนกัปราชญ์ชัน้หลงั เกีย่วกับความเป็นผูว่้าง่ายในปฐม

นาถสูตร มีตัวอย่าง ดังนี้

 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฐายี) ๒๗๑ กล่าวว่า บุคคลผู้ว่าง่าย เป็นผู้ที่ประกอบด้วยธรรม

อันกระท�าความเป็นผู้ว่าง่าย เป็นผู้อดทน รับอนุสาสนี หรือค�าพร�่าสอนโดยเคารพ คือแสดงอาการเคารพค�าตัก

เตือน แนะน�า สั่งสอนของผู้หวังดี และประกอบไปด้วยธรรมอันท�าความเป็นผู้ว่าง่ายนั้น 

 ดงันัน้ ความเป็นผูว่้าง่ายตามหลกันาถกรณธรรม คอืการกระท�าตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน ตามหลกั อตตฺา หิ

อตฺตโน นาโถ ซ่ึงเป็นพุทธพจน์ที่มุ่งเน้นให้มนุษย์มีความเพียรในการท�าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เชื่อม่ันในศักยภาพ

ของการเป็นมนุษย์ที่สามารถพัฒนาได้ ดังเช่น พระผู้มีพระภาคที่ทรงเป็นมนุษย์ธรรมดา แต่ยังสามารถพัฒนาตน

จนพ้นทุกข์ ล่วงรู้ธรรมมากมาย และเพราะพระเมตตา จึงทรงน�าพาผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้ตามไปด้วย มนุษย์จึงควร

พึ่งการกระท�าของตนเองเป็นอันดับแรก ไม่ใช่คอยพึ่งพาอ�านาจภายนอกท่ีมองไม่เห็น และไม่รู้ว่ามีอยู่จริงให้มา

 ๒๖๘ อง.ฺทสก. (ไทย) ๒๔/๑๗/๒๕.

 ๒๖๙ ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/๒๖.

 ๒๗๐ อง.ทสก.อ. (ไทย) ๓๘-๔๒.

 ๒๗๑ สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ (จวน อุฏฐาย)ี, ธรรมเป็นทีพ่ึง่ : (หจก.โรงพมิพ์กติตวิรรณ, ๒๕๒๖), หน้า ๕๙–๖๐.
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คอยช่วยเหลือ เมื่อพึ่งตนเองได้ จะรู้สึกเป็นอิสระ มีความสุข จึงอยากเผื่อแผ่ความสุขให้คนอื่นบ้าง เพราะบางครั้ง

สถานการณ์ของคนบางคนก็มีข้อจ�ากัด อาจไม่พบการสนับสนุน หรือได้รับการส่งเสริมอย่างที่เราได้รับ หากเรา

สามารถช่วยเหลอืผูอ้ืน่ได้ กเ็ป็นสิง่ทีค่วรกระท�า ฉะนัน้ ความเป็นคนมอัีธยาศัยอ่อนโยน พร้อมทีจ่ะยอมรับ นบัถอื 

เชือ่ฟังคนอ่ืน จนกลายเป็นคนมลีกัษณะว่าง่ายสอนง่าย ท�าความเข้าใจอะไรกนัได้โดยง่าย ช่วยให้คนอ่ืนพร้อมท่ีจะ

ให้การส่งเสริม จัดเป็นคุณลักษณะนิสัยที่ดึงสิ่งซึ่งดีงามมาสู่ตน ซึ่งตนแลต้องเป็นผู้กระท�า

 ในกกจูปมสูตร ๒๗๒ ภิกษุบางรูปติเตียนทั้งภิกษุณี และพระโมลิยผัคคุนะ ที่คลุกคลีกันอยู่เกินเวลา จน

ท�าให้ทัง้สองก่ออธกิรณกับหมูภ่กิษทีุพ่ากนัตเิตยีน เมือ่ความทราบถงึพระผูม้พีระภาค จึงทรงตกัเตอืนพระโมลยิผคั

คุนะที่โกรธ แล้วตรัสว่า ภิกษุผู้สักการะ เคารพ นับถือบูชา นอบน้อมธรรม เป็นผู้ว่าง่าย ถึงความเป็นผู้ว่าง่าย เรา

เรียกว่า เป็นผู้ว่าง่าย ๒๗๓

 ภิกษุที่ท�าตนเป็นคนว่าง่าย ถึงความเป็นผู้ว่าง่าย เพราะเหตุแห่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ

คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร เราไม่เรียกว่าเป็นผู้ว่าง่าย เพราะเหตุใด เพราะภิกษุนั้น เมื่อได้มาซึ่ง จีวร บิณฑบาต 

เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารนั้น ก็ไม่เป็นผู้ว่าง่าย ไม่ถึงความเป็นผู้ว่าง่าย 

 การที่พระผู้มีพระภาคตรัสเช่นนี้ เพราะทรงปรารภความประพฤติของพระโมลิยผัคคุนะ ซึ่งเป็นพระ

ผู้ว่ายาก จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงให้ความส�าคัญกับภิกษุผู้เห็นแก่ธรรม เพราะเม่ือเห็นแก่ธรรม ผู้นั้นก็จะ

เป็นผู้ว่าง่ายเพื่อเกื้อกูลความดีแห่งตน ซึ่งพระองค์ทรงสรรเสริญ แต่ผู้ว่าง่ายเพื่อลาภ สักการะ และอามิส เพราะ

พระองค์ทรงต�าหนิ ไม่นับว่าเป็นผู้ว่าง่าย และไม่ทรงสรรเสริญ

 แนวคิดเรื่องความเป็นผู้ว่าง่ายที่ปรากฏในเอกสารของนักปราชญ์ชั้นหลัง โดยอธิบายกกจูปมสูตร 

มีตัวอย่าง ดังนี้

 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) ๒๗๔ กล่าวว่า คนว่าง่ายมี ๒ ประเภท คือว่าง่ายเพราะเห็นแก่

ความด ีและว่าง่ายเพราะเหน็แก่ได้ นอกจากนี ้ยงัได้แสดงให้เหน็ถงึความแตกต่างของประเภทผู้ว่าง่ายกบัผู้ว่ายาก

ไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ว่าง่ายโดยแท้นั้น เพราะเห็นแก่ธรรม ส่วนผู้ว่ายาก ไม่เห็นแก่ธรรม กลับเห็นแก่ตนเอง

 นาวาตรีอ่อน บุญญพันธ์ ๒๗๕ กล่าวว่า คนว่าง่ายที่ไม่ควรสรรเสริญ คือคนว่าง่ายเพราะขาดความเชื่อ

มัน่ในตนเอง เป็นคนหวัอ่อน เพราะคนหวัอ่อนเป็นคนท่ีไม่เป็นตวัของตวัเอง โดยต่างจากคนว่าง่ายท่ีควรสรรเสริญ 

คือ คนว่าง่ายที่ควรสรรเสริญจะมีจุดมุ่งหมาย มีความเคารพธรรม แต่คนหัวอ่อนไม่มีสิ่งเหล่านี้

 เพราะฉะนั้น ผู้ว่าง่ายที่แท้จริงมีอยู่ แต่ถ้าพิจารณาอย่างหยาบจะเห็นว่า บุคคลว่าง่ายที่ดูเหมือนเป็น

คนว่าง่ายที่แท้นั้น แต่กลับเป็นคนหัวอ่อน ไม่มีเป้าหมายหรือจุดยืนที่แท้จริง บุคคลประเภทนี้ ไม่จัดว่าเป็นผู้ควร

สรรเสริญ และไม่เป็นผู้ว่าง่ายด้วย และข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัด คือ ผู้ว่าง่ายมีเป้าหมายชัดเจน และเห็นแก่ธรรม 

เคารพธรรม และปฏิบัติตามธรรมนั้น

 ในอนุมานสูตร ๒๗๖ พระสูตรนี้แสดงโดยพระโมคคัลลานะ กล่าวคือ เมื่อจะกล่าวถึงธรรม พระมหา

โมคคัลลานะเถระจะปวารณาตัวต่อหน้าเหล่าภิกษุให้ทราบ แล้วจึงกล่าวธรรมอันท�าให้เป็นผู้ว่าง่ายให้กับเหล่า

ภิกษุได้ฟังธรรมนั้น โดยนัยแสดงให้เห็นว่า การจะเป็นผู้ว่าง่ายโดยเนื้อแท้ เป็นสิ่งที่ท�าได้ยาก เพราะการเป็นผู้ว่า

 ๒๗๒ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๒๖/๒๓๘ – ๒๓๙.

 ๒๗๓ ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๒๒๖/๒๓๘ – ๒๓๙.

 ๒๗๔ สมเด็จพระมหาวรีวงศ์ (พมิพ์ ธมมฺธโร), มงคลยอดชีวติ ฉบบัสมบรูณ์, (กรงุเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๓๙), หน้า ๕๐๕.

 ๒๗๕ อ่อน บญุญพนัธ์, ทีพ่ึง่ของตน, (สมุทรปราการ: บ้านกอจาก, ๒๕๑๑), หน้า ๖๑.

 ๒๗๖ ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๘๒/๑๘๘ – ๑๙๐.
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ง่ายนั้น ต้องละความเป็นผู้ว่ายากออกจากตนเสียก่อน และให้ตรวจสอบเทียบเคียงกับตนเองว่า ถ้าตนมีเหตุแห่ง

ความเป็นผู้ว่ายากแล้ว ตนไม่ชอบอย่างไร ผู้อื่นก็ไม่ชอบอย่างนั้นเหมือนกัน ต่อจากนั้นก็ให้ละเหตุแห่งการว่ายาก 

ถ้าไม่มีเหตุแห่งความว่ายาก ก็ให้หมั่นปฏิบัติธรรมที่ท�าให้เป็นผู้ว่าง่ายอยู่เสมอ เพื่อความเจริญแห่งธรรมอื่นยิ่ง ๆ 

ขึ้นไป และธรรมแห่งความเป็นผู้ว่าง่ายยังเป็นธรรมที่เกื้อกูลความดีอื่น ๆ อีกมากมาย

 แนวคิดเรื่องความเป็นผู้ว่าง่าย ที่ปรากฏในเอกสารของนักปราชญ์ชั้นหลังเกี่ยวกับอนุมานสูตร มี

ตัวอย่าง ดังนี้

 นาวาตรีอ่อน บุญญพันธ์ ๒๗๗ ได้แสองอุบายวิธี ๔ อย่าง เพื่อฝึกตนให้เป็นผู้ว่าง่าย ได้แก่ การปวารณา 

มีปกติอภิวาท มีความเคารพ และมีความอ่อนน้อม ทั้ง ๔ อุบายนี้สามารถถอนเชื้อแห่งความเป็นผู้ว่ายากสอนยาก

ให้หมดสิ้นไป

 เทพพร มังธานี ๒๗๘ กล่าวถึงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้ว่าง่ายโดยย่อ ๓ วิธี ได้แก่ ละมานะ ละอุปาทาน 

และเพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิ เป็นการสรุปโดยย่อเพื่อให้เห็นชัด และไม่สับสน โดยจัดกลุ่มเอาไว้อย่างชัดเจน

 ในทสุตตรสูตร ๒๗๙ พระผู้มีพระภาคตรัสให้เห็นถึงความส�าคัญของความเป็นผู้ว่าง่ายว่าเป็นที่พึ่งแห่ง

ตนโดยแท้ ตอนหนึ่ง ความว่า “ความเป็นผู้ว่าง่าย ประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องท�าให้เป็นผู้ว่าง่าย อดทนรับฟังค�า

พร�่าสอนโดยเคารพ นี้เป็นนาถกรณธรรม (ธรรมอันเป็นที่พึ่งแห่งตน)

 พระครูศิริปัญญามุนี (อ่อน) ๒๘๐ ได้กล่าวถึงความส�าคัญของความเป็นผู้ว่าง่ายไว้ว่า โสวจสฺสตา แปล

ว่า ภิกษุก็ดี คฤหัสถ์ก็ดี ประพฤติตนเป็นคนสอนง่าย ไม่มีทิฎฐิมานะ อุปาทานแน่นหนาในสันดาน มีจิตเบิกบาน

อ่อนน้อมรบัโอวาทค�าสัง่สอนของนกัปราชญ์โดยเคารพ จดัเป็นมงคลอันประเสริฐโดยวเิศษ เหตท่ีุจะให้เกดิปัญญา

พจิารณาเหน็คณุ และโทษ ความว่าง่ายเป็นทีส่รรเสรญิของมนษุย์ และเทวดาทัง้ปวง ความเป็นผูว่้าง่ายสอนง่ายมี

คุณอันใหญ่หลวง ที่จะให้ส�าเร็จมรรคผล และนิพพาน ข้ามโอฆะแอ่งแก่งกันดาร คือภพ และชาติความเวียนว่าย

ตายเกิดอยู่ในก�าเนิดทั้ง ๔ และคติทั้ง ๕ ความว่าง่ายสอนง่ายเป็นเหตุละเสียซึ่งอวิชชา และมานะ ทิฎฐิ อุปาทาน 

จะเห็นธรรมค�าสั่งสอนของพระศาสดา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ความสอนง่ายว่าง่ายย่อมมีเจตนาอันอ่อนไม่กระด้าง

ด้วยมานะทิฎฐิ ย่อมมีขันติไม่โกรธพยาบาท มีกายวาจาอันใสสะอาดปราศจากทุจริตคิดแต่ทางบุญกุศล ที่จะยก

ตนให้พ้นจากทุกข์ แสวงหาความสุขเป็นเบื้องหน้า อนึ่งคนสอนง่ายว่าง่ายไม่กระด้างย่อมอ่อนทั้งกายวาจา และ

ใจ ปวารณาตนไว้ให้ท่านผู้อื่นว่ากล่าวสั่งสอน

 พระราชภาวนาวิสุทธ์ิ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) ๒๘๑ กล่าวว่า ความเป็นคนว่าง่าย เป็นทางมาแห่งความ

เจริญ และเป็นคุณธรรมของคนทุกระดับชั้น และทุกวัย ถ้าเป็นผู้น้อย เมื่อผิดพลาดก็จะมีผู้ใหญ่คอยตักเตือน ถ้า

เป็นผู้เสมอกัน เพื่อนๆ ก็กล้าชี้แนะ แม้เป็นผู้ใหญ่ ถ้าหากฝึกเปิดใจให้กว้าง ท�าใจให้กล้า รู้จักรับฟังเหตุผลของผู้

น้อยที่แนะน�าด้วยความปรารถนาดี ก็จะมีแต่ความเจริญ นับว่ามีสิริมงคลติดตัว ความเป็นคนน่ารักก็จะบังเกิดขึ้น

 ความว่าง่ายสอนง่ายเป็นมงคลอนัสงูสดุ ข้อที ่๒๘ ในมงคล ๓๘ ประการ ตรงข้ามกบัความว่ายากสอน

ยาก ความว่าง่ายเป็นเร่ืองทีน่่าศกึษาถึงความเป็นมงคล และความไม่เป็นมงคล สิง่ทีเ่ป็นมงคลเป็นธรรมทีค่วรปฏบิตัิ

ให้ยิ่ง สิ่งที่ไม่เป็นมงคลเป็นสิ่งที่ควรละ ส�ารวม และระวัง ซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะละเหตุทั้ง ๑๖ ประการ ข้างต้นไปได้ 

 ๒๗๗ เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๖๑ – ๖๘.

 ๒๗๘ เทพพร มงัธานี, มงคลยอดชวีติ คูมื่อพฒันาชวีติ, หน้า ๑๕๒ – ๑๕๓.

 ๒๗๙ ท.ีปา (ไทย) ๑๑/๓๖๐/๔๒๘.

 ๒๘๐ พระครศูริปัิญญามนุ ี(อ่อน). คนว่าง่าย-คนดือ้, [ออนไลน์], แหล่งข้อมลูhttp://weeklynewsonline.net/ [๒๘/ ธนัวาคม/ ๒๕๕๙]. 

 ๒๘๑ พระราชภาวนาวิสุทธิ ์(ไชยบลูย์ ธมมฺชโย) มหาสมทุรแห่งคณุธรรม, [ออนไลน์], แหล่งข้อมลู http://buddha.dmc.tv.html [๒๙/ ธนัวาคม/ ๒๕๕๙].

๓๐๘



308 309
การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

แต่ก็ไม่เหลือวิสัยส�าหรับผู้หวังความเจริญความก้าวหน้า ด้วยอาศัยสติ และปัญญา ด้วยจิตที่ฝึกมาดีแล้ว ย่อมน�า

สุขมาให้ ความดื้อรั้นนี้ก่อให้เกิดความเสียหายได้อย่างมากมาย แทนที่จะได้รับความสุข และความส�าเร็จ กลับได้

รับความทกุข์ และความล้มเหลวซ�า้แล้วซ�า้เล่า เหตเุพราะความดือ้นี ้ดงัน้ัน บคุคลผู้หวงัความเจริญ ความก้าวหน้า 

ความสุข และความส�าเร็จ ควรได้พิจารณา โสวจัสสตา อันเป็นมงคลอันสูงสุด

 จะเหน็ได้ว่า ความเป็นผูว่้าง่ายตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาทีแ่ท้จรงิ ย่อมท�าให้บคุคลมแีต่ความ

เจริญฝ่ายเดียว ดังที่กล่าวมา ซึ่งสอดคล้องกับที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ความว่า 

“เป็นคนว่าง่าย ประกอบด้วยธรรมเครื่องท�าความเป็นผู้ว่าง่าย อดทน รับค�าพร�่าสอนโดยเคารพ ย่อมเป็นไปเพื่อ

ความด�ารงมั่น ไม่เสื่อมสูญ ไม่หายไปแห่งสัทธรรม” ดังนั้น ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย มีอานิสงส์ และประโยชน์

ดังได้กล่าวมา ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงกล่าวว่าเป็นมงคลอันสูงสุด เพราะเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งความสุข ความเจริญ ทั้งแก่

ตน และหมู่คณะของตน ฉะนั้น ชนทั้งหลายพึงท�าตนให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย เพื่อความสวัสดีในทุกสถาน ในกาล

ทัง้ปวง และประโยชน์ของความเป็นผูว่้าง่ายจะได้ซึง่ท่ีพ่ึงอาศัย เป็นท่ีรักใคร่ของมหาชน และนกัปราชญ์ผู้มีปัญญา 

เป็นทีส่รรเสรญิแก่เหล่ามนษุย์ และเทวดาทัง้หลาย มีคุณอันใหญ่หลวงท่ีจะให้ส�าเร็จมรรค ผล และนพิพานในท่ีสุด

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาหลักโสวจัสสตา (ความเป็นผู้ว่าง่าย) ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๒ เพือ่ศกึษาหลกัธรรมทีส่่งเสรมิ และเป็นอุปสรรคต่อความเป็นผู้ว่าง่าย ท่ีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธ

ศาสนาเถรวาท

 ๒.๓ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้คุณค่าของความเป็นผู้ว่าง่ายกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
  ในการท�าวจัิยนี ้หลงัจากการสอบผ่านโครงร่าง ผูว้จิยัได้ท�าการศึกษารวบรวมข้อมลูตามประเดน็ทีไ่ด้

ตัง้ไว้ในแต่ละบท ซึง่บางประเดน็กต้็องถกูตดัออกไป เพราะเม่ือศึกษาจากข้อมูลเชงิลึก กพ็บว่าบางเป็นประเดน็ซ�า้

ซ้อนกัน หรือสามารถรวมเป็นประเด็นเดียวกันได้ การสืบค้นข้อมูลในแต่ละประเด็น ผู้วิจัยค้นหาจากสื่อออนไลน์

เป็นหลกั ซึง่เราจะได้ข้อมลูทีก่ว้างขวางจากทรรศนะของผู้รู้ในเร่ืองท่ีศึกษานัน้ ๆ  ในขณะเดยีวกัน ข้อมูลท่ีได้นัน้จะ

ต้ององิจากพระไตรปิฏกเป็นส�าคญั การแสดงทรรศนะทีผ่ดิจากพระไตรปิฏกไม่สามารถน�ามาอ้างอิงได้ ทัง้ทีก่ล่าว

ไว้ในเรื่องเดียวกันก็ตาม สิ่งส�าคัญที่สุดของการท�าวิจัย คือ การอ้างอิง เพราะความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษานั้น ยัง

ไม่ตกผลกึเพียงพอ การแสดงทรรศนะ หรอืความคิดเหน็ต่าง ๆ  ต้องหาหลกัฐานมาอ้างอิง ยิง่ผูว้จิยัหาแหล่งอ้างอิง

มายืนยันความคิดของผู้วิจัยได้มากเท่าไหร่ เท่ากับว่า ผู้วิจัยได้ความรู้ลึกจากเรื่องที่ศึกษาได้มากขึ้นเท่านั้น แหล่ง

ยืนยันที่ดีที่สุดก็คือหนังสือ และงานวิจัย ซึ่งถ้าไม่มีค�าค้นในใจก็ไม่สามารถไปถึงเรื่องที่ต้องการจะศึกษาได้

  ดังนั้น การหาแหล่งอ้างอิงทางเลือกอื่น ผู้วิจัยจึงใช้หาจากข้อมูลออนไลน์ ซึ่งมีผู้แสดงทัศนะในเรื่องที่

ต้องการศกึษาไว้มากมาย เป็นทรรศนะหรอืมุมมองใหม่ ๆ  แต่ในขณะเดยีวกนั จะต้องอ้างองิหลกัธรรมทางพระพุทธ

ศาสนาจากพระไตรปิฏก เพราะฉะนัน้ ก่อนท่ีผูว้จิยัจะสืบค้นข้อมูลออนไลน์ ผู้วจิยัจะต้องรูข้้อมูลจากพระไตรปิฏก 

ซึง่เป็นสิง่ส�าคญัมากส�าหรบัการท�าวจัิยทางพระพทุธศาสนา เพ่ือรูน้ยิาม ความหมาย และสาระส�าคัญของเรือ่งนัน้ 

ๆ ก่อนเสมอ ซึ่งการหาข้อมูลเพื่ออ้างอิงในพระไตรปิฏกนั้น ผู้วิจัยใช้การหาข้อมูลในวิทยานิพนธ์ในเรื่องที่ต้องการ

ทราบทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ ก่อนไปเทียบเคียงกับพระไตรปิฏกฉบับจริงว่า ตรงกันหรือไม่ ก่อนที่จะน�ามาอ้างอิง
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ในงานวิจัย นอกจากนี้ ในพจนานุกรมประมวลศัพท์ ของ ป.ปยุตโต ก็มีความส�าคัญมากเพราะเป็นแหล่งอ้างอิง

หลกัธรรม ซึง่การหาข้อมลูออนไลน์ ผูว้จิยัจะได้ข้อมลูมากมายท่ีสามารถน�ามาอ้างอิงความคิดในงานวจิยัมาก และ

สามารถสืบค้นไปถึงแหล่งข้อมูลวิทยานิพนธ์และหนังสือได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

  หลงัจากผูว้จัิยได้ข้อมูล และน�าข้อมูลมาร้อยเรยีงประกอบกบัความคิดของผูว้จิยัในแต่ละประเด็น ให้

สอดคล้องรับกันไปในแต่ละประเดน็นัน้ กเ็ป็นความส�าคญัอีกขัน้ตอนหนึง่ การหาค�าเช่ือมเพียงไม่กีพ่ยางค์ เช่น ดงั

นัน้ ด้วยเหตนุี ้อาจกล่าวได้ว่า จะเหน็ได้ว่า ดงัทีไ่ด้กล่าวไปแล้วนัน้ เป็นต้น เพ่ือมารับกบัข้อมูลมากมายท่ีได้มา เม่ือ

อ่านแล้วต้องไม่สะดุด ซึ่งกว่าจะสรุปในแต่ละบทก่อนให้กรรมการตรวจนั้น ผู้วิจัยต้องอ่านหลายรอบ ซึ่งก็ยังต้อง

มีการแก้ไขอีกมากเช่นกัน ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ยิ่งผู้วิจัยมีค�าค้นในสิ่งที่อยากรู้มากเท่าใด ผู้วิจัยจะยิ่งได้ข้อมูล

เพ่ิมมากข้ึน เพื่อน�ามาอ้างอิงความคิด ในแต่ละประเด็นท่ีตั้งไว้ ในแต่ละบท ซึ่งเม่ือเสนอข้อมูลครบทุกประเด็น

แล้ว ผู้วิจัยจะต้องสรุปไว้ท้ายบท เพื่อสะดวกในการน�าไปใช้ในบทสรุป ซึ่งข้อมูลที่น�ามาสรุปจะได้ไม่คลาดเคลื่อน

จากประเด็นที่ตั้งไว้ บทที่พิสูจน์ความรู้จากเรื่องที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ว่ามากพอหรือไม่นั้น คือ บทการน�าไปใช้ ถ้าเป็น

เชิงปริมาณก็น�าไปสร้างเครื่องมือ โดยใช้วิธีการทางสถิติช่วยวิเคราะห์ และประมวลข้อสรุปเพื่อให้เกิดความคลาด

เคลื่อนน้อยที่สุด ในส่วนงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือของผู้วิจัยก็คือคุณค่าของความเป็นผู้ว่าง่าย

ตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งผ่านการศึกษาหาข้อมูลมาพอสมควร

 ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงน�าเสนอคุณค่าของความเป็นผู้ว่าง่ายไปประยุกต์ใช้ใน ๓ ประเด็นกับบริบทของ

สงัคมไทยในขณะนี ้เพราะมองเหน็ปัญหาว่า คนส่วนใหญ่ท่ีเป็นปถุชุนย่อมมีความว่ายากสอนยาก ซึง่เป็นอุปสรรค

ขวางกัน้ความดี ความเจรญิต่าง ๆ ในชีวติ ซึง่ถอืได้ว่าเป็นความประมาทในการด�าเนนิชวีติอย่างยิง่ การฝึกตนให้เกดิ

คุณค่าของความเป็นผู้ว่าง่าย แล้วเชื่อฟังค�าสั่งสอน ตักเตือนจากผู้หวังดี หรือบัณฑิต ย่อมเป็นการเกื้อกูลความดี

ให้เกดิแก่ตน แก่ความเจริญทัง้ปวงในการด�าเนนิชวีติ และย่อมส่งผลถงึความสขุสนัต ิความเจรญิรุง่เรอืงของสงัคม

โดยส่วนรวมด้วยเช่นกัน ในแง่ของสังคมไทยนั้น ความขัดแย้งทางความคิดเป็นปัญหาส�าคัญที่น�าไปสู่ความรุนแรง 

ทีม่นษุย์สามารถจบัอาวธุท�าร้ายกนัจนบาดเจบ็ และถงึตายได้นัน้ การน�าคณุค่าของความเป็นผูว่้าง่ายไปประยกุต์ใช้ 

ในการคิดพิจารณาในแต่ละเรื่องที่ได้ยิน ได้ฟังก่อนการตัดสินเรื่อง หรือเหตุการณ์นั้น ๆ ตามหลักโยนิโสมนสิการ 

ก็เชื่อได้ว่าความขัดแย้งทางความคิดที่น�าไปสู่ความรุนแรงก็จะคลี่คลายลงได้จริงๆ มิใช่เหมือนคลื่นใต้น�้าอย่างใน

เวลานี้ ประเด็นสุดท้าย ผู้วิจัยมุ่งน�าคุณค่าของความเป็นผู้ว่าง่ายในการเห็นธรรม เคารพธรรม และน�าน้อมน�าไป

ปฏิบัติ ของพุทธบริษัท ๔ ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองอยู่ใน

ผืนแผ่นดินไทยได้นานที่สุด เพราะยิ่งพระพุทธศาสนาอยู่ได้นานแค่ไหน ก็เท่ากับว่า เกื้ออายุของประโยชน์สุข ที่

มีผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่นเดียวกัน ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ นั้น ได้แสดง

ไว้ในแต่ละบทครบทุกประเด็นที่ได้ตั้งไว้ 

๔. สรุปผลการวิจัย
 ๔.๑ ผลการศึกษาหลักโสวจัสฺสตา (ความเป็นผู้ว่าง่าย) ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า ความ

เป็นผู้ว่าง่าย เป็นธรรมฝ่ายดี เป็นมงคลแก่บุคคลผู้หวังความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งฝ่ายบรรพชิตและผู้

ครองเรอืน เป็นหลกัธรรมทีจ่ะท�าให้เกดิความรกั ความเคารพ ซ่ึงกนัและกนั มีสมัพันธภาพท่ีดรีะหว่างกัน ซึง่ถอืว่า

มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการอยู่ร่วมกันในสังคม อีกทั้งยังท�าให้เกิดความดีงาม เป็นมงคลแก่ตน ครอบครัว 

ชุมชน และประเทศชาติ ตลอดถึงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงรุ่งเรืองสืบต่อไป บุคคลผู้น้อมประพฤติปฏิบัติ
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ตามพระธรรมของพระผู้มีพระภาคโดยเคารพ เพราะเห็นแก่ประโยชน์ คือกุศลธรรม เคารพในพระธรรม และใน

องค์พระผู้มีพระภาค จึงเป็นผู้ว่าง่าย คือ ปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูกต้อง ความเป็นผู้ว่าง่ายไม่ได้หมายรวมถึงบุคคลที่

น้อมปฏิบัติตามเพราะเหตุแห่งลาภ สักการะ ความรัก หรือความกลัว ที่เป็นฝ่ายอกุศลธรรม ผู้ว่าง่ายจึงเป็นฝ่าย

กศุลธรรมทีเ่กดิจากปัญญาทีเ่หน็ประโยชน์อนัเป็นไปเพ่ือขดัเกลากเิลส เมือ่มผีูอ่ื้นว่ากล่าว หรอืตกัเตอืน กน้็อมน�า

มาประพฤติปฏิบัติ แก้ไขตามด้วยความเคารพ ในค�าว่ากล่าว ตักเตือนนั้น ไม่ใช่เหตุอย่างอื่นจึงเป็นผู้ว่าง่าย เพราะ

ฉะนัน้ การน้อมปฏบิตัติามจงึเกดิได้จากการท่ีจติเป็นไปในทางกศุล หรอืเป็นอกศุล ดงันัน้ จงึไม่ได้ตดัสินท่ีการกระ

ท�า แต่ตัดสินที่สภาพของจิตที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ความเป็นผู้ว่าง่าย อาจกล่าวเป็น ๒ นัย คือ นัยทางโลกียธรรม 

ซ่ึงบุคคลที่มีความอดทนต่อค�าแนะน�า ว่ากล่าว ตักเตือน สอนส่ังโดยชอบธรรม แล้วน้อมน�าไปปฏิบัติ ย่อมยัง

ประโยชน์อันเป็นมูลเหตุให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแห่งตน ส่วนนัยทางโลกุตตรธรรมนั้น บุคคลผู้น้อมรับโอวาท 

ค�าสั่งสอนธรรมเพื่อเกื้อหนุนการบรรลุมรรค ผล นิพพานจากบัณฑิต แล้วน้อมน�าไปปฏิบัติให้ถึงสมควรแก่ธรรม 

บุคคลนั้นก็จะสามารถเข้าสู่ความหลุดพ้นได้ในที่สุด

  ๔.๒ ผลการศึกษาหลักธรรมที่ส่งเสริม และเป็นอุปสรรคต่อความเป็นผู้ว่าง่าย ที่ปรากฏใน .คัมภีร์

พระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า ธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นผู้ว่าง่ายนั้น เมื่อเกิดในบุคคลใด ย่อมเป็นสิ่งที่

ขวางกั้นการรับคุณความดีจากบุคคลอื่นผู้หวังดี ฉะนั้น บุคคลผู้พิจารณาเห็นโทษของความเป็นผู้ว่ายาก อันเกิด

จากธรรมที่ท่ีเป็นอุปสรรคต่อความเป็นผู้ว่าง่าย ก็ควรที่จะลด ละ เลิกธรรมที่จะท�าให้เป็นผู้ว่ายากนั้น เพื่อที่จะ

ได้เข้าถึงความเป็นผู้ว่าง่าย อันจะเป็นประโยชน์ในการรับคุณธรรมต่างๆเพ่ือเก้ือกูลความดีแห่งตน สังคม และ

พระพุทธศาสนา ธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นผู้ว่าง่าย ได้แก่ 

 ปฏิฆะ ( หรือปฏิฆะสังโยชน์ ในสังโยชน์ ๑๐) คือความกระทบกระทั่งไม่ชอบใจ ผิดใจ เมื่อมีปฏิฆะอยู่

ในบคุคลใด กย่็อมจะมคีวามล�าเอียงเพราะโทสาคต ิคือความล�าเอียงเพราะความชังในบคุคลนัน้ จะไม่ใคร่มองเหน็

ความดีของบุคคลนั้น

 มานะ (หรอืมานะสงัโยชน์ ในสงัโยชน์ ๑๐) ในทางโลกเข้าใจกนัว่าเป็นความพยายามบากบัน่ขยันหม่ัน

เพียร แต่ในทางธรรมแล้ว มานะ เป็นความส�าคัญตน เป็นความทะนงตน ถือตน เป็นอกุศลธรรม ส�าคัญตัวว่ามีดี 

เหนือกว่าคนทั่วไป บุคคลใดยังมีมานะอยู่ในตน ย่อมไม่ถึงความเป็นผู้ว่าง่ายได้อย่างแน่นอน 

 ทิฏฐิ (หรือ ทิฏฐปาทาน ในอุปทาน ๔) หมายถึง ความเห็น ขึ้นอยู่กับว่า จะเห็นถูก หรือเห็นผิด ถ้า

เห็นถูก ก็เป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นปัญญา แต่ถ้าเป็นความเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแล้ว ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ 

เป็นอกศุล ซึง่เป็นอนัตรายมากทเีดียว ถ้าความเห็นของแต่ละบคุคลคลาดเคล่ือนไป ผิดไป ไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ 

ทุกอย่างก็จะผิดไปด้วย โดยที่สิ่งที่ผิด ก็จะเห็นว่าถูกสิ่งที่ถูกก็จะเห็นว่าผิด เป็นเหตุให้กระท�าอกุศลกรรมประการ

ต่าง ๆ มากมาย เป็นไปเพื่อความเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายโดยประการทั้งปวง ไม่เป็นประโยชน์ใด ๆ เลยทั้ง

แก่ตน และแก่ผู้อื่น

 ๔.๓ ผลการศกึษาการประยกุต์ใช้คณุค่าของความเป็นผู้ว่าง่ายกบับรบิทของสังคมไทยในปัจจบุนั พบว่า 

การน�าคุณค่าของความเป็นผูว่้าง่ายตามหลักโสวจสัสตา ซึง่เป็นความว่าง่ายในพระธรรม อันเป็นคุณธรรมประการ

ส�าคญัของผูห้วงัความเจรญิยิง่ ๆ  ขึน้ไป มาประยกุต์ใช้เพ่ือให้เกดิความดงีามแห่งตน โดยการคบหาบณัฑิตนัน้ ย่อม

น�าพาชีวิตไปสู่ความเจริญเป็นมงคล สามารถบรรลุธรรมดับกิเลสได้ เพราะความเป็นผู้ว่าง่ายต่อบัณฑิต คือ การ

น้อมรับค�าเตอืนด้วยความเคารพ และประพฤติปฏบิตัติามค�าเตอืนทีเ่ป็นประโยชน์นัน้ ย่อมน�ามาซึง่ความเจรญิซ่ึง

กุศลธรรม ความดี ทั้งในปัจจุบัน และภายหน้า
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 การน�าคณุค่าของความเป็นผูว่้าง่ายตามหลกัพระพุทธศาสนา อนัเป็นคุณธรรมทีผ่่านการฝึกจนเกดิมีใน

ตน มาประยุกต์ใช้กับหลกัโยนโิสมนสกิาร โดยการน้อมรบัฟังประเดน็ของปัญหา หรอืข้อขดัแย้ง ทัง้จากบคุคล และ

เหตุการณ์ แล้วน�ามาคิดพิจารณา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล โดยการคิดอย่างมีเหตุผล และรอบคอบ 

ประกอบการตัดสินใจ ไม่มีความล�าเอียง หรือมีอคติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยยึดหลักการ

บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ในเนื้อหา หรือเหตุการณ์ที่เป็นปัญหา หรือข้อขัดแย้งนั้นมากกว่าอารมณ์ โดยอาศัย

ความรู้ ความคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ เพื่อน�าไปสู่การตัดสินที่เหมาะสมอันสอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล 

การคดิอย่างมเีหตผุล และรอบคอบ ภายใต้พืน้ฐานของหลกัเกณฑ์ และข้อมลูทีเ่ช่ือถอืได้ ย่อมน�าไปสูข้่อสรปุ และ

การตัดสินในทิศทางที่ถูกต้อง ความขัดแย้งทางความคิดในบริบทของสังคมไทยในขณะนี้ก็จะค่อย ๆ คลี่คลายลง 

เกิดความคิดความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ความสมานฉันท์ ความปรองดอง อย่างที่ทุกฝ่ายอยากให้เกิดขึ้น 

ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคง ความสุขสงบ ความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทร

 การเก้ือกลูให้พระพทุธศาสนาได้ด�ารงคงอยูไ่ด้ยาวนานแค่ไหน โดยการยดึม่ันในหลกัธรรม ค�าสัง่สอน 

ยดึมัน่ในบญุกศุล คณุความดี ละเว้นอกศุลบาปทัง้ปวง กเ็ท่ากบัหรอืมีส่วนส�าคญัทีจ่ะท�าให้ ตน สงัคม และประเทศ

ชาติ มีสันติสุข และมีความเจริญรุ่งเรือง ยิ่งมีพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกาเป็นผู้ว่าง่ายที่

เห็นธรรม เคารพธรรม แล้วน้อมน�าธรรมไปปฏิบัติมากเท่าใด ก็ยิ่งช่วยให้ธรรมมีก�าลังเรืองรอง อายุของพระพุทธ

ศาสนาก็จะยืนนานมากขึน้เท่านัน้ ด้วยเหตนุี ้คณุค่าของความเป็นผู้ว่าง่าย จงึมีความหมายสัมพันธ์เป็นอันหนึง่อัน

เดียวกัน หรืออย่างน้อยก็เป็นเครื่องเกื้อหนุนแก่อายุของพระพุทธศาสนา และอายุของประโยชน์สุข ที่มีผลต่อตน 

สังคม และประเทศชาติ

๕. ข้อเสนอแนะ
 คุณธรรมของความเป็นผูว่้าง่าย เป็นหลกัธรรมทีม่คีวามส�าคญัต่อตนเองเป็นอย่างยิง่ ผูท้ีไ่ด้ปฏบิตัธิรรม

อันเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย ชื่อได้ว่า ได้กระท�ามงคลให้แก่ชีวิตประการหนึ่ง และนับได้ว่าเป็นประการที่ส�าคัญอย่าง

มากทีเดียว เพราะคุณธรรมความว่าง่ายนั้น เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกื้อหนุนความดีอื่นๆยิ่งๆขึ้นไป ทั้งแก่ตน สังคม 

และพระพทุธศาสนา แต่เนือ่งด้วยการวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ไม่เหน็เป็นรปูธรรม หรอืเชงิประจกัษ์ ให้เหน็

เป็นตัวเลข (เชิงปริมาณ) ถึงการประยุกต์ใช้คุณค่าของความเป็นผู้ว่าง่าย ว่าสามารถประยุกต์ใช้ได้กับบริบทสังคม

ไทยในปัจจุบันได้จริงหรือไม่ อย่างไร ดังนั้น แนวทางที่จะทราบได้ ควรจะต้องศึกษาในเชิงปริมาณ ในประเด็นดัง

ต่อไปนี้

 ๕.๑ คณุค่าของความเป็นผูว่้าง่ายในฐานะเกือ้กลูความดแีห่งตน ประเดน็ทีจ่ะศกึษา คอื “การประยกุต์

ใช้คุณค่าความเป็นผู้ง่ายตามหลักพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนาตนเอง” 

 ๕.๒ คณุค่าของความเป็นผูว่้าง่ายในฐานะเกือ้กลูความดต่ีอสงัคม ประเดน็ทีจ่ะศึกษา คือ“การประยกุต์

ใช้คุณค่าความเป็นผู้ง่ายตามหลักพระพุทธศาสนาต่อการแก้ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน”

 ๕.๓ คุณค่าของความเป็นผู้ว่าง่ายในฐานะเกื้อกูลความดีต่อพระพุทธศาสนา ประเด็นที่จะศึกษา คือ 

“การประยุกต์ใช้คุณค่าความเป็นผู้ง่ายตามหลักพระพุทธศาสนากับพุทธบริษัท ๔”
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บทคัดย่อ

 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการคือ ๑) เพื่อศึกษานิวรณ์ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท และ 

๒) เพือ่ศกึษานวิรณ์ในการปฎิบัติวปัิสสนาภาวนา การศกึษานีด้�าเนนิการเกบ็ข้อมลูจากคัมภร์ีพระพทุธศาสนาและ

คัมภีร์อื่นๆ ซึ่งถูกเรียบเรียงและบรรยายตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

 ผลการวิจัยพบว่า นิวรณ์ ๕ คือ กามฉันทนิวรณ์ ธรรมชาติที่เป็นเครื่องกั้นความดี คือ ติดใจในกามคุณ

อารมณ์ ๕ อันมี รูป เสียง กลิ่น รส และการสัมผัสถูกต้อง มีการถือมั่นซึ่งอารมณ์ เป็นลักษณะ พยาปาทนิวรณ์ 

ธรรมชาติที่เป็นเครื่องกั้นความดี คือ ความโกรธที่มุ่งจะปองร้ายผู้อื่น มีความหยาบกระด้าง เป็นลักษณะ ถีนมิทธ

นิวรณ์ ธรรมชาติที่เป็นเครื่องกั้นความดี คือ ความหดหู่ ความท้อถอย มีความไม่ควรแก่การงาน เป็นลักษณะ 

อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ธรรมชาติที่เป็นเครื่องกั้นความดี คือ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ มีความไม่สงบ เป็นลักษณะ 

วิจิกิจฉานิวรณ์ ธรรมชาติที่เป็นเครื่องกั้นความดี คือ ความสงสัยลังเลในใจในสิ่งที่ควรเชื่อ ไม่แน่ใจ มีความสงสัย 

เป็นลักษณะ วิธีละนิวรณ์สามารถละได้ด้วยกัน ๕ ระดับ ได้แก่ ตทังคปหาน เป็นการละได้ชั่วขณะในเวลาเจริญสติ 

ในการก�าหนดรู้ วิกขัมภนปหาน เป็นการละด้วยการข่มไว้โดยการปฏิบัติสมถภาวนา สมุจเฉทปหาน เป็นการละ

ด้วยการตัดขาดจากนิวรณ์โดยการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาจนถึงมรรคญาณ ปฏิปัสสัทธิปหาน เป็นการละโดยสงบ

ระงบัด้วยอ�านาจแห่งผลญาณ และ นสิสรณปหาน เป็นการละด้วยอ�านาจการออกจากกเิลสได้หมดสิน้ไปเดด็ขาด 

คือ นิพพาน และนิวรณ์เหล่านี้ เป็นหลักธรรมที่ขวางกั้นไม่ให้บรรลุความดี นิวรณ์ทั้ง ๕ จัดเป็นธรรมหมวดหนึ่งใน

ธมัมานปัุสสนาสตปัิฏฐาน อันเป็นหลักการเจรญิวิปัสสนาภาวนาตามสตปัิฏฐาน ๔ ในการเจรญิวปัิสสนาภาวนาโดย

การพิจารณานิวรณธรรมนั้นมีหลักในการก�าหนดคือ เมื่อนิวรณ์ทั้ง ๕ เกิดขึ้น ผู้ปฏิบัติต้องมีสติตั้งมั่นก�าหนดรู้ใน

นิวรณ์นั้นๆ ให้รู้ชัดการเกิดดับของนิวรณ์เป็นเพียงนามธรรมโดยสภาพธรรม ก็จัดเป็นนามธรรม ที่เป็นปหาตัพพ

ธรรม ซึ่งเป็นธรรมที่ควรละ เมื่อเกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ผู้ปฏิบัติใช้หลักโยนิโสมนสิการ มีสติใน

การก�าหนดรู้นิวรณ์ทั้ง ๕ เป็นการรู้สภาวธรรมของรูปนามโดยเท่าทันปัจจุบันอารมณ์ ผู้ปฏิบัติจะเห็นการเกิดดับ

โดยความเป็นพระไตรลักษณ์อย่างแท้จริงด้วยวิปัสสนาญาณ

ค�าส�าคัญ: นิวรณ์, สติปัฏฐาน, วิปัสสนาภาวนา

 * ภิกษุ วันมินทร์ องฺคปุณฺโณ (เหงียน) เป็นพระนิสิตหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา บัณฑิตวิทยาลัย:

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีพุทธโฆส.

 ** อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๓๑๔



314 315
การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

Abstract

 This academic paper is of two objectives, namely: to study the hindrances in Bhud-

dhist and to Study Of The States Of Hindrances (Nivaranas) In The Insight Meditation Practice. 

This study is carried out by collecting Data from Buddhist Scriptures and other connected texts, 

then composed in descriptive style and finally previewed by experts.

 The results of study are found that the five hindrances are Kamachanda nivaravana, 

thing preventing mind to act goodness. Its means; attract by 5 Sexuality is, body or shape, sound, 

smell, taste, and touch. Its means hold fast to feeling, Byapada nivarna, the thing preventing 

mind to act goodness. Its means anger to injure whoever unlikeable. Its means aggressive.; 

Thinamiddha nivarana, the thing prevening mind to act goodness. Its means; sadness. Its means 

unstimulate to activity. Uddhacca-kukkucca nivarana, the thing preventing mind to act goodness. 

Its means; confusion. Its means unrelaxing. And Vicikiccha ivarana, the thing preventing mind to 

act goodness. Its means, unbelive to be appear. Its means doubt fulness. These nivaranas are 

the Doctrinal principles preventing the people from attaining the goodness.The five hindrances.

Its task is to prevent practitioners from attaining the good deeds. Thina-middha can be translated

as sloth and torpor.The Mohacettacika (delusion) is the origin of Thina-middha. It reduces energy 

and destroys effort to practice, which then reduces sharpness of intention. This is how sloth 

and torpor arises. These 5 hindrances are one of the group of Dhamma nupassana. Satipatthana

which are the principle of developing of the Vipassana Meditation according to the Four Foun 

dations of Mindfulness. In developing Vipassana Bhavana with the consideration of Nivarana-Dhamma.

The principles of fixing mind in knowing the 5 Nivaranas are that the Practiser must clearly the 

rising falling of mind fulness in knowing the Nivaranas. This point is only the normal state arising

in the Vipassana Practiser’s mind. The practiser sused the principle of Yonisomanasikara in 

knowing the 5 Nivaranas. It is the knowledge of the Doctrinal states of the form and the Norm 

Pahatabba-dhamma; Thing to be abandoned or ignoreance to feeling. The Practiser will see 

nearly appear and disappear in the states of the Three Characteristics with the Insight Knowleage.

Keywords: hindrances, Mindfulness, Insight Meditation
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๑. บทน�า
 หลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาที่มีปรากฏในโอวาทปาฏิโมกข์ ว่า การไม่ท�าบาปทั้งปวง การท�ากุศล

ให้ถึงพร้อม การท�าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว นี้คือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ๒๘๒ จากข้อความพุทธด�ารัส

ข้างต้น แสดงให้เห็นหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาว่าพระองค์ทรงสอนพุทธศาสนิกชนหรือเวไนยสัตว์ทั้งหลาย

ให้เว้นจากการท�าความชั่ว สร้างแต่ความดี และท�าจิตใจให้ผ่องใส ขณะเดียวกันหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา

ยังได้กล่าวถึงกิเลส ซึ่งเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองเพราะเป็นกิเลสจรมา กิเลสจะท�าหน้าที่ป้องกันไม่ให้เราสร้างคุณ

งามความดี เป็นตัวที่ผูกมัดใจสัตว์ไม่ให้บรรลุคุณความดีได้ ในที่นี้หมายถึงธรรมที่เป็นเครื่องปิดกั้นหรือขัดขวางไม่

ให้บรรลุความดี เป็นเครื่องกั้นความดีไว้ไม่ให้เข้าถึงจิต เป็นอุปสรรคส�าคัญที่ท�าให้ผู้ปฏิบัติบรรลุธรรมได้ยากหรือ

ท�าให้เลิกล้มความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติไปเลย หรืออาจจะกล่าวอีกว่า กิเลสเป็นธรรมที่ผูกสัตว์ไว้กับความ

ทุกข์ เป็นการผูกมัดร้อยรัดตรึงสัตว์ทั้งหลายไว้กับความทุกข์ ท�าให้ไม่สามารถหลุดพ้นออกจากทุกข์ได้กิเลสชนิด

นี้ เรียกว่า นิวรณธรรม ๒๘๓ หรืออาจจะเรียกว่า นิวรณ์ธรรม หรือ นิวรณ์

 นวิรณ์ คอื ธรรมทีก่ัน้จติไม่ให้บรรลคุวามด ี๒๘๔ เป็นธรรมท่ีเป็นเครือ่งกัน้ศักยภาพของจติไม่ให้บ�าเพ็ญ

กุศลขั้นสูง คือ ฌาน วิปัสสนา มรรค ผล และนิพพาน บุคคลที่ถูกนิวรณ์ครอบง�าย่อมไม่รู้ประโยชน์ตนและไม่อาจ

บรรลุสมาธิและปัญญาได้ นิวรณ์จัดอยู่ในหมวดธรรมารมณ์ มี ๕ ประการ ประกอบด้วย กามฉันทนิวรณ์ (ความ

พอใจติดใจ หลงใหลใฝ่ฝันในกามโลกีย์ ทั้งปวงดุจคนหลับอยู่) พยาปาทนิวรณ์ (ความไม่พอใจ จากความไม่ได้สม

ดังปรารถนาใน โลกียสมบัติทั้งปวงดุจคนถูกลงทัณฑ์ทรมานอยู่) ถีนมิทธนิวรณ์ (ความขี้เกียจ ท้อแท้ใจ อ่อนแอ 

หมดอาลัย ไร้ก�าลังทั้งกายใจไม่ฮึกเหิม) อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ (ความคิดซัดส่าย ตลอดเวลา ไม่สงบนิ่งอยู่ในความ

คิดใด ๆ) และ วิจิกิจฉานิวรณ์ (ความไม่แน่ใจลังเลใจ สงสัยกังวล) นิวรณ์ ทั้ง ๕ ชนิดนี้จัดว่าเป็นเจตสิกฝ่ายอกุศล 

เป็น ปหาตพัพธรรม เป็นกเิลสทีต้่องก�าหนดละตราบใดทีร่ากเหง้าของกเิลสยงัไม่ถกูเพิกถอน นวิรณ์กจ็ะท�าหน้าที่

ของนวิรณ์อย่างเทีย่งตรงทีสุ่ด ดังนัน้ การปรากฏของนวิรณ์ต่าง ๆ  กลบัเป็นประโยชน์ทีจ่ะท�าให้ผูป้ฏบิตัไิด้มโีอกาส

ทีจ่ะศกึษาธรรมชาตขิองนวิรณ์ได้อย่างเตม็ทีอ่ย่างไม่มอีคต ิอย่าเพิง่รบีผลกัไสไล่ส่งเขาไปเสยีก่อน เมือ่รูน้วิรณ์อย่าง

แท้จริงแล้ว นิวรณ์เหล่านั้นจะท�าอะไรไม่ได้ เพราะผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนามีความแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ใน

การก�ากบัรู ้ควบคมุอ�านาจหรอือทิธพิลอยู ่นวิรณ์เหล่านีก้จ็ะไม่ใช่เครือ่งกัน้สมาธใินการปฏบิตัวิปัิสสนาภาวนาอีก

ต่อไป เพราะนิวรณ์เป็นสภาวธรรมหรืออารมณ์ทางใจเท่านั้น ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องก�าหนดรู้รูปและนามให้เหมือน

การพิจารณาในรูป เวทนา และจิต ๒๘๕ 

 วิธีระงับนิวรณ์ ๕ สามารถระงับได้ด้วยการเจริญสมถกรรมฐาน ซึ่งการปหาน (การละ) มี ๕ อย่าง ๒๘๖

ได้แก่ วิกขัมภนปหาน (เป็นการละกิเลสที่ข่มไว้) ตทังคปหาน (เป็นการละกิเลสให้สงบระงับไปชั่วคราว) สุมจเฉท

ปหาน (เป็นการละกิเลสอย่างตัดขาด) เช่น การเจริญกายคตาสติ ๒๘๗ ปฏิปัสสัทธิปหาน (เป็นการละด้วยการสงบ

ระงับ) และ นิสสรณปหาน (เป็นการละด้วยการสลัดออกไป) และการเจริญวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ 

 ๒๘๒ ท.ีม (ไทย) ๑๐/๕๐/๓๗๒

 ๒๘๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช�าระ-เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑), พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จ�ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๑๖๘.

 ๒๘๔ อง.ฺนวก. (ไทย) ๒๓/๖๔/๕๔๙.

 ๒๘๕ พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), มหาสตปัิฏฐานสูตร ทางสู่พระนพิพาน, พระพรหมโมลี (สมศกัดิ ์อปุสโม, ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.) ตรวจช�าระ แปลและ

เรยีบเรยีงโดย พระคนัธสาราภวิงศ์, (กรงุเทพมหานคร: ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั ไทยรายวนัการพมิพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๒๘๒.

 ๒๘๖ ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๒๔/๓๔.

 ๒๘๗ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโฺต), พจนานกุรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์, หน้า ๑๗.
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คือ กาย เวทนา จิต และธรรมนั้นเป็นการปฏิบัติโดยการตั้งสติก�าหนดในฐานทั้งสี่ฐาน เพื่อเป็นการละนิวรณธรรม

ที่เกิดขึ้นด้วยการก�าหนดรู้ในนิวรณ์นั้น ๆ  เช่น “ชอบหนอ” หรือ “ไม่ชอบ” ก�าหนดรู้ตามอาการที่เกิดขึ้น ผู้ปฏิบัติ

จะต้องไม่ดงึจติกลบัมาก�าหนดรูส้ภาวะเดมิทีเ่กดิข้ึนเนือ่งจากสภาวะนัน้ผ่านไปเป็น อดตีแล้ว ควรปล่อยให้จติรบัรู้

อารมณ์ที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบัน เป็นต้น เพราะธรรมชาติของจิต จะรับรู้อารมณ์ที่ปรากฏชัดทางทวารทั้งหกเพียง

อารมณ์เดียวในแต่ละขณะนั้นๆ ในธรรมที่ก�าลังเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุเข้าถึงปัญญาแห่งวิถี เพื่อการด�ารง

ชีวิตและเข้าถึงอมตรสซึ่งเป็นปัญญาอันละเอียดจนเข้าถึงมรรค ผล และนิพพาน ต่อไป หลักธรรมที่พระพุทธเจ้า

ทรงตรัสเป็นเชิงอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบการแก้ปัญหาให้แก่พระกุมารกัสสปเถระดังมีปรากฏในวัมมิกสูตร ๒๘๘

พระองค์ทรงเน้นไปที่ตัวปัญญาเป็นใหญ่ในการพิจารณาใคร่ครวญหลักธรรม อาทิเช่น ร่างกาย วิตก การประกอบ

การงาน เป็นต้น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระภิกษุผู้เป็นเสขะมีปัญญาอันประเสริฐ และพระขีณาสพ มีแต่

การปรารภความเพียร ไม่มีอวิชชา ไม่มีความคับแค้นใจเนื่องจากความโกรธ ไม่มีวิจิกิจฉานิวรณ์ ๕ ไม่มีอุปาทาน

ขันธ์ ๕ ไม่มีกามคุณ ๕ ไม่มีนันทิราคะ ๒๘๙ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาจะต้องด�าเนินไปด้วยปัญญา

ในการก�าหนดรู้และละ พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนให้พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ มี ๒ ประการ คือ การปฏิบัติสมถ

กรรมฐาน และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สมถกรรมฐานเป็นการปฏิบัติที่มุ่งเน้นเอาฌานที่ท�าให้สภาวธรรม 

(คือจิตที่เกิดขึ้นแล้วสงบนิ่ง) เป็นสมาธิ มีอารมณ์เลิศดวงเดียวหรือที่เรียกว่า เอกัคคตาจิต ส่วนวิปัสสนากรรมฐาน

หรอืวปัิสสนาภาวนาเป็นการปฏบิตัทิีมุ่ง่เน้นการพิจารณาให้เกดิปัญญาและยังเป็นการฝึกอบรมจติให้เห็นแจ้งตาม

สภาวธรรมที่เป็นจริงอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาที่สามารถเข้าถึงความดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง

 พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ปัญหา ๑๕ ข้อของพระกุมารกัสสปเถระ ซึ่งสหายเกิดเป็นเทวดา ๒๙๐ ใน

ชัน้สทุธาวาสเหน็พระกมุารกสัสปเถระล�าบากในการเจริญวปัิสสนา จงึทรงตรัสเปรียบเทียบจอมปลวกเหมือนกาย

มนษุย์ทีป่ระกอบด้วยมหาภตูรปูทัง้ ๔ มมีารดาบดิาเป็นแดนเกดิ หม้อกรองน�า้ด่างเป็นเช่นกบันวิรณ์ ๕ ท่ีเป็นกเิลส

คอยรุมเร้าป้องกันปิดกั้นไม่ให้บรรลุถึงคุณความดีได้ อุปาทานขันธ์ ๕ ไม่ให้เข้ายึดม่ันถือม่ันในเวลาท่ีตาเห็นรูป 

หูได้ยินเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส ถูกต้องกายสัมผัส รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ กามคุณ ๕ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส

ทางกาย นันทิราคะความยินดีเพลิดเพลินในความใคร่ เมื่อธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว ต้องก�าหนดให้รู้เท่าทันตาม

สภาวะที่เกิดขึ้นตาม ความเป็นจริงตามหลักสติปัฏฐาน

 เพราะฉะนัน้ ผูวิ้จยัได้พจิารณาเหน็ว่า ความส�าคัญของการวจิยัเรือ่งศึกษานวิรณ์ในการเจรญิวปัิสสนา 

หากมีการศึกษาวิเคราะห์นิวรณ์ และค�าอุปมาเปรียบเทียบการก�าจัดนิวรณ์นี้แล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยทั้ง

ผู้ที่สนใจศึกษาใฝ่รู้ ในการน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของจิตให้

ได้บ�าเพ็ญกุศลขั้นสูงยิ่งๆ ขึ้น และจะเป็นข้อมูลทางวิชาการสืบต่อไป

๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษานิวรณ์ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๒ เพื่อศึกษานิวรณ์ในการปฎิบัติวิปัสสนาภาวนา

 ๒๘๘ ดรูายละเอยีดใน ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๒๔๙/๒๖๗.

 ๒๘๙ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโฺต), พจนานกุรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์, หน้า ๑๕๙.

 ๒๙๐ ดรูายละเอยีดใน ม.ม.ู (ไทย ) ๑๒/๒๖๗/๒๔๙.

๓๑๗
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๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
 งานวิจัยนี้ ใช้วิธีการวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหลัก

ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 ๓.๑ ศึกษาเนื้อหานิวรณ์ในการปฎิบัติวิปัสสนาภาวนา และวิธีละนิวรณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

จากคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท คอื พระไตรปิฎกฉบบัภาษาไทยและภาษาบาลี อรรถกถาฉบบัภาษาไทยและภาษา

บาลี ฎีกา และคัมภีร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ๓.๒ น�าข้อมูลที่ได้ศึกษามาเรียบเรียง บรรยายเชิงพรรณนาและตรวจสอบความถูกต้อง โดยอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิปัสสนาภาวนา

 ๓.๓ น�าข้อมูลท่ีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว มาตรวจสอบข้อมูล ปรับปรุงและเรียบเรียงบรรยายเชิง

พรรณนา

๔. ผลการศึกษา
 ๔.๑. ศึกษานิวรณ์ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

 นวิรณ์ หมายถงึ สิง่ทีข่ดัขวางจิตไม่ให้บรรลคุวามด ี๒๙๑ เป็นสิง่ทีข่วางกัน้กศุลจติ, เป็นสิง่ปิดกัน้ปัญญา

จักษุ ,เป็นสิ่งที่ กีด กั้น ปิดบังจิตหรือ อกุศลธรรมที่กดทับจิต ปิดกั้นปัญญาไม่ให้บรรลุความดีสูงขึ้นไปได้

 ธรรมที่ชื่อว่า นิวรณ์ เพราะอรรถว่าขวางกั้นกุศลจิตที่จะเกิดขึ้นด้วยอ�านาจแห่งฌานเป็นต้นคือไม่ให้

กุศลจิตนั้นเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนั้น ชื่อว่า นิวรณ์ เพราะอรรถว่าปิดกั้นปัญญา จักษุ ๒๙๒ ชื่อว่า นิวรณ์ เพราะ

อรรถว่า ปิดกั้น อรูปธรรมมีกามฉันทนิวรณ์เป็นต้น ๒๙๓

 สรุปนิวรณ์ ๕ จึงมีความหมายว่า สภาวธรรมหรือกิเลสอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี หรือ ธรรมอันกั้น

จิตไม่ให้บรรลุความดีเช่น การเข้าถึง สมาธิ ญาณ มรรค ผล นิพพานต่อไป

 คัมภีร์พระอภธิรรมปิฎก ธรรมสงัคณปีกรณ์ อธบิายค�า “นวิรณ์” ไว้ว่า “ธรรมท่ีชือ่ว่า “นวิรณ์” เพราะ

ขวางกั้นกุศลจิตที่จะเกิดขึ้นด้วยอ�านาจแห่งฌาน เป็นต้น คือ ไม่ให้กุศลจิตนั้นเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนั้น ชื่อว่า 

“นิวรณ์” เพราะว่าปิดกั้นปัญญาจักษุ ชื่อว่า “นิวรณ์” เพราะว่าปิดกั้นอรูปธรรมมีกามฉันทะนิวรณ์ เป็นต้น” ๒๙๔

 คมัภร์ีพระสตุตนัตปิฎก มหาวราวรรค สงัคารวสูตร พระพุทธเจ้าตรัสกบั สังคารวพราหมณ์ ว่า “บรุุษผู้

มจีกัษุไม่อาจเหน็เงาใบหน้าได้ในน�า้ผสมด้วยสต่ีางๆ ในน�า้ท่ีถกูต้มจนเดอืดพล่าน ในน�า้ท่ีมีจอกแหนปกคลุม ในน�า้

ที่ถูกลมพัดเป็นระลอกคลื่น และมีน�้าที่ผสมด้วยโคลนตมอยู่ในที่มืด ฉันใด บุคคลย่อมไม่รู้ประโยชน์ตน ประโยชน์

คนอืน่ ประโยชน์ทัง้สองฝ่าย และไม่เกดิปัญญาหยัง่เหน็สภาวธรรมอย่างแท้จริงด้วยอ�านาจของนวิรณ์ ฉนันัน้” ๒๙๕

 พระมหาวเิชยีร โชตธิมโฺม (จนัทะมัน่) ได้ศึกษาวจัิย เร่ือง “การศึกษาสภาวะเกดิขึน้ของนวิรณ์ในวมัมกิ

สูตร” พบว่า นิวรณ์ ๕ จัดเป็นฝ่ายอกุศลเจตสิก คือ ความไม่ดีที่เกิดขึ้นกับจิต ปกคุมจิตไม่ให้บรรลุความดี เพราะ

อรรถว่ากั้นกันป้องปิดไว้ซึ่งจิตอันเป็นเหตุกีดกั้นปัญญาความคิดมิให้ด�าเนินไปโดยสะดวก เป็นการตัดรอนหนทาง

ที่จะท�าให้ส�าเร็จผลอันดี ดังนั้นจึงต้องเจริญสติปัฏฐาน ๔ เมื่อเจริญได้ เกิดความคล่องแคล่วหรือช�านาญแล้ว ก็จะ

 ๒๙๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๑, ข.ุจ.ู (ไทย) ๓๐/๑๕๒/๔๘๔.

 ๒๙๒ ดูรายละเอยีดใน ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๔๒๒/๑๔๓.

 ๒๙๓ ดูรายละเอยีดใน อภ.ิสงฺ. (ไทย) ๓๔/๗๗๙/๔๕๘.

 ๒๙๔ ดูรายละเอยีดใน อภ.ิสงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๑๕๘/๒๙๖.

 ๒๙๕ ดูรายละเอยีดใน ส�.ม. (ไทย) ๑๙/๒๓๖/๑๘๑-๑๘๖.

๓๑๘
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สามารถละนิวรณ์ ๕ ได้ เพราะนิวรณ์เป็นเพียงรูปกับนาม และปัจจัยที่ส�าคัญในการก�าจัดนิวรณ์ คือ สติ เพราะ

หากไม่ได้รับรูก้�าลงัของนวิรณ์ทีเ่กดิขึน้กแ็ทบไม่สามารถท�าอะไรได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการป้องกนัหรอืขจดั หน้าท่ีใน

การ “มีสติ” จึงเป็นแก่นสารที่ส�าคัญในการใช้พิจารณานิวรณ์ทุกตัว ๒๙๖

 พระมหาสมพงศ์ ภทฺทาจาโร (ปัตถามา) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์นิวรณ์ ๕ อันเป็น

ธรรมารมณ์ของวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เฉพาะกรณีการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ๗ เดือน” พบว่า 

นิวรณ์เป็นสภาวะที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี เป็นสภาพที่ ท�าให้จิตเศร้าหมอง นิยมเรียกว่า ปริยุฏฐานกิเลส คือ 

เครื่องกั้นศักยภาพของจิตไม่ให้บ�าเพ็ญกุศลชั้นสูง คือ ญาณ วิปัสสนา มรรค ผล บุคคลที่ถูกครอบง�าย่อมไม่รู้

ประโยชน์ตนและผู้อื่น ไม่อาจบรรลุสมาธิและปัญญา ๒๙๗

 นิวรณ์ ๕ จัดว่าเป็นเจตสิก ฝ่ายอกุศล เป็นปหาตัพพธรรมคือ ธรรมที่ควรละส่วนเดียว หาคุณไม่ได้เลย 

แต่ก็อยู่ในขันธสันดานของมนุษย์ทุกคน พระพุทธเจ้าตรัสแนะน�าให้ผู้เจริญธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ก�าหนด

นิวรณ์เป็นอารมณ์ยกจิตสู่วิปัสสนาเพื่อคลายอุปทานในขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นที่ก่อเกิดนิวรณ์ เป็นอุปสรรคส�าคัญในการ

ท�าสมาธิ เมื่อนิวรณ์เกิดขึ้น สมาธิก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ เพราะนิวรณธรรมเป็นกิเลสเครื่องกั้นความดี ไม่ให้กุศลธรรม

เกิดคือ เป็นเครื่องกั้นไม่ให้ฌานเกิดจึงต้องประหาณโดยสมาธิหรือฌาน จัดเป็นวิกขัมภนปหานแล้วยกขึ้นเป็น

บาทฐานของวิปัสสนาให้เกิดปัญญาญาณ ถ้าเกิดไปติดเพลินในฌานหรือสมาธิเสียด้วยเหตุคือความสุขความสงบ

หรือความสบายที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องล่อลวงนิวรณ์ ๕ ก็จะสงบลงเพราะองค์ฌาน ๒๙๘ เป็นปฏิปักษ์ต่อนิวรณ์ ๕ คือ 

วิตกท�าหน้าที่ข่มถีนมิทธนิวรณ์ วิจารท�าหน้าที่ข่มวิจิกิจฉานิวรณ์ ปีติท�าหน้าที่ข่มพยาปาทนิวรณ์ สุขท�าหน้าที่ข่ม

อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ เอกัคคตาท�าหน้าที่ข่มกามฉันทนิวรณ์เพราะว่า การละกิเลสด้วยอ�านาจแห่งฌานนี้เรียกว่า 

วิกขัมภนปหาน เป็นเพียงการข่มกิเลสไว้เท่านั้น เหมือนเอาก้อนหินทับหญ้าไว้ 

 ในมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อกามฉันทนิวรณ์ มีภายในจิต ย่อมรู้

ชดัว่า กามฉนัทนวิรณ์มีอยูภ่ายในจิตเม่ือกามฉนัทนวิรณ์ ไม่มภีายในจติ ย่อมรูชั้ดว่ากามฉนัทนวิรณ์ไม่มอียูภ่ายใน

จติความทีก่ามฉนัทนวิรณ์เกดิขึน้แล้ว ย่อมเกดิขึน้ด้วยประการใด ย่อมรูป้ระการนัน้ด้วยความทีก่ามฉนัทนวิรณ์เกดิ

ขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใด ย่อมรู้ประการนั้นด้วยความที่กามฉันทนิวรณ์อันตนละเสียแล้ว ไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วย

ประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วย ๒๙๙ เป็นต้น

 ดงันัน้ โยคพีจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้หลายภายในอยู ่พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้หลายภายนอก

อยู่ หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้ง

หลายอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่ หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็น

เหตดุบัในธรรมทัง้หลายอยูห่รอืว่า ภิกษนุัน้มีสติปรากฏอยูเ่ฉพาะหน้าว่า ‘ธรรมมอียู’่ กเ็พียงเพ่ืออาศัยเจรญิญาณ 

เจริญสติเท่านั้น ไม่อาศัย(ตัณหาและทิฏฐิ)อยู่ ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมใน

ธรรมทั้งหลาย คือ นิวรณ์ ๕ ประการอยู่ ๓๐๐

 ๒๙๖ พระมหาวเิชยีร โชตธิมโฺม (จนัทะม่ัน), “การศกึษาสภาวะเกิดขึน้ของนวิรณ์และวิธีระงบัตามทีป่รากฏในวมัมกิสตูร”, วทิยานพินธ์พุทธ

ศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั: มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ ราชวทิยาลยั, ๒๕๕๔), หน้า ๒๐. 

 ๒๙๗ พระมหาสมพงศ์ ภทฺทาจาโร (ปัตถามา), “ศึกษาวิเคราะห์นิวรณ์ ๕ อันเป็นธรรมารมณ์ของวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ 

เฉพาะกรณีการปฏิบัติ วิปัสสนาภาวนา ๗ เดือน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๑), หน้า ๖๔.

 ๒๙๘ ดรูายละเอยีดใน ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๑๖๒/๑๙๔.

 ๒๙๙ ดรูายละเอยีดใน ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๑๕/๑๑๒.

 ๓๐๐ ดรูายละเอยีดใน ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๑๕/๑๑๓.

๓๑๙
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 ๔.๒. ศึกษานิวรณ์ในการปฎิบัติวิปัสสนาภาวนา

 วปัิสสนา หมายถงึ การอบรมจติให้เกดิปัญญา โดยเกิดการพิจารณาทางปัญญาจนเหน็สภาวะตามความ

เป็นจรงิท่ีปรากฏเป็นหลกัของไตรลกัษณ์ ว่าเป็นอนจิจงั ทุกขัง อนตัตาพร้อมท้ังเข้าถงึความหลุดพ้นออกจากกิเลส

ตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือท�าให้สิ้นอาสวะ ซึ่งหมายถึงการบรรลุธรรมอันสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือการ

เข้าถึงนิพพานเป็นหลักธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยมีหลักการเจริญด้วยวิธีวิปัสสนากรรมฐาน

 ในการปฎิบัติวิปัสสนา จ�าแนกรูปแบบออกได้เป็น ๔ แบบ ดังนี้

 ก. สมถปุพพังคมวิปัสสนา วิปัสสนามีสมถะน�าหน้า เรียกเต็มว่า สมถปุพพังคม วิปัสสนาภาวนา การ

เจริญวิปัสสนาโดยมีสมถะน�าหน้า ๓๐๑ “สมถปุพฺพงฺคม วิปสฺสน ภาเวติ เจริญวิปัสสนามีสมถะน�าหน้า” ความที่จิต

เป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอ�านาจแห่งเนกขัมมะ เป็นสมาธิ ชื่อว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณา

เห็นธรรมที่เกิดในสมาธินั้น โดยความไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา สมถะจึงมีก่อน วิปัสสนา

มีภายหลัง ๓๐๒

 ข. วิปัสสนาปุพพังคมสถะ สมถะมีวิปัสสนาน�าหน้า เรียกเต็มว่า วิปัสสนาปุพพังคมสมถภาวนาการ

เจรญิสมถะโดยมวีปัิสสนาน�าหน้า “วปิสสฺนาปุพพฺงฺคม สมถ ภาเวต ิเจรญิสมถะมวีปัิสสนาน�าหน้า” เพราะมสีภาวะ

พจิารณาเหน็โดยความไม่เทีย่ง ชือ่ว่าวปัิสสนา เพราะมสีภาวะพิจารณาเหน็โดยความเป็นทุกข์ ช่ือว่าวปัิสสนา เพราะ

มสีภาวะพจิารณาเหน็โดยความเป็นอนตัตา สภาวะท่ีจิตปล่อยธรรมทัง้หลายทีเ่กิดในวปัิสสนาน้ันเป็นอารมณ์ และ

สภาวะที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นสมาธิวิปัสสนาจึงมีก่อน สมถะมีภายหลัง ๓๐๓ 

 ค. ยุคนัทธสมถวิปัสสนา สมถะและวิปัสสนาเข้าคู่กัน เรียกเต็มว่า สมถวิปัสสนายุคนัทธภาวนาการ

เจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่ไปด้วยกัน ๓๐๔ ธมฺมุทฺธจฺจวิคฺคหิต� มานส โหติ สมถะและวิปัสสนาคู่กันไป” ด้วย

อาการ ๑๖ อย่าง 

 ๑) ด้วยมีสภาวะเป็นอารมณ์   ๒) ด้วยมีสภาวะเป็นโคจร

 ๓) ด้วยมีสภาวะละ   ๔) ด้วยมีสภาวะสละ

 ๕) ด้วยมีสภาวะออก   ๖) ด้วยมีสภาวะหลีกออก

 ๗) ด้วยมีสภาวะเป็นธรรมละเอียด  ๘) ด้วยมีสภาวะเป็นธรรมประณีต

 ๙) ด้วยมีสภาวะหลุดพ้น   ๑๐) ด้วยมีสภาวะไม่มีอาสวะ

 ๑๑) ด้วยมีสภาวะเป็นเครื่องข้าม  ๑๒) ด้วยมีสภาวะไม่มีนิมิต

 ๑๓) ด้วยมีสภาวะไม่มีปณิหิตะ  ๑๔) ด้วยมีสภาวะเป็นสุญญตะ

 ๑๕) ด้วยมีสภาวะมีรสเป็นอย่างเดียวกัน  ๑๖) ด้วยมีสภาวะเป็นคู่กันไม่ล่วง

 เมื่อละอุทธัจจะ จึงมีสมาธิ คือ ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่าน มีนิโรธเป็นอารมณ์ เมื่อภิกษุ

นัน้ละอวิชชา จงึมวีปัิสสนา เพราะมสีภาวะพิจารณาเหน็ มนีโิรธเป็นอารมณ์ ด้วยประการดงันี ้สมถะและวิปัสสนา

จึงมีรสเป็นอย่างเดียวกัน เป็นคู่กัน ไม่ล่วงเลยกันด้วยมีสภาวะเป็นอารมณ์ ๓๐๕

 ๓๐๑ ดูรายละเอยีดใน ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๕๓๕/๔๓๓ , ๓๑/๒/๔๑๔.

 ๓๐๒ ดูรายละเอยีดใน ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๒/๔๑๔.

 ๓๐๓ ดูรายละเอยีดใน ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๔/๔๑๘.

 ๓๐๔ ดูรายละเอยีดใน ม.อ.ุ (ไทย) ๑๔/๑๕๓-๖๕/๑๑๖-๑๒๒.

 ๓๐๕ ดูรายละเอยีดใน ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๕/๔๒๐-๔๒๔.

๓๒๐
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

 ง. ธัมมุทธัจจวิคคหิตมานัส วิธีเจริญเมื่อจิตถูกชักให้เขวด้วยธัมมุทธัจจ์ คือความฟุ้งซ่านธรรมหรือตื่น

ธรรม (ความเข้าใจผิดยึดเอาผลที่ประสบในระหว่างว่าเป็นนิพพาน) ๓๐๖ 

 “ธมฺมุทฺธจฺจวิคฺคหิต� มานส โหติ มีใจถูกอุทธัจจะในธรรมกั้นไว้” มีใจถูกอุทธัจจะในธรรมกั้นไว้ ในเวลา

ที่จิตตั้งมั่นสงบอยู่ภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู่มรรคก็เกิดแก่เธอ ๓๐๗ จิตย่อมกวัดแกว่ง หวั่นไหว

เพราะโอภาส เพราะญาณ เพราะปีติเพราะปัสสัทธิ เพราะสุข เพราะอธิโมกข์ เพราะปัคคหะ เพราะอุปัฏฐาน 

เพราะอุเบกขา เพราะน้อมนึกถึงอุเบกขาและนิกันติ ๓๐๘

 พระอานนท์กล่าวย�า้ว่า ผูใ้ดกต็ามไม่ว่าจะเป็นภกิษหุรอืภกิษณุ ีย่อมท�าให้แจ้งอรหตัต์ในส�านกัของเรา 

ด้วยมรรคครบทั้ง ๔ ประการหรือมรรคใดมรรคหนึ่งในมรรค ๔ ประการนี้ คือ

 ๑. ภิกษุ เจริญวิปัสสนาอันมีสมถะน�าหน้าเมื่อเธอเจริญวิปัสสนาอันมีสมถะน�าหน้าอยู่มรรคเกิดขึ้น

เธอเสพคุ้น เจริญ ท�าให้มากซึ่งมรรคนั้นเมื่อเธอเสพคุ้น เจริญ ท�าให้มาก ซึ่งมรรคนั้นสังโยชน์ทั้งหลายย่อมถูกละ

ได้ อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นไป

 ๒. ภิกษุเจริญสมถะอันมีวิปัสสนาน�าหน้าเมื่อเธอเจริญสมถะอันมี วิปัสสนาน�าหน้าอยู่มรรคเกิดขึ้น

เธอเสพคุ้น เจริญ ท�าให้มากซึ่งมรรคนั้นเมื่อเธอเสพคุ้น เจริญ ท�าให้มากซึ่งมรรคนั้นสังโยชน์ทั้งหลายย่อมถูกละ

ได้ อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นไป

 ๓. ภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันเมื่อเธอเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันอยู่มรรคเกิดขึ้น

เธอเสพคุ้น เจริญ ท�าให้มาก ซึ่งมรรคนั้นเมื่อเธอเสพคุ้น เจริญ ท�าให้มาก ซึ่งมรรคนั้นสังโยชน์ทั้งหลายย่อมถูกละ

ได้ อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นไป

 ๔. ภกิษมุใีจถกูชกัให้เขวไปด้วยธมัมทุธัจจ์แต่คร้ันถงึคราวเหมาะท่ีจิตนัน้ตัง้แน่วสงบสนทิลงได้ในภายใน 

เด่นชัดเป็นสมาธิ มรรคก็เกิดขึ้นแก่เธอเธอเสพคุ้น เจริญ ท�าให้มากซึ่งมรรคนั้นเมื่อเธอเสพคุ้น เจริญ ท�าให้มาก ซึ่ง

มรรคนั้น สังโยชน์ย่อมถูกละได้ อนุสัยสิ้นไป ๓๐๙

๕. สรุป
 นิวรณ์ทั้ง ๕ อย่างนั้น อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว ย่อมห้ามหรือกั้นสมาธิและปัญญา ไม่ให้เกิดขึ้น 

เม่ือสมาธแิละปัญญามอียูแ่ล้ว นวิรณ์ทัง้ ๕ กไ็ม่ม ีเหมือนกบัว่าแสงสว่างมีแล้ว ความมืดกย่็อมไม่มีได้ ฉะนัน้ เพราะ

ในหมวดสุดท้ายของมหาสติปัฏฐานสูตร ชื่อว่า ธรรมานุปัสสนา คือ การตามรู้สภาวธรรม เป็นการก�าหนดกายใจ

รวมทัง้ส่ิงอืน่ภายนอกทีล้่วนมองเหน็ว่ากายนีท้ีป่ระชมุของธาต ุเป็นภาวะคิดอ่านท�าการ และไม่ยึดว่าเป็นธาตขุอง

ใคร ไม่ยึดว่าใครเป็นผู้คิดอ่าน หากมีเพียงสภาวธรรมทางกายและใจที่เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัย

 นิวรณ์สงบลงเพราะองค์ฌานเป็นปฏิปักษ์ต่อนิวรณ์ ๕ คือ วิตกท�าหน้าที่ข่มถีนมิทธนิวรณ์ วิจารท�า

หน้าทีข่่มวจิกิจิฉานวิรณ์ ปีติท�าหน้าทีข่่มพยาปาทนวิรณ์ สขุท�าหน้าทีข่่มอุทธจัจกกุกจุจนวิรณ์ เอกคัคตาท�าหน้าที่

ข่มกามฉันทนิวรณ์เพราะว่า การละกิเลสด้วยอ�านาจแห่งฌานนี้เรียกว่า วิกขัมภนปหาน เป็นเพียงการข่มกิเลส

ไว้เท่านั้น เหมือนเอาก้อนหินทับหญ้าไว้ ฉะนั้นยังละไม่ได้อย่างเด็ดขาด ผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐานที่ยึดเอาอารมณ์

กรรมฐาน ๔๐ กอง อย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอารมณ์ สามารถท�าจิตให้เข้าถึงอุปจารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิ 

 ๓๐๖ ดรูายละเอยีดใน ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๕๔๒-๓/๔๔๕-๘.

 ๓๐๗ ดรูายละเอยีดใน ข.ุป. (บาล)ี ๓๑/๕/๓๑๕-๓๑๗, ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๕/๔๒๕-๔๒๖.

 ๓๐๘ ดรูายละเอยีดใน ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๗/๔๒๖.

 ๓๐๙ ดรูายละเอยีดใน อง.ฺจตุกกฺ. (ไทย) ๒๑/๑๗๐/๒๓๘.

๓๒๑
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กน็บัว่าถงึความหมดจดแห่งจติ เมือ่รูส้ภาวธรรมมปีีตเิป็นอารมณ์อย่างต่อเนือ่งไม่ขาดสายแล้ว วปัิสสนาญาณย่อม

เกิดขึ้นมีนามรูปปริจเฉท-ญาณเป็นต้นจนบรรลุมรรคญาณและผลญาณ

 วปัิสสนา คอื ตัวปัญญาทีรู่แ้จ้งรปู–นามในสถาวะนวิรณ์ทัง้ ๕ ชนิดใดชนดิหนืง่ทีเ่กดิขึน้ให้เหน็โดยความ

เป็นของไม่เที่ยง เป็นต้น วิปัสสนาเมื่อว่าโดยองค์ธรรมคือ ปัญญาเจตสิก และ สหชาตธรรมที่เกิดร่วมกับปัญญา 

ได้แก่ วิริยะ สัมปชัญญะ สติ และสมาธิ เป็นต้น, ตามที่กล่าวมาก็ได้ความว่าการที่ผู้เจริญเริ่มแรกนั้นจะต้องพบกับ

นิวรณ์ชนิดใดชนิดหนึ่งจะพบกับชนิดใดมากน้อยนั้น ก็แล้วแต่ก�าลังสติในการก�าหนด

 ก�าหนดรู้นิวรณ์ในการเจริญวิปัสสนา จ�าแนกรูปแบบออกได้เป็น ๔ แบบ ดังนี้

 (๑). นวิรณ์ในสมถปุพพงัคมวปัิสสนา คอืการเจรญิวปัิสสนามสีมถะน�าหน้า เรยีกเตม็ว่า สมถปพุพังคม 

วิปัสสนาภาวนา คื่อการเจริญวิปัสสนาโดยมีสมถะน�าหน้ามีสภาวะนิวรณ์สงบร�างับได้แล้ว มีสภาพจิตเป็นเอกัคค

ตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอ�านาจแห่งเนกขัมมะ เป็นสมาธิ จึงยกองค์ธรรมของฌานขึ้นพิจารณาเป็นวิปัสสนา เพราะ

มีสภาวะพิจารณาเห็นธรรมที่เกิดในสมาธินั้น โดยความไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา สมถะ

จึงมีก่อน วิปัสสนามีภายหลัง

 (๒). นวิรณ์ในวปัิสสนาปุพพงัคมสถะ หรอืเรยีกว่าสทุธวปัิสสนา ค่ือการเจรญิวปัิสสนาล้วนๆ พิจารณา

ตามสภาวะท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะสภาวะนิวรณ์ชนิดใดชนิดหนื่งเกิดขึ้นมา ก็ให้โยคีผู้ปฎิบัติยกขึ้นพิจารณาได้เลย

โดยความเป็นไตรลักษณ์ คือนิวรณ์มีสภาวะพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยง ชื่อว่าวิปัสสนา เพราะนิวรณ์มีสภาวะ

พิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ ชื่อว่าวิปัสสนา เพราะนิวรณ์มีสภาวะพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา สภาวะ

ทีจ่ติปล่อยว่างนวิรณธรรมทัง้หลายทีเ่กดิในวปัิสสนานัน้เป็นอารมณ์ และสภาวะท่ีจติเป็นเอกคัคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่าน 

ญาณปัญญาก็เกิดขึ้นตามล�าดับแก่โยคีนั้นๆ

 (๓). นิวรณ์ในยุคนัทธสมถวิปัสสนา สมถะและวิปัสสนาเข้าคู่กัน เรียกเต็มว่า สมถวิปัสสนายุคนัทธ

ภาวนาการเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่ไปด้วยกัน เพราะแม้โยคียังฌานให้เกิดขึ้นแล้วก็ตามก็ยังมีนิวรณ์มาแซ

กอยู่เนื่องๆโดยเฉพาะโยคีที่ได้ฌานต้นๆคื่อฌาณ๑ ฌาน ๒ (ฌาน๓คือ ปีติในปัญจฌาน)มักจะมีนิวรณ์เข้ามาแซก

สม�่าเสมอโดยเฉพาะอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ในขณะเดียวกันนั้นโยคีผู้ปฎิบัติก็สามารถพิจารณาไปพร้อมกันได้จึงได้

ชื่อว่า สมถะและวิปัสสนาคู่กันไปและการเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปนั้นมีสภาวะไปด้วยกัน ด้วยอาการ ๑๖ 

อย่าง

 (๔). ธัมมุทธัจจวิคคหิตมานัส คื่อการเจริญวิปัสสนาได้ก้าวหน้าไปขณะหนึ่งก็มีช่วงขณะจิตหนึ่งที่ถูก

ชักจูงให้เขว ในเมือจิตถูกชักให้เขวด้วยธัมมุทธัจจ์ คือความฟุ้งซ่านธรรมหรือตื่นธรรม (ความเข้าใจผิดยึดเอาผลที่

ประสบในระหว่างว่าเป็นนพิพาน) มใีจถกูอทุธจัจะในธรรมกัน้ไว้ ในเวลาท่ีจติตัง้ม่ันสงบอยู่ภายใน มีภาวะท่ีจิตเป็น

หนึง่ผดุขึน้ ตัง้มัน่อยูม่รรคก็เกิดแก่เธอ จิตย่อมกวดัแกว่ง หวัน่ไหวเพราะโอภาส จติย่อมกวดัแกว่ง หวัน่ไหวเพราะ

ญาณ จิตย่อมกวัดแกว่ง หวั่นไหวเพราะปีติ จิตย่อมกวัดแกว่ง หวั่นไหวเพราะปัสสัทธิ จิตย่อมกวัดแกว่ง หวั่นไหว

เพราะสุข จิตย่อมกวัดแกว่ง หวั่นไหวเพราะอธิโมกข์ จิตย่อมกวัดแกว่ง หวั่นไหวเพราะปัคคหะ จิตย่อมกวัดแกว่ง 

หวั่นไหวเพราะอุปัฏฐาน จิตย่อมกวัดแกว่ง หวั่นไหวเพราะอุเบกขา จิตย่อมกวัดแกว่ง หวั่นไหวเพราะน้อมนึกถึง

อเุบกขาและนกินัต ิโยคผีูป้ฎบัิตต้ิองมสีตปัิญญาก�าหนดรูใ้ห้เท่าทันสภาวะนีจ้งึยังญาณปัญญาให้ก้าวหน้าไปได้ จน

กระทั้งท�าที่สุดแห่งทุกข์ให้ส�าเร็จได้
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กระบวนการเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิสู่สัมมาทิฏฐิตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท
Procedure for change Micchaditthi to Sammadhitthi

in Theravada Buddhism

 ดร.เจริญ มณีจักร์ และคณะ *

บทคัดย่อ
 

 บทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษามิจฉาทิฏฐิในพระพุทธศาสนา 

เถรวาท ๒. เพื่อศึกษาสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๓. เพื่อศึกษากระบวนการเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิสู่สัมมา

ทิฏฐิตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ผลการวิจัยพบว่า สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นชอบเกี่ยวกับ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ ๔ 

ในขันธ์ ๕ ของตนเอง และค�าว่ามิจฉาทิฏฐิ กับทิฏฐิเจตสิก มีความหมาย คือ ความเห็นผิด และยึดถือผิด มีความ

เห็นไม่ตรงตามสภาวะที่เป็นจริง มีความยึดมั่นโดยไม่ท�าความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

แก่ตนเองและส่วนรวมด้วยอ�านาจกเิลส ตณัหา อปุาทาน ท�าให้เกดิผลคอืมจิฉาวมิตุต ิเป็นมจิฉาทฏิฐบิคุคล ล้วนแต่

มบีทบาทเป็นบ่อเกดิแห่งความพนิาศแห่งชวีติในการสร้างกรรมช่ัวหรอืชีน้�าวถิชีวิีตและสังคมมนษุย์ไปในทางอกศุล

ธรรมหรือส่งผลกรรมข้ามภพชาต ิกระบวนการเปลีย่นมจิฉาทิฏฐติามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทคือ เปล่ียนตาม

กระบวนการข้ันต้นส่งผลระดับตทงัคปหานะ (เปลีย่นได้ช่ัวคราว) ข้ันสมถกรรมฐานเปลีย่นโดยการเจรญิอานาปาน

สติ ส่งผลระดับวิกขัมภนปหานะ (เปลี่ยนด้วยการข่ม) และขั้นสูงสุด เป็นระดับสมุจเฉทปหานะ คือเปลี่ยนมิจฉา

ทิฏฐิโดยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วย มหาสติปัฏฐานสูตร หรือสติปัฏฐาน ๔ จนเกิดมรรคญาณในจิตตนเอง

ซึ่งมีพระนิพพานเป็นอารมณ์

ค�าส�าคัญ: มิจฉาทิฎฐิ, สัมมาทิฐิ, พระพุทธศาสนาเถรวาท

 * ดร.เจริญ มณีจักร์, พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร., พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร., ผศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ, ดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล, 

พอ.ดร.เกื้อ ชัยภูมิ, วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย. 
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ABSTRACT

  This research is Documentary Research which have three objectives,i.e., (1) to 

study Micchaditthi in Theravada Buddhism (2) to study Sammadhitthi in Theravada Buddhism 

(3) to procedure study for change Micchaditthi to Sammadhitthi in Theravada Buddhism

  The results of study found that the knowledge of Sammaditthi are the right view; the 

right thought; and the right understanding to develop oneself to the final aim that is Nibbana, 

The Three characteristics, The Four Noble Truths, the noble Eightfold Path (factors or constit-

uents of the Path) and the Dependent Origination; conditioned arising. Again, We found that 

the word ‘Ditthi’, it means the wrong view that the Buddha had proclaimed the belief which 

called ‘the right view’ and proclaimed the right way called “the Middle Path”. In the results 

of this research, the wrong views can be divided into 4 types and included into two theories 

: and the Micchaditthi and Dhitthi Jetasigha it means the wrong view that the Buddha talk to 

the defilements craving and Clinging so that from time cause wrongness (wrong states), wrong 

view, wrong thought, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mind-

fulness, wrong concentration, wrong knowledge and wrong deliverance’ the Buddha so called 

‘the Micchadhitti-pukkhala’ so that cause of suffering, unsatisfactoriness for oneself and others.

The procedure to change Micchadhitti in Theravada Buddhism it means by abandonment and 

extinction; cessation of defilements in the first stage extinction by suppression by extinction 

by substitution of opposites, in among by tranquillity development and finally extinction by 

cutting off or destruction by insight development. This procedure so called stations of mental 

exercises; mental exercise. So from that the Buddha called “Nibbana”.

 

Keywords: Micchaditthi, Sammadhitthi, Theravada Buddhism

๑.บทน�า 
 พระพทุธศาสนากล่าวถงึมจิฉาทฏิฐว่ิาไม่ใช่ทางพ้นทกุข์แต่กลบัท�าให้ผูเ้ช่ือถอืต้องประสบทกุข์มใิห้หลดุ

พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือทุกข์ทั้งปวงไปได้ จึงถือว่าลัทธิเหล่านั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิ ดังปรากฏในพรหมชาล

สูตรและสามัญญผลสูตรซึ่งกล่าวถึงลัทธิของครูทั้ง ๖ เช่น อุจเฉทวาทะคือ เห็นผิดว่าอัตตาขาดสูญซึ่งเป็นลัทธิขอ

งอชติะ เกสกมัพล ตรงกบัลทัธใินพรหมชาลสตูรซ่ึงกล่าวว่า หลงัจากตายแล้วเห็นผดิว่าอัตตาขาดสญู เป็นต้น และ

มคีวามสมัพนัธ์ด้านความเหมือน ความแตกต่างกนับ้าง หากผูท้ีม่มีจิฉาทฏิฐิต้องการจะเปลีย่นหรือให้พ้นจากความ

เห็นผิด ควรแสวงหาทางออกทั้งภายนอกและภายใน ตัวอย่าง เช่น แสวงหาความหมายของมิจฉาทิฏฐิ ตีความได้

หลายความหมาย คือ ทิฏฐิ แปลว่า ความเห็น หมายถึง เป็นค�ากลาง ๆ เมื่อใช้ประกอบกับค�าอื่น ๆ ความหมายก็

๓๒๕
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เปลี่ยนไป เช่น มิจฉาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นผิด สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นถูก ๓๑๐ ส่วนมิจฉาทิฏฐิที่ปรากฏ

ในพระวนิยัปิฎกมหีลากหลาย ตวัอย่าง เช่น พระภกิษรุปูหนึง่กล่าวอวดอุตตริมนสุสธรรมทีไ่ม่มีในตน อันเนือ่งด้วย

ประกอบด้วยด้วยสกักายทฏิฐทิ�าให้ได้ต้องรบัโทษหนกัทีส่ดุขาดจากการเป็นพระภกิษุสงฆ์ คอื ต้องอาบตัปิาราชกิ ๓๑๑

 พระอรฏิฐะ เป็นพหสูตู แต่มีความเหน็ผดิในเรือ่งวนิยั ว่า พวกคฤหสัถ์ทียุ่ง่เกีย่วกบักามคุณทีเ่ป็นโสดาบนักม็ ีเป็น

สกทาคามกีมี็ เป็นอนาคามกีม็ ีส่วนพวกพระภกิษุสงฆ์กย็งัเหน็รปูท่ีจะพึงรูด้้วย จกัข ุโสตฯลฯ ยังถกูต้องส่ิงสัมผัสท่ี

พึงรู้ ด้วยกาย ยังใช้สอยผ้าปูผ้าห่มอ่อนนุ่ม สิ่งนี้ทั้งหมดถือว่าควร ท�าไมรูป เสียง กลิ่น รสสัมผัสของหญิงจะไม่ควร 

สิง่เหล่านัน้ ต้องควรแน่นอน ข้อนีไ้ม่มีโทษ และกล่าวว่าเมถุนธรรม ไม่มโีทษ ถ้าไม่สละทฏิฐบิาปเหล่านี ้ต้องอาบตัิ

ปาจติตย์ี ๓๑๒ และโทษของทฏิฐิทีป่รากฏในกลุสูตร กล่าวคอื พระผู้มีพระภาคเจ้าตรสัหรอือธบิายให้อุบาสก ช่ืออสิ

พันธกบุตร โดยย่อว่าบุคคลใดถ้าไม่ละค�าพูด ไม่ละความคิด ไม่สละทิฏฐิย่อมด�ารงอยู่ในนรก ๓๑๓ พระผู้มีพระภาค

เจ้าตรัสว่า ตถาคตรู้จักมายาและมิจฉาทิฏฐิ แต่ตถาคตไม่ใช่เป็นผู้มีมายาและมิจฉาทิฏฐิ พระองค์ท่านรู้ชัดมิจฉา

ทิฏฐิ ผลของมิจฉาทิฏฐิ รู้เหตุผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ และรู้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๓๑๔

และเกี่ยวกับปุถุชนที่ติเตียนหรือยกย่องพระรัตนตรัย พวกเธอไม่ควรผูกอาฆาตคนพวกนั้น ถ้าพวกเธอโกรธเคือง

คนพวกเขา พวกเธอก็จะประสบอันตราย เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมชั้นสูง ค�าติเตีอนนั้นถ้าเป็นเรื่องไม่จริง 

พวกเธอควรชี้แจงให้เห็นชัดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่มี และไม่ปรากฏในพวกเรา ถึงคนพวกอื่นจะ

พึงกล่าวยกย่อง พวกเธอไม่ควรท�าความดีใจต่อคนพวกนั้น ถ้าพวกเธอท�าความดีใจหรือต่อพวกเขา พวกเธอก็จะ

ประสบอันตรายเพราะความดีใจนั้นได้เช่นกัน ค�ายกย่องนั้นถ้าเป็นเรื่องจริง พวกเธอควรยืนยันให้เขารู้ชัดลงไปว่า

เรื่องนี้เป็น เรื่องจริง ถูกต้อง มีอยู่ และปรากฏในพวกเรา ๓๑๕ โทษของมิจฉาทิฏฐิ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความ

เสื่อมความสามัคคี ดังปรากฏใน พรหมชาลสูตร สรุปได้ว่า ถ้าหมู่คณะใดมีทิฏฐิเหมือนกัน แสดงว่าหมู่นั้นสามัคคี

กนั ถ้ามทีฏิฐิไม่เหมอืนกนั ก็แสดงว่าไม่สามคัคกีนั ๓๑๖ และสักกายทิฏฐ ิมีความเหน็ผิดเป็นเหตทุ�าให้ไม่บรรลุธรรม

ไม่พบพระนิพพานที่แท้จริง ๓๑๗ ทิฏฐิทั้งหมดที่แพร่หลายในสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรุปไว้ว่า เป็นมิจฉา

ทิฏฐิไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ แต่กลับท�าให้ผู้เชื่อถือต้องประสบทุกข์เหมือนปลาติดข่าย ๓๑๘   

 ผูว้จิยั จงึสนใจทีจ่ะศกึษาเรือ่งมจิฉาทฏิฐ ิซึง่เป็นรากฐานของสักกายทิฏฐแิละมิจฉาทิฏฐอัินเป็นสาเหตุ

ให้เกิดปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาชีวิต ปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม บางครั้งฆ่ากันท�าร้ายซึ่งกันและกันปัญหา

การเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติถูกท�าลาย และความขัด

แย้งทางศาสนาเป็นต้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิปัญหาเหล่านี้นับวันที่จะทวีความรุนแรง ลุกลามไปทั่วทุกสังคม

ซึง่เป็นเรือ่งอนัตราย และน่ากลัวมากในโลกปัจจุบันและอนาคต ดงันัน้จงึสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการเปลีย่นมจิฉา

ทฏิฐิสู่สัมมาทฏิฐิในพระพทุธศาสนาอย่างเป็นระบบตามขัน้ตอนการด�าเนนิการวิจยั เพ่ือเป็นประโยชน์ปัจจบุนัยุค

ระบบการสื่อสารไร้พรหมแดน ในชาตินี้ ต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่นที่มีความสนใจต่อไป 

 ๓๑๐ พระปลัดวิสุทธิ์ คุตฺตชโย, คู่มือการศึกษา พระอภิธรรมชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์ หจก.

ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๗), หน้า ๖๙.

 ๓๑๑ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๒๔/๒๑๔.

 ๓๑๒ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๔๑๗/๕๒๕.

 ๓๑๓ ส�. สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๖๑/๔๑๔.

 ๓๑๔ ส�. สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๖๕/๔๓๐-๔๓๓.

 ๓๑๕ ที. สี. (ไทย) ๙/๕/๒-๓.

 ๓๑๖ ที. สี. (ไทย) ๙/๐/[๑๔].

 ๓๑๗ ที. สี. (ไทย) ๙/๙๔/๓๗.

 ๓๑๘ ที. สี. (ไทย) ๙ /๐ / [๒๐].

๓๒๖
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

๒. วัตถุประสงค์
  ๒.๑ เพื่อศึกษามิจฉาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ๒.๒ เพื่อศึกษาสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ๒.๓ เพื่อศึกษากระบวนการเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิสู่สัมมาทิฏฐิตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย 
  การวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวจิยัเชงิเอกสาร (Documentary Research) โดย มีวธิดี�าเนนิการวจัิยดังนี้

 ๓.๑ ศึกษาข้อมูลหลักฐานจากเอกสารระดับปฐมภูมิ (Primary Sources) จากคัมภีร์พระไตรปิฏก 

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 ๓.๒ การรวบรวมข้อมูลโดยรวบรวมจากเอกสารระดับทุติยภูมิ (Secondary Sources) เช่น เอกสาร

ประเภทหนังสือต่าง ๆ และประเภทวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งงานเขียนของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา

ซึง่ได้ค้นคว้ารวบรวมไว้บ้างแล้ว เป็นข้อมูลรอง และภาคสนามสมัภาษณ์ผูม้คีวามรูท้างพระพุทธศาสนาอีกจ�านวน

หนึ่งเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพิษณุโลก

 ๓.๓ การวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเพ่ือให้ได้ข้อมูล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

และตอบปัญหาที่ต้องการทราบ

 ๓.๔ การสังเคราะห์ข้อมูลและการเขียนงานวิทยานิพนธ์ตามหลักฐานความเป็นจริงในการเก็บข้อมูล

แบบมีโครงสร้างของเนื้อหาและขอบเขตด้านเนื้อหาและข้อมูลเป็นตัวก�าหนด

 ๓.๕ น�าเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

๔. ผลการวิจัย 

 สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นชอบเกี่ยวกับ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท อริยะสัจ ๔ ในขันธ์ ๕ ของ

ตนเอง และค�าว่า มิจฉาทิฏฐิกับทิฏฐิเจตสิกมีความหมายเหมือนกันคือ ความเห็นผิด และยึดถือผิด มีความเห็น

ไม่ตรงตามสภาวะที่เป็นจริง มีความยึดมั่นโดยไม่ท�าความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่

ตนเอง และส่วนรวม ล้วนแต่มีบทบาทเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศแห่งชีวิตในการสร้างกรรมชั่วหรือช้ีน�าวิถีชีวิต

และสังคมมนุษย์ไปในทางอกุศลธรรม หรือ ส่งผลกรรมข้ามภพชาติ 

 กระบวนการเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิ คือ ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทคือ เปลี่ยนตามกระบวนการขั้น

ต้นส่งผลระดบัตทงัคปหานะ (เปลยีนได้ชัว่คราว) ข้ันสมถกรรมฐานเปล่ียนโดยการเจรญิอานาปานสต ิส่งผลระดบั

วกิขมัภนปหานะ (เปลีย่นด้วยการข่ม) และขัน้สงูสดุ เป็นระดบัสมุจเฉทปหานะคือ เปล่ียนมิจฉาทิฏฐโิดยการเจริญ

วิปัสสนากรรมฐานด้วย มหาสติปัฏฐานสูตร หรือ สติปัฏฐาน ๔ จนเกิดมรรคญาณ ในจิตตนเองซึ่งมีพระนิพพาน

เป็นอารมณ์

๕. วิจารณ์ 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสารสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ศึกษามิจฉาทิฏฐิในพระพุทธศาสนา

เถรวาท ศึกษาสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาเถรวาท ศึกษากระบวนการเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิสู่สัมมาทิฏฐิตามแนว

พระพุทธศาสนาเถรวาท

๓๒๗
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๖. ข้อเสนอแนะ 

 ๖.๑ ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป ผู้วิจัยได้แยกประเด็นการเสนอแนะโดยทั่วไป ตามล�าดับได้ดังนี้

  (๑) ด้านผูเ้รยีนหรอืผูท้ีเ่ป็นพทุธศาสนกิชนควรให้ความส�าคัญ ใฝ่ใจศึกษา เรือ่งการศึกษากระบวนการ

เปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างจริงจังเพราะจะได้รู้จักและเข้าใจจิตใจตนเองมากยิ่งขึ้น 

  (๒) ด้านครูผูส้อน ควรให้ความส�าคัญในเรือ่งดังกล่าว จะส่งผลให้ผูเ้รยีนเกิดความเข้าใจเข้าถงึโดยรวดเร็ว

ถกูต้องเหมาะสมมากทีส่ดุทัง้ด้านระดบัปรยิตัศิกึษา และระดบัปฏบิตัศึิกษาและท�าให้ให้ผู้เรยีนเกดิสตปัิญญาท่ีแก่

กล้ารูท้นัเหน็แจ้งแทงตลอดในจิต เจตสกิ รปู ของตนเอง และผู้อืน่ ทัง้ระดับสมมตุสิจัจะ ระดบัปรมตัถสจัจะระดบั

โลกียะ และระดับโลกุตตระต่อไป

  (๓) ด้านผูบ้รหิารควรให้ความส�าคญัและควรส่งเสริมด้านจดัหาหรอืจดักจิกรรมส่งเสรมิพฒันาบคุคลากร

ที่มีความรู้ความสามารถในเร่ืองดังกล่าวนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและควร จัดท�ากิจกรรมให้มีแผนงานด้าน

การจัดการศึกษา ประจ�าปีให้เป็นลักษณะโครงการต่อเนื่องและปฏิบัติทุก ๆ ปี หรือจัดโครงการสัมมนาวิชาการ

ประจ�าภาคเรียนในเรื่องการเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาเถรวาท

  (๔) ด้านการจัดท�าหลักสูตรผู้ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการจัดท�าหลักสูตรให้ถือว่าเป็นเรื่องส�าคัญทาง

พระพุทธศาสนา เพราะว่าผู้ที่เป็นนิสิตจะได้ศึกษาตามหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนมิจฉาทิฏฐิและเม่ือจบการ

ศึกษาก็จะส่งผลให้ผู้เรียนได้ด�าเนินชีวิตเป็นบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิ ทั้ง ๒ ระดับ คือ ๑. ระดับโลกียสัมมาทิฏฐิ ๒. 

ระดับโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ ต่อไป 

  (๕) ด้านสื่อการเรียนการสอน ผู้ที่หน้าที่เกี่ยวข้องควรจัดหาหรือตั้งงบประมาณ แต่ละปีการศึกษาให้

เพียงพอกับจ�านวนผู้เรียน เช่น คัมภีร์ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ หรือวัสดุอื่นๆ ที่จ�าเป็นเพื่ออ�านวยความสะดวก

รวดเรว็และมีประสิทธภิาพในการเรยีนการสอนหรือในการท�าการวจิยั อีกอย่างนสิิตหรือพุทธศาสนกิชนจะได้เข้าถงึ

คมัภร์ีนอกตวัซึง่เป็นความจริงระดับสมมุติสจัจะทีจ่ะเป็นปัจจยัให้เข้าถงึคมัภร์ีระดบัปฐมภมูแิละทตุยิภูมใินตวัหรอื

ในรูปนามซึ่งเป็นความจริงระดับปรมัตถสัจจะ ควบคู่กันไปอย่างเหมาะสมจนกว่าจะเข้าสู่ มรรค ผล พระนิพพาน 

เป็นที่สุด 

 ๖.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 

  (๑) ควรศกึษาโลภเจตสกิในพระพทุธศาสนาเถรวาทเพราะโลภเจตสกิเป็นเจตสกิดวงหนึง่ทีเ่กดิร่วมกบั

มจิฉาทฏิฐหิรอืทฏิฐเิจตสกิเป็นอกศุลมูลและเป็นสาเหตุท�าให้เกดิความทกุข์ทีเ่รยีกว่าเป็นสมทุยสจัจะในอรยิสจั ๔ 

เพื่อจะได้เปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิได้สะดวกมากขึ้น 

  (๒) ควรศึกษาพัฒนาการแห่งการอธิบายสติเจตสิกในพระพุทธศาสนาเถรวาทเพราะเป็นเจตสิกดวง

หนึ่งในอริยมรรคองค์ ๘ ที่จะน�าไปสู่การเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิได้เป็นสมุจเฉทปหานะได้โดยเด็ดขาดหรือถาวร

  (๓) ควรศึกษาปัญญานิยม (ปัญญาทางปรัชญาและทางจิตวิทยา) กับปัญญาเจตสิก เพราะ สอดคล้อง

กบัหลักธรรมองค์หนึง่ในหมวดธรรมโพธปัิกขยิธรรม ๓๗ หรอืเป็นเจตสิกดวงหนึง่ท่ีเรยีกว่า สัมมาทิฏฐซิึง่มีองค์ธรรม 

คอื ปัญญาเจตสกิในอรยิมรรคมอีงค์ ๘ เพือ่จะได้เป็นเครือ่งมอืหรอืปัจจยัพืน้ฐานทีส่�าคญัในการเปลีย่นมจิฉาทฏิฐิ

และเพื่อการบรรลุธรรมในระดับขั้นต้นและขั้นสูงสุด ตามล�าดับในปัจจุบันชาตินี้ 

๓๒๘
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ศึกษาเหตุเกิดเหตุดับของปัสสัทธิในการเจริญวิปัสสนาภาวนา

A STUDY OF CAUSE THE RISING AND FALLING OF TRANQUILLITY (PASSADHI) 

FOR INSIGHT MEDITATION PRACTICE

พระครูนิรันดร์อุดมพร *

พระครูโกมุทสิทธิการ,ดร., ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี **

บทคัดย่อ

 ปัสสัทธิในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง ความสงบจากกิเลส ความสงบกาย สงบใจ อันมีผล

เฉพาะ ซึง่เกิดจากการปฏบัิติวิปัสสนาภาวนา ปรากฎในพระวินยัปิฎกปาราชกิกณัฑ์ ว่าด้วยการเจรญิอานาปานสติ

เวรัญชกัณฑ์ มหาวรรค จัมเปยยขันธกะ อภิธัมมวัคคาทิกัมมกถา อธิคมสัทธรรมปฏิรูป ปริยัตติสัทธรรมปฏิรูป ใน

พระสูตร ปรากฎพรหมชาลสูตร สามัญญผลสูตร โปฏฐปาทสูตร ชนวนสภสูตร ในอภิธรรมปิฎก มหาปัฏฐาน 

ปีติตติกะ ในปฏิสนธิขณะขันธ์ ธัมมสังคณีนิกเขปกัณฑ์ และในอรรถกถาอัตถสาลินี ซึ่งมีแนวทางให้ศึกษาหาเหตุ

ผลประกอบการปฏบิติัวปัิสสนาภาวนา การปฏิบัติวปัิสสนาภาวนาในพุทธศาสนาเถรวาท โดยมสีตปัิฏฐาน ๔ เป็น

แนวทาง คอื กายานปัุสสนา เวทนานปัุสสนา จติตานปัุสสนา ธรรมานปัุสสนา เม่ือปฏิบตัไิด้ถกูต้องแล้ว ย่อมพัฒนา

จิตให้เจริญยิ่งขึ้น เป็นทางสายเอกที่น�าไปสู่ความบริสุทธิ์แก่ผู้ปฏิบัติ เพื่อดับความทุกข์โทมนัส เกิดปัญญารู้แจ้งใน

อริยสัจ ๔ สามารถน�าไปสู่การบรรลุธรรมชั้นสูงสืบไป เหตุเกิดเหตุดับของปัสสัทธิในการเจริญวิปัสสนาภาวนาพบ

ว่า ปัสสทัธเิป็นหนึง่ในวปัิสสนปูกเิลส เหตเุกดิของปัสสทัธ ิคือความสงบเป็นสภาวธรรมท่ีเกดิมาจากศรัทธา เพราะ

สมาธิที่ตั้งมั่นเกินไป จึงท�าให้ก�าลังวิริยะอ่อนลง การก�าหนดไม่ชัดเจน ด้วยอ�านาจของสมาธิ ปัสสัทธิจะดับไป เมื่อ

ผู้ปฏิบัติปัญญาในการพิจารณาใคร่ครวญว่าปัสสัทธิเกิดขึ้นแก่เราแล้ว ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยปัจจัยเกิด มีความ

เสือ่มไปเป็นธรรมดา ไม่เทีย่ง มคีวามดบัไปเป็นธรรมดา การก�าหนดรู้ปัสสทัธส่ิงผลให้ผู้ปฏิบัตไิด้รู้ความเกดิดบัของ

ปัสสัทธิ ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 

ค�าส�าคัญ: เหตุเกิดเหตุดับ, ปัสสัทธิ, วิปัสสนาภาวนา
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Abstract

 The term Passaddhi in Theravada Buddhism means tranquility from defilements, 

calmness of body and mind which is the result of practicing of insight development. It found 

in Vinaya Piṭaka, Pārājika Kaṇḍa concerning the development of Ânāpānasati: Mindfulness on 

breathing, Verañja Kaṇḍa Mahāvagga, Campeyya Khandhaka, Abhidhammavaggādikammakathā, 

Adhigamasaddhammapaṭirūpa, and Pariyattisaddhammapaṭirūpa. It is in Suttanta Piṭaka 

concerning in Brahmajālasutta, Samaññaphalasutta, Poṭṭhapādasutta, Janavanasabhasutta. It is 

in Abhidhamma Piṭaka concerning in Mahāpaṭṭhāna Pītitatika, in Paṭisandhikhaṇakhandha, Dham-

ma-saṅganīnikkhepakaṇḍa and in Atthakathā Atthasālinī, it is the way of study for searching of 

the reason for practice of insight development. 

 The practicing Insight development in Theravada Buddhism which is the four Founda-

tions of Mindfulness; Kāyānupassanā, Vedanānupassanā, Cittānupassanā, Dhammānupassanā, 

when a meditator practice in the right, his mind is developed and grow up. This is only path 

for the purification of beings, for the overpowering of sorrow and lamentation, for getting the 

wisdom and understanding the four Noble Truths, for the attainment in advanced.

 The cause of rising and falling of Passaddhi in the practice of insight development 

found that Passaddhi is one of imperfections; the cause of rising of Passaddhi is phenomena of 

calmness which is from faith. Because of more concentration is the result of less effort. The noting 

is not clear because of the power of concerntration, Passaddhi is failed. When the meditator 

has considered by wisdom that Passaddhi is raised, it dependent on condition arise Passaddhi, 

it always is importance, it rises and fall down. Knowing of Passaddhi effects to meditator has 

known the rising and falling of Passaddhi in the practice of insight development

Keywords: Cause the Rising, Passaddhi, Vipassanapavana

๑. บทน�า
 การเจรญิวปัิสสนาภาวนาทีป่รากฏในคมัภร์ีพทุธศาสนาเถรวาท เป็นการปฏบัิตวิปัิสสนากรรมฐานตาม

หลักสติปัฏฐาน ๔ เป็นแนวทางบรรลุอริยมรรค อริยผล ดังบทพระบาลีว่า “เอกายโน อย� ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตาน� 

วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน� สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสาน� อตฺถงฺคมาย ญายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยา ยทิท� 

จตฺตาโร สติปฏฺานา” ๓๑๙ “ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงโสกะและ

ปรเิทวะ เพือ่ดับทกุข์และโทมนสั เพือ่บรรลญุายธรรม เพ่ือท�าให้แจ้งนพิพาน ทางนี ้คอื สตปัิฏฐาน ๔ ประการ” ๓๒๐

ในปัจจุบันมีผู้แสวงหาทางอันประเสริฐ ได้เข้าอบรมตนตามส�านักปฏิบัติธรรมซ่ึงมีให้เลือกหลากหลาย มีแนว

 ๓๑๙ ม.ม. (บาล)ี ๑๒/๑๐๖/๗๗

 ๓๒๐ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑-๓๐๒.
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วิธีปฏิบัติและขั้นตอนที่แตกต่างกันไป ผู้ปฏิบัติอาจมีความสับสนว่าแนววิธีปฏิบัติและขั้นตอนเป็นอย่างไร จึง

จะท�าให้บรรลุธรรมได้อย่างถูกต้อง ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงตอบประเด็นปัญหานี้ แก่คณกโมคคัลลานพราหมณ์

ว่า เราสามารถเพ่ือจะบัญญัติการศึกษาโดยล�าดับ การกระท�าโดยล�าดับ การปฏิบัติโดยล�าดับ ในธรรมวินัยนี้ได้ 

เบื้องต้นทีเดียว จงเป็นผู้มีศีล ส�ารวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ ในกาลต่อมาย่อมแนะน�า ให้ยิ่งขึ้นไปว่าจงเป็นผู้

คุม้ครองทวารในอนิทรย์ี รูป้ระมาณในการบริโภคอาหาร ประกอบความเพียรเครือ่งต่ืนอย่างต่อเนือ่ง ประกอบด้วย

สติสัมปชัญญะ พักอยู่ ณ เสนาสนะอันเงียบสงัดเพื่อละนิวรณ์ ๕ บรรลุฌาน ๑-๔ ๓๒๑ เหตุเกิดเหตุดับปัสสัทธิใน

การเจรญิวปัิสสนาภาวนา เม่ือศกึษาและปฏบัิติอย่างเป็นขัน้ตอนตามวธิทีีพ่ระผูม้พีระภาคตอบมาแล้วนีจ้ะสามารถ

บรรลุธรรมได้ หากผู้ปฏบิติัพฒันาองค์ธรรมอนัเป็นมลูเหตแุห่งการบรรลธุรรมได้ ดงัทีพ่ระพทุธองค์ตรสัพระบาลว่ีา 

“จตตฺาโร สตปิฏฺานา” สต ิเป็นตวัประธานในสมัปยตุตธรรมท้ังหลายท่ีเกดิร่วมในการปฏบัิตวิปัิสสนาภาวนา ดงันัน้ 

องค์แห่งสมัโพชฌงค์จะมีบรบูิรณ์สมบูรณ์ได้สิง่ทีพ่งึกระท�าก็คือลงมอืปฏบิตัเิพ่ือหาประสบการณ์ทีแ่ท้จรงิโดยตรง 

ด้วยการระลกึรูใ้นธรรมอนัเป็นทีต่ัง้แห่งฐานทัง้สีข่องสต ิก็โดยการเจริญสตปัิฏฐานนัน่เอง ดงัท่ีพระพุทธองค์ตรัสไว้

ว่า ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ภิกษุที่เจริญอานา

ปานสติแล้ว ท�าให้มากแล้ว ย่อมบ�าเพ็ญสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ได้ ภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน ๔ แล้ว ท�าให้มากแล้ว

ย่อมบ�าเพ็ญโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ได้ ภิกษุที่เจริญโพชฌงค์ ๗ แล้ว ท�าให้มากแล้ว ย่อมบ�าเพ็ญวิชชาและวิมุตติ

ให้บริบูรณ์ได้ ๓๒๒ เพราะบุคคลไม่อาจบรรลุธรรมได้โดยการนั่งมองท้องฟ้า โดยการคิดค�านึง โดยการอ่านศึกษา

พระไตรปิฎก หรือปรารถนาเองว่าสภาวธรรมจะปรากฏขึ้นเองในใจ แท้จริงแล้วมีปัจจัยส�าคัญที่เป็นรากฐานของ

การบรรลุธรรมมากมายหลายอย่าง ปัจจยัเหล่านีม้ชีือ่ว่า โพชฌงค์ หรอืธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรสัรู ้๗ ประการ”

 เหตุเกิดเหตุดับปัสสัทธิในการเจริญวิปัสสนาภาวนา เป็นการฝึกชีวิตจิตใจของตนเองให้พัฒนาต่อไป 

พัฒนาจิต พัฒนาปัญญา ดังนั้น ผู้ที่ฝึกตนเองอย่างนี้คล่องดีแล้ว คุ้นดีแล้ว ไม่ว่าไปท�ากิจการงานอะไร ก็จะเป็น

อยู่และท�ากิจการทั้งหลายเหล่านั้น โดยมีสภาพจิตและลักษณะอาการที่ปฏิบัติหรือท�างานในแบบนี้ คือ ท�างาน

อย่างได้ผลดี ท�างานโดยมีความสุข มีจิตใจที่สบายตลอดเวลา ท�างานโดยมีสติชัดเจนส่งงานให้ปัญญาอย่างทัน

การณ์พาปัญญามาท�างานได้ดี สภาพจิตที่ท�างานมีปีติ มีความสุข มีปัสสัทธิ คือ องค์แห่งการรู้แจ้ง คือ ความสงบ

นั้นเอง ปัสสัทธิ ประกอบด้วย (๑) กายปัสสัทธิเจตสิก เป็นเจตสิกที่สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ท�าให้เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยสงบ 

ไม่ฟุ้งซ่าน (๒) จิตตปัสสัทธิ เป็นเจตสิกที่ท�าให้จิตที่เกิดร่วมด้วยสงบขณะที่พอใจอยู่คนเดียวเงียบๆ ไม่วุ่นวายนั้น 

ไม่ใช่สงบ ถ้าจิตขณะนั้นไม่เป็นไปในทาน ศีล ภาวนา สมถภาวนา คือ การอบรมเจริญความสงบจากอกุศลด้วย

ปัญญา วิปัสสนาภาวนา คอื การอบรมเจรญิปัญญารูล้กัษณะของสภาพธรรมท่ีปรากฏตามความเป็นจรงิ) ถ้าพอใจ

ที่จะอยู่คนเดียวเงียบๆ แม้ในป่า ก็เป็นโลภมูลจิตในขณะที่ไม่ใช่ทาน ศีล ภาวนา (กายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิ) 

เป็นสภาพเจตสิกที่ตรงกันข้ามกับอุทธัจจเจตสิก

 ผู้วจิยั จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาวจิยั เรือ่ง “เหตเุกิดเหตดุบัของปัสสัทธใินการเจรญิวปัิสสนาภาวนา” 

ซึง่ปัสสัทธเิป็นส่วนหนึง่ของสมัโพชฌงค์ ธรรมทีเ่ป็นองค์แห่งการตรสัรู ้ท่ีปรากฏในคัมภร์ีพุทธศาสนาเถรวาท และ

ผูว้จิยัต้องการศกึษาความหมายและความส�าคัญของปัสสทัธใินสมัโพชฌงค์ว่าเป็นอย่างไร มผีลต่อการบรรลธุรรม

อย่างไร ของผูป้ฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐาน โดยเน้นศกึษาวเิคราะห์เหตเุกดิเหตดุบัของปัสสัทธิในการเจริญวปัิสสนาท่ี

 ๓๒๑ ม.อ.ุ (ไทย) ๑๔/๗๔-๗๘/๗๘-๘๔. 

 ๓๒๒ ม.อ.ุ (ไทย) ๑๔/๑๔๗/๑๘๗.

๓๓๒
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้
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มต่ีอการบรรลธุรรมเป็นการเฉพาะ ซึง่ในประเด็นนี ้ผู้ศึกษาวจิยัได้ค้นคว้าหาหลักฐานท่ีเป็นหลักการของปัสสัทธท่ีิ

ปรากฎในสัมโพชฌงค์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ในการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้ทิ้งหลักปริยัติ และหลักปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังได้

ค้นคว้าหาหลกัเทยีบเคยีงผลการเจรญิปัสสทัธ ิคือ องค์แห่งการตรสัรู ้โดยการอธบิายเชือ่มโยงให้เหน็หลายๆ ด้าน

ตามหลักฐานที่มีปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเถรวาท

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาปัสสัทธิที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๒ เพื่อศึกษาการเจริญวิปัสสนาภาวนาที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๓ เพื่อศึกษาเหตุเกิดเหตุดับปัสสัทธิในการเจริญวิปัสสนาภาวนา

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
 การศกึษาเหตุเกดิเหตุดับปัสสทัธใินการเจรญิวปัิสสนาภาวนา การวจัิยครัง้นี ้เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ

ภาคเอกสาร (Documentary Research) โดยมุ่งศึกษาวเิคราะห์ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัเนือ้หาของการเกดิดบัปัสสทัธิ

ในการเจริญวิปัสสนาภาวนา ดังนี้

 ๓.๑ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary source) ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา 

ปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค

 ๓.๒ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary source) ได้แก่ และหนังสือ ต�ารา วารสาร 

บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ๓.๓ เรียบเรียงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องกับคัมภีร์พระไตรปิฎก

 ๓.๔ สรุปให้ตอบปัญหาการวิจัยที่ตั้งไว้

 ๓.๕ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

 ๓.๖ สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

๔. ผลการวิจัย
 จากการศกึษาวจัิยครัง้นี ้เม่ือแบ่งตามวตัถปุระสงค์ สามารถสรปุผลการวจิยัตามรายละเอยีดดังต่อไปน้ี

 ๔.๑ ปัสสทัธ ิความสงบกาย สงบใจความสงบระงบั อนัเป็นไปเพือ่ความตรสัรู ้เพือ่นพิพาน สมาธ ิความ

มีใจตั้งมั่น จิตแน่วแน่ในอารมณ์ อันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน 

 ปัสสัทธินั้นมีอยู่ด้วยกัน ๒ ประการ คือ

 ๑) กายปัสสัทธิ ความสงบกายคือเจตสิก เพราะการเจริญสมถะและวิปัสสนา 

 ๒) จิตตปัสสัทธิ ความสงบจิต เพราะการสงบเจตสิกและการเจริญสมถะและวิปัสสนา

 จิตตปัสสัทธิ คือ ความสงบจิตมีอยู่ การท�าให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในความสงบกาย และความสงบ

จตินัน้ นีเ้ป็นอาหาร (ย่อมเป็นไป) เพือ่ความเกดิแห่งปัสสัทธสัิมโพชฌงค์ท่ียังไม่เกดิ หรอืเป็นทางเพ่ือความไพบลูย์ 

เจริญบริบูรณ์เต็มที่แห่งปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ที่เกิดแล้ว ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ คือ ธรรม ๗ 

ประการ ย่อมเป็นทางเกิดปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ คือ

 ๑) เสพโภชนะอันประณีต 

๓๓๓
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 ๒) เสพฤดูเป็นที่สบาย 

 ๓) เสพอิริยาบถเป็นที่สบาย 

 ๔) ประกอบความเป็นกลาง 

 ๕) เว้นบุคคลผู้ไม่สงบกาย 

 ๖) เสพบุคคลผู้สงบกาย 

 ๗) น้อมจิตไปในปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นั้น

 จรงิอยู ่ผูเ้จรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ เม่ือบรโิภคโภชนะเป็นทีส่บายอันประณตีหมดจดกด็ ีเสพฤดเูป็นที่

สบาย ไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาว ฤดูร้อน เสพอิริยาบถ เป็นที่สบายไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถ ยืนเป็นต้นก็ดี ย่อมเกิดความ

สงบได้ แต่ค�านัน้ ท่านมิได้กล่าวหมายถงึบุคคลผูเ้ป็นมหาบรุษุซึง่ทนฤดแูละอิรยิาบถ เป็นทีส่บายเมือ่ผูท้ีม่ฤีด ูและ

อิริยาบถที่ถูกกันและไม่ถูกกัน เว้นฤดูและอิริยาบถที่ไม่ถูกกันเสียแล้ว เสพฤดูและอิริยาบถท่ีถูกกัน ปัสสัทธิสัม

โพชฌงค์ย่อมเกิดได้ การพิจารณาถึงความที่ตนและคนอื่นมีกรรมเป็นของๆ ตน เรียกว่า ประกอบความเป็นกลาง 

ปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ย่อมเกดิได้ด้วย ประกอบความเป็นกลางอนันี ้เมือ่เว้นบคุคลผูม้กีายไม่สงบ เช่นเทีย่วเบยีดเบยีน

สัตว์อื่นด้วยเครื่องประหาร มีก้อนดิน และท่อนไม้เป็นต้น ก็ดี เสพบุคคลผู้มีกายสงบ ส�ารวม มือ เท้า ก็ดี มีจิตน้อม

โน้มเอียงไปเพื่อให้เกิดปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ในอิริยาบถมี ยืน นั่ง เป็นต้น ก็ดี ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมเกิดได้เช่นกัน

 ๔.๒ ค�าว่า “สติปัฏฐาน” ๓๒๓ เป็นศัพท์สมาสที่มาจากศัพท์ ๒ ศัพท์ คือ สติ + ปัฏฐาน “สติ” แปลว่า 

การระลึกรู้ เป็นปัจจุบันเฉพาะหน้า ค�าว่า “ปัฏฐาน” แปลว่า เข้าไปตั้ง เพราะฉะนั้น “สติปัฏฐาน” แปลว่า ธรรม

เครื่องระลึกที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง หมายถึง สติที่ตั้งมั่น ได้แก่ สติ เจตสิก พร้อมสัมปยุตตธรรม อีกนัยหนึ่ง “สติ

ปัฏฐาน” แปลว่า ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ หมายถึง อารมณ์ของสติ ได้แก่ กาย เวทนา จิต ธรรม วิปัสสนาสติปัฏ

ฐาน คือ หลักการใช้สติ และปัญญาก�าหนดรู้ สภาวธรรมทางกาย เวทนา จิต ธรรม ตามความเป็นจริงว่า จนหยั่งรู้

ถงึความเปลีย่นแปลง แปรปรวนไปของสภาวธรรมทัง้หลายว่า ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ ไม่ใช่สตัว์ ไม่ใช่บคุคลตวัตนเราเขา 

จนเกดิปัญญาตัง้แต่วปัิสสนาญาณที ่๑ นามรปูปรจิเฉทญาณไปจนถงึวปัิสสนาญาณที ่๑๖ ปัจจเวกขณญาณหมาย

ถึง ปัญญารู้ รูปนาม เป็นไตรลักษณ์ จนเกิดปัญญาเป็นขั้นๆ ๑๖ อย่าง การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ๓๒๔ ถือว่า เป็นการ

ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานซึ่งปรากฏในมหาสติ-ปัฏฐานสูตร ๓๒๕ เป็นพระสูตรที่ใหญ่มีความยาวละเอียดที่สุด ซึ่ง

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนการปฏิบัติกรรมฐานไว้ สติปัฏฐาน คือ ที่ตั้งของสติ หรือการตั้งสติก�าหนดพิจารณาเบญจ

ขันธ์ เพื่อให้รู้ให้เข้าใจสภาวะตามความเป็นจริง แบ่งวิธีการปฏิบัติออกเป็น ๔ หมวด คือ

 ๑. กายานปัุสสนาสตปัิฏฐาน การมสีตเิข้าไปต้ังตามดกูาย เพ่ือให้เห็นว่ากายนีสั้กแต่ว่าเป็นกายเท่านัน้ 

ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา คือ การก�าหนดรูปล้วนๆ (ก�าหนดรูปขันธ์)

 ๒. เวทนานปัุสสนาสตปัิฏฐาน การมสีตเิข้าไปตัง้ตามดเูวทนา เพือ่ให้เหน็ว่าเวทนานีส้กัแต่ว่าเป็นเวทนา

เท่านั้น ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา คือ การก�าหนดนามล้วนๆ (ก�าหนดเวทนาขันธ์)

 ๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน การมีสติเข้าไปตั้งตามดูจิต เพื่อให้เห็นว่าจิตน้ีสักแต่ว่าเป็นจิตเท่านั้น 

ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา คือ การก�าหนดนามล้วนๆ (ก�าหนดวิญญาณขันธ์)

 ๓๒๓ พระโสภณมหาเถระ (มหาสสียาดอ), มหาสตปัิฏฐานสตูร ทางสูพ่ระนพิพาน, แปลโดยพระคนัธ- สาราภวิงศ์, (กรงุเทพมหานคร: 

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ไทยรายวนัการพมิพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๒๔.

 ๓๒๔ จฑุามาศ วารแีสงทพิย์, “การศกึษาพฒันาการของวปัิสสนากมัมฏัฐานในประเทศไทย”, สารนพินธ์พทุธศาสตรดษุฎบีณัฑิต, 

(บัณฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๒), หน้า ๔๒-๔๘.

 ๓๒๕ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๓๗๒-๔๐๕/๓๐๑-๓๔๐.

๓๓๔
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 ๔. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน การมีสติก�าหนดพิจารณาธรรม เพื่อให้เห็นว่าธรรมนี้สักแต่ว่าเป็นธรรม

เท่านั้น ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา คือ การมีสติก�าหนดทั้งรูป และนาม (ก�าหนดขันธ์ ๕) ๓๒๖ ใจความแห่ง

สติปัฏฐาน ๔ 

 การเจริญวิปัสสนาภาวนา คือ การเรียนรู้รูปนามตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ได้แก่ การพิจารณาดูกาย 

เวทนา จิต และธรรม อันได้แก่ รูปธรรมและนามธรรม พระพุทธองค์ทรงสอนให้เจริญสติและปัญญา เพื่อมารู้แจ้ง

ความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกว่า เป็นเพียงรูปกับนามเท่านั้น และปัญญาที่เข้าไปรู้ถึงสภาวะลักษณะรูป

นามโดยความเป็นไตรลักษณ์ คือไม่เที่ยง เพราะเกิดดับตลอดเวลา เป็นทุกข์ เพราะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ เป็น

อนัตตา เพราะไม่ใช่ตัวตน บังคับบัญชาไม่ได้ ปัญญาที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า “วิปัสสนาปัญญา” การปฏิบัติวิปัสสนานั้น 

อธิโมกข์เกิดจากการเจริญวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน เป็นการปฏิบัติที่เน้นสติเป็นใหญ่ในการก�าหนดระลึกรู้รูป

นาม ซึ่งเมื่อขยายออกไปแล้วได้แก่ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาท 

๑๒ ธรรมเหล่านี้เรียกว่า วิปัสสนาภูมิ หมายถึง อารมณ์ของวิปัสสนา ที่ชื่อว่า วิปัสสนา หมายถึง สภาวะการรู้แจ้ง

ในอารมณ์ดงักล่าวโดยความเป็นของไม่เทีย่ง เป็นทุกข์ และ ไม่สามารถบงัคับบญัชาได้ เม่ือผู้ปฏบิตักิ�าหนดรปูนาม

โดยความเป็นไตรลักษณ์ได้อย่างชัดเจนเช่น ขันธ์ ๕ โดยลักษณ์ ๕๐ อย่างตามหลักทางศาสนา ก็จะเกิดความเชื่อ

มั่นศรัทธาในแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว โดยมีสติระลึกรู้อยู่ในรูปนามที่

 ๔.๓) ปัสสัทธิ ได้แก่ วิปัสสนาปัสสัทธิ เกิดความสงบทั้งกายและใจ รู้สึกเย็นไปทั้งร่าง ตัวเบา ไม่หนัก 

ไม่แข็งกระด้าง อ่อนสลวย ทุกขเวทนาไม่มีเลย แม้ใจก็เช่นเดียวกัน เป็นจิตสงบ จิตเบา จิตอ่อน และจิตตรง เป็น

ความสงบอย่างยิ่ง เสวยความยินดีอย่างที่มนุษย์ธรรมดาสามัญไม่เคยพบ มีสาธกพยานว่า 

 สูญฺญาคาร� ปวิฏฺสฺส สนฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน อมานุสี รตี โหติ สมฺมา ธมฺม� วิปสฺสโต ยโต สมฺมสติ ขนฺธาน� 

อุทยพฺพย� ลภเต ปีติปามุชฺช� อมต� ต� วิชานต�.

 ภกิษผุูเ้ข้าไปอยูเ่รือนว่าง เหน็แจ้งธรรมด้วยด ีย่อมประสบความยนิดท่ีีมนษุย์ธรรมดาสามัญไม่อาจพบ

ได้ ขณะที่ถึงอุทยัพพยญาณย่อมพบความปีติปราโมทย์ ฉะนั้นเป็นอมฤติส�าหรับผู้ใดได้เห็นแจ้งอยู่ เรียกสั้นๆ คือ 

ความสงบทั้งร่างกายและจิตใจอันเกิดขึ้นเพราะวิปัสสนา

 ปัสสทัธเิจตสกิ ทีมี่ความสงบกายสงบใจในการเจรญิวปัิสสนาภาวนา ผูเ้จรญิวปัิสสนาภาวนา เมือ่มสีติ 

มีปัญญา มีวิริยะอย่างจริงจัง จนเกิด ปีตินั้น ขณะนั้น ปีติมีก�าลังกล้า ท�าให้จิตใจตื่นเต้นมาก ต่อเมื่ออาการตื่นเต้น

ในปีติ สงบลงแล้ว ปัสสัทธิก็มีก�าลังขึ้น ท�าให้จิตและเจตสิกมีความเยือกเย็น สงบ ประณีต ถ้าอาการอย่างนี้มีมาก

ไป ก็อาจจะท�าให้ส�าคัญคิดผิดไปว่า ความสงบนี้แหละ คือพระนิพพาน เหตุนี้ปัสสัทธิจึงจัดเป็นวิปัสสนูปกิเลส 

คือ เป็นเครื่องเศร้าหมองของ วิปัสสนาประการหนึ่งในจ�านวนทั้งหมด ๑๐ ประการ ปัสสัทธิอย่างนี้ไม่ใช่ปัสสัทธิ 

สัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ต้องเป็นไปในอารมณ์ไตรลักษณ์แห่งรูปนาม ปัสสัทธิที่เกิดขึ้นด้วยอ�านาจแห่ง

วิปัสสนาภาวนา ย่อมท�าลายความกระด้างกาย และ ความเร่าร้อนใจเสียได้ ซึ่งเป็นไปเพียงเพื่อการหลีกเลี่ยงสิ่ง

ไร้สารประโยชน์ ๑๒ วิธี ดังนี้

 ๑. ควรมีสติประกอบด้วย ความเคารพต่อผลของการปฏิบัติตาม และการไม่ก้าวล่วงค�าสอนของพระ

ตถาคต

 ๒. ควรมีสติระวังรักษาร่างกายให้อยู่ในอาการสงบนิ่ง (ถ�้าไม่จ�าเป็นต้องท�ากิจใด)

 ๓. ถ้ามีกิจการที่ต้องท�าเกิดขึ้น ไม่ควรลงมือโดยทันที ชั้นแรกควรอยู่นิ่งก่อน ทั้งนี้เพราะจ�าเป็นต้องใช้

 ๓๒๖ ม.ม.ู (ไทย) ๑๐๕-๑๓๘/๑๐๑-๑๓๑.

๓๓๕
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สติที่มีก�าลังมากขึ้นอีก (เพื่อน�าไปใช้กับการงานที่คอยอยู่) ควบคุมความปรารถนาไว้ให้ได้ แล้วน�าสติไปใช้กระท�า

การด้วยความรอบคอบ

 ๔. ควรมสีตคิวบคมุร่างกาย ถ้ามสีิง่รบกวนใด ๆ  เกดิขึน้ เช่น เม่ือมีงานสนกุรืน่เรงิ หรอืเม่ือมีภยัอันตราย 

เป็นต้น

 ๕. ควรมีสติเฝ้าตามดูอิริยาบถทั้งสี่

 ๖. ควรมีสติเฝ้าดูความคล่องแคล่วของอิริยาบถเป็นครั้งคราว เพื่อป้องกันมิให้เกิดความวิปริตผิดรูป

ร่างขึ้นในอิริยาบถนั้น

 ๗. เม่ือก�าลงัพดูควรมสีตริะวงัมใิห้มกีารเคลือ่นไหวของมือ เท้า ศีรษะ หรอืการเปล่ียนแปลงความรูสึ้ก

บนใบหน้ามากเกินไป หรือในลักษณะที่ไม่สมควร อันเนื่องจากดีใจเกินไป ความอวดดี ความตื่นเต้น และความ

ล�าเอียง เป็นต้น

 ๘. ควรมีสติพูดด้วยเสียงซึ่งผู้ฟังเข้าใจได้ชัดแจ้ง และไม่ดังเกินไป มิฉะนั้นจะกลายเป็นที่หยาบคาย

 ๙. เมื่อต้องประสบสถานการณ์ยุ่งยากในการพบปะกับคนที่มีการศึกษาต�่า ควรมีสติพยายาม ท�าให้

ความคิดของตนเองเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่เข้าใจส�าหรับผู้อื่น

ควรมีสติระลึกไว้ว่าจิตนั้นเหมือนกับช้างตกมัน จะต้องล่ามไว้กับเสาคือ ความสงบภายในตลอดเวลา

 ๑๐. ควรมีสติพิจารณาตรวจตราสภาพจิตของตนตลอดทุก ๆ ขณะ

 ๑๒. เมื่ออยู่ในหมู่ชนกลุ่มใหญ่ ควรระลึกถึงกฎต่าง ๆ ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ เพื่อรักษาความมีสติไว้ 

ถึงแม้ว่าจะต้องยอมสละเลิกกิจกรรมอื่น ๆ เสียเลยก็ตามการพัฒนาสติ สัมปชัญญะ และความเพียรนั้น จ�าเป็น

ต้องศึกษาถึงอุปสรรค หรือ สิ่งที่จะขัดขวางการพัฒนาตน เช่น ความเป็นผู้ชอบการงาน การพูดคุย การนอน การ

คลกุคลกีบัหมูค่ณะ ความไม่ส�ารวมอนิทรย์ี เป็นต้น เพือ่หลีกเลีย่งสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นอปุสรรคดงักล่าว ๓๒๗ ปัสสทัธสิมั

โพชฌงค์จะเกิดได้ด้วยอุปการะธรรม ๗ ประการ คือ

 ก. บริโภคอาหารที่สมควร ทั้งปริมาณและคุณภาพ

 ข. แสวงหาที่ที่มีอากาศพอเหมาะพอสบาย

 ค. ใช้อิริยาบถที่สบาย

 ง. พิจารณารู้ว่ากรรมนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตน

 จ. เว้นจากผู้ที่ไม่มีสีล

 ฉ. สมาคมกับผู้ที่มีกาย วาจา ใจ สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน

 ช. หมั่นเจริญสติปัฏฐานเนือง ๆ

 เมื่อบริบูรณ์ด้วยธรรมเหล่านี้แล้ว ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดก็ย่อมจะเกิด ขึ้นองค์ธรรมของ

ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ได้แก่ ปัสสัทธิเจตสิก ที่ใน ติเหตุกชวน จิต ๓๔

๕. สรุป
 งานวิจัยเรื่อง “เหตุเกิดเหตุดับของปัสสัทธิในการเจริญวิปัสสนาภาวนา” นี้ ผู้วิจัยพบประเด็นค�าตอบ

ที่สอดคล้อง และรองรับกับวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ ดังต่อไปนี้

 ปัสสทัธิแห่งจิตทีป่รากฏในคมัภร์ีทางพระพุทธศาสนาเถรวาท นัน้ ผูว้จิยัพบว่า ค�าว่า จติ มโน วญิญาณ 

 ๓๒๗ พระญาณโปนกิเถร, หวัใจกรรมฐาน, พ.อ.นายแพทย์ ชาญ สุวรรณวภิชั(แปล), (กรงุเทพฯ: บริษทัศกึษิตสยามจ�ากัด, ๒๕๒๘), หน้า ๑๗๕.

๓๓๖



336 337
การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

นั้น ได้มีการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้ากันมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลแล้ว จิต มโน วิญญาณ เป็นอย่างเดียวกันในด้าน

สภาวะ แต่จิตนั้นมีชื่อเรียกต่างกัน คือ จิต มโน มานัส หทัย ปัณฑระ มนายตนะ มนินทรีย์ วิญญาณ วิญญาณ

ขันธ์ มโนวิญญาณธาตุ ปัสสัทธิแห่งจิตหรือจิตที่หลุดพ้นเป็นอิสระจากกิเลสจิตนั้น เกิดจากการฝึกอบรมทางกาย 

วาจา จิตใจ และปัญญา ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป จนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือความหลุดพ้น เมื่อวิเคราะห์แล้วมี

อยู่ ๓ ประการ คือ

 ๑. จิต เป็นปัสสัทธิจากกิเลสด้วยกายภาวนาหรือภาวิตกาโย คือ ความเป็นอิสระที่เกิดจากพัฒนาการ

ทางกาย ให้มสีขุภาพแขง็แรง มบีคุลกิภาพทีส่งบด้วยอานภุาพแห่งศีลภาวนาหรอืภาวติสีโล คือการประพฤตสุิจรติ

ทางกาย ประกอบสัมมาอาชีวะหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ มีความสุจริตทางวาจา ไม่กล่าวค�าพูดส่อเสียดขัดแย้ง

และแตกร้าวกนั พฒันาการทางสงัคม ส่งเสรมิคนให้สมัครสมานกนัสร้างสรรค์ภราดรภาพให้เกดิขึน้ในสังคม ได้แก่ 

ความเป็นอิสระที่เกิดจากการสัมพันธ์กันของสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะเมื่อว่าโดยสาระ คือ

ความสังวรในพระปาติโมกข์ รักษาระเบียบวินัยประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบททั้งหลายให้เป็นเอกลักษณ์เดียวกัน 

ส�ารวมอินทรย์ีระวงัไม่ให้อกุศลธรรมครอบง�าจติใจในเม่ือรบัรูอ้ารมณ์ทาง ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ มีความเป็นอิสระ

บริสุทธิ์แห่งอาชีวะหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบธรรมไม่หลอกลวงผู้อื่นเลี้ยงชีพ มี อัตลักษณ์ที่เป็นอิสระจากบริโภค

นยิมใช้สอยปัจจัย ๔ ตามอตัภาพพอสมควรแก่ภาวะฐานะ มจีติเป็นอิสระจากวตีกิมกเิลส ด�ารงตนอยูด้่วยด ีมชีีวติ

ทีเ่กือ้กูลท่ามกลางสภาพแวดล้อมทีต่นมีส่วนร่วมช่วยสร้างสรรค์ อยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นอย่างผาสกุจนเกดิภราดรภาพ

ขึ้นในสังคม จัดเป็นอิสรภาพทางกายและอิสรภาพทางสังคม สงเคราะห์เข้าในอธิศีลสิกขา

 ๒. จิต เป็นปัสสัทธิจากกิเลสด้วยจิตตภาวนาหรือภาวิตจิตโต คือ ความเป็นอิสระที่เกิดจากพัฒนาการ

ทางจิต ความเป็นอิสระหมดจดแห่งจิตที่เกิดจากพัฒนาการด้านคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ได้แก่ ความเป็น

อสิระทีเ่กดิจากการสมัพนัธ์กนัของสมัมาวายามะสมัมาสต ิและสมัมาสมาธ ิเมือ่ว่าโดยสาระ คือ การพัฒนาคุณภาพ

ของจติให้เกดิขณกิสมาธ ิมสีมรรถภาพพอเป็นปทัฏฐานแห่งวปัิสสนา หรอืพัฒนาสมรรถภาพของจติให้มีศักยภาพ

ทีเ่ปน็เอกภาพมีอารมณ์หนึ่งเดยีวด้วยรปูฌาน ๔ อรปูฌาน ๔ มจีติปราศจากกเิลสทีก่่อความขุน่มัวเศร้าหมองเป็น

อิสระจากนิวรณ์ธรรม มีจิตเป็นอิสระจากปริยุฏฐานกิเลส จัดเป็นอิสรภาพทางจิต สงเคราะห์เข้าใน อธิจิตตสิกขา

 ๓. จิต เป็นอสิระจากกเิลสด้วยปัญญาภาวนาหรอืภาวติปัญโญ คือ ความเป็นอิสระหมดจดแห่งทฏิฐ ิที่

เกดิจากพฒันาการทางปัญญา ความเป็นอสิระทีเ่กดิจากพัฒนาการด้านคุณภาพและสมรรถภาพของปัญญา ได้แก่ 

ความเป็นอสิระทีเ่กดิจากการสมัพนัธ์กนัของสมัมาทฏิฐแิละสมัมาสงักปัปะ เมือ่ว่าโดยสาระ คือ การพัฒนาทางด้าน

ปัญญาให้มคีณุภาพสงูสดุ ด้วยการฝึกอบรมปัญญาให้มศัีกยภาพทีจ่ดัเป็นวปัิสสนาญาณอันเป็นความรูท้ีท่�าให้เกดิ

ความเหน็แจ้ง เรยีกว่าญาณทัสสนวสิทุธ ิและวิมตุตญิาณทัสสนะ เป็นญาณทีม่สีมรรถภาพทีช่�าระจติให้บริสทุธิห์ลดุ

พ้นเป็นอิสระจากกิเลสโดยสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพที่รู้แจ้งชัดตามสภาพความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งหลายว่า

เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นของไม่ใช่ตัวตน ไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีปัญญา

ญาณหยั่งรู้อริยสัจ ๔ เป็นอิสระหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายมีจิตเป็นอิสระจากอนุสัยกิเลส พบกับสันติภาพแห่ง

ชีวิตอย่างแท้จริง เป็นอิสระจากภพและสังสารวัฏได้อิสรภาพแห่งการไม่ต้องกลับมาเกิดอีก จัดเป็นอิสรภาพทาง

ปัญญา สงเคราะห์เข้าในอธิปัญญาสิกขา เป็นต้น

๓๓๗
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๖ ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาเรื่อง “เหตุเกิดเหตุดับของปัสสัทธิในการเจริญวิปัสสนาภาวนา” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 

ดังนี้

 ๑. ภาครัฐควรน�าแนวคิดเรื่องปัสสัทธิ คือ ความสงบ หรือความสันติแห่งจิตมาเป็นนโยบายสร้างแรง

จูงใจให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการบริหารและประกอบการงานในชีวิตประจ�าวันด้วยจิตที่เป็นอิสระ

 ๒. ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมให้ข้าราชการมีโอกาสได้ศึกษาและอบรมทางด้านจิตใจตามหลักสติ

ปัฏฐาน ๔

 ๓. คณะสงฆ์ควรมีนโยบายส่งเสริมโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ให้พระภิกษุและคฤหัสถ์ เพื่อ

สร้างบคุลากรด้านวปัิสสนากรรมฐานให้เพยีงพอต่อความต้องการของสงัคม เนือ่งจากปัจจุบนันีผู้มี้ความเชยีวชาญ

ด้านการเผยแผ่มีน้อย และหาผู้ที่มีความรู้ด้านวิปัสสนากรรมฐานมีน้อยในปัจจุบันนี้

 ๔. ภาครัฐและคณะสงฆ์ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรเอกชนที่ด�าเนินงานด้านการ

อบรมจิตใจ และเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม

 ๖.๑ ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ

 ๑. ภาครัฐควรอนุญาตให้ข้าราชการลาปฏิบัติธรรมในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันเฉลิม

พระชนมพรรษาได้ อย่างน้อย ๓ วัน หรือในแต่ละเดือนควรมีการอบรม ๑ ครั้ง เป็นต้น 

 ๒. คณะสงฆ์ควรเพิม่จ�านวนส�านกัปฏบัิติธรรมให้ครอบคลมุทุกอ�าเภอในประเทศไทย เน้นคุณภาพทัง้

ด้านวิชาการ ความสะอาด และความสงบ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 ๓. มหาวทิยาลยัสงฆ์ควรมส่ีวนร่วมในการฝึกอบรมและสร้างบคุลากรด้านวปัิสสนาจารย์ให้ครอบคลุม

ทุกภูมิภาค

 ๔. วัดควรมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติจิตภาวนาที่เด่นชัดมีรูปแบบเฉพาะที่ชัดเจน ให้ความส�าคัญ

และส่งเสริมการปฏิบัติกรรมฐานแก่บุคลากรภายในวัด และชุมชนโดยรอบให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

 ๖.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ๑. ควรศึกษาเรื่องกายปัสสัทธิและจิตปัสสัทธิที่น�าไปสู่การพัฒนาชีวิตของเยาวชน หรือข้าราชการ

ทั่วไปให้ได้รับการฝึกอบรมอย่างไร

 ๒. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบปัสสทัธกิบัจิตว่าเป็นสิง่เดยีวกนัหรอืไม่อย่างไรของพุทธทาสภกิขกุบัจิตเป็น

อิสระของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

 ๓. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบปัสสทัธิในมมุมองของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขกัุบปัสสัทธท่ีิปรากฏในพระพุทธ

ศาสนาว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

 ๔. ควรศึกษาว่าปีติมีส่วนส�าคัญต่อการเกิดปัสสัทธิในพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างไร

๓๓๘
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การให้ค�าปรึกษาเชิงพุทธ: กรณีละครโทรทัศน์ “วัยแสบสาแหรกขาด” 

Buddhist Counseling: A Case of TV Movie “Wai Sab Sa Raek Kad”

นางสาวแสงเดือน โพธิ์กัณฑ์ *

ดร. แม่ชีกาญจนา เตรียมธนาโชค, ดร. แม่ชีทัศนา จิรสิริธรรม **

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ

ให้ค�าปรึกษา และเพื่อวิเคราะห์การให้ค�าปรึกษาเชิงพุทธ กรณีละครโทรทัศน์ วัยแสบสาแหรกขาด เป็นงานวิจัย

เชิงเอกสาร

 ผลการวิจัยพบว่า แนวคิด ทฤษฎี หลักการ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ค�าปรึกษา เป็น

กระบวนการช่วยเหลือให้คนสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วยทฤษฎีและหลักการให้ค�า

ปรึกษา ได้แก่ ๑) ทฤษฎีการให้ค�าปรึกษาเชิงพฤติกรรมนิยม (Behavioral Counseling Theory) มีหลักการว่า

บุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ๒) ทฤษฎีการให้ค�าปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Counseling 

Theory) มีหลักการว่าบุคคลจะสามารถแก้ปัญหาได้ต้องกล้าเผชิญความจริง และ ๓) ทฤษฎีระบบครอบครัว 

(Family System Theory) มีหลกัการมุ่งให้ความส�าคญักบัการปฏสิมัพันธ์ของบคุคลทกุคนในครอบครวั โดยมอง

ปัญหาเป็นสิง่ทีเ่กดิจากทกุคน ผูใ้ห้ค�าปรกึษาและผูร้บัค�าปรกึษาประยกุต์ใช้หลกัธรรม สงัคหวตัถ ุ๔ และอิทธบิาท 

๔ ส่วนการวเิคราะห์การให้ค�าปรกึษาเชงิพทุธ กรณีละครโทรทัศน์ วยัแสบสาแหรกขาด พบว่าการให้ค�าปรกึษาถกู

ก่อตัง้ข้ึนเป็นโครงการพเิศษชือ่ว่า “ผกูสาแหรก” เป็นการให้ค�าปรกึษาเชงิรกุ ด้วยการปรบัเปลีย่นให้ผูใ้หญ่หนัหน้า

เข้าหากันและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้กับเด็กนักเรียน โดยไม่รอให้เด็กเดินเข้ามาหา 

 

ค�าส�าคัญ: การให้ค�าปรึกษาเชิงพุทธ, ละครโทรทัศน์, วัยแสบสาแหรกขาด 

ABSTRACT

 The objectives of this study are: to study concepts, principles, theories and Buddhist 

teachings related to counseling, and to analyse the Buddhist counseling, a case study of TV 

movie “Wai Sab Saraek Kad”. Documentary research method was used.

 * นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

 ** อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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 The results show that concepts, principles, theories and Buddhist teachings related 

to counseling is a process of helping the counselees to solve their own problems. The theories 

in this research, for instance, are 1) Behavioral Counseling Theory: its principle is persons are 

able to change their behavior, 2) Reality Counseling Theory: its principle is persons are able to 

solve the problem if they accept reality, and 3) Family System Theory: its principle is focus on 

the relationship for all people in the family. The problem comes from everyone. The counselor 

and counselee were applied the Buddhist teachings, named Sangaha-vatthu 4 and iddhipada. 

Regarding to the Buddhist counseling, a case of TV Movie “Wai Sab Sa Raek Kad”, it found out 

that the “sling tying” program is the proactive approach in counseling. Adults are getting together 

before the children reach out for help. 

Keywords: Buddhist Counseling, TV Movie, “Wai Sab Sa Raek Kad”

๑. บทน�า 

 ครอบครัวเป็นสังคมที่มีขนาดเล็กและส�าคัญที่สุด เนื่องด้วยเป็นเบ้าหลอมที่มีผลต่อการเรียนรู้และ

การเติบโตของมนุษย์ ตลอดทั้งมีผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศโดยรวม ๓๒๘ เมื่อเกิดปัญหาในครอบครัว จึง

กลายเป็นเหตุแห่งความไม่สมประกอบของสังคม บางครั้งการที่ลูกมีพฤติกรรมการแสดงออกไม่เหมาะสม สาเหตุ

ส่วนหนึ่งจะมาพ่อแม่เสมอ โดยพฤติกรรมของลูกที่แสดงออกเป็นเพราะต้องการให้พ่อแม่หรือสังคมสนใจ หากไม่

ได้รับการสนองตอบอาจจะแสดงออกมาในรูปแบบที่เป็นปัญหาร้ายแรงอย่างอื่นตามมาในภายหลัง

 การเปลีย่นแปลงในสงัคมตามกระแสโลกาภวิฒัน์ ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ในครอบครวั ๓๒๙ จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ล่าสุด

ในปี ๒๕๕๗ มีรายงานข้อมูลคู่จดทะเบียนสมรสใหม่ทั่วประเทศ ๒๙๖,๒๕๘ คู่ และมีคู่สมรสเก่าจดทะเบียนหย่า 

๑๑๑,๘๑๐ คู่ การจดทะเบียนหย่าเพิ่มสูงกว่าเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้วคือ พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงร้อยละ ๒๓ สาเหตุการหย่าร้าง

มพีืน้ฐานมาจากทัง้ ๒ ฝ่ายทีถ่กูกดดันทัง้ความเครียดจากงานและค่านยิมใหม่ในการพ่ึงล�าแข้งตวัเอง ความอดทน

จึงน้อยลง และคิดว่าไม่จ�าเป็นต้องพึ่งชีวิตคู่ ๓๓๐ ผลกระทบของการหย่าร้างส่งผลกระทบต่อจิตใจของลูกๆ ตลอด

จนสภาพเศรษฐกิจและสังคมด้วย

 ค�าสอนในพระพทุธศาสนาถอืว่า ชวีติทีเ่ป็นอยูอ่ย่างดแีละมคีวามสขุทีส่ดุคือ ชวีติท่ีกล้ารบัรูต่้อปัญหา

ทุกอย่าง ตั้งทัศนคติและจัดการแก้ไขที่ถูกต้องต่อปัญหาเหล่านั้น พระพุทธองค์ตรัสว่า “...สัตว์ผู้จะกล่าวอ้างว่า 

ตนเองไม่มีโรคทางใจตลอดระยะเวลาแม้ครู่เดียว หาได้โดยยาก ยกเว้นท่านผู้หมดกิเลสแล้ว...” ๓๓๑ ด้วยเหตุนี้

 ๓๒๘ กระทรวงพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์, ครอบครวัไทย, [ออนไลน์], แหล่งทีม่า: https://www.m-society.go.th/article_

attach/3768/4500.doc [๒๐ เมษายน ๒๕๕๙].

 ๓๒๙ ศภุชัย ปิตกิลุตงั, นพ., การประชมุวชิาการอนามยัครอบครวัแห่งชาต ิครัง้ที ่๖, [ออนไลน์], แหล่งทีม่า: http://ns2.ph.mahidol.ac.th/

phklb/knowledgefiles/_21.pdf [๒๑ เมษายน ๒๕๕๙]. 

 ๓๓๐ พรรณพิมล วปิลุากร, พญ., ครอบครวัไทยแนวโน้มเปราะบาง, [ออนไลน์], แหล่งทีม่า: http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.

aspx?NewsID=9580000043047 [๒๑ เมษายน ๒๕๕๙].

 ๓๓๑ อง.ฺจตกุกฺ. (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๑๗.

๓๔๑
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สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนเป็นข้อแรกก็คือ ความทุกข์ อันเป็นปัญหาที่มนุษย์พึงรับรู้และจัดการแก้ปัญหาอย่าง

ถูกต้อง ๓๓๒ การหย่าร้างจึงเป็นเพียงการตัดสินใจที่จะสิ้นสุดหนึ่งปัญหาระหว่างคนสองคนแต่อาจจะเป็นจุดเริ่ม

ต้นของปัญหาใหม่ทีจ่ะเกิดขึน้ทางจติใจของลกู มรีายงานวจิยัพบว่าปัญหาความก้าวร้าวของวยัรุ่นส่วนใหญ่มาจาก

ครอบครวัทีม่ปัีญหาพ่อแม่เลกิกนัหรอืหย่าร้าง นอกจากนี ้ยังรวมถงึลักษณะพฤตกิรรมต่อต้านสังคม (Anti-Social 

Behavior) เช่น มีนิสัยใจร้อน ดื้อรั้น ไม่ชอบเรียนหนังสือ และมักแสดงพฤติกรรมที่มีปัญหา เช่น ชกต่อยกับเพื่อน 

ทะเลาะกับผู้ปกครอง ๓๓๓

 ละครโทรทัศน์เรื่องวัยแสบสาแหรกขาดเป็นการสะท้อนปัญหาครอบครัวในสังคมยุคปัจจุบัน ซ่ึงได้

เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการสืบค้นลงไปที่สาเหตุแล้วท�าการแก้ไข ๓๓๔ โดยได้รับรางวัลประเภท “รางวัล

สื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว” จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ ในงานวันครอบครัวประจ�าปี ๒๕๕๙ และ “รางวัลละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น” จากชมรมส่งเสริม

โทรทัศน์ มูลนิธิอาจารย์จ�านง รังสิกุล และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในการจัดงานโทรทัศน์ทองค�าครั้งที่ ๓๑ ประจ�า

ปี ๒๕๕๙ อีกด้วย ๓๓๕ 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท�าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ค�าปรึกษา 

รวมทั้งวิเคราะห์การให้ค�าปรึกษาเชิงพุทธ กรณีละครโทรทัศน์ เรื่องวัยแสบสาแหรกขาด เพื่อจะเป็นประโยชน์ใน

การให้ค�าปรึกษาหาส�าหรับเด็กและเยาวชนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ค�าปรึกษา 

 ๒.๒ เพื่อวิเคราะห์การให้ค�าปรึกษาเชิงพุทธ กรณีละครโทรทัศน์ วัยแสบสาแหรกขาด 

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) มีขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นรวบรวมข้อมูล ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการให้ค�าปรึกษาใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท จากคัมภีร์พระไตรปิฎก หนังสือ ต�ารา เอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

หรือประเด็นที่ต้องการทราบ ตลอดจนศึกษาบทละครโทรทัศน์เรื่องวัยแสบสาแหรกขาด ที่ออกอากาศทางสถานี

โทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ 

 ข้ันวิเคราะห์ข้อมลู น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษาและรวบรวมข้อมูลดงักล่าว มาศึกษา วิเคราะห์ แยกแยะ

ประเด็น เปรียบเทียบและอธิบายข้อมูล ตามแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการให้ค�าปรึกษา 

 ขั้นสรุป สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์การให้ค�าปรึกษา กรณีละครโทรทัศน์ วัยแสบสาแหรกขาด และ

น�าเสนอผลการศึกษาในลักษณะของการเขียนเชิงพรรณนา

 ๓๓๒ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต), พทุธวธิใีนการสอน, พมิพ์ครัง้ที ่๑๘, (กรงุเทพมหานคร: บรษิทั พมิพ์สวย จ�ากดั, ๒๕๕๖), หน้า ๔-๕.

 ๓๓๓ มิง่สรรพ์ ขาวสอาด, “วัยแสบสาแหรกขาดกบัความรนุแรงในสงัคมไทย”, หนังสอืพมิพ์มตชินรายวนั, (วนัศุกร์ที ่๑๕ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๕๙): หน้า ๒๐. 

 ๓๓๔ สวติรา ดวงประทปี, “วัยแสบสาแหรกขาด ดูละครแล้วย้อนดตูวั”, หนงัสอืพิมพ์ข่าวสด, (วนัจนัทร์ที ่๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙), หน้า ๒๔.

 ๓๓๕ สารานุกรมเสรี, รางวลัท่ีได้รบั, [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา: https://th.wikipedia.org/wiki/วยัแสบสาแหรกขาด [๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐].

๓๔๒
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๔. สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัย มีรายละเอียดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๒ ข้อ ดังนี้ 

 ๔.๑ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ค�าปรึกษา แนวคิดการให้ค�า

ปรึกษา เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือบุคคลท่ัวไปที่มีปัญหาให้เข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยการ

สร้างสัมพันธภาพ ความร่วมมือ การยอมรับ และความเข้าใจระหว่างผู้ให้ค�าปรึกษากับผู้รับค�าปรึกษาผ่านกลวิธี

ทางการปรึกษา ซึ่งถือได้ว่าทั้ง ๓ ส่วนนี้เป็นองค์ประกอบการให้ค�าปรึกษา ส่วนวิธีการให้ค�าปรึกษานั้นมีหลาย

วิธี เช่น แบบน�าทาง (Directive Counseling) แบบไม่น�าทาง (Non-Directive Counseling) แบบผสมผสาน 

(Combination Counseling) การเลอืกใช้วิธกีารใดนัน้ ไม่ได้มข้ีอก�าหนดแบบเจาะจง ขึน้อยูก่บัลกัษณะของปัญหา

และสถานะการณ์ที่เกิดขึ้น 

 ทฤษฎีและหลักการให้ค�าปรึกษา ได้แก่ ๑) ทฤษฎีการให้ค�าปรึกษาเชิงพฤติกรรมนิยม (Behavioral 

Counseling Theory) โดยกล่าวว่า แม้สิง่แวดล้อมจะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม แต่มนษุย์มคีวามสามารถปรับเปลีย่น

พฤติกรรม คาดเดาถึงพฤติกรรมของบุคคล และพฤติกรรมที่น�ามาซึ่งความน่าชื่นชมยินดีและมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น

ซ�้าอีก โดยการให้ค�าปรึกษาไม่ได้มีการก�าหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง แต่เป็นการก�าหนดร่วมกันระหว่างผู้ให้

ค�าปรึกษาและผู้รับค�าปรึกษาในแต่ละกรณีว่าต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านใด ๒) ทฤษฎีการให้ค�าปรึกษา

แบบเผชิญความจริง (Reality Counseling Theory) มีแนวคิดและหลักการว่า พฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์

ล้วนมีเป้าหมาย เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ เมื่อไม่ได้จะรู้สึกเจ็บปวด ดังนั้น การสร้างสัมพันธภาพจึงเป็นบรรยากาศที่

ส�าคัญ ที่จะช่วยให้ผู้รับค�าปรึกษาสามารถแก้ปัญหาของตนเอง กล้าเผชิญกับสภาพความจริง เข้าใจความต้องการ

ของตนเอง โดยไม่ละเมิดต่อสิทธิของผู้อื่น ๓) ทฤษฎีระบบครอบครัว (Family Systems Theory) มุ่งให้ความ

ส�าคญักบัการปฏสิมัพนัธ์ของบคุคลทกุคนในครอบครัว โดยมองปัญหาเป็นส่ิงท่ีเกดิจากทุกคน การให้ค�าปรึกษาจงึ

เน้นที่การเปลี่ยนแปลงบทบาทและความสัมพันธ์ต่างๆ ภายในครอบครัว เชื่อว่าครอบครัวเป็นหน่วยทางอารมณ์

ทีส่มาชกิแต่ละคนต่างมีความผกูพนัและติดต่อเชือ่มโยงกนัอย่างแยกขาดจากกนัไม่ได้ การเปลีย่นแปลงเพียงส่วน

หนึ่งส่วนใด ย่อมส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นและภาพรวมทั้งหมด

 ๓) หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ค�าปรึกษา ในงานวิจัยนี้ หมายถึง 

  (๑) หลักสังคหวัตถุ ๔ เพราะเป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์และยึดเหนี่ยวจิตใจกัน ท�าให้อยู่กันด้วย

ความรักความปรารถนาดีต่อกัน เปรียบเหมือน “ลิ่มสลักที่ยึดเหนี่ยวรถที่วิ่งไปไว้ด้วยกัน” ๓๓๖ ประกอบด้วย ๑) 

ทาน คือ การแบ่งปัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเสียสละ ผู้ให้ค�าปรึกษาได้แบ่งปัน อย่างน้อยที่สุดในเรื่องของเวลา

ที่รับฟังปัญหาของผู้รับค�าปรึกษา ช่วยลดการเห็นแก่ตัว ให้ความรัก ความเข้าใจที่ผู้รับค�าปรึกษาสามารถตกผลึก

ทางความคิดที่จะแก้ปัญหาของตนเอง ๒) ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค�าที่ไพเราะ สมานสามัคคี พูดด้วย

ความจริงใจ พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้ผู้รับค�าปรึกษาได้มีเวลาในการใคร่ครวญปมปัญหาที่ตนเองต้องการ

แก้ไข แม้ว่าในขณะนัน้ๆ ผูร้บัค�าปรกึษาอาจกล่าววาจาไม่สภุาพกต็ามท ี๓) อัตถจรยิา คือ การขวนขวายช่วยเหลอื

กิจการงาน เพื่อบรรเทาความทุกข์ของผู้รับค�าปรึกษาให้ลดลงหรือหมดไปในที่สุด และ ๔) สมานัตตา คือ การเป็น

ผู้มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย ความเป็นผู้มีตนเสมอในทั้งสุขและทุกข์ในการร่วมรับรู้แก้ไข วางตนเหมาะ

สมแก่ฐานะ เพื่อท�าให้ผู้รับค�าปรึกษารู้สึกได้ว่าผู้ให้ค�าปรึกษาเป็นกัลยาณมิตรที่สามารถช่วยปลดเปลื้องทุกข์นั้นๆ 

ได้ หากผู้ให้ค�าปรึกษาขาดคุณสมบัติในข้อนี้ จะท�าให้การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับค�าปรึกษาเป็นไปไม่ได้

 ๓๓๖ ดรูายละเอยีดใน อง.ฺจตุกกฺ. (ไทย) ๒๑/๓๓/๕๑.

๓๔๓



344 345รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

  (๒) อิทธิบาท ๔ ๓๓๗ เป็นหลักธรรมที่ผู้ให้ค�าปรึกษาน�าไปใช้ในการท�างานให้ความช่วยเหลือแก่

ผู้รับค�าปรึกษา หากมีอุปสรรคปัญหาจะต้องมีความอดทน ในขณะที่ผู้รับค�าปรึกษาต้องน้อมน�า อดทน พยายาม

ท่ีจะท�าหรอืปฏบิตัติามวิธกีารทีต่กผลกึจากการให้ค�าปรกึษา ประกอบด้วย ๑) ฉนัทะ คือ ความพอใจรกัใคร่ ความ

ต้องการที่จะท�าสิ่งนั้นอยู่เสมอ มีความปรารถนาที่จะท�าให้ส�าเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของทั้ง

ผูร้บัค�าปรกึษาและผูใ้ห้ค�าปรกึษา หากขาดหลกัธรรมนีจ้ะท�าให้กระบวนการให้ค�าปรกึษาไม่สามารถด�าเนนิการต่อ

ไปได้ ๒) วิริยะ คือ ความเพียร ความพยายาม ความอดทน ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคปัญหา ผู้ให้ค�าปรึกษาท�างานให้

ความช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาซึ่งเป็นเรื่องยากและละเอียดอ่อนจะขาดคุณสมบัติข้อนี้เสียไม่ได้ เพราะความเพียรอัน

บริสุทธิ์เป็นฐานแห่งความส�าเร็จ ในขณะที่ผู้รับค�าปรึกษาต้องการที่จะแก้ปัญหาของตน ๓) จิตตะ คือ ความมุ่งมั่น

ตั้งใจ ความคิดมุ่งไป ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ จดจ่อในสิ่งที่มุ่งหมาย ไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งซานเลื่อนลอย หากกิจการงาน

ใดที่ท�าแบบทิ้งขวาง ย่อมใช้เวลานานและหากปล่อยทิ้งไว้ย่อมเสียการ ๔) วิมังสา คือ ความไตร่ตรอง ความหมั่น

สอดส่องในเหตุและผลแห่งความส�าเร็จเกี่ยวกับสิ่งที่มุ่งหมายไว้ให้ลึกซึ้งย่ิงขึ้นไปอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือจะเป็นการ

ประเมินตนเองว่าเหตุที่ท�าอยู่นั้นจะสามารถบรรลุผลตามที่มุ่งหมายไว้หรือไม่ หากมีอะไรผิดพลาดจะได้ปรับปรุง

แก้ไขได้ทัน

 ๔.๒ วิเคราะห์การให้ค�าปรึกษาเชิงพุทธ กรณีละครโทรทัศน์ วัยแสบสาแหรกขาด ๓๓๘ พบว่า บริบท

ของเรื่อง มีสถานที่เป็นโรงเรียนเปี่ยมคุณ ในขณะนั้นเป็นโรงเรียนที่ก�าลังมีปัญหา ๕ แบบ จากเด็กนักเรียนทั้งชาย

และหญิง อายุแตกต่างกันทั้ง ๕ คน ก�าลังจะถูกไล่ออกจากโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนโดยการน�าของตัวละครเอก

ชาย ชือ่ชวนากร (กร) ต้องการจะแก้ปัญหาด้วยการให้ค�าปรกึษา จงึหานกัจติวทิยามาท�างาน ซึง่หมายถงึ ตวัละคร

เอกหญงิ ชือ่ทรายทพิย์ (ทราย) เธอใช้วธิกีารในการให้ค�าปรกึษาทีแ่ตกต่างกนัในการแก้ปัญหาของเดก็นกัเรยีนทัง้ 

๕ คน โดยไม่ต้องรอให้เด็กเดินเข้ามาหา แม้จะมีการจัดห้องให้ค�าปรึกษาภายในโรงเรียนโดยเฉพาะ แต่มีการออก

ไปใหค้วามช่วยเหลอือยา่งไมเ่ลอืกวนัเวลาและสถานที่ จนน�าไปสู่การปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมของทัง้เด็ก ซึง่มีผลส่ง

ต่อไปยังผู้ปกครอง

 ทรายทิพย์ (ทราย) เป็นผู้ที่มาจากครอบครัวอบอุ่น มีต้นทุนชีวิตที่ดี เข้าไปท�างานเป็นนักจิตวิทยาใน

โรงเรยีน การท�างานของทรายเร่ิมต้นด้วย ๑) การสร้างสมัพนัธภาพ ๒) การประเมินพฤตกิรรมเดก็ ๓) การท�าความ

เข้าใจกับผู้ปกครอง และ ๔) การปรับพฤติกรรม แม้ในช่วงแรกทรายไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร (เช่น แม่

ของกร ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีอ�านาจเหนือกว่ากร) และผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ยอมให้ความร่วมมือ แต่ทรายก็ไม่เคย

ย่อท้อยังท�าหน้าที่ด้วยความอดทน และเพียรพยายามที่จะให้ผู้ปกครองเปิดใจ ให้ความช่วยเหลือเด็กโดยไม่เลือก

ทั้งสถานที่และเวลา ให้การช่วยเหลือเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ท�าหน้าที่เปรียบเสมือนผู้น�าเชือกไปผูกสาแหรก

ทีข่าดให้ยดึตดิกนั มผีลท�าให้สามารถน�าพาตนเองและเด็กนกัเรยีนในโครงการก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยดี 

ในขณะที่ทรายท�างานเพื่อแก้ปัญหาเด็กทั้ง ๕ คนนั้น แม้จะพบกับปัญหาอุปสรรคใดๆ ก็ตาม กรเป็นผู้ที่อยู่เคียง

ข้าง คอยช่วยเหลือ ให้ค�าปรึกษา ชี้ประเด็น ถกปัญหาปมประเด็น เพื่อช่วยให้ทั้ง ๒ คนได้ข้อยุติที่ดีที่สุดในการแก้

ปัญหานั้นๆ มองมุมหนึ่งนั้น ทั้งกรและทรายเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาและผู้รับค�าปรึกษาซึ่งกันและกัน ทั้งคู่มีหลักสังคห

วตัถ ุการสงเคราะห์ซึง่กนัและกนั ทัง้ในเรือ่งทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และท่ีขาดเสียมิได้ คือ สมานตัตา ความเสมอ

กันในการให้ค�าปรึกษา อีกทั้งความพอใจรักใคร่ ความอดทน อดกลั้น ความมุ่งมั่น การไตร่ตรองในการท�างานเพื่อ

 ๓๓๗ ดูรายละเอยีดใน อภ.ิว.ิ (ไทย) ๓๕/๔๓๓-๔๓๔/๓๔๓. 

 ๓๓๘ ณัฐิยา ศิรกรวิไล และคณะ, ละครโทรทัศน์เรื่องวัยแสบสาแหรกขาด, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท มาสเตอร์ วัน วีดีโอโปรดักชั่น 

จ�ากัด, ๒๕๕๙), หน้า ๙-๑๑.
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แก้ปัญหาให้เดก็ๆ จงึท�าให้กล่าวได้ว่าเป็นผูท้ีม่หีลกัอิทธบิาท ๔ ซึง่ทัง้กรและทรายเป็นผูท้�าหน้าทีใ่นการเชือ่มความ

สัมพันธ์ในครอบครัวให้เด็กๆ ทั้ง ๕ คน และพ่อแม่กลับมาใช้ชีวิตอย่างอบอุ่นด้วยกันอีกครั้ง ท�าให้ปัญหาต่างๆ 

คลี่คลาย ถือว่าทั้งคู่เป็นผู้ “ผูกสาแหรก” ที่ขาดให้ยึดติดกัน จนสามารถใช้งานได้อีกครั้ง

 เด็กๆ ทั้ง ๕ คน ที่เป็นเด็กนักเรียนที่ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการผูกสาแหรก อยู่ในฐานะผู้รับค�า

ปรึกษา โดยพื้นฐานของปัญหาของเด็กทั้ง ๕ คนนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากลักษณะการเลี้ยงดู การหล่อหลอมที่เด็กๆ 

ทั้ง ๕ คนได้รับจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เลี้ยงดูใกล้ชิด เช่น พี่เลี้ยง การแก้ปัญหาที่ทรายและกรใช้จึงแตกต่าง

กันตามแต่ละกรณี มีรายละเอียด ดังนี้ 

 กรณีที่ ๑ ด.ญ. ญาทิป (ปิ๊กปิ๊ก) มีปัญหาการขโมยของ

 ปิ๊กปิ๊ก เป็นเด็กมาจากครอบครัวมีฐานะดีมาก แต่พ่อแม่ไปกันคนละทาง ทั้งพ่อและแม่ไม่มีเวลาดูแล

เอาใจใส่ ปิ๊กปิ๊กจึงตกเป็นหน้าที่หลักของพี่เลี้ยง ซึ่งพี่เลี้ยงนี้เองเป็นผู้ดูแล เอาใจใส่ ตามใจ ให้ความรักปิ๊กปิ๊กอยู่

ตลอดเวลา ท�าให้ปิ๊กปิ๊กรักเธอมาก จนเห็นเธอเป็นคนในอุดมคติ แทนพ่อแม่ สิ่งที่พี่เลี้ยงมักท�าอยู่เสมอคือการ

ขโมยเงิน ปิ๊กปิ๊กจึงเลียนแบบพฤติกรรมนี้มาจากพี่เลี้ยงนั่นเอง 

 ช่วงแรกเม่ือป๊ิกป๊ิกได้รบัคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการ ทัง้พ่อและแม่ไม่ยอมให้ความร่วมมอื จนกระทัง่เกดิ

ปัญหารนุแรงขึน้ เพราะพีเ่ลีย้งถกูจบัได้ว่าขโมยเงนิ เธอต้องตดิคุก ขณะนัน้ป๊ิกป๊ิก ซึง่อยู่กับพ่ีเล้ียงตลอดมา เปรียบ

เหมือนก�าลังอยู่คนเดียวในโลกนี้ เธอจึงหาทางแก้ปัญหาด้วยการไปขโมยของในห้าง เพื่อจะได้เข้าไปอยู่ในคุกกับ

พี่เลี้ยง ผู้ที่เป็นคนเดียวในโลกนี้ที่เธอเห็นว่าให้ความรัก ความเอาใจใส่แก่เธอ 

 เมื่อต้องเข้าร่วมในโครงการผูกสาแหรก ทรายและกรได้ช่วยแก้ไขปัญหา โดยเริ่มตั้งแต่ท�าความเข้าใจ

ให้พ่อและแม่ลดทิษฐิ ปรับพฤติกรรม หันหน้าพูดคุย สังเกตพฤติกรรมของปิ๊กปิ๊กด้วยกัน ช่วยกันท�าหน้าที่ของพ่อ

แม่และให้เวลาดูแลเอาใจใส่ปิ๊กปิ๊กมากขึ้น กระนั้นก็ตาม แรกๆ ปิ๊กปิ๊กยังคงปฏิเสธพ่อแม่จนกระทั่งทรายได้ขอให้

พีเ่ลีย้ง ซึง่เป็นผูมี้อทิธพิลต่อจิตใจช่วยอธบิายให้ป๊ิกป๊ิกเข้าใจว่าการขโมยเป็นสิง่ไม่ด ีหากไม่เลกิจะมจีดุจบในเรอืน

จ�าเช่นเดียวกับพ่ีเลี้ยง การแก้ปัญหานี้มีผลท�าให้ปิ๊กปิ๊กเลิกขโมยของ อีกทั้งยังท�าให้พ่อแม่กลับมาใช้ชีวิตร่วมกัน 

เข้าใจกันมากขึ้น 

 กรณีที่ ๒ ด.ช. ดังใจ (โชกุน) มีปัญหาการโกหก

 โชกุน เป็นเด็กมาจากครอบครัวแตกแยก แม่มีฐานะปานกลาง พ่อเปิดผับเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีลูกค้า ทั้ง

พ่อและแม่มีลักษณะนิสัยแตกต่างกันคนละขั้ว โชกุนจึงตกอยู่ระหว่างความขัดแย้ง แม่เป็นคนดุ เข้มงวด เอาแต่ใจ

ตนเอง ส่วนพ่อเป็นคนใช้ชีวิตแบบสบายๆ ไม่ค่อยมีระเบียบในชีวิต เลี้ยงลูกตามใจ และมักจะพูดโกหกเพื่อเอาตัว

รอดอยูบ่่อยครัง้ ในวนัธรรมดาโชกนุจะอยูบ้่านกบัแม่และจะถกูส่งไปอยู่กบัพ่อในวนัหยุด โชกนุได้เข้าร่วมโครงการ

เพราะครใูหญ่ต้องการกลัน่แกล้งทรายและกร ช่วงแรกทรายประเมินพฤติกรรมผิดพลาดคิดว่าการโกหกของโชกุน

เป็นเร่ืองธรรมดาจงึปฏิเสธไม่รบั แต่เม่ือทรายได้ยนิส่ิงท่ีโชกนุพูดคุยกบัเพ่ือนจงึเหน็ว่าเดก็ต้องได้รบัการช่วยเหลือ 

หลังการเข้าร่วมโครงการแม่ไม่ยอมให้ความร่วมมือ ท�าให้โชกุนก่อเรื่องใหญ่ขึ้นด้วยการโกหกว่าพ่อตายกับกลุ่ม

เจ้าหนี้นอกระบบเพื่อช่วยพ่อ และเกิดปัญหารุนแรงด้วยการประท้วงไม่ยอมพูดกับทั้งพ่อและแม่ เพราะทั้งคู่ต่าง

กล่าวโทษกันว่าอีกฝ่ายเป็นสาเหตุที่ท�าให้โชกุนพูดโกหก เมื่อต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับจึงขอให้โชกุนตัดสิน แต่โชกุน

ไม่สามารถบอกได้

 จากเหตุการณ์นี้พ่อได้ขอให้ทรายเข้ามาช่วยคุยกับโชกุน ทรายจึงถือโอกาสนี้ช่วยคลี่คลายปัญหา โดย

เริ่มท�าความเข้าใจกับพ่อแม่ ทั้งคู่จึงเริ่มตระหนักถึงปัญหา ท�าให้ลดทิษฐิ ปรับพฤติกรรม หันหน้าพูดคุย สังเกต
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พฤติกรรมของโชกุนด้วยกัน ขอให้ช่วยกันท�าหน้าที่ของพ่อแม่และให้เล้ียงดูลูกอย่างไม่ขัดแย้ง ไม่ดุหรือลงโทษ

อย่างไม่มีเหตุผล การแก้ปัญหานี้ยังท�าให้พ่อแม่กลับมาใช้ชีวิตร่วมกัน เข้าใจกันมากขึ้น ในเวลาต่อมาพ่อและแม่

ถูกท�าร้ายโชกุนไปขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครช่วย ทรายจึงถือโอกาสอธิบายให้โชกุนได้เห็นผลของการโกหกว่า

ถ้าไม่เลิกโกหกในเวลาที่พูดความจริงก็จะไม่มีใครเชื่อ มีผลท�าให้โชกุนกล้าพูดความจริงมากขึ้น 

 กรณีที่ ๓ ด.ญ. เมษา (ตังเม) มีปัญหาการท�าร้ายตนเอง

  ตังเม เป็นเด็กคนเดียวใน ๕ คนนี้ที่พ่อแม่ไม่ได้แยกทางกัน เธออยู่กับแม่ซึ่งมีฐานะภรรยาน้อยที่ถูก

ขนืใจจนตัง้ท้อง พ่อมฐีานะร�า่รวย เป็นเจ้าของธรุกจิ และเป็นอดตีเจ้านายของแม่จะแวะมาหาในบางวนั หากดจูาก

ภายนอกตงัเมและแม่จงึน่าจะมฐีานะและความเป็นอยูท่ีส่บาย แต่ตงัเมได้รบัความกดดันจากพ่อและการดูถกูจาก

ครอบครัวภรรยาหลวงอยู่เป็นประจ�า โดยที่แม่ไม่สามารถปกป้อง ได้ คอยแต่จะให้เธอยอมรับในโชคชะตา ตัวแม่

เองก็ปิดกั้นตนเองจากความเป็นจริง ตังเมเลือกท�าร้ายตนเองด้วยหวังว่าจะลดความเจ็บปวดทางใจได้บ้าง เมื่อได้

รับความกดดัน 

 เมือ่ทรายสังเกตเหน็รอยแผลทีข้่อมอื ตงัเมจงึได้เข้าร่วมโครงการ ช่วงแรกไม่ยอมเปิดใจพดูคยุ แต่ทราย

บอกกบัตงัเมว่าตนจะเป็นเพือ่นและอยูเ่คยีงข้างเสมอ อยากคุยเม่ือไหร่ให้เข้ามาหาได้ตลอดเวลา และให้ไดอารีแ่ก่

ตงัเมเพือ่เขียนระบายความรูส้กึ ปัญหาของตงัเมไม่ได้รบัความสนใจจากแม่เพราะคดิว่าการทีเ่ธอนัง่สมาธิ และสวด

มนต์เป็นประจ�าจะช่วยแก้ปัญหาได้ แม้ทรายจะได้ท�าความเข้าใจถึงปัญหาของตังเมกับแม่แล้วก็ตาม 

 กระทัง่ในเวลาปิดภาคเรยีนตงัเมถกูพ่อบงัคบัให้ไปอยู่บ้านใหญ่ และได้เกดิปัญหารุนแรงขึน้ แม่จงึตาม

กรและทรายให้ไปช่วยเหลือ ขณะที่ไปถึงแม่เห็นพ่อก�าลังเฆี่ยนตีตังเม จึงเอาตัวเข้าไปขวางไว้ เหตุการณ์นี้ท�าให้

ตังเมเข้าใจและเห็นความรักของแม่ เลิกท�าร้ายตนเองเพราะกลัวแม่เจ็บปวด ทรายได้ขอให้แม่เข้ารับการบ�าบัด

เพือ่ก�าจดัความทุกข์ในใจ มผีลท�าให้แม่กล้าขอเลกิกบัพ่อและพาตงัเมย้ายออกจากบ้านใหญ่ไปอาศัยอยู่ยายท่ีต่าง

จังหวัด ท�าให้ตังเมและแม่ได้ใกล้ชิดกันและมีความสุขแม้จะไม่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกเหมือนเมื่อก่อน

 กรณีที่ ๔ น.ส. มงกุฎแก้ว (มินนี่) ปัญหาการติดโซเชียลเน็ทเวอร์คและถูกคุกคามทางสื่อ

 มินนี่ เป็นเด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยก พ่อมีพฤติกรรมแบบชายรักชาย ส่วนแม่เป็นอดีตดาราดัง

ทีใ่ช้ชวีติแบบสงัคมชัน้สงู ต้องการส่งเสรมิให้ลกูเจริญรอยตามจงึให้มนินีเ่ข้าวงการและท�างานหลายอย่างทัง้ดารา 

นางแบบ เน็ทไอดอล และมิสไฮสคูล โดยมีแม่คอยดูแลเป็นผู้จัดการส่วนตัว ท�าให้มินนี่ใช้เวลาอยู่กับโซเชียลเน็ท

เวอร์คเกือบตลอดเวลา และเมื่อเจอข้อความที่มีลักษณะคุกคามหรือมีภาพหลุดจะเกิดอาการเครียดรุนแรงคุมสติ

ไม่ได้

 เมื่อเข้าร่วมโครงการเพราะมีภาพเสพยาในชุดนักเรียนหลุดในสื่อออนไลน์ แต่ทั้งมินน่ีและแม่ต่างไม่

ยอมเปิดใจเพราะเหน็ว่าเป็นเรือ่งธรรมดาท่ีเกดิขึน้ในสงัคมปัจจบุนั ด้วยความมีช่ือเสียงและไม่เห็นค่าของผู้อืน่ มิน

นี่จึงถูกเพื่อนสนิทตั้งเพจแอนตี้มินนี่ขึ้น โดยมักจะปล่อยข่าวและภาพเสียหายของมินนี่ออกมาเป็นประจ�า และได้

เกดิเร่ืองร้ายแรงข้ึนเมือ่มนินีก่นิยาพยายามฆ่าตวัตายเนือ่งจากผิดหวงัจากความรกั และมีภาพไม่เหมาะสมท่ีส่งให้

ชายคนรักหลุดในสื่อ 

 ทรายได้ให้การช่วยเหลอืในขณะทีมิ่นนีเ่กดิความเครยีดจนชกัเกรง็ด้วยการน�าหายใจเข้า-ออกอย่างช้าๆ 

และคอยเรยีกชือ่เบาๆ อย่างอ่อนโยนเพือ่ให้รูส้กึตัว และเข้าไปช่วยเหลอืกรณทีีม่นินีก่นิยาฆ่าตวัตายโดยการใช้สือ่

ออนไลน์ตดิตามสถานะการณ์และแจ้งให้พ่อแม่ทราบท�าให้ช่วยชีวติมนินีไ่ด้ทนั หลงัจากการรอดชีวติมนินีแ่ละแม่

จงึยอมให้ทรายเข้าไปช่วยเหลอืด้วยการออกไปพกัผ่อนในชนบทเพือ่ท�ากจิกรรมร่วมกบัครอบครวั เป็นการเยยีวยา
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ด้วยธรรมชาติ และความรักจากพ่อแม่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต ลดเวลาในการอยู่กับสื่อออนไลน์ มีผลท�าให้

มินนี่ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น

 กรณีที่ ๕ นาย ถวายชัย (หวาย) มีปัญหาการใช้ความรุนแรง

 หวาย เป็นเด็กทีม่าจากครอบครวัแตกแยก อาศยัอยูก่บัพ่อซึง่เป็นเจ้าของโรงงานเหลก็ เป็นคนอารมณ์

โมโหร้าย ชอบใช้ความรนุแรงท้ังกบัครอบครวัและคนงาน แม่อดทนต่อพฤติกรรมของพ่อไม่ไหวจึงขอแยกทางออก

ไปเช่าบ้านอยู่กับน้องสาวของหวาย แม่อยากให้หวายตามไปอยู่ แต่เพราะความเป็นห่วงพ่อท�าให้ปฏิเสธ ด้วยเหตุ

นี้หวายจึงกลายเป็นคนเก็บกด เพราะต้องรองรับอารมณ์ของพ่อ และได้ซึมซับพฤติกรรมจากพ่ออย่างไม่รู้ตัว 

 หวายมีเรื่องทะเลาะวิวาทและชกต่อยกับแดนไทเพื่อนร่วมห้องเรียน ท�าให้ถูกพักการเรียนแต่ไม่ยอม

บอกพ่อเพราะกลัวจะถูกท�าโทษ เมื่อได้เข้าร่วมโครงการจึงไม่ยอมให้ความร่วมมือใดๆ จนกระทั่งเกิดเรื่องร้ายแรง

ขึ้น เมื่อพ่อรู้เรื่องเลยบุกเข้ามาท�าร้ายร่างกายหวายถึงในโรงเรียน กรและทรายเข้าไปช่วยเหลือท�าให้หวายเปิดใจ

 ทรายได้ช่วยแก้ไขปัญหาโดยการชีแ้จงให้รูเ้หตแุห่งปัญหา ตระหนกัถงึผลกระทบ แนะน�าวธิกีารป้องกนั 

โดยการโยนลูกบาสใส่หวายในขณะเผลอ และขณะรู้ตัวพร้อมเปรียบเทียบให้เห็นว่าอารมณ์โกรธก็เหมือนกับลูก

บาสหากเรามีสติรู้ตัวย่อมท�าอะไรไม่ได้ และให้หวายฝึกควบคุมอารมณ์ตามโปรแกรมที่จัดไว้ ได้แก่ การฝึกเล่น

กระดานโต้คลื่น การฝึกปีนหน้าผา (ทั้งสองกิจกรรมนี้มีกรคอยช่วยเหลือ) และฝึกเจริญสติแบบเคลื่อนไหว มีผล

ท�าให้หวายควบคุมอารมณ์ได้ดีและเข้าใจพ่อมากขึ้น 

 กล่าวโดยสรุป การให้ค�าปรกึษาในโครงการผูกสาแหรก เป็นการให้ความช่วยเหลือโดยท่ีไม่ต้องให้เด็ก

เดนิเข้ามาหา แม้จะมีห้องให้ค�าปรกึษาแต่กมี็การออกไปให้ความช่วยเหลอืนอกสถานทีอ่ย่างไม่ค�านงึถงึวนัเวลา มี

แก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันตามลักษณะปัญหาแบบสืบสาวหาสาเหตุแล้วท�าการแก้ไขที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดย

มีกรและทรายเป็นผู้ท�าหน้าที่ในการเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้เด็กๆ ทั้ง ๕ คน และพ่อแม่กลับมาใช้ชีวิต

อย่างอบอุ่นด้วยกันอีกครั้ง ท�าให้ปัญหาต่างๆ คลี่คลาย ถือว่าทั้งคู่เป็นผู้ “ผูกสาแหรก” ที่ขาดให้ยึดติดกัน จน

สามารถใช้งานได้อกีครัง้โดยอาศยัหลกัสงัคหวัตถ ุการสงเคราะห์ซึง่กนัและกนั ทัง้ในเรือ่งทาน ปิยวาจา อัตถจริยา 

และท่ีขาดเสยีมิได้ คอื สมานตัตา ความเสมอกันในการให้ค�าปรกึษา อีกท้ังความพอใจรกัใคร่ ความอดทน อดกล้ัน 

ความมุ่งมั่น การไตร่ตรองในการท�างานเพื่อแก้ปัญหาให้เด็กๆ จึงท�าให้กล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่มีหลักอิทธิบาท ๔ 

๕. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 ๕.๑ ปัญหาของเด็กไม่ว่าจะมีสฐานะอย่างไร ล้วนมีรากเหง้ามาจากครอบครัว จึงไม่ใช่หน้าที่ของคน

หนึ่งคนใดที่ต้องรับผิดชอบแต่เป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคือ พ่อ แม่ ครู และ

ผู้คนที่อยู่รายล้อมรอบตัวเด็ก ซึ่งต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 

 ๕.๒ โครงการผกูสาแหรกสามารถน�าไปเป็นโครงการน�าร่องให้กบัโรงเรยีนอืน่ได้ แม้จะเป็นโครงการให้

ค�าปรึกษาในโรงเรียนเอกชนที่ปรากฎอยู่ในละคร แต่จากการศึกษาพบว่าวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหามีทั้งแนวคิด

ทฤษฎีตะวันตกและเชิงพุทธรองรับ และก่อนจะออกมาเป็นละครได้มีการส่งบทให้นักจิตวิทยาด้านวัยรุ่นและ

ครอบครัวตรวจสอบแล้ว 

 ๕.๓ ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัได้ท�าการศึกษาเฉพาะมมุมองด้านการให้ค�าปรกึษา ในการท�าวจิยัครัง้ต่อ

ไป ผู้สนใจสามารถท�าการศกึษาถงึหลกัธรรมทีป่รากฎในด้านอ่ืน เช่น หลักธรรมในการอบรมเล้ียงดบุูตร-ธดิา หรอื

หลักธรรมในการท�าหน้าที่ของครู เป็นต้น
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ศึกษาธาตุกรรมฐานที่เป็นบาทฐานต่อการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

A STUDY OF DHATHUKAMMATTHANA AS A FOUNDATION

OF INSIGHT MADITATION PRACTICE

พระพงษ์เดช ปภสฺสโร *

ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง **

บทคัดย่อ

 ผลจากการวิจัยครั้งน้ีพบว่า ธาตุกรรมฐานในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท คือ กรรมฐานอันมีธาตุเป็น

อารมณ์ คัมภีร์วิสุทธิมรรคได้แสดงไว้ว่า จตุธาตุววัตถานและธาตุมนสิการเป็นวิธีการเจริญธาตุกรรมฐานโดยการ

ก�าหนด หรือโดยการใส่ใจในสภาวะของธาตุทั้ง ๔ ว่าไม่ใช่ตัวตน บุคคล เรา เขา นั้นไม่ใช่เรา นั่นไม่ใช่ของเรา การ

เจรญิธาตกุรรมฐานโดยนยันีก้เ็พือ่ให้เห็นว่าร่างกายนีเ้พือ่พิจารณาให้เหน็เป็นแต่การรวมตัวกนัของธาต ุ๔ เท่านัน้ 

และเพื่อให้คลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนออกเสีย และการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาโดยอาศัยธาตุ ๔ คือการ

ปฏบิตัเิพือ่ความเหน็แจ้งธรรมด้วยปัญญาอนัยิง่ทีก่�าหนดรูส้งัขาร คือปัญญายิง่และความเหน็แจ้งในธรรม คือ เบญจ

ขันธ์อันประกอบขึน้จากธาตทุัง้ ๔ ในสตปัิฏฐาน คอืการตัง้สตสิมัปชัญญะมคีวามเพยีรพจิารณากาย เวทนา จติและ

ธรรม เพือ่ก�าจัดอภชิฌาและโทมนสัในโลก วธิกีารปฏบิตัวิปัิสสนาภาวนานัน้ ในมหาสตปัิฏฐานสตูรและอรรถกถา

ได้อธบิาย ขึน้อยูก่บัความสมควรของอารมณ์ในแต่ละขณะทีป่รากฏชดัแก่ผูป้ฏบิตัวิปัิสสนา เหมอืนทีพ่ระพุทธเจ้า

ทรงแสดงแก่พระอุตติยะว่าพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ แม้จะไม่มีข้อระบุชัดลงไปว่าใครหรือบุคคลใดควรเจริญสติปัฏ

ฐานใดแต่โดยส่วนใหญ่ก็ใช้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นหลัก

ค�าส�าคัญ: ธาตุกรรมฐาน, บาทฐาน, วิปัสสนาภาวนา

Abstract

 From study, it was found that Dhatukammatthana as meditation practice by observing 

elements is its objects of meditation. In Visuddhimagga text it found explanation that Catud-

hatuvatthana or contemplation of 4 elements and Dhatumanasikara or reflection on elements 

was a method of elements meditation development through contemplating on real state of 4 

elements as not self, not personality, not I or others, that is not me or myself. This kind of 

elements meditation development was set in order to observing human body until seeing the 

truth as a set of 4 elements gathering only. Other purpose is to release the mind from attachment,

 * นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส.

 ** อาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส.
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grasping as self-existence. Insight meditation development based on 4 elements was the method 

of meditation practice which leads to realization with true wisdom contemplating on forms and 

mental formations. It refers to the great wisdom and realizing in all Dhamma, that is, five aggre-

gates composed of these basic 4 elements. For practice based on foundations of mindfulness, 

it confirms mindfulness and awareness with efforts observing on body, feeling, mentality and 

mental phenomena or dhamma as a tool to demolish all greed and sorrows in world. Teaching 

of this meditation development found also even in 4 foundations of mindfulness discourse and 

its commentaries presents that objects of contemplation depend on the suitable objects which 

is obviously seen at the moment of contemplating as found in Buddha’s teaching delivered to 

Ven. Uttiya that one should cultivate 4 foundations of mindfulness mostly starting from body 

observing or Kayanupassanasatipatthana even there found no obvious mention in anywhere.

Keywords: Dhatukammatthana, Foundation, Maditation Practice

๑. บทน�า

 ในพุทธศาสนามีกรรมฐานมากมาย แต่มีอยู่กรรมฐานหนึ่งที่พระองค์ทรงสอนให้พิจารณาธาตุทั้ง ๔ ที่

ปรากฏในร่างกายจนกระทั่งเห็นเป็นแต่เพียงกองแห่งธาตุ โดยปราศจากความจ�าว่าเป็น หญิง ชาย เรา เขา สัตว์ 

บุคคลเสียได้ เรียกว่า จตุธาตุววัตถาน คือการก�าหนดธาตุ ๔ หรือ ธาตุกรรมฐาน คือกรรมฐานที่ก�าหนดธาตุ หรือ 

ธาตุมนสิการ คือการพิจารณาธาตุธาตุ ๔ เหล่านี้บางแห่งเรียกว่า มหาภูตรูป คือรูปใหญ่โตปรากฏชัด หมายความ

ว่า รูปที่ใหญ่โตโดยรูปร่างและปรากฏชัดโดยลักษณะ กล่าวคือ ธาตุดินมีลักษณะแข็งหรืออ่อน ธาตุน�้ามีลักษณะ

ไหลหรือเกาะกุม ธาตุไฟมีลักษณะร้อนหรือเย็น และธาตุลมมีลักษณะหย่อนหรือตึง เป็นต้น ธาตุกรรมฐานหรือ

มหาภูตรูป ๔ พบได้ในพระสูตรหลายๆ พระสูตร เช่น มหาหัตถิปโทปมสูตร ๓๓๙ ว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าช้าง 

ราหุลสูตร ๓๔๐ ว่าด้วยพระราหุล และอาสีวิโสปมสูตร ๓๔๑ ว่าด้วยอุปมาด้วยอสรพิษ เป็นต้น ที่พระองค์ทรงน�ามา

แสดงก็เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายก�าหนัด เลิกยึดมั่นถือมั่นในตัวในตน ว่านี่ตัวเรา นี่ของเรา เป็นเรา ธาตุ ๔ 

มอียูใ่นทกุสรรพสิง่มอียูท่ัง้ในตวัเราและนอกตวัเรา จงึนบัว่าสะดวกต่อการท�ากรรมฐาน สามารถน�ามาเป็นอารมณ์

ของกรรมฐานโดยพิจารณาธาตุ ๔ จากภายในก็ได้จากภายนอกก็ได้

 ธาตุกรรมฐานในสติปัฏฐาน ๔ ที่ทรงแสดง เช่น ในสติปัฏฐานกถาว่าด้วยสติปัฏฐาน กล่าวไว้ว่า ภิกษุ

ในธรรมวนิยันีพ้จิารณาเหน็กองปฐวธีาตุ พจิารณาเหน็กองอาโปธาต ุพิจารณาเหน็กองเตโชธาต ุพิจารณาเหน็กอง

วาโยธาตโุดยความไม่เทีย่ง ไม่พจิารณาเหน็โดยความเทีย่ง พิจารณาเหน็โดยความป็นทุกข์ ไม่พิจารณาเหน็โดยความ

เป็นสขุ พจิารณาเหน็โดยความเป็นอนตัตา ไม่พจิารณาเหน็โดยความเป็นอัตตา ย่อมเบ่ือหน่าย ไม่ยนิด ีย่อมคลาย

ก�าหนัด ไม่ก�าหนัด ย่อมท�าราคะให้ดับ ไม่ให้เกิด ย่อมสละคืน ไม่ยึดถือ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยงย่อมละ

 ๓๓๙ ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๓๐๐/๓๓๐.

 ๓๔๐ อง.ฺจตกุกฺ. (ไทย) ๒๑/๑๗๗/๒๔๙.

 ๓๔๑ ส�.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๓๘/๒๓๖.
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นจิจสญัญาได้ เม่ือพิจารณาเหน็โดยความเป็นทกุข์ย่อมละสขุสญัญาได้ เมือ่พจิารณาเหน็โดยความเป็นอนตัตาย่อม

ละอัตตสัญญาได้ เมื่อเบื่อหน่ายย่อมนันทิได้ เมื่อคลายก�าหนัดย่อมละราคะได้ เมื่อท�าให้ราคะดับย่อมละสมุทัยได้ 

เมื่อสละคืนย่อมละอาทานะได้ ภิกษุพิจารณาเห็นกายด้วยอาการ ๗ อย่างนี้ กายย่อมปรากฏ ไม่ใช่สติ สติปรากฏ

ด้วย เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุพิจารณาเห็นกายนั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น จึงเรียกการพิจารณาเห็น

กายในกายว่าสติปัฏฐานภาวนาการเจรญิพระวปัิสสนากรรมฐานนี ้เป็นการเจรญิกรรมฐานโดยการเอาสตเิข้าไปตัง้

ไว้ในฐานเพยีง ๓ ฐาน มฐีานกาย เวทนา และจติ ซ่ึงถอืว่าเป็นการเจรญิวปัิสสนากรรมฐานตามแนวมหาสตปัิฏฐาน 

เป็นการใช้ปัญญาไปในการพิจารณาให้เห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา และเห็นจิตในจิต โดยอาศัยร่างกาย

ของเรานี้แหละเป็นเครื่องช่วยในการพิจารณา ว่าร่างกายของเรานี้สิ่งใดมีลักษณะแข้นแข็งสิ่งนั้นคือธาตุดิน สิ่งใด

มีลักษณะเอิบอาบสิ่งนั้นคือธาตุน�้า สิ่งใดมีลักษณะร้อนหรือเย็นสิ่งนั้นคือลักษณะของธาตุไฟ และสิ่งใดมีลักษณะ

หย่อนหรือตึงหรือเคลื่อนไหวสิ่งนั้นคือลักษณะของธาตุลม และยังมีลักษณะหรืออาการต่างๆ อีกหลายอย่างที่จะ

บ่งบอกถึงลักษณะของธาตุต่างๆ

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑. เพื่อศึกษาธาตุกรรมฐานในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๒. เพื่อศึกธาตุกรรมฐานที่เป็นบาทฐานต่อการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้ มุ่งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรกถา และวรรณกรรมทางพระพุทธ

ศาสนา 

 ๓.๑. ศกึษารวบรวมข้อมลูเรือ่งธาตกุรรมฐาน จากคมัภร์ีพทุธศาสนาเถรวาท มพีระไตรปิฎกฉบบัภาษา

บาลีและภาษาไทยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลฉบับ ๙๑ เล่ม 

ของมหามกุฏราชวิทยาลัย ต�าราวิชาการและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธาตุกรรมฐาน

 ๓.๒. ศกึษารวบรวมข้อมูลรือ่งการปฏบัิตวิปัิสสนาภาวนา จากคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท มีพระไตรปิฎก

ฉบับภาษาบาลแีละภาษาไทยของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลฉบบั 

๙๑ เล่ม ของมหามกุฏราชวิทยาลัย ต�าราวิชาการและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ธาตุกรรมฐาน

 ๓.๓. น�าข้อมูลมาศึกษาวเิคราะห์ เรยีบเรยีง บรรยาย พรรณนา เสนออาจารย์ทีป่รกึษาตรวจสอบความ

ถูกต้องปรับปรุง แก้ไข ตามค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอเป็นสารนิพนธ์

๔. ผลการวิจัย
 ๔.๑ ผลการวิจัยพบว่า

  ๔.๑.๑ ธาตุกรรมฐานในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท คือ กรรมฐานอันมีธาตุ ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโป

ธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เป็นอารมณ์ ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้แสดงไว้ว่า คือ จตุธาตุววัตถาน และ ธาตุมนสิการ 

เป็นวธิกีารเจรญิธาตุกรรมฐานโดยการ ก�าหนด หรือ โดยการใฝ่ใจ ไปในสภาวะของ ธาตทุัง้ ๔ ว่าไม่ใช่ตวัตนบคุคล 

เราเขา นั่นไม่ใช่เรา นั่นไม่ใช่ของเรา การเจริญธาตุกรรมฐานโดยนัยนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าร่างกายนี้เมื่อพิจารณาแล้วก็

เป็นแต่การรวมตัวกันของธาตุ ๔ เท่านั้นและเพื่อให้คลายความยึดมั่น ถือมั่นในตัวในตนออกเสีย

๓๕๑
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  ๔.๑.๒ ธาตกุรรมฐานทีเ่ป็นบาทฐานต่อการปฏิบตัวิปัิสสนาภาวนา คือการปฏิบตัเิพ่ือความเหน็แจ้ง

ธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง ที่ก�าหนดรู้สังขาร คือปัญญาอันยิ่งและความเห็นแจ้งในธรรม คือ เบญจขันธ์ อันประกอบ

ขึ้นจากธาตุท้ัง ๔ ส่วนสติปัฏฐาน คือการตั้งสติสัมปชัญญะ เพียรพิจารณากาย เวทนา จิต และธรรม เพ่ือก�าจัด

อภชิฌาและโทมนสัในโลกให้ได้ หลกัการปฏบิตัสิตปัิฏฐาน ๔ คือ หลักการปฏิบตัวิปัิสสนาภาวนา เพ่ือให้เหน็ความ

ส�าคัญของการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ในขณะก่อนปรินิพพาน ในมหาปรินิพพานสูตร ได้

ปรากฏว่า สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่พระอานนท์กับพวกภิกษุทั้งหลาย ในอัตตทีปสูตร สังยุตตนิกายขันธ

วารวรรค ว่า พวกเธอจงมีตนเป็นเกาะ ค�าว่ามีตนเป็นเกาะ ในที่นี้ หมายถึง ท�าตนให้พ้นจากห้วงน�้า คือ โอฆะ ๔ 

เหมือนกับเกาะกลาง มหาสมุทรที่น�้าท่วมไม่ถึง มีตนเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่

พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง คือ ผู้ปฏิบัติในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติก�า

จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ พิจารณาเห็นธรรมใน

ธรรมทั้งหลายอยู่ ๓๔๒ พระองค์ตรัสถึงมีตนเป็นที่เกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง คือ เป็นผู้ปฏิบัติก�าหนดรู้สภาวธรรม มีธรรม

เป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง คือ พิจารณาอารมณ์ที่ถูกรู้ในสติปัฏฐานวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาแม้ในมหาสติปัฏ

ฐานสตูรและอรรถกถาจะได้อธบิายและกล่าวถงึเรือ่งการบรรลธุรรมถงึขัน้มรรคผล นพิพานได้ ด้วยการเจรญิสตปัิฏ

ฐาน ๔ อย่างใดอย่างหนึง่ แต่ผูป้ฏิบติักอ็าจจะเจรญิสติปัฏฐานหลายอย่างกไ็ด้ ซึง่แล้วแต่ความสมควรของอารมณ์

ในแต่ละขณะท่ีปรากฏชัดแก่อารมณ์ เหมือนท่ีพระองค์ทรงแสดงแก่พระอุตติยะว่า พึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ ๓๔๓

และนอกจากนี้ผู้ปฏิบัติสมควรจะเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลัก เรียกว่า มูลกรรมฐาน แม้จะไม่มี

ข้อความระบุชัดลงไปว่าใครหรือบุคคลใดควรเจริญสติปัฏฐานใด แต่โดยส่วนใหญ่ก็ใช้กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

กนัเป็นหลกั เพราะเป็นการตามรูก้องรปูซึง่ง่ายกว่าการตามรู้ในหมวดธรรม ดงันัน้ในท่ีนีจ้งึละฐานธรรมไว้หนึง่ฐาน 

 ดังนั้น สติปัฏฐาน ที่จะแสดงในที่นี้ก็จะแสดงเพียงแค่ ๓ ฐาน คือ ฐานกาย ฐานเวทนา และฐานจิต 

และมูลกรรมฐานที่ใช้จะเป็นสิ่งที่มีประจ�าอยู่ในร่างกายนี้เอง คือ ธาตุ ๔ ดิน น�้า ไฟ ลม นั่นเอง ซึ่งการปฏิบัติ

วิปัสสนาภาวนาสติปัฏฐานในฐานกายนั้น การปฏิบัติในกายานุปัสสนาหมวดธาตุมนสิการ การก�าหนดรู้ธาตุทั้ง ๔ 

คือ ธาตุดิน (ปฐวีธาตุ) ธาตุน�้า (อาโปธาตุ) ธาตุไฟ (เตโชธาตุ) และธาตุลม (วาโยธาตุ) ว่ากายนี้ หรือร่างกายนี้ เกิด

จากการรวมตัวกันของธาตุต่างๆ ที่ส�าคัญ คือ ธาตุดิน น�้า ลม และไฟ กายเมื่อใช้เป็นค�าโดดๆ ค�าเดียว หมายถึง 

ร่างกาย พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีสติอยู่กับกาย การก�าหนดรู้ว่า เมื่อนั่งอยู่ ย่อมรู้ชัดว่า “นั่งอยู่” เป็นต้น รวม

ถงึในหมวดสมัปชญัญะ ทีก่ล่าวว่ามสีมัปชญัญะในการก้าวไปและถอยกลับเป็นต้น ๓๔๔ คือพระพุทธเจ้าทรงสอนให้

มีสติอยู่ตลอดในอิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอนรวมถึงในอิริยาบถย่อยต่างๆ โดยตั้งกายอยู่ในอาการอย่าง

ไรๆ ก็ให้รู้ในอาการนั้นๆ หรือท่าทางนั้นๆ เมื่อเดินพึงก�าหนดให้รู้ว่าเดิน เมื่อยืน พึงก�าหนด ให้รู้ว่ายืน เมื่อนั่ง พึง

ก�าหนดให้รู้ว่านั่ง เมื่อนอน พึงก�าหนดให้รู้ว่านอน ตลอดจนกระทั่งกิริยาอาการความเคลื่อนไหว ก็พึงก�าหนดให้รู้

ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะลุก จะนั่ง จะเดิน จะนอน ต้องก�าหนดอาการต่างๆ ให้ได้รายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วย 

เช่น โยกตัว เอี้ยวตัว ยืดตัว งอตัว ยกขา เหยียดขา เป็นต้น อาการเหล่านี้ต้องก�าหนดให้หมดตามกรณีของอาการ

นั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการ ล้างหน้า อาบน�้า ช�าระกาย ซ่ึงจะต้องพยายามก�าหนดให้ครบถ้วนเท่าที่จะก�าหนดได้ 

เช่น เอื้อมมือ หยิบขัน ตักน�้า ลูบหน้า รดน�้า ถูตัว เป็นต้น เมื่อเสร็จกิจแล้ว ก็เปลี่ยนผ้า เช็ดตัว เช็ดหน้า เป็นต้น 

 ๓๔๒ อง.ฺจตกุกฺ. (ไทย) ๒๑/๒๗๔/๓๙๐.

 ๓๔๓ ส�.ม. (ไทย) ๑๙/๓๘๒/๑๔๔.

 ๓๔๔ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๓๐๕/๓๗๖.
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ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ต้องให้อยู่ในการก�าหนดทั้งส้ิน อิริยาบถย่อย เล็กๆ น้อยๆ จะต้องถือเป็นสิ่งส�าคัญด้วย 

พยายามให้มีสติตามก�าหนดพิจารณารู้อาการของอิริยาบถนั้นๆ ให้ทันปัจจุบันธรรมตลอดเวลาเมื่อการก�าหนด

นี้ได้แจ่มชัดขึ้นแล้ว ก็จะรู้สึกว่า รูปกับนาม แม้จะเนื่องกันอยู่ แต่ก็เป็นคนละส่วน ไม่ใช่ส่วนเดียวกัน ไม่ว่าจะ

ก�าหนดการเคลื่อนไหวใดๆ ก็ย่อมจะแจ่มชัดขึ้น ในความเป็นไปของรูป ของนาม ซึ่งเดิมเข้าใจว่าเป็น บุคคล สัตว์ 

เรา เขา นั้นย่อมสลายไปสิ้น จะรู้จริง เห็นแจ้งว่า มีเพียงแต่รูปกับนามเท่านั้น การรู้นี้เรียกว่าญาณ รู้ญาณอย่างนี้

นบัว่าเป็นปฐมญาณของวปัิสสนาญาณ เม่ือปฏบัิตต่ิอไปๆ การรูร้ปูธรรมนามธรรมทัง้หลายทีท่รงไว้ซึง่ อนจิจงั ทกุ

ขงั อนตัตานัน้ กจ็ะกระจ่างขึน้มาในปัญญาญาณ จนสว่างกระจ่างแจ้งตราบจนได้รู้แจ้งเหน็จริงในมรรคผลนพิพาน

 ๔.๒ ความหมายของค�าส�าคัญ

 ค�าส�าคญัทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ีกม็ด้ีวยกนัท้ังหมด ๓ ค�า คือ ธาตกุรรมฐาน ๑ บาทฐาน ๑ และ วปัิสสนา

ภาวนา ๑ ซึ่งจะได้แสดงดังต่อไปนี้

  ๔.๒.๑ ธาตกุรรมฐาน หมายถงึ กรรมฐานคือธาต ุกรรมฐานท่ีพิจารณาธาตเุป็นอารมณ์ โดยก�าหนด

พิจารณากายนี้ออกเป็นส่วนๆ ให้เห็นว่าเป็นเพียงธาตุ ๔ แต่ละอย่าง ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตน ของเรา 

ดังนี้ ปฐวีธาตุ คือ ธาตุที่มีลักษณะแข้นแข็ง อาโปธาตุ คือ ธาตุที่มีลักษณะเอิบอาบ เตโชธาตุ คือ ธาตุที่มีลักษณะ

ร้อน วาโยธาตุ คือ ธาตุที่มีลักษณะพัดผันเคร่งตึง ธาตุกรรมฐานนี้ เรียกอย่างอื่นว่า ธาตุมนสิการการพิจารณา

ธาตุบ้าง จตุธาตุววัฏฐานการก�าหนดธาตุสี่บ้าง พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้แสดงไว้ว่า ธาตุกรรมฐาน หมายถึง 

ธาตุ ๔ คือรูปหรือมหาภูตทั้ง ๔ ไม่ใช่สัตว์ว่า เพียงอาศัยกระดูก อาศัยเอ็น อาศัยเนื้อ อาศัยหนัง อากาศที่ล้อม

รอบ จึงนับว่ารูปที่เป็นไปเพื่อวัฏฏสงสาร เพราะสัตว์ทั้งหลายก็ยังคงมีความหลงผูกพันยินดีในรูป ๓๔๕ เพราะรูป

น�ามาทั้งความสุขและความทุกข์โดยแนะน�าภิกษุ ให้พิจารณาแยกร่างกายออกไปส่วน ๆ ให้เห็นเด่นชัดในแต่ละ

ธาตุ อย่างชัดเจน หรือ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ ๓๔๖ พระธรรมปิฎกได้ให้ความหมายของค�าว่า 

ธาตุกรรมฐาน หมายถึง กรรมฐานที่พิจารณาธาตุเป็นอารมณ์ ก�าหนดพิจารณาร่างกายแยกเป็นส่วนๆ ให้เห็นว่า

เป็นแต่เพียงธาตุ ๔ คือดิน น�้า ไฟ ลม ประชุมกันอยู่ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา และท่านพระโสภณ

มหาเถระ (มหาสีสยาดอ) ๓๔๗ ได้ให้ความหมายของค�าว่า ธาตุกรรมฐาน ว่าหมายถึง ธาตุ ๔ หรือ จตุธาตุววัตถาน 

หรือ ธาตุมนสิการ คือ กรรมฐานที่ก�าหนดธาตุ หรือการพิจารณาธาตุ ให้เห็นว่าเป็นสภาวะที่ว่างเปล่าไม่ใช่บุคคล

ตัวเรา ของเราธาตุ๔ ในทางธรรมนั้นเป็นเพียงสภาวธรรม ไม่ใช่สมมุติบัญญัติซึ่งใช้สื่อสารกันจนเข้าใจกันว่า เป็น

ก้อนอัตภาพมนุษย์

 ซึง่รวมความว่า ธาตกุรรมฐาน แปลว่า กรรมฐานก�าหนดธาตเุป็นอารมณ์ คือการก�าหนดพิจารณากาย

นี้ ให้เห็นว่าเป็นเพียงธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น�้า ไฟ และลมเท่านั้นที่ประชุมกันอยู่ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ดังมีอธิบายไว้

ใน มหาราหุโลวาทสูตร

 ๔.๒.๒ วิปัสสนาภาวนา คือการปฏิบัติเพื่อความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง ที่ก�าหนดรู้สังขาร คือ

ปัญญาอนัยิง่และความเหน็แจ้งในธรรม คอื เบญจขนัธ์ ๓๔๘ การฝึกอบรมสตใิห้เกิดปัญญาความรู้แจ้งตามความเป็น

 ๓๔๕ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๐๕/๓๓๕-๓๓๖.

 ๓๔๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโฺต), พจนานกุรมพทุธศาสตร์ฉบบัประมวลศพัท์, พมิพ์ครัง้ที ่๑๐, (กรงุเทพมหานคร: พมิพ์ที ่บรษิทั เอสอาร์. พรนิต้ิง 

แมสโปรดกัส์จ�ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๙๓.

 ๓๔๗ พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), มหาสตปัิฏฐานสตูร ทางสูพ่ระนพิพาน, พระคณัธสาราภวิงศ์ แปลและเรยีบเรยีง พมิพ์ครัง้ท่ี ๑, (กรงุเทพมหานคร: 

พมิพ์ที ่หจก. ประยูรสานส์ การพิมพ์ ๒๕๕๔), หน้า ๑๘๘.

 ๓๔๘ อง.ฺสตตฺก.อ. (ไทย) ๓๗/๒๘๖/๓๖๖.

๓๕๓
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จรงิ ว่าสภาพธรรมทัง้หลายไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตา เพ่ือก�าจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกให้ได้ หลกัการปฏบิตัิ

สติปัฏฐาน ๔ คือ หลักการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เพื่อให้เห็นความส�าคัญของการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามหลัก

สติปัฏฐาน ๔ ในขณะก่อนปรินิพพาน ๓๔๙ ในมหาปรินิพพานสูตร ได้ปรากฏว่า สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่

พระอานนท์กับพวกภิกษุทั้งหลาย ในอัตตทีปสูตร สังยุตตนิกายขันธวารวรรค ว่า พวกเธอจงมีตนเป็นเกาะ ค�าว่า

มีตนเป็นเกาะ ในที่นี้ หมายถึง ท�าตนให้พ้นจากห้วงน�้า คือ โอฆะ ๔ เหมือนกับเกาะกลาง มหาสมุทรที่น�้าท่วมไม่

ถึง มีตนเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง คือ ผู้ปฏิบัติในธรรม

วินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ พิจารณา

เหน็เวทนาในเวทนาอยู ่พจิารณาเหน็จติในจติอยู ่พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมท้ังหลายอยู่ พระองค์ตรสัถึงมีตนเป็น

ที่เกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง คือ เป็นผู้ปฏิบัติก�าหนดรู้สภาวธรรม ๓๕๐ มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง คือ พิจารณา

อารมณ์ที่ถูกรู้ในสติปัฏฐานวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

  ๔.๒.๓. บาทฐาน หมายถึง พื้นฐานอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้อีกอย่างหนึ่งสูงขึ้นหรือเจริญขึ้น เช่น 

พระพุทธรูปแม้องค์พระจะสวยอยู่แล้วแต่ถ้ามีฐานรองรับด้วย ก็จะยิ่งสวยและเด่นขึ้นไปอีก และค�าว่า บาทฐาน

ในที่นี้ยังหมาย บันได คือเป็นเครื่องรองรับให้เหยียบขึ้นไปสู่จุดหมายที่สูงขึ้นไปได้อีกด้วย

 สรปุรวมความหมายของค�าส�าคญัได้ว่า คอื การใช้ธาตกุรรมฐานเพือ่เป็นบาทฐานต่อการปฏบิตัวิปัิสสนา

ภาวนา หมายถึง วิธีเจริญธาตุกรรมฐานหรือวิธีการปฏิบัติธาตุกรรมฐานนั้น คือ การพิจารณาธาตุ ๔ ธาตุดิน ธาตุ

น�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ที่ปรากฏในร่างกาย จนกระทั่งเห็นเป็นเพียงกองธาตุ โดยปราศจากความจ�าว่าเป็นหญิง ชาย 

เรา เขา สัตว์ บุคคล นัยแห่งการเจริญธาตุกรรมฐานนี้ คือการพิจารณาหรือก�าหนดธาตุทั้ง ๔ ที่มีในตน ซึ่งผลการ

ปฏิบัตินั้นก็แล้วแต่บุคคล ส�าหรับผู้มีปัญญามากเพียงแค่ก�าหนดโดยย่อก็สามารถเห็นธาตุทั้ง ๔ ปรากฏได้อย่าง

แจ่มแจ้ง แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาไม่มากก็ไม่ต้องท้อเพียงแต่ เมื่อเราก�าหนดโดยย่อแล้วธาตุ ๔ ยังไม่ปรากฏ ก็ให้เรา

ก�าหนดธาตุ ๔ ต่อไปโดยพิสดาร แต่ถ้ายังไม่ส�าเร็จอีกก็ให้ก�าหนดธาตุ ๔ โดยอาการ ๑๓ ต่อไป

๕. บทสรุป
 ในการวจัิยเรือ่งธาตุกรรมฐานทีเ่ป็นบาทฐานต่อการปฏิบตัวิปัิสสนาภาวนา หมายถงึ กรรมฐานทีก่�าหนด

พิจารณาธาตุเป็นอารมณ์ แยกร่างกายออกเป็นส่วนๆ ให้เห็นว่า เป็นแต่เพียงธาตุ ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ 

ธาตุลม ประชุมกันอยู่ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา โดยให้พิจารณาว่า รูปร่างของกายนี้ประกอบขึ้น

จากองค์รวมแห่งธาตุอันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตน ธาตุมนสิการ คือ การพิจารณาธาตุ หรือ จตุธาตุววัตถาน 

คือ การก�าหนดธาตุ ๔ โดยใจความเป็นอันเดียวกันการเจริญธาตุกรรมมัฏฐาน หรือการก�าหนดรู้ธาตุ ๔ ภายใจตน 

เป็นการท�าให้จติสงบนิง่อยูกั่บรปูกาย เพือ่ให้ผูป้ฏบิตักิ�าจดัความคิดเกีย่วกบัสัตว์บคุคลตวัตนเราเขา เหน็ความว่าง

เปล่าของกายที่ประชุมกันของธาตุทั้ง ๔ เป็นการฝึกใช้สติ มีสติพิจารณาอารมณ์ต่างๆ

 ๕.๑ ข้อเสนอแนะ

 ในการศกึษาครัง้นี ้ผูศ้กึษามุ่งศกึษาเฉพาะเรือ่งของธาต ุ๔ ทีน่�ามาใช้ในการปฏบิตัวิปัิสสนาภาวนาและ

ในสติปัฏฐานต่างๆ ด้วย ท�าให้ทราบว่าธาตุ ๔ สามารถน�ามาใช้เป็นบาทฐานได้ โดยการพิจารณาภายในร่างกาย

 ๓๔๙ ว.ิจู. (ไทย) ๗/๓๘๕/๒๘๔.

 ๓๕๐ ดรูายละเอยีดใน อง.ฺจตุกกฺ. (ไทย) ๒๑/๒๗๔/๓๙๐.

๓๕๔
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

ของเราหรือภายนอกคือร่างกายของคนอื่น ว่าเป็นเพียงรูปที่ก่อขึ้นจากการรวมกันหรือประชุมกันเข้าของธาตุ

ทั้ง ๔ จริงๆ แล้วมีเพียงแค่รูปกับนาม หาใช่สัตว์ ตัวตน บุคคล เราเขาไม่

  ๕.๑.๑ ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

  ในการวิจัย เรื่องธาตุกรรมฐานที่เป็นบาทฐานต่อการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ครั้งนี้เป็นการศึกษา

เอกสารด้านคัมภร์ีพทุธศาสนา ผูจ้ะน�าผลการวจิยัไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า ควรศึกษาเพ่ิมเตมิในประเดน็ การเหน็

แจ้งในพระไตรลักษณ์โดยการอาศัยธาตุ ๔ เป็นเครื่องเจริญได้อย่างไร

  ๕.๑.๒. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  จากการศกึษาเรือ่ง “ธาตุกรรมฐานทีเ่ป็นบาทฐานต่อการปฏบิตัวิปัิสสนาภาวนา” น้ันแล้ว สามารถ

สรุปผลการวิจัยได้ดังที่กล่าวมา แต่ผู้วิจัยยังมีมุมมองของประเด็นปัญหาที่น่าสนใจพอจะศึกษาต่อไปดังนี้

  ๑) ศึกษาผลของการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาด้วยธาตุ ๔

  ๒) ศึกษาการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานด้วยธาตุ ๔

  ๓) ศึกษาธาตุ ๔ เพื่อการแจ้งพระไตรลักษณ์ในการเจริญวิปัสสนาภาวนา

บรรณานุกรม

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: 

 โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๓๙.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร: 

 พิมพ์ที่ บริษัท เอสอาร์. พรินติ้ง แมสโปรดักส์จ�ากัด, ๒๕๔๖.

พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ). มหาสติปัฏฐานสูตร ทางสู่พระนิพพาน. พระคันธสาราภิวงศ์ แปลและ

 เรียบเรียง. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ หจก.ประยูรสานส์ไทย การพิมพ์, ๒๕๕๗.

๓๕๕
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การศึกษากิเลสอันตรายในฐานะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

A STUDY OF DANGER OF DEFILEMENTS AS A BARRIER VIPASSANA

MEDITATION PRACTICE
พระบุญเริ่ม จารุวณฺโณ *

      ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง **

บทคัดย่อ

 วตัถุประสงค์ของการวจัิยคร้ังนี ้มี ๒ ประการ คอื (๑) เพือ่ศกึษากเิลสในคมัภร์ีพระพทุธศาสนาเถรวาท 

(๒) เพื่อศึกษากิเลสันตรายที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา โดยศึกษาข้อมูลเนื้อหาในคัมภีร์พระพุทธ

ศาสนาเถรวาท คือ พระไตรปิฎก อรรถกถา และหนังสือทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการเรียบเรียงข้อมูล 

ตรวจสอบ ความถูกต้องของเนื้อหา และบรรยายเชิงพรรณนา

 ผลการวิจัย พบว่า กิเลส ซึ่งเป็นธรรมชาติที่เป็นเครื่องท�าให้หมองเศร้า เร่าร้อน คือ จิต เจตสิก รูป 

ทีเ่กดิพร้อมกบักเิลสเหล่านัน้ จะมคีวามเศร้าหมองเร่าร้อนไปพร้อมๆกนั เพราะตามธรรมดาจติใจและกริิยาอาการ

ของบุคคลทั้งหลายนั้น เป็นไปตามอ�านาจของจิต กิเลสเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นและฝังแน่นอยู่ในใจของ

คนเรามาตั้งแต่เกิด ความหลงเป็นเหตุเกิดของกิเลส รากเหง้าของกิเลส ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

เพราะกิเลส ๓ ตัวนี้ พระพุทธเจ้าเรียกว่า อกุศลมูล ซึ่งแปลว่า รากเหง้าของความชั่ว เป็นรากเหง้าของกิเลสต่างๆ 

สามารถพอกพูนจมดิ่งสู่กิเลสันตรายได้ กิเลสันตรายถือว่าเป็นธรรมที่ก่ออันตราย ท�าให้เกิดมีปัญหา ก่อความยุ่ง

ยาก แทรกแซงเข้ามาปิดแนวทางปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาได้  กิเลสันตรายเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า นิยตมิจฉาทิฏฐิ 

หมายถึง ความเห็นผิดอันไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีเขตก�าหนด เป็นรากเหง้าของวัฏฏสงสาร ไม่สามารถที่จะออกจากทุกข์

ได้ กเิลสนัตรายแบ่งไว้หลาย ๓ ประเภทด้วยกนัคอื (๑) อกิรยิวาท คอื ความเหน็ว่าไม่เป็นอนัท�านัน้ กคื็อปฏเิสธบญุ 

ปฏิเสธบาป (๒) อเหตุกทิฏฐิ คือการมีความเห็นว่าความดี ความชั่ว ความสุข ความทุกข์ ที่ ไม่ได้เป็นผลสืบเนื่อง

มาจากการกระท�าอันเป็นบุญหรือเป็นบาปของตนเองในภพก่อน (๓) นัตถิกทิฏฐิ คือ ความเห็นว่า ไม่มี เป็นการ

ปฏิเสธท้ังเหตุท้ังผล บุญ บาป การกระท�า ผลของการกระทาไม่มี โลกหน้าไม่มี กิเลสท้ังหมดก็สามารถพัฒนา

เข้าสู่กิเลสันตรายได้ตลอด ถ้าหากเราขาดปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการอย่างแยบคาย ในกิเลสต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

ปรโตโฆส คือ การฟังเสียงผู้อื่นอย่างตั้งใจ จุดมุ่งหมายของการฟัง คือ การได้มาซึ่งปัญญา เพื่อจะได้รู้แจ้งในความ

จรงิทัง้หลายและแนวทางปฏิบัติทีถ่กูต้องตามหลกัของสมัมาทฏิฐ ิถ้าเกดิความเหน็ทีถ่กูต้องแล้วกจ็ะเป็นมนสกิาร

ต่อคาสอนทั้งหลายจะทาให้เกิดการเห็นแจ้งในสรรพสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงดังนั้นจะเครื่องป้องกันไม่ให้หลงผิด

จนน�าไปสู่กิเลสันตราย และการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ นี้เป็นหนทางเดียวที่จะข้ามพ้นไป

จากกิเลสันตรายอันจะเป็นหนทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์เป็นทางออกจากสังสารวัฏนี้ได้อย่างแท้จริง

ค�าส�าคัญ: กิเลสันตราย, อุปสรรค, ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา, นิยตมิจฉาทิฏฐิ,

 * นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส.

 ** อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม.
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Abstract

 The purpose of this research are two reasons: (1) to study passion in Theravada Bud-

dhism (2) to study the danger arising because of the passion which are obstacle to the insight 

development by studying the contents of Theravàda Buddhism, edit and check accuracy and 

describe. Those contents are the Three Baskets, commentary and related textbooks. 

 The results showed that passion, which is naturally a factor causing sad and fiery, 

is a state of consciousness, mental concomitants and form. Those things occur from passion 

together with being sad and fiery. Normally mind and nature of people are under the power of 

consciousness and passion is something that happens and ingrains in the minds of people since 

birth. Fascination is the cause and root of passion such as greed, anger and fascination. Because 

of these 3 passions, the Buddha called them roots of evil which mean the root of bad deeds. 

Roots of evil can be accumulated to the danger arising because of the passion. This danger is 

poisonous, causes troubles and difficulties and intervenes the insight development. The danger 

arising because of the passion can be also called “False View” meaning infinity misunderstanding 

and root of life cycle; cannot escape from suffering. The danger arising because of the passion is 

grouped into 3 types: 1) the theory of non-action is to refuse good and bad deeds 2) the theory 

of causelessness is the unbelief that good deeds, bad deeds, happiness and sorrow are from 

merit or sin in the previous life 3) the theory of nothingness is the belief that there is no merit, 

sin, action and the next life. Those passions can be developed to the danger arising because 

of the passion if we lack of another’s utterance and proper attention. Another’s utterance is 

to carefully listen to others. The purpose of listening is a wisdom achievement to enlighten 

on the truth of the world and the correct practice related to right views. A clear understanding 

leads to the upper goal and it is a protection from passion. Proper attention is a way to perceive 

the insight of the world as it should happen and it is consequently a protection from passion. 

Meditation according to Foundations of Mindfulness is the only way to cross over the passion 

and truly lift ourselves off suffering.

Keywords: Danger of Defilements, Barrier, Vipassana Meditation Practice, False View

๑. บทน�า
 กิเลสันตรายในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท ถือว่าเป็นธรรมที่ก่ออันตราย มีผลกระทบหรือขัดขวาง ทั้ง

จะเป็นอปุสรรคขดัแย้ง กดีกนัการท�างานทางด้านการปฏิบตัธิรรมให้เกดิมีปัญหา ก่อความยุง่ยาก แทรกแซงเข้ามา

ปิดแนวทางปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ซึ่งเป็นตัวส่งผลออกมาในทางลบ ท�าให้การปฏิบัติธรรมได้ผลส�าเร็จน้อย หรือ
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อาจจะไม่ได้รบัผลส�าเรจ็เลย “กเิลสนัตรายหมายถงึอันตรายทีเ่กดิจากกิเลสอันได้แก่ธรรมทีเ่ป็นมจิฉาสภาวะและ

ให้ผลแน่นอน” ๓๕๑ คือ สิง่ทีเ่ป็นอกศุล การกระท�าหรอืความคิดทีไ่ม่ด ีเป็นความช่ัว และจะท�าให้ผูก้ระท�าได้รบัผล

หรือต้องเสวยผลของกรรมนั้นทันที ที่ตายลง (คือ ไปอบาย) โดยไม่มีกรรม ไม่ว่าชั่วหรือดีแค่ไหนก็ตามอย่างอื่นมา

คั่นกลางหรือแทรกระหว่างได้เลย “ห้ามทางสวรรค์และห้ามทางนิพพาน แม้ในภพที่ติดต่อกัน” ๓๕๒ กิเลสันตรา

ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “นิยตมิจฉาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นผิดอันดิ่ง ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีเขตก�าหนด เป็นรากเหง้า

ของวัฏฏสงสาร” ๓๕๓ ไม่สามารถที่จะออกจากทุกข์ได้ เพราะหลงผิดไปเชื่อค�าสั่งสอนของผู้ที่เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิ 

จึงหมดโอกาสในสุคติภูมิและพระนิพพาน มิจฉาทิฏฐิมีโทษขั้นร้ายแรงท่ีสุดเพราะสามารถจมดิ่งเข้าสู่นิยตมิจฉา

ทิฏฐิได้ 

 ดงันัน้ หลกัธรรมทีจ่ะการป้องกนัการหลงผดิทีจ่ะจมดิง่สู่กิเลสันตราย คือ ปรโตโฆสะท่ีดมีีกลัยาณมิตร

และโยนิโสมนสิการอย่างแยบคาย ในกิเลสต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจิตใจ การมีกัลยาณมิตรผู้เป็นบุคคลผู้เสมอตนในศีล 

สมาธิ ปัญญา มิตรแท้ มิตรที่ดีงาม ชักน�าให้ตั้งมั่นในสัมมาทิฏฐิ จะชี้ให้เห็นว่าธรรมอันใดเป็นประโยชน์ หรือไม่

เป็นประโยชน์ย่อมท�าให้ผู้ที่คบหา เกิดปัญญาเห็นธรรมย่อมชักน�าไกลห่างจากกิเลสันตราย และ “ปรโตโฆสะที่ดี 

คือ การฟังเสียงผู้อ่ืนอย่างตั้งใจ จุดมุ่งหมายของการฟัง คือการได้มาซึ่งปัญญาชี้น�าแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตาม

หลักของสัมมาทิฏฐิ” ๓๕๔ ถ้าเกิดความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัย เป็นเคร่ืองป้องกันมิให้หลงผิด

ไปสู่กิเลสันตรายได้ การรู้จักโยนิโสมนสิการต่อค�าสอนทั้งหลายจะท�าให้เกิดการเห็นแจ้งในสรรพสิ่งทั้งหลายตาม

ความเป็นจริง และการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ นี้ เป็นหนทางเดียวที่จะข้ามพ้นไปจากกิเลส

อันตราย อันจะเป็นหนทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้ได้

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษากิเลสในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๒ เพื่อศึกษากิเลสันตรายที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการค้นคว้าทางเอกสารซึ่งมีล�าดับดังนี้

 ๓.๑ ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ ค้นคว้าข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ 

 ๓.๒ ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ พระไตรปิฎกและอรรถกถา แปล ๙๑ เล่ม ฉบับ มหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. 

๒๕๔๓ ได้ค้นคว้าข้อมูลจาก คัมภีร์วิสุทธิมรรค ต�าราต่างๆ ของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา วิทยานิพนธ์ 

เอกสารงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง

 ๓.๓ รวบรวมข้อมูลแล้วน�ามาเรยีบเรยีงย่อความ จากข้อมลูทีน่่าเชือ่ถอืได้ คอื ข้อมลูปฐมภมูแิละข้อมูล

ทตุยิภูม ิโดยการน�าเอกสารงานวจิยัเกีย่วกบักเิลสนัตราย ในฐานะเป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัวิิปัสสนาภาวนา เพ่ือ

ให้เกิดความรูค้วามเข้าใจในอปุสรรคต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตัวิปัิสสนาภาวนาตรวจสอบความสอดคล้องของ

 ๓๕๑ รายละเอยีดใน ว.ิม. (ไทย) ๔/๒๗/๓๔.

 ๓๕๒ รายละเอยีดใน ที.สี.อ. (ไทย) ๑๑/๖๗๙/๒๗๗.

 ๓๕๓ สมเด็จพระญาณสังวร (สุวัฑฒนมหาเถระ), สัมมาทฏิฐ,ิ พิมพ์ครัง้ที ่๔, (กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพ์มหามกฏุราชวทิยาลยั. ๒๕๔๕), หน้า ๕๐.

 ๓๕๔ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยรู ธมมฺจิตโต), พทุธวธีิ, (กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๖.
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ข้อมูล สรุปวิเคราะห์ เรียบเรียงบรรยายผลการศึกษาเชิงพรรณนา

 ๓.๔ น�าเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย

๔. ผลการวิจัย
 ๔.๑ กิเลสในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทที่ปรากฏในพระไตรปิฏก

 ในคัมภีร์พระวินัยปิฎก ได้มีการเปรียบลักษณะกิเลสว่าเป็นสิ่งมัวหมอง ท�าให้พระภิกษุในพระศาสนา

มัวเมา หมดสง่าราศี ดังที่ปรากฏความตอนหนึ่งว่า “พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า การดื่มสุราและเมรัย 

การเสพเมถุนธรรม ยินดีในเงินและทอง ด�าเนินชีวิตด้วยมิจฉาชีพนี้อุปกิเลสที่ท�าให้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมัว

หมอง ไม่สง่า ไม่ผ่องใส ไม่บริสุทธิ์ มีธุลี ถูกความมืดปกคลุม เป็นทาสแห่งตัณหา ถูกตัณหาชักน�าให้อัตภาพหยาบ

เจริญเติบโต ย่อมยินดีการเกิดใหม่” ๓๕๕

 ในพระสุตตันตปิฎก พระพุทธเจ้าตรัสว่าเปรียบเทียบว่า “กิเลสเป็นเหมือนตะปูตรึงจิต” ๓๕๖ มี ๕ 

ประการคือ (๑) ภิกษุมีความเคลือบแคลงสงสัยไม่ปักใจเชื่อ ไม่มีเลื่อมใสในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (๒) ภิกษุมี

ความเคลือบแคลงสงสยั ไม่ปักใจเชือ่ไม่มเีลือ่มใสในพระธรรมค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะเป็นหนทางดบัทุกข์

ได้จริง (๓) ภิกษุมีความเคลือบแคลงสงสัย ไม่ปักใจเชื่อไม่มีเลื่อมใสในพระสงฆ์ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ (๔) 

ภิกษุมีความเคลือบแคลงสงสัย ไม่ปักใจเชื่อ ไม่มีความเลื่อมใสในสิกขา (๕) ภิกษุเป็นผู้มักโกรธ ไม่พอใจ มีจิตคิด

ความคิดประทุษร้ายในเพื่อน พรหมจารี จนย่อหย่อนต่อความเพียร นี้เป็นกิเลสที่ตรึงจิตดุจตะปู ที่ท�าให้ภิกษุทั้ง

หลายไม่มีความเจริญในพระศาสนานี้”

 ในทีฆนิกายปาฏิกวรรค พระพุทธเจ้าได้ตรัสเปรียบเทียบกิเลสว่า“เป็นเครื่องผูกใจ ๕ ประการ ๘ คือ 

(๑) ภิกษเุป็นผูท้ีม่คีวามก�าหนดั มคีวามอยากในกามท้ังหลาย มคีวามย่อหย่อนต่อความเพยีร (๒) ภกิษุเป็นผูม้คีวาม

ก�าหนัดในกาย (๓) ภิกษุเป็นผู้มีความก�าหนัดในรูป (๔) ภิกษุฉันอาหารมากเกินไป และเห็นแก่หลับนอน (๕) ภิกษุ

มีความปรารถนาลามก” ๓๕๗ นี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจ

 พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่อง กรรมกิเลส แก่สิงคาลกะดังความว่า“การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การล่วง

ละเมิดภรรยาผู้อื่น และการพูดเท็จ เรียกว่าเป็น กรรมกิเลสเพราะกรรม ๔ อย่างนี้ เมื่อผู้ใดกระท�าแม้แต่อย่างใด

อย่างหนึ่ง ย่อมท�าให้ผู้นั้นเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส ผิดจากธรรมของมนุษย์” ๓๕๘ 

 พระพุทธเจ้าทรงแสดงกิเลสแก่เจ้าศากยะชื่อว่ามหานามะว่า “โลภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิต โทสะเป็น

อุปกิเลสแห่งจิต โมหะเป็นอุปกิเลสแห่งจิต” ๓๕๙ “อุปกิเลสแห่งจิตคือ ธรรมเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิต” ๓๖๐

เครื่องท�าให้ใจเศร้าหมอง หมายถึง สิ่งที่ท�าให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวไม่แจ่มใส ท�าให้ใจหม่นไหม้ ท�าให้ใจเสื่อมทราม 

กล่าวโดยรวมก็คือสิ่งที่ท�าให้ใจสกปรก ไม่สะอาดบริสุทธิ์นั่นเอง แม้ประการใดประการหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วก็

จะท�าให้ใจสกปรกไม่ผ่องใสทนัท ีและจะส่งผลให้ใจของผู้นัน้ เกดิความเร่าร้อน หรอืเกดิความฮกึเหมิทะนงตวั เต้น

ไปตามจังหวะที่อุปกิเลสนั้นๆ บงการให้เป็นไป

 ๓๕๕ รายละเอยีดใน ว.ิจ.ู (ไทย) ๗/๔๔๗/๓๙๖.

 ๓๕๖ รายละเอยีดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๙/๓๐๘.

 ๓๕๗ รายละเอยีดใน ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๐/๓๐๙.

 ๓๕๘ รายละเอยีดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๖/๒๐๑.

 ๓๕๙ รายละเอยีดใน ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๗๕/๑๗๗.

 ๓๖๐ รายละเอยีดใน ม.ม. (ไทย) ๑๔/๒๔๒/๒๘๗.

๓๕๙
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 พระพทุธเจ้าตรสักบั อคัคเิวสสนะว่า “กเิลสเป็นเครือ่งผกูสตัว์ไว้ กิเลสเป็นเหตเุพลดิเพลนิกเิลสเป็นเหตุ

เกาะติด กิเลสเป็นเหตุยึดมั่น” ๓๖๑ เพราะกิเลสเหล่านี้จึง มีการโต้เถียงกันเมื่อมีการโต้เถียงกัน ก็จะมีการท�าลาย

กัน เมื่อมีการท�าลายกัน ก็จะมีการเบียดเบียนกัน

 พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่อง“ความเศร้าหมองแห่งจิต ๕ ประการเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมอง ไม่อ่อน ไม่

เหมาะแก่การใช้งาน ไม่ผุดผ่อง ฟุ้งซ่าน ไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ คือ (๑) ความพอใจในกาม (๒) ความคิด

ร้าย (๓) ความหดหู่และเซื่องซึม (๔) ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ (๕) ความลังเลสงสัย” ๓๖๒ พระพุทธเจ้าทรงตรัส 

กิเลส ๕ อย่างนี้ว่า“เป็นต้นเหตุแห่งความเศร้าหมองแห่งจิตคือเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมอง ไม่อ่อนโยน ไม่เหมาะแก่

การใช้งาน ไม่ผุดผ่อง ฟุ้งซ่าน ไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ หรือสูญเสียความเป็นปกติไป ซึ่งเปรียบเหมือนสิ่งที่

ท�าทองค�าไม่ให้บริสุทธิ์ ๕ อย่างได้แก่ เหล็ก โลหะ ดีบุก ตะกั่ว และงิน” ๓๖๓

 พระอภธิรรมปิฎกได้แสดงกเิลสโดยความเป็นสภาวธรรมเป็นอารมณ์ เป็นวบิากปะปนกันไป และแสดง

กิเลสวัตถุ ๑๐ อย่างคือ “โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ถีนะ อุทธัจจะอหิริกะ อโนตตัปปะ” ๓๖๔ กิเลส

วัตถุมี ๑๐ ประกอบด้วยองค์ธรรม คือ โลภกิเลส ธรรมได้แก่ โลภเจตสิก ที่ในโลภมูลจิต ๘ โทสกิเลส องค์ธรรม 

ได้แก่ โทสเจตสิก ที่ในโทสมูลจิต ๒ โมหกิเลส องค์ธรรมได้แก่ โมหเจตสิก ที่ในอกุสลจิต ๑๒ มานกิเลส องค์ธรรม 

ได้แก่ มานเจตสิก ที่ในทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔ ทิฏฐิกิเลส องค์ธรรมได้แก่ ทิฏฐิเจตสิก ที่ในทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ 

วิจิกิจฉากิเลส องค์ธรรมได้แก่วิจิกิจฉาเจตสิก ที่ในวิจิกิจฉา สัมปยุตตจิต ๑ ถีนกิเลส ธรรมได้แก่ ถีนเจตสิก ที่ใน

อกุสลสสังขาริกจิต ๕ อุทธัจจกิเลส องค์ธรรมได้แก่ อุทธัจจเจตสิก ที่ในอกุสลจิต ๑๒ อหิริกกิเลส องค์ธรรมได้แก่ 

อหิริกเจตสิก ที่ในอกุสลจิต ๑๒ อโนตตัปปกิเลส องค์ธรรมได้แก่ อโนตตัปปเจตสิก ที่ในอกุสลจิต ๑๒ สภาวธรรม

เหล่านี้ชื่อว่าเป็นกิเลส 

 จากการวิจัยสรุปว่า การอธิบายลักษณะความหมายของกิเลสในคัมภีร์พระไตรปิฏก พบว่าแนวคิด

หลากมิติกล่าวคือ กิเลสท�าให้จิตเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส ท�าให้ประพฤติผิดจารีตประเพณี ขาดหลักศีลธรรม กิเลส

อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์

 ๔.๒ กิเลสันตรายที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

 ค�าว่า กเิลสนัตราย หมายถงึ กเิลสทีเ่ป็นอปุสรรคขดัขวางต่อการบรรลธุรรม กเิลสนัตรายคอืนยิตมจิฉา

ทิฏฐิ ๓ ประการคือ อกิริยทิฏฐิ หมายถึง “ความเห็นว่าไม่เป็นอันท�า” ๓๖๕ ความเห็นผิดว่าไม่มีบุญบาป แม้จะ

กระท�าอย่างไรก็ไม่มีกรรมดีกรรมชั่วและไม่ส่งผลเป็นคุณหรือโทษ, นัตถิกทิฏฐิ หมายถึง “ความเห็นว่าไม่มี” ๓๖๖

ความเห็นผิดว่าเหล่าสัตว์ตายแล้วสูญไม่มีภพใหม่ไม่มีผลของบุญบาปในภพต่อไปเห็นว่าไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นความ

เห็นที่ปฏิเสธกรรมและผลของกรรม, อเหตุกทิฏฐิ หมายถึง “ความเห็นว่าไม่เป็นเหตุ” ๓๖๗ ความเห็นผิดว่าไม่มี

กรรมดีกรรมชั่วที่เป็นเหตุให้เกิดคุณโทษ เหล่าสัตว์ที่เป็นสุขหรือทุกข์ก็โดยปราศจากเหตุปัจจัย, 

 กิเลสันตราย หมายถึง “นิยตมิจฉาทิฏฐิ ธรรมเป็นมิจฉาสภาวะและให้ผลแน่นอน” ๓๖๘ คือสิ่งที่เป็น

 ๓๖๑ รายละเอยีดใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๐๒/๒๔๐.

 ๓๖๒ ส�.ม. (ไทย) ๑๙/๒๑๕/๑๔๗.

 ๓๖๓ รายละเอยีดใน อง.ปญจฺก. (ไทย) ๒๒/๒๓/๒๗.

 ๓๖๔ รายละเอยีดใน อภ.ิว.ิ (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๙.

 ๓๖๕ รายละเอยีดใน ข.ุอติ.ิอ. (ไทย) ๔๕/๒๑๐/๒๐๐.

 ๓๖๖ รายละเอยีดใน ข.ุม.อ. (ไทย) ๖๖/๖๐๐/๒๑๕.

 ๓๖๗ ดรูายละเอยีดใน ข.ุป.อ. (ไทย) ๖๘/๙๑/๖๐๐.

 ๓๖๘ รายละเอยีดใน อภ.ิสง.ฺ (ไทย) ๓๔/๖๗๙/๒๗๗.

๓๖๐
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้
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สิ่งไม่ดี การกระท�าหรือความคิดที่ไม่ดี เป็นความชั่ว และจะท�าให้ผู้กระท�าได้รับผลหรือต้องเสวยผลของกรรมนั้น

ทันทีที่ตายลงคือไปอบาย โดยไม่มีกรรมไม่ว่าชั่วหรือดีแค่ไหนก็ตามอย่างอื่นมาคั่นกลางหรือแทรกระหว่างได้เลย 

“นิยตมิจฉาทิฏฐิห้ามทางสวรรค์และห้ามทางนิพพานแม้ในภพที่ติดต่อกัน” ๓๖๙

 อกริยิทิฏฐ ิคอื มีความเหน็ว่าการกระท�าของสตัว์ทัง้หลายถงึแม้ว่าจะท�าดก็ีไม่ชือ่ว่าเป็นบุญถงึแม้กระท�า

ชัว่กไ็ม่ชือ่ว่าเป็นบาปแต่เชือ่ว่าการกระท�าไม่ว่าดีหรอืไม่ดกีแ็ค่เป็นไปตามธรรมดา ไม่เช่ือบญุไม่เชือ่บาป หลกัพุทธ

ศาสนานั้นแสดงว่า การท�าของบุคคล เมื่อเจตนาจงใจท�าการที่เป็นบาปก็เป็นบาป การที่เป็นบุญก็เป็นบุญ คนอื่น

จะรู้จะเห็น จะยกย่องชื่นชม จะลงโทษ หรือไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม เมื่อจงใจท�าการที่เป็นบาปแล้วก็เป็นบาปอยู่นั่นเอง 

จงใจท�าการทีเ่ป็นบุญแล้วกเ็ป็นบญุอยูน่ัน่เอง จงึมีบญุมีบาป มีด ีมีชัว่ หรือเรียกว่ามีกรรมดกีรรมชัว่ ผู้ท่ีมีความเช่ือ

ในอกริยิะทฏิฐนิี ้ย่อมเป็นปฏปัิกข์กบัวปัิสสนาภาวนาแน่นอนเพราะวปัิสสนาภาวนาเป็นผลมาจากความพากเพียร

ของตนอยูใ่นหลกัของกรรมท�าดไีด้ดที�าชัว่ได้ชัว่และเหน็การแจ้งในหลักของไตรลักษณ์และอริยสัจย่อมเป็นอุปสรรค

ต่อการปฎิบัติวิปัสสนาภาวนาที่ผลเกิดขึ้นจากการฝึกฝนพากเพียรของตนเอง 

 อเหตุกทิฏฐิ คือ การมีความเห็นว่าความดี ความชั่ว ความสุข ความทุกข์ ฯลฯ ที่สัตว์ทั้งหลายได้รับ

อยู่ในชีวิตปัจจุบันนี้ ไม่ได้เป็นผลสืบเนื่อง มาจากการกระท�าอันเป็นบุญหรือเป็นบาปของตนเองในภพก่อน แต่ใน

หลักพุทธศาสนานั้นแสดงว่า ผลย่อมเกิดแต่เหตุ ผลดีก็เกิดจากเหตุที่ดี ผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดี แม้ว่าตนเองจะ

ยังไม่สามารถรู้ถึงเหตุของผลนั้นๆ ได้ ผลนั้นๆ ก็ต้องมีเหตุอยู่นั่นเอง หาได้เป็นไปตามคราวแห่งโชคเคราะห์ดีหรือ

ไม่ดีดังกล่าวนั้นไม่ ดังที่ตรัสแสดงไว้ว่าผลดีก็เกิดจากกรรมดี ผลช่ัวก็เกิดจากกรรมชั่ว พระพุทธศาสนาสอนว่า

สิ่งทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุดังค�ากล่าวของพระอัสชิที่กล่าวกับอุปติสสะว่า

 “ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น 

พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้” ๓๗๐ 

 ดงันัน้อเหตกุทฏิฐจิงึขดัแย้งกบัหลกัไตรลกัษณ์ ขดัแย้งกบัหลกัปฏจิสมปุบาท ขัดแย้งกบัหลกัของกรรม

เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาโดยตรงเพราะความเชื่อที่ผิด 

 นตัถกิทฏิฐิ คอื การมีความเหน็ว่าสตัว์ทัง้หลายทีจ่ะได้รบัความดคีวามชัว่ ทีจ่ะได้มีความสขุหรอืความ

ทกุข์ฯลฯ ในภพข้างหน้านัน้ ไม่ได้เป็นผลสบืเนือ่งไปจากการกระท�าอนัเป็นบญุหรอืเป็นบาปของตนเองทีต่นท�าไว้ใน

ชวีติปัจจบุนัซึง่กข็ดัแย้งกบัหลกัค�าสอนในพระพทุธศาสนา ท่ีสอนว่าบาปบญุเกดิจากการกระท�าของตนโดยเจตนา

จงึมกีารบญัญตัศิลีเพือ่ป้องกนับาปอกศุลต่างๆ ทีเ่กดิจากการกระท�าลงไปทางกายทางวาจา ดงัท่ีพระพุทธเจ้าตรัส

ไว้ในจฬูกมัมวภิงัคสตูรว่า สตัว์ทัง้หลายมกีรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มกีรรมเป็นก�าเนดิ มกีรรมเป็นเผ่า

พันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย “กรรมย่อมจ�าแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้” ๓๗๑ ดังนั้นค�าสอนของอชิตเกสกัมพล

จึงมีความขัดแย้งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพราะมีความเชื่อต่างกัน

 ปรโตโฆสะ ทีด่แีละโยนิโสมนสกิารป้องกนักเิลสันตราย จดุมุ่งหมายของการฟัง คือการได้มาซึง่ปัญญา 

เพื่อจะได้รู้แจ้งในความจริงทั้งหลายและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักของสัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) ถ้าเกิด

ความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยน�าสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นคือ “ความพ้นทุกข์” ๓๗๒

 ๓๖๙ รายละเอยีดใน ที.ส.ีอ. (ไทย) .๑๑/๑๔๐/๓๘๙.

 ๓๗๐ รายละเอยีดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๐/๗๒.

 ๓๗๑ รายละเอยีดใน ม.อ.ุอ. (ไทย) ๒๓/๕๗๙-๕๘๑/๒๕๑.

 ๓๗๒ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยรู ธมมฺจติโฺต), พทุธวธีิ, (กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพ์มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. ๒๕๔๙), หน้า ๖.

๓๖๑
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 ปรโตโฆสะ คือ เสียงจากผู้อื่น การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟังค�าแนะน�าสั่งสอน

เล่าเรียนความรู้ สนทนาซักถาม ฟังค�าบอกเล่าชักจูงของผู้อื่น โดยเฉพาะการสดับสัทธรรมจากท่านผู้เป็น

กัลยาณมิตร

 สรุป ปรโตโฆสะ คือการฟังเสียงผู้อื่นอย่างตั้งใจจุดมุ่งหมายของการฟังคือการได้มาซึ่งปัญญา เพื่อจะ

ได้รู้แจ้งในความจริงทั้งหลายและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักของสัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) ถ้าเกิดความ

เห็นที่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยน�าสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นคือความพ้นทุกข์ซึ่งจะเป็นเครื่องป้องกันมิให้หลง

ผิดไปสู่กิเลสันตรายซึ่งเป็นทางปิดกั้นมรรคผลนิพพาน

 กลัยาณมติร คอืบคุคลผูม้คีวามใฝ่รู้ตัง้ตนอยูใ่นธรรมเป็นผู้ชีแ้นะแนวทางแห่งความเจริญ รวมท้ังหมาย

ถงึธรรมด้วย ความหมายโดยศพัท์ ท่านมุ่งเอาความหมายทีเ่ป็นบคุคลคือจะเป็นกลัยาณมติรได้ต้องเป็นบคุคลผูม้นี�า้

ใจดงีาม เอือ้เฟ้ือ เกือ้กลูประโยชน์ตนและผูอ้ืน่ ส่วนความหมายโดยเนือ้หานัน้ครอบคลุมไปถงึส่ิงแวดล้อมทุกอย่าง 

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนายกระดับความคิดความอ่าน ความเข้าใจที่ถูกต้องถือว่าเป็นกัลยาณมิตรทั้งสิ้น ในทาง

ธรรมแม้ยังไม่ได้ท�าการช่วยเหลือแก่ผู้ใดปรากฏออกมาเป็นรูปธรรม เพียงแค่เป็นผู้ยินดีในกุศลธรรม ก็ถือว่าเป็น

กัลยาณมิตรแล้ว เพราะว่าผู้ยินดีในกุศลธรรมก็คือ ผู้มีกัลยาณมิตรภายในนั่นเอง

 สรุป กัลยาณมิตร เป็นบุคคลผู้เสมอตนในศีล สมาธิ ปัญญา มิตรแท้ มิตรที่ดีงามหมายถึง ผู้ที่คบ หรือ

เข้าไปหาแล้วจะเป็นเหตใุห้เกดิความดงีามและความเจรญิในธรรม ชักน�าให้ตัง้ม่ันในสัมมาทิฏฐจิะช้ีให้เหน็ว่าธรรม

อันใดเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ ย่อมท�าให้ผู้ที่คบหาเกิดปัญญาเห็นธรรม ย่อมชักน�าไกลห่างจากกิเลสัน

ตรายอย่างแน่นอน

 ๔.๓ การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพื่อขจัดกิเลสันตราย 

 วปัิสสนา มคีวามหมายว่า “ความรูแ้จ้ง คอื รูต้รงตามความเป็นจรงิของสภาวธรรมปัญญาท่ีเหน็ อนจิจัง 

ทุกขัง อนัตตา อันให้ถอนความเห็นผิดรู้ผิดในสังขารทั้งหลายเสียได้ การอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู้ชัด

สภาวะของสิง่ทัง้หลายตามทีม่นัเป็น” ๓๗๓ ค�าว่าภาวนา แปลว่า “ท�าให้มีขึน้เป็นขึน้ท�าให้เกดิขึน้การเจริญขึน้” ๓๗๔

 วปัิสสนาภาวนา หมายถงึ เป็นการฝึกอบรมปัญญาให้เกดิความรูเ้ท่าทนัสิง่ทีเ่กดิขึน้ตามความเป็นจรงิ

โดยไม่ถูกครอบง�าด้วยกิเลสและความทุกข์ ในคัมภีร์พระสุตตันตปิฏก ทีฆนิกายมหาวรรค มหาสติปัฏฐานสูตร 

กล่าวถึงการปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “เป็นทางตรงและเป็นทางเดียวที่จะ

น�าผูป้ฏบิติัไปสูค่วามหลดุพ้นจากกเิลสและกองทกุข์ทัง้ปวง เป็นทางเดยีวทีจ่ะท�าให้เหล่าสัตว์บริสุทธิล่์วงพ้นความ

โศกและความร�า่ไรร�าพนัได้ ดบัความทกุข์และโทมนสัได้ บรรลุอรยิมรรค และเหน็แจ้งพระนพิพานได้ หนทางนีคื้อ

สติปัฏฐาน ๔” ๓๗๕ 

 สติปัฏฐาน “ทางเดียวที่จะท�าให้เหล่าสัตว์บริสุทธิ์ล่วงพ้นความโศกและความร�่าไรร�าพันได้ ดับความ

ทุกข์ และโทมนัสได้บรรลุอริยมรรคและเห็นแจ้งพระนิพพานได้หนทางนี้ คือสติปัฏฐาน ๔” ๓๗๖ พระพุทธเจ้าตรัส

สติปัฏฐาน ๔ แก่ชาวกุรุว่า “เป็นทางเดียวที่ด�าเนินไปสู่นิพพาน” ๓๗๗ สติปัฏฐาน ๔ หมายถึง “การตั้งสติก�าหนด

พิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง ตามที่สิ่งนั้นๆ เป็นเองหรือการตั้งสติสัมปชัญญะ เพียรพิจารณา 

 ๓๗๓ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโฺต), พทุธธรรม ฉบบัปรบัขยาย, พมิพ์ครัง้ที ่๓๘, หน้า ๔๒๗.

 ๓๗๔ รายละเอยีดใน ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓๖/๔๑๔.

 ๓๗๕ รายละเอยีดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๓/๑๖๙.

 ๓๗๖ รายละเอยีดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๓/๘๖.

 ๓๗๗ รายละเอยีดใน ที.ม.อ. (ไทย) ๒/๒/๒๕๘-๒๕๙, ม.ม.อ. (ไทย) ๑/๑/๖๓๖. 

๓๖๒
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้
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กาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อก�าจัดอภิชฌา (โลภอยากได้ของเขา) และโทมนัส (ความทุกข์ใจ) ในโลกให้ได้ โดยแยก

พิจารณาเป็น ๔ ประการ” ๓๗๘ ดังนี้

 ๑) การพิจารณาเห็นกายในกาย เรียกว่า กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือมีความเพียรมีสัมปชัญญะ มี

สติก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้

 ๒) การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา เรียกว่า “เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน” ดังนี้

 พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติก�าจัดอภิชฌาและโทมนัส

ในโลกได้ 

 ๓) การพิจารณาเห็นจิตในจิตเรียกว่า “จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความ

เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 

 ๔) การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย เรียกว่า ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการพิจารณาเห็น

จิตในจิตอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 

 ความส�าคัญของสติปัฏฐานเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้จริง เพราะมีพุทธพจน์ว่า ๓๗๙ “ภิกษุทั้ง

หลาย ทางนีเ้ป็นทางเดยีว” ๓๘๐ เพือ่ความบรสิทุธิข์องเหล่าสตัว์ เพือ่ล่วงโสกะและปรเิทวะ เพือ่ดบัทกุข์และโทมนสั 

เพื่อบรรลุญายธรรม (อริยมรรค) เพื่อท�าให้แจ้งนิพพาน ทางนี้คือสติปัฏฐาน ๔ ประการ” ๓๘๑ โดยมีอานิสงส์และ

ระยะเวลาดังนี้

 อานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐาน ๔ คือพระอรหัตผลในปัจจุบัน เมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็น

พระอนาคามี ระยะเวลาการปฏิบัติวิปัสสนาสติปัฏฐาน ๔ เวลา ๗ ปี ยกไว้ ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้ 

อย่างนี้ตลอด ๖ ปี ๕ ปี ๔ ปี ๓ ปี ๒ ปี ๑ ปี ๑ ปี ยกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้ อย่างนี้ตลอด ๗ เดือน

ถึงที่สุดแม้ ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้อย่างนี้ตลอด ๗ วันยังหวังผล ๒ ประการได้ ๓๘๒

 ๔.๔ พระอริยะบุคคลย่อมพ้นกิเลสันตราย

 บุคคลใดปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ตามค�าสั่งสอนแนวทางของพระพุทธศาสนาปฏิบัติเพ่ือ

ความพ้นจากทุกข์เข้าถึงมรรคผลนิพพานย่อมบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคล ๘ จ�าพวก คือ (๑) พระโสดาปัตติมรรค 

(๒) พระโสดาปัตติผล (๓) พระสกทาคามิมรรค (๔) พระสกทาคามิผล (๕) พระอนาคามิมรรค (๖) พระอนาคามิ

ผล (๗) พระอรหัตมรรค (๘) พระอรหัตผล

 ดังนัน้การบรรลธุรรมของพระอรยิบุคคล ๘ จ�าพวกดงักล่าวนี ้“จงึหมายถงึการบรรล ุโลกุตตรธรรม ๙ 

รูแ้จ้งแทงตลอดอรยิสจั ๔ ในขณะมรรคจิตตามก�าลงัของมรรคส�าเรจ็เป็น พระอรยิบคุคลคือ พระโสดาบนั พระสก

ทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์” ๓๘๓ โดยการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ “เมื่อวิปัสสนา

ญาณแก่กล้าผู้ปฏิบัติสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ ๔ พร้อมกับละสังโยชน์และอนุสัย” ๓๘๔ ได้ตามก�าลังของ

มรรคและบรรลุผลเป็นพระอริยบุคคล 

  ๓๗๘ รายละเอยีดใน ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๐๕/๑๐๑.

  ๓๗๙ รายละเอยีดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๗๒/๓๐๑.

  ๓๘๐ ทาง หมายถงึ ๑. ละการเกีย่วข้องหมูค่ณะ ประพฤตอิยูผู่เ้ดียว ๒. เป็นทางเดียวทีพ่ระพุทธเจ้าทรงท�าให้เกดิขึน้ เป็นทางบคุคลเดยีว ๓. 

เฉพาะพระพทุธศาสนา ๔ เป็นทางไปพระนพิพาน. 

  ๓๘๑ ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๓๘/๑๓๑.
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๕. สรุปผลการวิจัย
 กิเลสันตรายเรียกอีกอย่างว่านิยตมิจฉาทิฏฐิมี ๓ ประการคือ อกิริยวาท คือความเห็นว่าไม่เป็นอันท�า 

อเหตุกทิฏฐิ คือการมีความเห็นว่าไม่มีเหตุ นัตถิกทิฏฐิ คือความเห็นว่าไม่มี บุคคลผู้มีความเห็นผิดอันดิ่งลงไป ก็

ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าจักต้องประสบกับความวิบัติอย่างใหญ่หลวงนั่นคือ เมื่อเขาส้ินชีวิตตายจากมนุษยโลกนี้ไป

แล้วไม่สามารถที่จะเกิดในสุคติภูมิได้แม้แต่โลกมนุษย์ในชาติต่อๆไปได้เลยมีแต่อบายภูมิเท่านั้น แต่กิเลสทั้งหมด

ก็สามารถพัฒนาเข้าสู่นิยตมิจฉาทิฏฐิได้ตลอด แต่ถ้าหากเรามีกัลยาณมิตรกับปรโตโฆสะท่ีดีและโยนิโสมนสิการ

อย่างแยบคายในสิ่งต่างก็จะสามารถป้องกันและข้ามพ้นกิเลสันตรายได้ ในกิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรา

๖. ข้อเสนอแนะ
 จากผลการศึกษาพบว่า กิเลสทั้งหลายเป็นต้นทางของกิเลสันตรายซึ่งเป็นธรรมฝ่ายอกุศลที่จมดิ่งจน

ไม่มีโอกาสแก้ไขได้ การรับฟังในสิ่งที่ดีและมีการโยนิโสมนสิการในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจะช่วยป้องกันการด�าเนินชีวิต

ที่ผิดพลาดและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและช่วยกันส่งเสริมให้บุคคลอื่นได้เข้าถึงความเป็นสัมมาทิฏฐิจนน�าไปสู่

การข้ามพ้นกิเลสันตรายได้ ดังนั้นพุทธบริษัทจึงจ�าเป็นที่จะต้องเรียนรู้และท�าความเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงแง่มุมต่างๆ 

ของกิเลส เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินชีวิต และน�าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อขจัดกิเลส ดังนั้นผู้

ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

 ๖.๑ ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 จากการศกึษาวจัิยเรือ่ง ศึกษากเิลสในพทุธศาสนาเถรวาทคร้ังนี ้เป็นการศึกษาเอกสารด้านพุทธศาสนา

เถรวาท ดังนั้นผู้ที่จะน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ควรจะศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ ดังนี้

  ๑) ข้อเสนอแนะต่อพระภกิษสุงฆ์ พุทธศาสนกิชนท่ัวไป และกลุม่บคุคลผูใ้คร่ต่อการปฏิบตัวิปัิสสนา

ภาวนา ควรส่งเสรมิให้มกีารศกึษาเกีย่วกบัโทษภยัของกเิลส เพือ่น�าไปใช้ในระหว่างการปฏบัิตวิปัิสสนาภาวนา รวม

ไปจนถึงกลุ่มบุคคล และสังคมโดยส่วนรวม เพื่อความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม

  ๒) ข้อเสนอแนะต่อพระภิกษุสงฆ์ พุทธศาสนิกชนทั่วไป และกลุ่มบุคคลผู้เกี่ยวข้องที่สนใจเจาะ

ลึกเรื่องกิเลสที่พัฒนาตนจนไปสู่กิเลสันตราย ในประเด็นความหมาย ประเภท และลักษณะของ กิเลสันตราย ดัง

ที่ปรากฏในงานวิจัย เพื่อชี้น�าไปสู่ความรู้ที่จะแก้ไขและป้องกันกิเลสเหล่านั้น

 ๖.๒ ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “ศึกษากิเลสันตรายในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา” หากมีการศึกษาต่อไป

ควรศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

  ๑) ศึกษาอกิริยทิฏฐิในฐานะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา   

  ๒) ศึกษาสภาวะของกิเลสันตรายในสังคมปัจจุบัน
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ศึกษาอวิชชาอันเป็นปัจจยาการในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

A STUDY OF AVIJJA WHICH IS PACCAYAKARA IN VIPASSANA

MEDITATION PRACTICE

พระปลัดสมบัติ สีลธโน *

ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง **

บทคัดย่อ

 ผลการวิจัย พบว่า อวิชชา คือ ความไม่รู้ ที่ประกอบกับโมหะเจตสิกซึ่งเป็นธรรมชาติฝ่ายอกุศล จน

ท�าให้เกดิความหลงผดิ ไม่รูส้ภาพธรรมตามความเป็นจริง ความไม่รูว่้าสิง่ท้ังปวงไม่ความยดึมัน่ถอืมัน่ ไม่รูไ้ตรลกัษณ์ 

ไม่รู้อริยสัจ ๔ จึงน�าไปสู่ความไม่รู้ธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิต ปัจจยาการในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ซึ่งตรงกับ

หลกัการของพระพทุธศาสนาว่าสรรพสิง่ย่อมเป็นเหตปัุจจยัต้องอาศัยซึง่กนัและกนั ต้องอาศัยการปฏิบัตติามหลัก

อริยมรรคมีองค์ ๘ หรือเรียกว่าไตรสิกขา ซึ่งเป็นการฝึกฝนอบรมตนด้วยศีล สมาธิ และปัญญาให้บริบูรณ์ จึงต้อง

อาศัยกัลยาณมิตรผู้เป็นสัตบุรุษ แล้วพิจารณาในพระสัทธรรมนั้นโดยแยบคาย อันเป็นปัจจัยส�าคัญในการปฏิบัติ

วิปัสสนาให้มีความรู้ที่ถูกต้อง เป็นพื้นฐานให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเป็นการเจริญปัญญา หยั่งเห็นด้วยประการต่างๆ 

ในรูปนาม ตามความเป็นจรงิว่า ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ และไม่ใช่ตวัตนอันเป็นความรูท่ี้ถกูต้องเพ่ือละโลภะ โทสะ โมหะ 

ให้หมดสิ้นไป จนถึงความไพบูลย์แห่งปัญญา เข้าถึงความเป็นผู้ดับทุกข์โดยสิ้นเชิง

ค�าส�าคัญ: อวิชชา, ปัจจยาการ, วิปัสสนาภาวนา

Abstract

 Research results were found that Avijjā in sense of Buddhist means delusion or ignorance 

associated with Mohacetasika which is the root cause of all unwholesomeness. All unwhole-

someness blocks mind from knowing all phenomena as they really are even it was appearing 

in front of one’s eyes. The ignorant cannot realize these true characters of all formations. Due 

to unknowing true nature, they don’t know that everything should not be attached, they all 

fall into three common characteristics, four noble truth and state of mind which rising-falling 

in every moment, finally they cannot understand true nature of life later falling into suffering 

cycle. By the basic teaching of Buddha that everything follows its cause and effects, everything 

depends on each other, so all sufferings caused by ignorance can be uprooted completely through 

 * นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษา

พุทธโฆส นครปฐม.

 ** อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส.
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mind development training according to noble path or three trainings; morality, concentration 

and wisdom development or insight practice. These courses of mind training need intensive 

listening, reasoning and practice completely in all aspects, then the true wisdom of insight can 

realize the present state of name and forms as they really are thoroughly. Practitioners will see 

impermanence, suffering and non-self, without essence and uproot ignorance by mindfulness 

and awareness in every moment of consciousness. This insight causes true wisdom or supreme 

knowledge which can destroy all underlying greed, hatred and delusion as succession of insight 

knowledge respectively. It also destroys all ignorance and self-attachment leading to the rise 

of wisdom realizing in every moment of consciousness and releases attachment because of 

knowing extinction of suffering and finally attaining the extinction of suffering.

Keywords: Avijja, Paccayakara, Vipassanapavana 

๑. บทน�า
 อวิชชา คือ ความไม่รู้ ถือว่าเป็นปัญหาในชีวิตของมนุษย์ ก็คือการฆ่าตนเองหรือท�าร้ายตัวเองก�าลัง

ระบาดอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ไม่ว่ายุคปัจจุบันหรือแม้แต่ในยุคพุทธกาลเองก็ตาม จะ

พบได้ในคมัภีร์พระไตรปิฎก “พระผูมี้พระภาคทรงพระด�ารสัว่า เหตทุีน่�ามาซึง่เรือ่งของทกุข์ไว้เป็นหลกัว่า “ความ

ไม่รู้ในทุกข์ ความไม่รู้ในทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์) ความไม่รู้ในทุกขนิโรธ (ความดับแห่งทุกข์) ความไม่รู้ใน

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งทุกข์) นี้เรียกว่า อวิชชา” ๓๘๕ ในสังคมโลกได้มีการคิดค้น

แสวงหาสิ่งที่จะมาอ�านวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์หรือเพื่อสนองความต้องการ โดยมนุษย์คิดว่ามีสิ่งนี้แล้ว 

สิง่นีจ้ะท�าให้มีความสขุที่ก�าลงัเป็นโรคร้ายในทกุพืน้ทีข่องโลกใบนี้ เพราะไม่รูป้ญัหาจงึจมอยูก่บัปญัหา เพราะไม่รู้

ที่มาของปัญหาจึงหาหนทางแก้ไขไม่ได้ เพราะไม่รู้ที่สุดของปัญหาจึงหมดก�าลังใจที่จะแก้ปัญหา เพราะไม่รู้ว่าทุก

ปัญหามีทางแก้ของปัญหาเอง จึงไม่เข้าถึงทางแก้ปัญหาที่ถูกตรงที่สุด ๓๘๖ ถึงแม้จะประสบความผิดหวัง เศร้าโศก

เสียใจ พลัดพรากจากคนที่รักและห่วงใย ได้ประสบกับสิ่งที่ตนไม่พอใจ เห็นความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความ

อึดอัดขัดเคือง ทุกข์กาย ทุกข์ใจมาก็มากมายตั้งแต่อดีตจนขณะปัจจุบันนี้ก็ยังประสบกับเหตุการณ์นั้นอยู่ แต่ก็ยัง

ไม่ได้เข้าใจหรอืรูส้กึว่าเหตกุารณ์ต่างๆ ดงันัน้ อวชิชาเป็นสาเหตทุ�าให้ชีวติเป็นทุกข์ เป็นรากเหง้าของเหตทุ�าให้เกิด

กิเลส ตัณหา อุปาทาน อันเป็นเหตุทุกข์เพราะความไม่รู้สภาวธรรมตามเป็นจริง แม้ว่าก�าลังเผชิญหน้ากับสภาว

ธรรมอยูก่ไ็ม่สามารถรูล้กัษณะทีแ่ท้จรงิ คอืไม่รูเ้หต ุไม่รูผ้ล และไม่รูเ้หตปัุจจัยแห่งความเสือ่ม ความเป็นโทษ ความ

เป็นทุกข์เดือดร้อนของชีวิต คือไม่รู้แจ้งในขันธ์ ๕ ตามความเป็นจริง และไม่รู้ความจริงอันประเสริฐในทุกข์ ไม่รู้

เหตุแห่งทุกข์และความไม่รู้หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ไม่รู้ไตรลักษณ์และไม่รู้กระบวนธรรมที่อาศัยกันเกิด

ขึ้น ดั่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย อวิชชา คือความไม่รู้แจ้งดังนี้” ๓๘๗ อวิชชาเป็นมูลเหตุของ

ความทุกข์ ก็ไม่ใช่เหตุเดิมของโลก อวิชชาไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีเหตุอวิชชามีเหตุ ดั่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่า “เพราะ

  ๓๘๕ ส�.น.ิ (ไทย) ๑๖/๒/๘.

 ๓๘๖ พระภาวนาพศิาลเมธ ีว,ิ วปัิสสนาภาวนาทีไ่ม่ถกูเขยีนไว้ในพระไตรปิฎก, (กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพ์ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั ประยรูสาส์นไทย 

การพมิพ์, ๒๕๕๘), หน้า ๕.

 ๓๘๗ ดรูายละเอยีดใน ส�.ม. (ไทย) ๑๙/๑/๑-๒.

๓๖๗
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อาสวะเกิด เหตุเกิดแห่งอวิชชาจึงมี” ๓๘๘

 พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนานี้ วิธีท�าจิตให้บริสุทธิ์ตามพุทธศาสนาของเราถ้าท�าจิตให้

บริสุทธิ์ได้ ตามวิธีของพุทธศาสนา เราจะต้องท�าจิตให้แจ่มแจ้งบริสุทธิ์จากกิเลสได้ เพราะเหตุว่าสภาวะทุกข์นั้นก็

เป็นอิทัปปัจจยตาเหตุให้เกิดทุกข์ ก็เป็นอิทัปปัจจยตาความดับแห่งทุกข์ก็เป็นอิทัปปัจยตาหนทางให้ถึงความดับ

แห่งทุกข์ก็เป็นอิทัปปัจยตา ฉะนั้นอริยสัจ ๔ นั้น ก็คือ อิทัปปัจยตา ๓๘๙ ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ ผู้วิจัย เห็นว่า

ในปัจจบัุนความเข้าใจในเรือ่งอวชิชามีการตคีวามหลากหลายไปตามภมิูหลังและวตัถุประสงค์ของผู้น�าไปใช้ท่ีแตก

ต่างกันไป จึงพบความหมายหลายแง่มุม เช่น ชาวพุทธมีจุดอ่อนคือไม่เข้าใจความส�าคัญของอวิชชา ท�าไมอวิชชา

จึงส�าคัญ ก็เหตุว่าอวิชชาเป็นต้นก�าเนิดแห่งกิเลส พุทธศาสนาเถรวาทเริ่มต้นจากกิเลส ไม่ได้ให้ความสนใจค�าว่า

อวชิชามากนกั อวชิชาส�าคญัเพราะวชิชาสร้างขึน้จากอวชิชาถ้าเราจะแยกไม่สามารถแยกแยะได้ว่า อะไรคอือวชิชา

เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรคือวิชชา เป็นต้น ดังนั้น ผู้วิจัย จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาอวิชชาในปัจจยาการว่าเป็นปัจจัย

เกื้อหนุนเข้าสู่การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนากันอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางแห่งการบรรลุ มรรค ผล และการท�าให้แจ้ง

ซึ่งพระนิพพาน อันเป็นประโยชน์เกื้อกูล แก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาอวิชชาในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๒ เพื่อศึกษาอวิชชาอันเป็นปัจจยาการในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัย นี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยมุ่งศึกษาเก่ียวกับอวิชชาในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเถรวาท 

อวิชชาอันเป็นปัจจยาการในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ดังต่อไปนี้

 ๓.๑ ศึกษาเอกสารขัน้ปฐมภูม ิได้แก่ คมัภร์ีพระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ พร้อมทั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายความในเนื้อหาเพิ่มเติมจากคัมภีร์พระไตรปิฎกให้มี

ความละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น

 ๓.๒ รวบรวมข้อมูลขัน้ทติุยภมิู ได้แก่ หนงัสอื ต�ารา เอกสาร ผลงานทางวชิาการ และรายงานการวจิยั

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ๓.๓ น�าข้อมูลทีไ่ด้จากการศกึษาขัน้ปฐมภมิู ทตุยิภมู ิและเอกสารงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องมาวเิคราะห์ 

เรียบเรียงแบบบรรยายเชิงพรรณนา

 ๓.๔ น�าเสนอตรวจสอบโดยคณาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข และน�าเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ

ความถูกต้อง

 ๓.๕ เรยีบเรยีงตามค�าแนะน�าของผูเ้ชีย่วชาญ จดัท�าเป็นรปูเล่มให้สมบรูณ์เป็นรปูแบบองค์ความรูใ้หม่ 

แล้วน�าเสนอสอบวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยตามระเบียบ

  ๓๘๘ สมเด็จพระญาณสังวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก, สมัมาทฏิฐ ิตามพระเถราธบิายของพระสารบีตุร, (เชยีงใหม่: โรงพิมพ์

นันทพันธ์, ๒๕๕๖), หน้า ๒๑๒.

 ๓๘๙ พทุธทาสภกิข,ุ อทิปัปัจจยตา, (กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพ์ บรษิทั ตถาตา พบัลิเคชัน่จ�ากดั, ๒๕๔๙), หน้า ๑๐.

๓๖๘
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๔. ผลการวิจัย
 ๔.๑ อวิชชาในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

 อวชิชา คอืความไม่รู ้พระผูม้พีระภาคทรงแสดงลกัษณะของอวชิชาว่า “ความไม่รูใ้นทกุข์ เป็นต้น เรยีก

ว่า อวิชชา” ๓๙๐ และส่วนสฬายตนวรรค พระสารีบุตรเถระแสดงแก่ปริพาชก ชื่อว่า ชัมพุขาทก ผู้ถามว่า “ดูก่อน

ท่านสารีบุตรที่เรียกว่า อวิชชา ดังนี้ อวิชชา เป็นไฉนหนอ” ท่านจึงตอบว่า “ความไม่รู้ในทุกข์ ในเหตุเกิดแห่งทุกข์ 

ในความดับทุกข์ และในปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์ นี้เรียกว่า อวิชชา” ๓๙๑ ความหมายของค�าว่า อวิชชาพบว่า มี

ความหมายที่กว้างและหลายแง่มุม ซึ่งทางพุทธศาสนาเถรวาท แต่ในที่นี้ อวิชชา คือความไม่รู้ในอริยสัจ ๔

 อวิชชา ความไม่รู้ทุกข์ คือ ไม่รู้อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ ก็เป็นทุกข์ ๓๙๒ ที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสสอน ซึ่ง

เป็นทกุข์โดยความไม่เหน็โทษแห่งความเสือ่มของรปูนาม จงึไม่มคีวามสะดุง้หวาดกลวัต่อภยัต่างๆ มรณะอนัอยูใ่กล้

ตัว มีแต่ความหลงในลาภ ยศ สรรเสริญ สมบัติ สุข ยึดมั่นอยู่ในกามคุณทั้ง ๕ อันเป็นอารมณ์ มีความเพลิดเพลิน

ใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์ต่างๆ ย่อมท�าให้สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายในวัฏฏะภพ อันมี ๓๑ ภูมิเป็นที่ไป 

จากภพนีไ้ปสูภ่พนัน้ ยากทีจ่ะออกจากภพชาติ เพราะความไม่รู้ในทุกข์ อวชิชา คือไม่รู้เหตท่ีุท�าให้เกดิทุกข์ ธมัมจกั

กัปปวัตตนสูตร พระผู้มีพระภาคทรงได้ตรัสกับภิกษุว่า “ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นทุกขสมุทยอริยสัจ คือ ตัณหาอัน

ท�าให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความก�าหนัด มีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆ คือ กามตัณหา 

ภวตัณหา วิภวตัณหา” ๓๙๓

 อวชิชา คอืความไม่รูธ้รรมอนัเป็นทีด่บัแห่งทุกข์ ทุกขฺนโิรเธ อญฃาณงั คือ ไม่รูธ้รรมอันเป็นเหตดุบัแห่ง

ทุกข์ สัตว์โลกทั้งหลายที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน สังสารวัฏ ๓๑ ภูมิ เหล่านี้ล้วนตกอยู่ในกองทุกข์ อันเป็น

โทษของกรรมจากอดีตชาติ ทุกฐานะ อาชีพไม่มีข้อยกเว้น เพราะเหตุว่า ความไม่มีสติรู้เท่าทันตัณหา อุปาทาน 

และความว่างจากกิเลสท้ังปวง โดยที่ขาดการพิจารณาในอารมณ์ให้รอบคอบในเหตุและผลด้วยดี เพราะการคิด

พิจารณาอารมณ์ ซึ่งความสงสัย และความฟุ้งซ่านนี้ จะกลายเป็นเหตุให้เกิดความไม่รู้ธรรมอันเป็นเหตุให้ดับแห่ง

ทุกข์จึงเรียกว่า อวิชชา ๓๙๔ สรุปนิโรธอริยสัจ ความจริงแท้ที่ว่าภาวะที่ไม่มีทุกข์ใดๆ เลยมีอยู่จริงเป็นภาวะที่พ้น

ไปจากรูป-นามที่เป็นทุกข์ (อันเป็นสังขตธรรม)

 อวิชชา คือ ความไม่รู้ทางที่ให้เข้าถึงความดับทุกข์ ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาย อญัญาณัง คือ มรรค

อรยิสัจ ความจรงิแท้ทีว่่า ทางปฏบิตัใิห้เข้าถงึพระนพิพานมีอยู่จรงิ และสามารถปฏบิตัใิห้รูแ้จ้งภายในชาตนิีไ้ด้จรงิ 

นัน่คอื การเจรญิภาวนา ท�ามรรคมอีงค์ ๘ ให้เกดิข้ึนนัน่เองเพราะไม่รู้ปัญหาจงึจมอยู่กบัปัญหา เพราะไม่รู้ท่ีมาของ

ปัญหาจงึหาหนทางแก้ไม่ได้เพราะไม่รูท้ีส่ดุของปัญหาจงึหมดก�าลงัใจทีจ่ะแก้ปัญหาเพราะไม่รูว่้าทกุปัญหามทีางแก้

ของปัญหาเอง จึงไม่เข้าถึงทางแก้ปัญหาที่ถูกตรงที่สุด นี่คือสัจธรรมที่มนุษยชาติประสบเสมอมา และเพราะไม่รู้

ว่าภาวะที่หมดปัญหาอย่างสิ้นเชิง ไม่มีแม้กระทั่งความหิวกระหายทั้งทางร่างกายและ จิตใจมีอยู่จริง มนุษยชาติ

จึงไม่แสวงหาพระนิพพาน พระผู้มีพระภาคทรงได้ตรัสสอนอริยสัจ ๔ ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นทุกขนิโรธคามิ

นีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้แหละ คือ ๑. สัมมาทิฏฐิ ๒. สัมมาสังกัปปะ ๓.สัมมาวาจา ๔. สัมมา

กัมมันตะ ๕. สัมมาอาชีวะ ๖. สัมมาวายามะ ๗. สัมมาสติ ๘. สัมมาสมาธิ” ๓๙๕

 ๓๙๐ ส�.น.ิ (ไทย) ๑๖/๑๗/๒๖.

 ๓๙๑ ส�.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๒๒/๓๔๑.

 ๓๙๒ ว.ิม. (ไทย) ๔/๑๔/๒๑.

 ๓๙๓ ว.ิม. (ไทย) ๔/๑๔/๒๑, ส�.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑-๒/๕๙๒-๖.

 ๓๙๔ ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๐๓/๙๘.

 ๓๙๕ ว.ิม. (ไทย) ๔/๑๕/๒๒, ม.อ.ุ (ไทย) ๑๔/๓๗๕/๔๒๒.

๓๖๙
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 ๔.๒ อวิชชาอันเป็นปัจจยาการในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

 อวชิชาทีเ่ป็นปัจจยาการ หมายถงึ สภาวะของความไม่รู้ ส่วนปัจจยาการ หมายถงึธรรมทีเ่ป็นปัจจยัองิ

กนัอาศยักนั เกิดขึน้พร้อมสภาพอาศัยปัจจัยเกดิขึน้ การทีส่ิง่ท้ังหลายอาศัยกนัจงึเกิดขึน้ การทีส่ขุทุกข์เกดิขึน้เพราะ

อาศัยปัจจยัต่อเนือ่งกนัดัง่มพีทุธพจน์ว่า “อวชิชาท่ีเกดิขึน้ได้กต้็องอาศยัเหตใุห้เกดิคือ มอีาสวะเป็นเหตปัุจจยัทีท่�าให้

จติขุน่มวัไม่สามารถทีจ่ะรับคณุธรรมฝ่ายกศุลได้ เป็นกเิลสทีน่อนเนือ่งในสนัดานหรอืเรยีกว่า อนุสยั” ๓๙๖ ปฏิบัติ

วิปัสสนาภาวนาในพระพุทธศาสนาเถรวาท จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ความหมายของวิปัสสนาภาวนา วิปัสสนา 

หมายถึง การกระท�าอันเป็นที่ตั้งแห่งการแจ้งในขันธ์ ๕ หรือรูปและนามที่มาปรากฏทางทวารทั้ง ๖ โดยความ

เป็นพระไตรลักษณ์คือ อนิจจัง ความไม่เที่ยง ทุกขัง ความทนอยู่ต่อในสภาพเดิมไม่ได้ อนัตตา ความไม่เป็นไปตาม

อ�านาจบงัคบับญัชาของใคร องค์ธรรม ได้แก่ ปัญญาเจตสกิ ปัญญาทีรู่เ้หน็แจ้งอย่างแท้จริงตามความเป็นจรงิเรยีก

ว่า วิปัสสนา ๓๙๗

 ในค�าว่า วิปัสสนา กับค�าว่า ภาวนา เข้ากันแล้ว ส�าเร็จรูปเป็นวิปัสสนาภาวนาเป็นรูปศัพท์ใหม่ได้

ความหมายที่มีศัพท์และใจความว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมิได้แยกจากกันแปลทีละศัพท์ทีละความหมายไว้ดังนี้

ว่า วิปัสสนา หมายถึง ความเห็นแจ้ง คือเห็นตรงต่อความเป็นจริงของสภาวธรรม ปัญญาที่ไตรลักษณ์อันให้ถอน

ความหลงผิดรู้ผิดในสังขารเสียได้ การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู้ชัดภาวะของสิ่งทั้งตามที่มันเป็นจริง

ให้เกิดความรู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงและให้บริสุทธิ์หมดจด ตามความหมายในทางพระพุทธศาสนา คือ ความ

พ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏ หรือ แปลว่า “การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา” ๓๙๘ ส่วนภาวนา คือ การท�าให้มีขึ้นเป็นขึ้น 

การท�าให้เกิดขึ้น การเจริญ การบ�าเพ็ญ การพัฒนา หรือฝึกอบรมให้เจริญขึ้น เรียกว่า ภาวนา

 ในปรมตัถโชตกิะ ค�าว่า วปัิสสนาภาวนา มรีปูวิเคราะห์ว่า “รูปาทิอารมฺมเณสุ ปญฺญฃตตฺยิา จ นจิจฺ สุข 

อตตฺ สภุ สญญฺฃาย จ วเิสเสน นามรปูภาเวน วา อนจิจฺาทอิากาเรน วา ปสฺสตตี ิวปิสฺสนา” ๓๙๙ ซึง่แปลว่า ธรรมชาติ

ใด ย่อมเห็นแจ้งในอารมณ์ต่างๆ มีรูปารมณ์ เป็นต้น โดยความเป็นนาม รูป ที่พิเศษนอกออกไปจากบัญญัติ โดย

การละทิ้งสัททบัญญัติ อัตถบัญญัติเสียสิ้น และย่อมเห็นแจ้งในอารมณ์ต่างๆ มีรูปารมณ์ เป็นต้น โดยอาการเป็น 

อนิจจะ ทุกขะ อนัตตะ อสุภะ ที่พิเศษนอกออกไปจากนิจจสัญญาวิปลาส สุขสัญญาวิปลาส อัตตสัญญาวิปลาส 

สุภสัญญาวิปลาสเสีย ฉะนั้นธรรมชาตินั้น ชื่อว่า วิปัสสนา ได้แก่ ปัญญาเจตสิก ที่ในมหากุศล มหากิริยา ๔๐๐

 เมื่อกล่าวถึงหลักธรรมในทางปฏิบัติ ค�าว่า วิปัสสนาภาวนา จะพบว่าความหมายในตัวคือ วิปัสสนา 

ได้แก่ พระไตรลักษณ์ ภาวนา ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ จึงได้ให้ความหมายว่า การปฏิบัติสติปัฏฐานเพื่อให้เห็นหรือรู้

แจ้งด้วยพระไตรลักษณ์ 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายไว้ในพุทธธรรม ดังความว่า วิปัสสนา แปลว่า การรู้เห็น

แจ้ง หรือวิธีท�าให้เกิดการเห็นแจ้ง หมายความว่า ข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ  ในการฝึกฝนอบรมปัญญาให้เกิดความเห็น

แจ้งรู้ชัดสิ่งทั้งหลายตรงต่อสภาวะของมัน คือ ให้เข้าใจตามความเป็นจริงหรือตามที่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นของมันเอง 

(ไม่ใช่เห็นไปตามที่เราวาดภาพให้มันเป็นด้วยความชอบความชัง ความอยากได้หรือความขัดใจของเรา) รู้แจ้งชัด

 ๓๙๖ ดูรายละเอยีดใน ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๒/๓๓๗.

 ๓๙๗ อง.ฺจตุกกฺ. (ไทย) ๒๑/๒๕๔/๓๗๑.

 ๓๙๘ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต), พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์, พมิพ์คร้ังที ่๒๑, (กรุงเทพมหานคร: ส�านกัพมิพ์ผลธิมัม์ 

บรษัิท ส�านกัพิมพ์เพท็แอนด์โฮม จ�ากดั, ๒๕๕๘), หน้า ๓๗๓, ๒๘๖.

 ๓๙๙ พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมจริยะ, ปรมตัถโชตกิะ ปรเิฉทที ่๙ เล่ม ๑ สมถกรรมฐานทีปน,ี พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: วี อินเตอร์ 

พริ้นท์, ๒๕๕๔), หน้า ๑๗.

 ๔๐๐ พระสัทธมัมโชตกิะ ธมัมจรยิะ, ปรมัตถโชตกิะ ปรเิฉทที ่๙ เล่ม ๑ สมถกรรมฐานทปีน,ี หน้า ๑๘.

๓๗๐
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เข้าใจจริง จนถอนความหลงผิดรู้ผิด และยึดติดในสิ่งทั้งหลายได้ ถึงขั้นเปลี่ยนท่าทีต่อโลก และชีวิตใหม่ ทั้งท่าที

แห่งการมอง การรับรู้ การวางจิตใจ และความรู้สึกทั้งหลาย ความรู้ความเข้าใจถูกต้องที่เกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใน

ระหว่างการปฏิบัตินั้น เรียกว่าญาณ มีหลายระดับญาณส�าคัญในขั้นสุดท้าย เรียกว่าวิชชา เป็นภาวะตรงข้ามที่

ก�าจัดอวิชชา คือ ความหลงผิดไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงให้หมดไป ๔๐๑

 อวิชชาอันเป็นปัจจยาการเพื่อเข้าถึงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เมื่อบุคคลไม่รู้ในทุกข์ มีทั้งทุกข์ทาง

กายและทุกข์ทางใจแม้เหตุที่ไม่เห็นความทุกข์จึงน�าไปสู่สัมผัสเวทนาอันเป็นบ่อเกิดให้จิตดิ้นรนไขว่คว้าในทางดับ

แห่งทกุข์นัน้ จงึแสวงหาผูรู้ห้รอืบณัฑติเพือ่ได้ฟังข้อธรรมเม่ือเห็นธรรมหรอืหลักธรรมในการปฏบิตัเิพ่ือส้ินทุกข์ ดัง่

พระพุทธพจน์ที่ปรากฏเนื้อความ ในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ว่า “๑ สัปปุริสสังเสวะ (การคบหา

สัตบุรุษ) ๒ สัทธัมมัสสวนะ (การฟังพระสัทธรรม) ๓. โยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย) ๔. ธัมมานุ

ธัมมปฏิปัตติ (การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม)” ๔๐๒ การคบสัตตบุรุษ คือ การคบคนดี คนมีศีล มีธรรมหรือเป็น

บุคคลที่ประพฤติดีประพฤติชอบ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ การฟังพระสัทธรรมเป็นมงคล เพราะว่าช่วยให้

เราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต หากเราน�าธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน ก็ช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ใจให้หมด

ไปได้ สัทธรรม คือ ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมอันดี ธรรมที่แท้ ธรรมของสัตบุรุษ เป็นพระพุทธพจน์ หรือค�าสอน

ของพระพุทธเจ้า เรียกโดยเคารพว่า พระสัทธรรม เป้าหมายสูงสุดของพระธรรมค�าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา คือ 

นิพพาน ซึ่งเป็นบรมสุข ดังพระพุทธพจน์ "นิพพาน� ปรม� สุข�" แปลว่า สุขอื่นใดเสมอพระนิพพานนั้นไม่มี เป็นสุขที่ 

ปราศจากกิเลสตัณหาทั้งปวงโดยสิ้นเชิง โยนิโสมนสิการ คือ การคิดของบุคคลที่ต้องมีสติปัญญาเป็นตัวก�ากับ ซึ่ง

ท�าให้บุคคลสามารถคดิเป็น วเิคราะห์เป็น โดยคดิ และวเิคราะห์ได้อย่างถกูวธิ ีมีระบบ มีระเบยีบ ต่อเนือ่งจากเหตุ

สู่ผล เชื่อมโยงกันภายใต้พื้นฐานของคุณธรรมที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติ และการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม อย่างนี้ 

เรยีกว่า การคิดแบบมีเหตุผลจนท�าให้เกิดปัญญา ธมัมานธุมัมปฏิปัตต ิคือการปฏบิติัธรรมย่อยคล้อยแก่ธรรมใหญ่ 

เพือ่ให้ปฏบิตัธิรรมถูกหลกัความจรงิธรรมหมวดนี ้มช่ืีอเรยีกอกีหลายอย่าง เฉพาะอย่างยิง่ ชือ่ว่าธรรมทีเ่ป็นไปเพ่ือ

ประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผล จนถึงอรหัตตผล ด้วยธรรม ๔ อย่างนี้ ชื่อว่าการคบหากัลยาณมิตร พระผู้มีพระภาค

ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์ก�าลังจะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิตฉันใด กัลยาณมิตร 

(ความเป็นผู้มีมิตรดี) ก็เป็นตัวน�า เป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมี องค์ ๘ ฉันนั้น” ๔๐๓

 ส�าหรับบุคคลทั่วไป ผู้มีปัญญายังไม่แก่กล้า ยังต้องอาศัยการแนะน�าชักจูงจากผู้อื่นการเจริญปัญญา 

นับว่าเริ่มต้นจากองค์ประกอบภายนอก คือ ความมีกัลยาณมิตร ส�าหรับให้เกิดศรัทธา (ความมั่นใจด้วยเหตุผลที่

ได้พิจารณาเห็นจริงแล้ว) ก่อนจากนั้นจึงก้าวมาถึงขั้นองค์ประกอบภายใน เริ่มแต่น�าความเข้าใจตามแนวศรัทธา

ไปเป็นพื้นฐานในการใช้ความคิดอย่างอิสระด้วยใช้โยนิโสมนสิการ เป็นต้นไป ท�าให้เกิดสัมมาทิฐิและท�าให้ปัญญา

เจริญยิ่งขึ้น จนกลายเป็นญาณทัสสนะ คือการรู้การเห็นประจักษ์ในที่สุด

๕. สรุปการวิจัย
 การวิจัย พบว่า อวิชชาอันเป็นปัจจยาการในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ซึ่งเป็นปัจจัยอาศัยกันเกิดขึ้น

เป็นธรรมชาติ ทุกสิ่งล้วนแล้วแต่ไม่มีตัวตนที่แท้จริง ไร้แก่นสารเกิดจากการอาศัยเหตุจึงให้ผลบังเกิดขึ้น ในความ

 ๔๐๑ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต), พทุธธรรม ฉบับปรบัขยาย, พมิพ์ครัง้ที ่๔๐, (กรงุเทพมหานคร: ส�านกัพมิพ์ผลธิมัม์ บรษิทั ส�านกัพมิพ์

เพท็แอนด์โฮม จ�ากดั, ๒๕๕๗), หน้า ๔๒๗.

 ๔๐๒ ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๖.

 ๔๐๓ ส�.ม. (ไทย) ๑๙/๔๙/๔๓.

๓๗๑



372 373รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

เป็นเหตเุป็นปัจจยันัน้กจ็ะท�าให้ปัจจยาการแต่ละองค์สบืเนือ่งไปตามกฎของธรรมชาติว่า เมือ่สิง่นีมี้ สิง่นีจ้งึม ีเพราะ

สิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้จึงดับไป ผู้อยู่กับกระแสเหมือนอยู่ใน

ที่มืดปราศจากแสงสว่าง ผู้มีอวิชชายังต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น บุคคลจึงต้องเข้าหากัลยาณมิตร 

การคบสัตตบุรุษ คือ การคบคนดี คนมีศีล มีธรรมหรือเป็นบุคคลที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทางกาย ทางวาจา และ

ทางใจ การได้ฟังพระสัทธรรมถือว่าเป็นมงคล เพราะเหตุว่า ย่อมท�าให้เราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต หากเราน�า

ธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน ก็ช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ใจให้หมดไปได้ ค�าว่าสัทธรรม คือ ธรรมของสัตบุรุษ 

ธรรมอันดี ธรรมอันแท้ ธรรมของสัตบุรุษ ซึ่งเป็นพระพุทธพจน์ หรือค�าสอนของพระพุทธเจ้า เรียกโดยเคารพว่า 

พระสทัธรรม เป้าหมายสงูสดุของพระธรรมค�าสอนในพระพุทธศาสนา คือนพิพานซึง่เป็นบรมสุข ดงัพระพุทธพจน์

ตรัสว่า "นิพพาน� ปรม� สุข�" ซึ่งแปลว่า สุขอื่นใดเสมอด้วยพระนิพพานนั้นไม่มี ต่อจากนั้นก็ใช้โยนิโสมนสิการ คือ 

การคิดที่ต้อง มีสติปัญญาเป็นตัวก�ากับซึ่งท�าให้บุคคลสามารถคิดเป็น วิเคราะห์เป็น โดยคิดและวิเคราะห์ได้อย่าง

ถูกวิธี มีระบบ มีระเบียบ ต่อเนื่องจากเหตุสู่ผล เชื่อมโยงกันภายใต้พื้นฐานของคุณธรรมที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติ

วิปัสสนาภาวนา และการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม อย่างนี้ เรียกว่า การคิดแบบมีเหตุมีผลจนท�าให้เกิดปัญญา 

ส่วนธรรมานุธรรมปฏิบัติ หรือ ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ซึ่งหมายถึง ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม แปลตามความหมาย

ว่า ปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยแก่ธรรมใหญ่ หรือปฏิบัติธรรมหลักย่อย คล้อยตามหลักใหญ่ แปลง่ายๆ ว่าปฏิบัติธรรม

ถูกหลัก คือท�าให้ข้อปฏิบัติย่อยเข้ากันได้ สอดคล้องกัน และส่งผลต่อการ ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เพราะอวิชชา

เป็นปัจจัย สังขารจึงมี อวิชชาคือ ความไม่รู้ในอริยสัจทั้ง ๔ อวิชชามีอาสวะเป็นปัจจัย ได้แก่กามาสวะ ภวาสวะ 

อวิชชาสวะ เพราะอวิชชาเกิด เหตุเกิดแห่งอาสวะจึงมี เพราะอวิชชาดับ ความดับแห่งอาสวะจึงมี เป็นต้น 

 ปัจจยาการ จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันสืบเนื่องกันมาเป็นเหมือนห่วงโซ่ เพราะเหตุปัจจัยเป็นเช่นนี้ การ

ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีความส�าคัญ ต่อเวไนยสัตว์ เพื่อน�าพาหมู่สัตว์ข้ามพ้นสังสารวัฏ หยุดการเวียน

ว่ายตายเกดิตามพทุธประสงค์ อย่างไรกต็ามในความไม่รู้ ความหลง อนัเป็นตวัโมหะเจตสิกทีม่กัท�าให้บคุคลหลงไป

กบัสมมตบัิญญตัไิม่รูธ้รรมชาตทิีแ่ท้จรงิของชวีตินัน้ ย่อมท�าให้เกดิอวชิชา แต่เม่ือมีสตริูเ้ท่าทันตามความเป็นจรงิท่ี

เกิดขึ้น ย่อมท�าให้เกิดวิชชาได้ด้วยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาโดยมรรคมีองค์ ๘ ประการและเชื่อมโยงเข้าสู่สติ

ปัฏฐาน ๔ คือธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง ในทางปฏิบัติคือการใช้สติพิจารณาก�าหนดรู้อยู่ทุกขณะถึงอาการ

ที่เกิดขึ้นทาง กาย เวทนา จิตและธรรม เฝ้าระวังส�ารวมอินทรีย์คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และมีรูป เสียง กลิ่น 

รส สัมผัส ธรรมารมณ์ รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโน

วิญญาณ รู้เห็นอยู่ซึ่งจักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา 

หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัส ด้วยการก�าหนดดูรูปนามในอารมณ์ปัจจุบัน คือในขณะที่รูปนามเกิด

ดับอยู่ด้วยก�าลังแห่งสมาธิที่รวมตัวตั้งมั่นดีแล้ว จิตที่เคยดิ้นรนส่ายไปในอารมณ์ต่างๆ ก็จะสงบนิ่งแน่วแน่อยู่ใน

อารมณ์ที่ก�าหนดไม่เปิดช่องไม่ให้กิเลสไหลเข้าสู่จิตได้ เมื่อน้อมจิตดังกล่าวนั้นเข้าไปพิจารณาในขันธ์ ๕ ก็จะเป็น

ปัจจยัให้เหน็ชัดว่า เป็นของไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตา โดยไม่มีสัตว์ บคุคลตวัตน เราเขา เข้าไปเกีย่วข้อง มีเพียง

รูปกับนามเท่านั้น จะมีแต่สภาวะที่รู้กับสภาวะที่ถูกรู้เท่านั้น ปัญญาจะค่อยๆ เพิ่มพูนขึ้นส่งผลให้เกิดญาณปัญญา 

หรอืวชิชาบงัเกดิขึน้ ถงึขัน้ท�าลายอวชิชาอาสวะสิน้ดบัลงไปได้ การเกดิขึน้ของกองทุกข์และการดบัไปของทุกข์นัน้ 

ต้องดบัทีส่มทุยัคอืเหตแุห่งอวชิชาอนัเป็นปัจจยาการนี ้มเีหตมุปัีจจยัอาศยักนัจงึท�าให้สิง่ต่างๆ เกดิขึน้ การปฏบิตัิ

วปัิสสนาภาวนา ซึง่เป็นการเจรญิปัญญาหยัง่รู ้หยัง่เหน็ด้วยประการต่างๆ ในนามและรปู ตามความเป็นจรงิว่า ไม่

เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน ผู้เจริญแล้วและกระท�าให้มากแล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ได้ในปัจจุบันและไม่ต้องกลับ
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มาเป็นทุกข์อีก ด้วยหนทางอันประเสริฐนั้น คืออริยมรรคมีองค์ ๘ จนเห็นตามความเป็นจริงใน อริยสัจทั้ง ๔ จน

คลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนด้วยทิฏฐิมานะทุกประการ ละอาสวะอวิชชาได้ส้ินไป จนเข้าถึงวิชชาบังเกิดขึ้น 

ชาติก็สิ้นไปโดยปริยาย ท�ากิจที่ควรท�าเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นที่ควรจะท�าอีกแล้ว มรรค ผล นิพพาน ย่อมบังเกิดขึ้น

๖. ข้อเสนอแนะ
 การศึกษาเรื่อง “ศึกษาอวิชชาอันเป็นปัจจยาการในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา” ผู้ท�าได้ วิจัยค้นคว้า

หาข้อมูลต่างๆ พบว่า มีเรื่องของอวิชชาในพระพุทธศาสนาอีกมากท่ีน่าศึกษาอีกมากมายท่ีท�าให้ผู้ศึกษาวิจัยได้

ตระหนักว่าหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนาทั้งหมด มีแก่นสารอยู่ที่การก�าจัดอวิชชา และขจัดอวิชชาให้

เบาบางและหมดสิ้นไป เพื่อลดละอกุศลต่างๆ ให้เบาบางและเพื่อให้เกิดปัญญาดับทุกข์ในที่สุด จึงมีข้อเสนอแนะ

การท�าสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ในครั้งต่อไป ผู้ศึกษาตั้งประเด็นไว้โดยเฉพาะผู้สนใจที่จะท�าสารนิพนธ์และ

วิทยานิพนธ์ครั้งต่อไปหากมีการศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้ ผู้ได้ท�าวิจัยควรท่ีจะท�าในเชิงความสัมพันธ์หรือความ

เกี่ยวข้องกับหลักธรรมอื่นๆ ในประเด็นดังต่อไปนี้

 ๖.๑ ศึกษาผลการละอวิชชาในพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในพระพุทธศาสนา

 ๖.๒ ศกึษาผลของอวชิชาทีป่รากฏในพระไตรปิฎกในพระสตูรต่างๆ เพ่ือเป็นการเจรญิวปัิสสนาภาวนา

 ๖.๓ ศกึษาวธิปีลดเปลือ้งอวชิชาตามหลักการปฏิบตัสิตปัิฏฐาน ๔ เพือ่บรรลธุรรมในพทุธศาสนาเถรวาท
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ศึกษาอัปปมาทธรรมในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

A Study Of Heedlessness (Appamādadhamama)

In Insight Meditation Practice

           พระจิรวัฒน์ อตฺตทนฺโต, *

ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง **

บทคัดย่อ

 บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาเนื้อหาและสาระส�าคัญอัปปมาท

ธรรมในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา (๒) เพื่อศึกษาอัปปมาทธรรมในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ผู้วิจัยได้ท�าการ

วจิยัด้านเอกสาร โดยศกึษาข้อมลูในคมัภร์ีพทุธศาสนาเถรวาท และ หนงัสือท่ีเกีย่วกบัทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 

ตลอดถงึงานเขยีนต่างๆ เรยีบเรยีงบรรยายตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ แล้วน�ามาศึกษาและอธบิายเพ่ือให้ได้เนือ้หา

สอดคล้องตามล�าดับของงานวิจัย

 ผลของการวจัิย พบว่า อปัปมาทธรรมในการปฏบิตัวิปัิสสนาภาวนา เป็นธรรมะเพียงบทเดยีวทีส่ามารถ

ให้ประโยชน์ทัง้ชาตนิีแ้ละชาตหิน้า ท�าให้เกดิผลส�าเรจ็ เราจะได้หมัน่พจิารณาดตูน และ หาโอกาสเพิม่พนูคณุงาม

ความด ีละความชัว่ให้ลดน้อยลง ความไม่ประมาทจะเตอืนไม่ให้เราลืม เหน็เป็นจรงิเป็นจงักบัชีวติในโลก ประหน่ึง

ว่า จะด�ารงอยู่ได้ชั่วกัปชั่วกัลป์ ในขณะที่มีชีวิตอยู่ จึงควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ด้วยการบ�าเพ็ญคุณงามความ

ดี บ�าเพ็ญประโยชน์ให้สมบูรณ์ ผู้ใดได้บ�าเพ็ญเพียรปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา จนกระทั่งได้บรรลุถึงขั้นมรรค ผล เป็น

อนัว่าผู้นัน้มคีตทิีแ่น่นอน นอนใจได้แน่นอนว่า จะไม่ต้องเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัสงสารในภมิูท่ีต�า่อีกต่อไป และปิด

ประตูอบาย พระอริยบุคคลนี้อย่างแน่นอน และเมื่อเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาในชาติต่อไป ย่อมไม่เกิดในตระกูล

ต�่า ย่อมไม่ไปเกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิ ย่อมไม่ไปเกิดในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนา ย่อมไม่เกิดเป็นผู้มีอวัยวะ

บกพร่อง ย่อมไม่เกิดเป็นคนพาล ย่อมไม่เกิดเป็นคนโง่และการเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาของโสดาบันบุคคลนี้ จะ

เกิดอย่างมากเพียง ๗ ชาติอย่างมากเท่านั้น น้ีเป็นอานิสงส์ที่ได้รับหรือแม้ผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติยังไม่ถึงขั้นโสดาบัน 

เป็นแต่เพียงได้วิปัสสนาญาณอยู่ในขั้นจูฬโสดาบัน หากว่าผู้นั้นตายลงในขณะที่ปฏิบัติก็จะไปเกิดในภูมิที่ดีอย่าง

แน่นอน ผลสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือ โลกุตตระธรรม ๙ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑

ค�าส�าคัญ: ความไม่ประมาท, วิปัสสนาภาวนา

 * นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

 ** อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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Abstract

 This thematic paper had two objectives; 1) to study the contents and essence of 

heedlessness in Theravada Buddhist scriptures. 2) to study of heedlessness in insight meditation 

practice. The study was qualitative research by taking primary sources from Theravada Buddhist 

texts and concerned documents. Data was analyzed. approved by experts then re-corrected 

and composed in descriptive style complying to the research.

 Results of the study were found that Appamādadhamma means the heedlessness. the 

teaching of mind training to overcome intoxication or heed in this case refers to living with power 

of delusion. greed. hatred but with mindfulness and awareness observing in every moment of 

activity in living course. This heedlessness is the heart of Buddhism because it mentions the prin-

ciple of insight development and living together at the same time. Components of heedlessness 

consist of great effort. mindfulness and awareness which open for wholesome consciousness 

in present life and next life. Heedlessness can subdue evil deeds. Mindfulness prevents from 

falling into delusion and awareness help the rise of wisdom on life and world. Thus. ordinary 

people should live with heedlessness. For development of heedlessness for insight meditation 

practice. the practitioners set mind with heedlessness in every moment until became skillful at 

first. If there is mindfulness as domain. it will help concentration and insight practice easily. Then 

they contemplate in order to realize objects by analyzing mental objects which taking place at 

present moment. There are 2 objects of insight; forms and name. Concentrating on these forms 

and name as its objects became obvious. having single object by classifying as many parts of 

aggregates. Practitioners turns to observe three common characteristics. rising and falling apart 

of all formations until his mind became clear generating insight knowledge then gaining path 

knowledge and fruit knowledge. The insight knowledge will uproot all defilements through its 

power of path and fruit knowledge. The enlightened one or Noble One will never fall to wrong 

views or heed living again.

Keywords: careless, insight meditation

๑. บทน�า
 พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ตั้งอยู่ในความหลักของอริยมรรคที่ประกอบด้วยองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น 

ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติให้เข้าถึงความพ้นทุกข์พ้นจากวัฏสงสาร การปฏิบัติที่ท�าให้พ้นทุกข์มีหลายแนวทาง เช่น หลัก

ของอัปปมาทธรรม คือ ความไม่ประมาท ความไม่ประมาทนี้ถือว่า เป็นยอดแห่งธรรม เพราะธรรมทั้งหมดรวมลง

ในความไม่ประมาท เหมือนรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดรวมลงในรอยเท้าช้าง ดังที่ปรากฏในอัปปมาทสูตร ว่าด้วย

ความไม่ประมาทเลิศกว่ากุศลธรรม ๔๐๔ และพระพุทธเจ้ายังทรงตรัสเร่ืองนี้ไว้กับเหล่าพระสาวก ที่กรุงกุสินารา

 ๔๐๔ อง.ฺทสก. (ไทย) ๒๔/๑๖/๒๘.
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ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานเพื่อเป็นการเตือนใจว่า

 "หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ" ๔๐๕

 “ภกิษทุัง้หลาย บดันีเ้ราขอเตอืนเธอทัง้หลาย สังขารท้ังหลายมีความเส่ือมไปเป็นธรรมดาเธอท้ังหลาย

จงท�าหน้าที่ให้ส�าเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิดฯ ๔๐๖

 พระปัจฉิมพุทธโอวาทนี้ทรงชี้แนะให้บรรดาพุทธบริษัทได้ทราบชัดถึงสภาพความเป็นธรรมดาของ

สังขารทั้งหลายว่า มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นสังขารที่มีวิญญาณครอง อันได้แก่สัตว์ บุคคล 

ตัวตนเราเขา ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต ที่จะต้องมีความเกิด ความแก่ ความเจ็บ และความตายในที่สุด ด้วยกันทั้งหมดทั้ง

สิ้น จะดิ้นรนหลีกพ้นไปไม่ได้ หรือสังขารที่ไม่มีวิญญาณครอง ก็จะต้องแตกสลายท�าลายไป ไม่คงอยู่ในสภาพนั้น

เป็นนิรันดร มนุษย์และสัตว์สังขารทั้งหลายไม่อาจฝืนยืนยงคงอยู่เป็นอมตะได้ จะต้องล่วงลับดับสลายไปด้วยกัน

ทั้งหมดทั้งสิ้น สรรพสิ่งทั้งปวงล้วนแต่จะต้องมีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปในที่สุด ซึ่งเป็นธรรมดาของสังขารที่

อยู่ในโลกนี้

 บุคคลที่พึงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคือ เมื่อจะท�า พูด คิด ต้องท�าด้วยความระมัดระวัง มีสติอยู่

เสมอ ความไม่ประมาทนั้น ย่อมเป็นหนทางให้ประสบความสุข ความเจริญ และความไม่เสื่อมเสีย.

 ความหมายของ อปัปมาท คอื ความไม่ประมาท. ความไม่พลัง้เผลอ. ไม่มวัเมา.ความระวงัตวั ไม่เลนิเล่อ

เผลอสติ ไม่ลืมตัวมัวเมาด้วยขาดสติขาดความยั้งคิด หรือการเป็นอยู่โดยไม่ขาดสติ ๔๐๗

 หน้าที่ของอัปปมาทธรรม คือการเป็นอยู่ไม่ขาดสติ หรือการกระท�าจริงจังต่อเนื่องไม่ทอดทิ้งมองเห็น

ความส�าคัญของกาลเวลา กิจกรรม และเรือ่งราวทกุอย่าง แม้เล็กน้อย ไม่ยอมถล�าลงไปในทางเส่ือมเสีย ไม่ทอดท้ิง

โอกาสส�าหรบัความดีงาม ความเจรญิ เร่งรดุ ก้าวหน้าไปในทางทีด่�าเนนิสูจ่ดุหมาย และคิดเตรยีมการโดยรอบคอบ 

กล่าวได้ว่า อัปปมาทธรรมนี้เป็นหลักความรู้สึกรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน

 อัปปมาทธรรม ที่ใช้ในการปฏิบัติเพื่อการดับไปแห่งทุกข์นั้น ท�าหน้าที่ส�าคัญที่สุดอย่างยิ่ง ก็คือสติที่

เป็นองค์ธรรมของอัปปมาทธรรมเพื่อใช้ในการระลึกรู้อย่างเท่าทันในเวทนาและจิตสังขารเป็นจุดประสงค์ส�าคัญ

สูงสุด ถ้าไม่เท่าทันในเวทนาแล้ว จึงพึงให้ระลึกอย่างเท่าทันในจิต หรือสังขารจิตนั่นเอง เช่น จิตคิดฟุ้งซ่าน จิต

คิดหดหู่ หรือจิตคิดปรุงแต่งต่างๆนั่นเอง อันเป็นผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากเวทนานั่นเอง เพราะสังขารคิดหรือ

ธรรมารมณ์บางอย่างยังให้เกิดเวทนาอันแผ่วเบา เช่น อทุกขมสุขเวทนาจึงย่อมเห็นคือระลึกรู้ได้ไม่ชัดเจนเหมือน

จิตสังขาร เช่น ความคิดปรุงแต่ง โทสะ ราคะ หดหู่

 ผู้เจริญเท่านั้น จึงจะท�าองค์แห่งการตรัสรู้ และปัญญารู้แจ้งให้บริบูรณ์ได้ ดังที่ปรากฎในพระไตรปิฎก

ที่ว่า “โพชฌงค์ (ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้) ๗ ประการนี้ที่ภิกษุเจริญท�าให้มากแล้ว ย่อมให้วิชชา ๓ ประการ

บริบูรณ์ โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑. สติสัมโพชฌงค์ (ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้) 

๒. ธมัมวจิยสัมโพชฌงค์ (ธรรมทีเ่ป็นองค์แห่งการตรสัรูค้อืการเฟ้นธรรม) ๓. วริยิสัมโพชฌงค์ (ธรรมท่ีเป็นองค์แห่ง

การตรสัรูค้อืความเพียร) ๔. ปีติสมัโพชฌงค์ (ธรรมทีเ่ป็นองค์แห่งการตรสัรูคื้อความอ่ิมใจ) ๕. ปัสสทัธสิมัโพชฌงค์

(ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจ) ๖. สมาธิสัมโพชฌงค์ (ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือ

ความตั้งจิตมั่น) ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ (ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความมีใจเป็นกลางเพราะเห็นตามเป็น

 ๔๐๕ ท.ีม. (บาล)ี ๑๐/๑๔๓/๑๘๐.

 ๔๐๖ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๒๑๘/๑๖๖.

 ๔๐๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ ประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๙, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

ผลิธัมม์, ๒๕๕๓), หน้า ๓๙๖.
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จริง) ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้แล ที่ภิกษุเจริญท�าให้มากแล้ว ย่อมให้วิชชา ๓ ประการบริบูรณ์” ๔๐๘

 ผูว้จิยั จงึมคีวามสนใจศกึษาเรือ่ง ศกึษาอปัปมาทธรรมในการปฏบิตัวิปัิสสนาภาวนา ทีป่รากฏในคมัภร์ี

พุทธศาสนาเถรวาท เพราะเห็นว่ามีประโยชน์ คือมีจุดมุ่งหมายสู่การพ้นจากสังสารวัฏ โดยการพิจารณาในเรื่อง

ของหลักธรรมที่กล่าวไว้ในอัปปมาทธรรมและน�าไปใช้ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ซึ่งเป็นโอวาทส�าคัญย่ิงของ

พระพุทธเจ้า ดังปรากฏไว้ในปัจฉิมโอวาทที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น จากการศึกษาล้วนมีความส�าคัญหลากหลาย 

แต่ผู้วิจัยมีความสนใจว่าศึกษาอัปปมาทธรรมในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาส�าคัญอย่างไร มีความสัมพันธ์กับการ

ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพื่อเป็นการหลุดพ้นจากทุกข์น�าไปสู่การปิดประตูอบายทั้งปวงได้อย่างไร

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาเนื้อหาและสาระส�าคัญอัปปมาทธรรมในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

 ๒.๒ เพื่อศึกษาอัปปมาทธรรมในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้ มุ่งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยจะด�าเนินการ

ตามวิธีการและขั้นตอนการวิจัยตามล�าดับดังต่อไปนี้

 ๓.๑ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary source) ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา 

ปกรณวิเสส วิสุทธิมรรค

 ๓.๒ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary source) ได้แก่ หนังสือ ต�ารา วารสาร 

บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ๓.๓ ขอค�าแนะน�าจากผูท้รงคณุวฒุแิละคณาจารย์ผูม้คีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้าน เพือ่ก�าหนดประเดน็

เพิ่มเติมหรือรายละเอียดอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

 ๓.๔ วเิคราะห์ สงัเคราะห์ ข้อมลูทีไ่ด้ตามค�าแนะน�าจากผู้ทรงคุณวฒิุและคณาจารย์ผู้มีความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านและสรุปให้ตอบปัญหาการวิจัยที่ตั้งไว้

 ๓.๕ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์โดยการเข้าพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะๆ  

 ๓.๖ แก้ไข ปรับปรุง น�าเสนอผลงานในเชิงวิชาการ 

๔. อัปปมาทธรรม 

 อัปปมาทธรรม เป็นหลักธรรมที่ส�าคัญส�าหรับความก้าวหน้าในระบบจริยธรรม มีความหมายหลัก

เหมือนเป็นค�าจ�ากัดความว่า การเป็นอยู่โดยไม่ขาดสติ การไม่ท�าบาปทั้งปวง ได้แก่การงดเว้น การลด ละเลิก 

ท�าบาป ทั้งปวง ซึ่งได้แก่ ละความชั่วอกุศลกรรมบถ ๑๐ ทางแห่งความชั่ว มีสิบประการ อันเป็นความชั่วทางกาย 

ทางวาจา และทางใจ ความชัว่ทางกาย ได้แก่ การฆ่าสตัว์ การลกัทรพัย์ การประพฤตผิดิในกาม ความช่ัวทางวาจา 

ได้แก่ การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดค�าหยาบ การพูดเพ้อเจ้อ ความชั่วทางใจ ได้แก่ การอยากได้สมบัติของ

ผู้อื่น การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากท�านองคลองธรรม การท�ากุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่ การท�าความดี ทุก

อย่าง ซึ่งได้แก่ กุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นแบบของการท�าฝ่ายดีมี ๑๐ อย่าง อันเป็นความดีทางกาย ทางวาจาและ

 ๔๐๘ อง.ฺทสก. (ไทย) ๒๔/๑๐๒/๒๔๓.
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ทางใจ การความดีทางกาย ได้แก่ การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ท�าร้ายเบียดเบียนผู้อื่น มีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การไม่ถือเอา

สิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้มาเป็นของตน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการไม่ประพฤติผิดในกาม ผู้วิจัยได้ผลสรุป 

ดังนี้ 

 พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ตั้งตนอยู่ในหลักของอริยมรรคท่ีประกอบด้วยองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ เป็นต้น 

ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติให้เข้าถึงความพ้นทุกข์พ้นจากวัฏสงสาร การปฏิบัติที่ท�าให้พ้นทุกข์มีหลายแนวทาง เช่น หลัก

ของอัปปมาทธรรม คือ ความไม่ประมาท ความไม่ประมาทนี้ ถือว่าเป็นยอดแห่งธรรม เพราะธรรมทั้งหมดรวมลง

ในความไม่ประมาท เหมือนรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดรวมลงในรอยเท้าช้าง “ว่าด้วยความไม่ประมาทเลิศกว่ากุศล

ธรรม” พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องนี้ไว้กับเหล่าพระสาวก ที่กรุงกุสินาราก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานเพื่อเป็นการ

เตือนใจเกี่ยวกับค�าว่าอัปปมาทธรรมความไม่ประมาท “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้ง

หลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงท�าหน้าที่ให้ส�าเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด” ธรรมที่องค์พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าทรงตรัสไว้ตลอด ๔๕ พรรษา รวมแล้วลงอยูท่ี ่“ความไม่ประมาท” ศัพท์เดยีวเท่านัน้เอง อัปปมา

ทะ ความไม่ประมาท คือ ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ หรือ ความเพียรที่มีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุม ได้แก่ 

การด�าเนนิชวีติโดยมีสติเป็นเครือ่งก�ากบัความประพฤติปฏบิตัแิละการกระท�าทกุอย่าง ระมดัระวงัตัว ไม่ยอมถล�า

ไปในทางเสือ่ม แต่ไม่ยอมพลาดโอกาสส�าหรบัความดงีามและความอันจะต้องรับผิดชอบ ไม่ยอมปล่อยปละละเลย 

การท�าการด้วยความจรงิจัง รอบคอบและรดุหน้าเรือ่ยไป ข้อนีเ้ป็นองค์ประกอบภายใน และเป็นฝ่ายสมาธ ิ“ภกิษุ

ทัง้หลาย เมือ่ดวงอาทิตย์อทุยัอยู ่ย่อมมแีสงอรณุขึน้มาก่อนเป็นบพุนมิติ ฉนัใด ความถงึพร้อมด้วยความไม่ประมาท 

ก็เป็นตัวน�า เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอารยอัษฎางคิกมรรคแก่ภิกษุ ฉันนั้น”“รอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลาย 

ชนดิใดๆ กต็าม ย่อมลงในรอยเท้าช้างได้ทัง้หมด รอยเท้าช้าง เรยีกว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านัน้ โดยความใหญ่ 

ฉนัใด กศุลธรรมทัง้หลายอย่างใดๆ กต็าม ย่อมมคีวามไม่ประมาทเป็นมูล ประชมุลงในความไม่ประมาทได้ท้ังหมด 

ความไม่ประมาท เรยีกได้ว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านัน้ฉนันัน้” “ผู้มีกลัยาณมิตร พึงเป็นอยู่โดยอาศัยธรรมเอกข้อ

นี้ คือ ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย” “ธรรมเอกอันจะท�าให้ยึดเอาประโยชน์ไว้ได้ทั้ง ๒ อย่าง คือ ทั้ง

ทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์เฉพาะหน้า หรือประโยชน์สามัญของชีวิต เช่น ทรัพย์ ยศ กามสุข 

เป็นต้น) และสัมปรายิกัตถะ (ประโยชน์เบื้องหน้าหรือประโยชน์ขั้นสูงขึ้นไปทางจิตใจหรือคุณธรรม) ก็คือความไม่

ประมาท”“สงัขาร (สิง่ทีปั่จจัยปรงุแต่งขึน้) ทัง้หลาย มีความเสือ่มสิน้ไปเป็นธรรมดา ท่านทัง้หลายจงยงัประโยชน์

ที่มุ่งหมายให้ส�าเร็จ ด้วยความไม่ประมาทเถิด” “ความไม่ประมาท ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เพื่อความ

ด�ารงมั่นไม่เสื่อมสูญ ไม่อันตรธานแห่งสัทธรรม” 

 ดังนั้น ตัวสติ ที่เราก�าลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่ ก�าหนดแต่ละหนอๆ ที่เราสร้างมานี้ อันนี้เป็นจุดศูนย์

ใหญ่ เป็นใหญ่กว่าธรรมทัง้ปวง เป็นธรรมทีจ่ะท�าให้เราเข้าถงึซึง่ “พระนพิพาน” ในแง่ความส�าคัญของสตใินฐานะ

อปัปมาทธรรม อัปปมาทจัดเป็นองค์ประกอบภายใน เช่นเดยีวกบัโยนโิสมนสิการ คู่กบัหลักกลัยาณมิตรท่ีเป็นองค์

ประกอบภายนอก พุทธพจน์แสดงความส�าคญัของอปัปมาทนี ้อาจซ�า้กบัโยนโิสมนสกิาร เพราะธรรมทัง้สองอย่าง

นี้ มีความส�าคัญเท่ากัน แต่ต่างแง่กัน โยนิโสมนสิการเป็นองค์ประกอบฝ่ายปัญญา เป็นอุปกรณ์ส�าหรับใช้กระท�า

การ ส่วนอัปปมาทเป็นองค์ประกอบด้วยฝ่ายสมาธิ เป็นตัวควบคุมและเร่งเร้าให้มีการใช้อุปกรณ์นั้น และก้าวหน้า

ค�าจ�ากัดความของสติ ในสติปัฏฐาน ๔ ว่า ๑) พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติก�าจัดอภิ

ชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ๒) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติก�าจัด

อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้้ ๓) พิจารณาเห็นจิตในจิต มีสติในกระบวนการพัฒนาปัญญา หรือการก�าจัดอา
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สวกิเลส จะเห็นได้ว่าสติเป็นเรื่องของจริยธรรมในวงกว้างเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติทั่วๆไปของชีวิต ก�าหนด

คร่าวๆ ตั้งแต่ระดับศีลถึงสมาธิ ในระดับนี้ สติท�าหน้าที่แทรกแซงพัวพันและพ่วงกันไปกับองค์ธรรมอื่นๆเป็นอัน

มาก โดยเฉพาะจะมีวายามะ หรือความเพียรควบคู่อยู่ด้วยเสมอ ครั้นจ�ากัดการพิจารณาแคบเข้ามา กล่าวเฉพาะ

การด�าเนนิของจติในกระบวนการพฒันาปัญญา หรอืการใช้ปัญญาช�าระล้างภายในดวงจติ กก็ลายเป็นตวัวิง่เต้นที่

คอยเร่งเร้าอยู่ในวงนอก 

 เมือ่ถงึขัน้นี ้การพจิารณาจงึจ�ากดัวงขอบเขตจ�าเพาะเข้ามา เป็นเรือ่งกระบวนการท�างานในจติใจ และ

แยกแยะรายละเอียดซอยถี่ออกวิเคราะห์เป็นขณะๆ ในระดับนี้เอง ที่สติท�าหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่ และเด่นชัด

กลายเป็นตัวแสดงท่ีมีบทบาทส�าคญัทีเ่รียกโดยชือ่ของมนัเอง อปัปมาทะ หมายถงึ ความไม่เลินเล่อเผลอสติ ไม่ลืมตวั

มัวเมาด้วยขาดสติขาดความยั้งคิด ระวังจิตมิให้ก�าเนิด มิให้ขัดเคือง มิให้หลง มิให้มัวเมา ในอารมณ์ที่สามารถดึง

จิตให้ก�าหนัด ขัดเคือง หลง หรือมัวเมา ประคองจิตให้ระลึกนึกได้และรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าจะท�า พูดคิดอะไร หรือ

ก�าลังท�า พูด คิดอะไร อัปปมาทะ ในทางปฏิบัติก็คือ สติ นั่นเอง อัปปมาทะ เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเป็น

ค�าสุดท้ายก่อนปรินิพพาน ถือกันว่าเป็นหัวใจหรือเป็นค�าสรุปรวบยอดของค�าสอนทั้งหมด เป็นที่รวมของค�าสอน

ทั้งหมด กล่าวคือ ธรรมที่ทรงสอนทั้งปวงรวมลงในอัปปมาทธรรมนี้ ดังปรากฎในพระไตรปิฎกอัปปมาทสูตรที่

ว่า“มหาบพิตร ธรรมที่อาตมภาพ(พระพุทธเจ้า)ได้กล่าวกับภิกษุอานนท์ว่า อานนท์ ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี 

มเีพือ่นด ีเป็นพรหมจรรย์ กึง่หนึง่” ทัง้หมดทเีดยีวพึงหวงัข้อนีไ้ด้ว่า จกัเจรญิอรยิมรรคมีองค์ ๘ ท�าอริยมรรคมีองค์ 

๘ ให้มาก ๑. เจริญสัมมาทิฎฐิอันอาศัยวิเวก (ความสงัด) อาศัยวิราคะ (ความคลายก�าหนัด) อาศัยนิโรธ (ความดับ) 

น้อมไปในโวสสัคคะ (ความสละ) ๒. เจริญสัมมาสังกัปปะ ๓. เจริญสัมมาวาจา ๔. เจริญสัมมากัมมันตะ ๕. เจริญ

สัมมาอาชีวะ ๖. เจริญสัมมาวายามะ ๗. เจริญสัมมาสติ ๘. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย

นิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ ภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ท�าอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้

มากอย่างนี้ ดังนั้น มหาบพิตร พระองค์พึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พระองค์ผู้มี

มิตรดี พึงอาศัยอย่างหนึ่งนี้ คือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่เถิด เมื่อพระองค์ไม่ประมาทอาศัยความ

ไม่ประมาทอยู่ปวงนางสนม พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ตามเสด็จ กองทัพ และแม้ชาวนิคมชาวชนบททั้งหลาย ก็จักมี

ความคิดอย่างนีว่้า พระราชาเป็นผูไ้ม่ประมาท อาศัยความไม่ประมาทอยู่เอาเถดิ แม้พวกเรากจ็กัเป็นผู้ไม่ประมาท 

อาศัยความไม่ประมาทอยู่เหมือนกัน เมื่อพระองค์ไม่ประมาท อาศัยความไม่ประมาทอยู่ แม้พระองค์เองจักเป็นผู้

ได้รับการคุ้มครอง รักษาแล้ว แม้ท้องพระคลังก็จักเป็นอันได้รับการคุ้มครอง รักษาแล้ว เมื่อปรารถนาโภคะยิ่งๆ

ขึ้นไป บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในการท�าบุญ บัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมบรรลุประโยชน์ทั้ง

สอง ธีรชนท่านเรียกว่า บัณฑิตเพราะบรรลุประโยชน์ทั้งสอง คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้า” 

แต่ส�าหรบัผู้ปฏบิตัวิปัิสสนาภาวนา มสีติสมัปชญัญะคือการก�าหนดรูอ้ยู่เสมอ ในการเหน็การได้ยินเป็นต้นเหล่านัน้

แล้ว กุศลจิต ได้แก่ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ที่มีสติเป็นหัวหน้า ย่อมได้โอกาสเกิดอยู่เสมอ อกุศลจิตคือกิเลสต่างๆ 

จึงไม่ได้โอกาสเกิด หรือหากว่ามีการเกิดบ้างก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้นานถ้าผู้ปฏิบัติมีความเพียรปฏิบัติอยู่เรื่อยไป 

นามรูปปริจเฉทญาณที่เป็นภาวนามัยย่อมเกิดขึ้น และเมื่อเพียรปฏิบัติต่อไปอีก ปัจจยปริคคหญาณก็เกิดขึ้น เมื่อ

ผูป้ฏบิตัถิงึปัจจยปรคิคหญาณที ่๒ นีแ้ล้ว ได้ชือ่ว่า จลุลโสดาบนัถ้าเพียรพยายามปฏบิตัต่ิอไป วปัิสสนาญาณก็เกดิ

ขึ้นเป็นล�าดับ คือ สัมมสนญาณ อุทยัพพยญาณ ภังคญาณ ภยตูปัฏฐานญาณ อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุญจิตุ

กัมยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเปกขาญาณ ผู้ปฏิบัติได้ญาณตั้งแต่ญาณที่ ๔ คือ อุทยัพพยญาณ เป็นต้นมา 

จนถึงสังขารุเปกขาญาณที่ ๑๑ ได้ชื่อว่าเป็น มัชฌิมโสดาบันบุคคลถ้าพยายามปฏิบัติต่อไป ญาณอยู่ในมัคควิถี คือ 
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อนุโลมญาณ โคตรภูญาณ และโสดาปัตติมัคคญาณ โสดาปัตติผลญาณ ก็เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัตินั้น ซึ่งนับว่าผู้ปฏิบัติ

ได้บรรลุเป็น มหาโสดาบนั อย่างสมบูรณ์ ชือ่ว่าเป็นพระอริยบคุคลเบือ้งต้นในพระพุทธศาสนา อนัเป็นอานสิงส์อัน

ยิ่งใหญ่ ซึ่งเกิดจากการเพียรปฏิบัติวิปัสสนา       

๕. สรุปผลการวิจัย  
 บุคคลใดได้บ�าเพ็ญเพียรปฏิบัติในวิปัสสนาภาวนา จนกระทั่งได้บรรลุถึงขั้นมรรคผลแล้ว เป็นอันว่าผู้

นั้นนอนใจได้แน่นอนว่า จะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไป และประตูอบายภูมิทั้ง ๔ ย่อมปิดสนิท

ส�าหรบัพระอรยิบุคคลนีอ้ย่างแน่นอน และเมือ่เกดิเป็นมนษุย์หรอืเทวดาในชาตต่ิอไป ย่อมไม่เกดิในตระกลูต�า่ ย่อม

ไม่ไปเกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิ ย่อมไม่ไปเกิดในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนา ย่อมไม่เกิดเป็นผู้มีอวัยวะบกพร่อง 

ย่อมไม่เกิดเป็นคนพาล ย่อมไม่เกิดเป็นคนโง่และการเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาของโสดาบันบุคคลนี้ จะเกิดอย่าง

มากเพียง ๗ ชาติเท่านั้น นี้เป็นอานิสงส์ที่ได้รับจากการเจริญพระวิปัสสนาภาวนานั่นเอง อนึ่ง แม้ผู้ปฏิบัติจะ

ปฏิบัติยังไม่ถึงขั้นมหาโสดาบัน เป็นแต่เพียงได้วิปัสสนาญาณอยู่ในขั้นมัชฌิมโสดาบันหรือจูฬโสดาบันก็ดี หากว่า

ผู้นั้นตายลงในขณะที่ปฏิบัติอยู่ก็ตาม หรือว่าออกจากการเจริญวิปัสสนาแล้ว อนึ่ง ผู้ได้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติ

ผล เป็นโสดาบันบุคคลแล้ว ถ้าปฏิบัติต่อไปอีก มัคคญาณ ผลญาณ ในอันดับต่อไปย่อมเกิดขึ้นอีกโดยล�าดับๆ คือ

สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผลผู้ใดเพียรปฏิบัติจนได้บรรลุ

ถึงอรหัตตมรรค อรหัตตผล เป็นพระอรหันตบุคคลแล้ว นับว่าผู้นั้นได้บ�าเพ็ญกิจในพระพุทธศาสนา

๖. ข้อเสนอแนะ
 ๖.๑ ควรศึกษาการเจริญวิปัสสนาภาวนาในอัปปมาทสูตร      

 ๖.๒ ควรศึกษาการเจริญวิปัสสนาภาวนาในการละทิฐิโดยการไม่ประมาท 

 ๖.๓ ควรศึกษาการเจริญวิปัสสนาภาวนามัชฌิมาปฏิปทาในความไม่ประมาท
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ศึกษาปัจจยาการของปฏิจจสมุปบาทในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

A STUDY OF THE MODE OF CONDITIONAL FACTORS
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บทคัดย่อ

 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจยาการของปฏิจจสมุปบาท เป็นสภาวะที่อาศัยปัจจัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นและ

ดับไป เป็นกฏของธรรมชาติครอบคลุมทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรม (กายภาพ) และนามธรรม (จิต) ไม่มีผู้ใดบันดาลหรือ

สร้างสรรพสิ่งเกิดจากเหตุปัจจัย เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งน้ีจึงมี เพราะความเกิดขึ้นของส่ิงนี้ ส่ิงนี้จึงเกิดขึ้น เม่ือส่ิงนี้ไม่มี 

สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธรรมชาตินี้ก็คงด�ารงอยู่เช่นนี้ เรียกว่า 

ปฏิจจสมุปบาทบ้าง หรือธรรมชาติที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเรียกว่า ปัจจยาการ บ้าง เพราะมีการเกิด จึงท�าให้มีความ

แก่และความตายในทีส่ดุ มนษุย์ไม่ได้เกดิมาเพยีงชาตเิดยีว แต่ต้องเวยีนว่ายอยู่ในสังสารวฏัฏ์นีย้าวนานหาท่ีส้ินสุด

ไม่ได้ การตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณครั้งนี้ ได้ท�าให้ทรงรู้แจ้งถึงเหตุปัจจัย ที่อาศัยกันและกัน การเกิดขึ้นแห่ง

ทุกข์และความดับไปของทุกข์ เมื่อตรัสรู้แล้ว บรรลุธรรมธาตุนั้น จึงน�ามาแสดงเชิญชวนให้มาดู เพราะเป็นธรรมที่

น�าไปสูก่ารดบัทกุข์ ดงัทีพ่ระพทุธองค์ทรงตรสัว่า ผูใ้ดเหน็ปฏิจจสมุปบาท ผูน้ัน้ ช่ือว่าเหน็ธรรม ผู้ใดเหน็ธรรมผู้นัน้

ชือ่ว่าได้เหน็ปฏจิจสมปุบาท หลกัธรรมนี ้เป็นธรรมท่ีมีความส�าคัญและลึกซึง้เหน็ได้ยาก รูต้ามได้ยาก สงบประณตี

ไม่เป็นวสิยัของตรรกะ บัณฑิตเท่านัน้ทีรู่ไ้ด้ เป็นหลกัธรรมทีต้่องเจรญิให้มากและกระท�าให้มาก การปฏบัิตติามหลัก

วิปัสสนา ด้วยการเจริญตามหลักปฏิจจสมุปบาท เพื่อพ้นจากความสงสัยได้วิปัสสนาญาณ คือ นามรูปปัจจยปริค

คหญาณ จนเกิดปัญญาเห็นความจริง คือ ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน ผู้เจริญและท�าให้มากแล้วย่อม

หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในปัจจุบันและไม่ต้องกลับมาเป็นทุกข์อีก โดยหนทางเดียว คือ การปฏิบัติตามมหาสติ

ปัฏฐาน ๔ ที่ต้องอาศัยอริยมรรคมีองค์ ๘ จนเป็นความเป็นจริง คือ อริยสัจ ๔ สละความยึดมั่นด้วยทิฏฐิทุกอย่าง 

ละอาสวะได้สิ้น วิชชาเกิด รู้ว่าชาติสิ้นกิจที่ควรท�าได้ท�าแล้ว ไม่มีกิจอื่นยิ่งไปกว่านี้อีกแล้ว

ค�าส�าคัญ : ปัจจยาการ, ปฏิจจสมุปบาท, การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา.

ABSTRACT
 Results of the study were found that the conditional factor was the state of dependent

rising and falling apart. It was the natural law covering all materials and immaterial. There found 

no one creates or establishes this universe. Everything happens due to its cause and factors. 

When this exists, then that exists, because of this happens then that happens, when this does not 

 * นิสิตพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆษ 

จังหวัดนครปฐม.

 ** อาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆษ จังหวัดนครปฐม.
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exist, that will not exist, because of this disappears then that disappears. Even there is no rising 

of Buddha, this conditional law prevails as such. It is called as Paticcasamuppāda or dependent 

origination and Paccayākāra or conditional factor. Because of birth arises then causing decay 

and death at the end. Human birth does not end at one life but cycling around in birth and 

death endlessly. Buddha had got enlightenment by realizing principle of dependent origination 

of suffering and extinction of suffering by himself, then unfold that law to public. He persuaded 

people to prove such noble truth which leads to the end of suffering. His word ‘the one who 

sees dependent origination sees dhamma, who sees dhamma will see dependent origination’ 

proved an importance of this principle but ordinary person cannot easily see, it is hard to know, 

but peaceful, not belong to reasoning, only the wise can know. This principle must be studied 

hard and developed for advance. Insight meditation practice must follow principle of dependent 

origination to overcome all doubts on rise and fall of all formations called as Nāmarūpapaccay-

aparigahañāṇa. To know the cause and factors of rise and fall will help practitioners to easily 

enter into the third knowledge of insight by seeing this truth; changing, suffering and non-self. 

By this knowledge one must cultivate, hard develop will liberate from suffering at the ever 

present and not return to be suffered again knowing that only one path leading to realization 

is four foundations of mindfulness, based on eightfold path, and realizing of 4 noble truth, he 

returns all attachment of all views, abandoning underlying defilements. When this knowledge 

took place, the end of birth is known by himself, no more other works to do.

Keywords: The mode of conditional Factors, dependentorigination, vipassana Meditation practice.

๑. บทน�า
 กฎแห่งธรรมชาติอันเป็นสภาวะที่อาศัยปัจจัยซึ่งกันและกัน ไม่มีผู้ใดบันดาลหรือสร้างเกิดขึ้นจากเหตุ

ปัจจยั “เมือ่มสีิง่นี ้สิง่นีจึ้งมี เพราะความเกดิขึน้แห่งสิง่นี ้สิง่นีจ้งึเกดิขึน้ เมือ่สิง่นีไ้ม่ม ีสิง่นีจ้งึไม่ม ีเพราะสิง่นีด้บั สิง่

นี้จึงดับ” ๔๐๙ จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธรรมชาตินี้ก็คงด�ารงอยู่เช่นนี้ เป็นธรรมอันประเสริฐสุด เป็น

หัวใจของพระพุทธศาสนา มีมนุษย์มากน้อยเท่าไร ที่จะเห็นและมีความเข้าใจในหลักธรรมชาตินี้ ความทุกข์นี้เกิด

ขึ้นกับมนุษย์แต่หามีผู้เข้าใจ รู้ชัดและสัมผัสถึงต้นตอคือเหตุน�ามาซึ่งความทุกข์เหล่านี้ อันเป็นธรรมชาติที่อาศัย

กันแล้วเกิดขึ้นเรียกว่า ปัจจยาการ ก่อนแต่การตรัสรู้ พระองค์เป็นโพธิสัตว์ ได้มีความคิดค�านึงว่า โลกนี้ถึงความ

มืดบอดไม่เห็นหนทางออกจากทุกข์ จึงต้องเกิด ต้องแก่ ต้องตาย ต้องจุติ และต้องอุบัติอยู่เช่นนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

หนทางใด จึงจะท�าให้เวไนยสัตว์พ้นจากทุกข์คือ ชราและมรณะนี้ได้ ต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏนี้ยาวนานหาที่

สิ้นสุดไม่ได้ การเจริญวิปัสสนาภาวนาเพราะสามารถท�าให้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยวิธีการเจริญสติ

เท่านั้น ดังพุทธพจน์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเดียวเพ่ือความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพ่ือล่วงโสกะและ 

 ๔๐๙ ส�.น.ิ (ไทย) ๑๖/๓๗/๗๙.

๓๘๒
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

ปรเิทวะ เพือ่ดบัทกุข์และโทมนสั เพ่ือบรรลญุายธรรม เพ่ือท�าให้แจ้งนพิพาน ทางนีคื้อ สตปัิฏฐาน ๔ ประการ” ๔๑๐

โดยการเจรญิวปัิสสนาภาวนา จะเหน็ความจรงิตามความเป็นจรงิทีป่รากฏเกดิขึน้แก่จติด้วยปัญญาว่า สภาวธรรม

ทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ปัจจยาการของปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ เป็นหลักธรรมที่มี

ความส�าคญัอย่างยิง่ต่อพุทธศาสนกิชน ผูมุ้ง่ต่อการเจรญิวปัิสนาภาวนาและชาวต่างชาตทิีมี่ความสนใจ ในพระพทุธ

ศาสนาด้านปริยัติและปฏิบัติ ต้องศึกษาท�าให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามสติปัญญา ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจยาการ

ของปฏิจจสมุปบาทที่มีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทและศึกษาปัจจยาการของปฏิจจสมุปบาทในการปฏิบัติ

วิปัสสนาภาวนา ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา และสามารถน�ามาใช้ได้จริง เพื่อเป็นก�าลังแห่งสติ

และปัญญา มีหลกัธรรมทีส่�าคญัตามหลกัการและวธีิการ ในคัมภร์ีพระไตรปิฎกทางพระพุทธศาสนาให้ด�ารงสบืไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาปัจจยาการของปฏิจจสมุปบาทในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๒ เพื่อศึกษาปัจจยาการของปฏิจจสมุปบาทในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงค้นคว้าข้อมูลทางเอกสาร ซึ่งมีล�าดับขั้นตอน ดังนี้

 ๓.๑ ศึกษาค้นคว้าคัมภีร์พระไตรปิฎก ใช้คัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย คัมภีร์อรรถกถา ใช้คัมภีร์พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาภาษาไทย แปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราช

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๕ คัมภีร์วิสุทธิมรรคอรรถกถาและปกรณ์วิเสสในเรื่องปฏิจจสมุปบาท

 ๓.๒ ศกึษาต�าราเอกสาร ทีเ่ป็นข้อเขยีนอนัเป็นผลงานเก่ียวกบัปฏจิจสมุปบาทของพระธรรมปิฎก (ป.อ. 

ปยุตฺโต) และงานวิจัยหรือต�าราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

 ๓.๓ น�าผลงานเกีย่วกบัการตคีวามปฏจิจสมุปบาทของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต) และงานวจิยัหรอื

ต�าราอื่นๆ มารวบรวมและเรียบเรียง

 ๓.๔ น�าเสนอข้อมูลที่ได้มาและสรุปผลการวิจัย

๔. ผลการศึกษา
 ๔.๑. ปัจจยาการของปฏิจจสมุปบาทในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

 ปัจจยาการของปฏิจจสมุปบาท มีความหมาย คือ สภาวะที่อาศัยปัจจัยกันเกิดขึ้น สภาวะที่กองทุกข์

เกดิข้ึนเพราะอาศยัปัจจยัต่อเนือ่งกนัไป พระธรรมปิฏกได้ให้ความหมายไว้ว่า “อาการท่ีเป็นปัจจยัแก่กนัได้แก่ ปฏิ

จจสมุปบาท” ๔๑๑ เป็นเหตุเป็นผลอาศัยกันเกิดขึ้นเนื่องกันไปโดยไม่ขาดสาย เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น ก็เป็นเหตุ

ให้อีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสืบต่อกันไป 

 ๔๑๐ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๓๗๒/๓๐๑.

 ๔๑๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), พจนานกุรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์, พมิพ์คร้ังที ่๙, (กรุงเทพมหานคร: มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, 

๒๕๔๓), หน้า ๑๖๑.

๓๘๓



384 385รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

 ปัจจยาการ คือ การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยต่อเนื่องกันมา ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีอยู่

อย่างนั้น “ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุอันนั้น คือ ความตั้งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา 

ความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ ก็คงตั้งอยู่อย่างนั้น” ๔๑๒ การอาศัยปัจจัยซึ่งกันและกันจึงได้เกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้

มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้จึงดับไป คัมภีร์

วินัยปิฎก มหาวรรค อรรถกถากล่าวว่า “ปฏิจฺจสมุปฺปาท� ได้แก่ ปัจจยาการ จริง ปัจจยาการท่าน เรียกว่า ปฏิจจ

สมุปบาท เพราะอรรถวิเคราะห์ว่า อาศัยกันและกัน ยังธรรมที่สืบเนื่องกันให้เกิดขึ้น” ๔๑๓ คัมภีร์ สังยุตตนิกาย 

มหาวรรคกล่าวว่า “ปฏิจจสมุปปาท คือ เมื่อเหตุ (มีอวิชชา เป็นต้น) นี้มีผล (มีสังขาร เป็นต้น) เหตุนี้จึงมี เพราะ

สหชาตปัจจัยนี้เกิด ผลนี้จึงเกิด เมื่อเหตุนี้ไม่มี ผลนี้จึงไม่มี เพราะเหตุนี้ดับ ผลนี้จึงดับ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 

สังขารจึงมี” ๔๑๔

 ก่อนการตรสัรูพ้ระพทุธองค์ได้ทรงพจิารณา (โยนโิสมนสกิาร) ว่าโลกนีม้นษุย์ทีเ่กดิมาต้องตกอยูภ่ายใต้

กฎแห่งธรรมชาตคืิอ การเกดิ แก่ และตายไปไม่มีทีส่ิน้สดุ เพราะการพจิารณาโดยแยบคายจงึได้รูแ้จ้งด้วยปัญญาว่า 

เมือ่ชาตมิ ีชราและมรณะจงึม ีเพราะชาตเิป็นปัจจยั ชราและมรณะจงึมี แล้วพิจารณาการดบัไปของทกุข์ พระพุทธ

องค์ได้ทรงพิจารณาจนมาถงึ อวชิชาดับ สงัขารจึงดับ ได้พิจารณาจนถงึชราและมรณะดบั ทรงเหน็การดับของทกุข์

ด้วยจกัข ุญาณ ปัญญา วชิชา แสงสว่างในธรรมทัง้หลายได้เกดิขึน้แก่พระองค์ การค้นพบปฏิจจสมุปบาทท�าให้โลก

ได้รบัแสงสว่างทีเ่ป็นกฎของธรรมชาตสิามารถน�าเวไนยสตัว์หลุดพ้นไปจากสังสารวฏันีไ้ด้ เหมือนดัง่ท่ีพระพุทธเจ้า

หลายๆ พระองค์ก่อนที่เคยค้นพบมา

 ในสงัสารวฏันีอ้นัหาทีส่ดุมไิด้ หาเงือ่นต้นเงือ่นปลายมไิด้ บดันีไ้ด้มมีหาบรุษุผูม้ปีรชีาหยัง่รูก้ฎธรรมชาติ

อนัด�ารงอยูโ่ดยความเป็นธรรมดา รูผ้ลของกรรม รูป้ฏปิทาท่ีจะน�าไปสู่คตต่ิอประโยชน์ท้ังปวง รู้สภาวะของโลกอัน

ประกอบด้วยธาตุต่างๆ ทรงค้นพบหนทางที่จะน�าพาสัตว์ทั้งหลายได้ออกจากสังสารวัฏคือชาติ ชรา และมรณะ 

โดยที่ไม่ต้องกลับมาเป็นทุกข์อีกด้วยก�าลังแห่งพระปัญญาที่แสดงไว้ในทสพลสูตรว่า “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตประ

กอบด้วยทสพลญาณ ๔๑๕ และจตุเวสารัชชญาณ ๔๑๖ จึงยืนยันฐานะที่องอาจ ๔๑๗ บันลือสีหนาท ๔๑๘ ในบริษัท ๔๑๙

ทั้งหลาย ประกาศพรหมจักร ๔๒๐ ให้เป็นไป” ๔๒๑

 หลังการตรสัรูน้ี ้พระพทุธองค์ได้พจิารณาปัจจยาการของปฏจิจสมุปบาท โดยอนโุลม คือ เป็นการเกดิ

ขึ้นของกองทุกข์และปฏิโลม คือ เป็นการดับไปของกองทุกข์ทั้ง ๓ ยาม อรรถกถาได้สรุปในการเปล่งอุทานของ

พระองค์ เพราะฉะนั้น ผู้ศึกษาพึงทราบสันนิษฐานว่า ใน ๓ อุทานนี้ อุทานที่ ๑ เกิดขึ้นด้วยอ�านาจความพิจารณา

ปัจจยาการ อทุานที ่๒ เกดิขึน้ด้วยอ�านาจความพจิารณาพระนพิพาน อุทานท่ี ๓ เกดิขึน้ด้วยอ�านาจความพิจารณา

มรรค ดว้ยประการฉะนี”้ ๔๒๒ การพจิารณากฎของธรรมชาตนิี ้จงึเป็นหลกัธรรมทีม่คีวามส�าคญัยิง่ต่อการหลดุพ้น

 ๔๑๒ ส�.น.ิ (ไทย) ๑๖/๒๐/๓๔.

 ๔๑๓ ว.ิม.อ. (ไทย) ๖/๓/๑๐.

 ๔๑๔ ส�.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๒๔/๔๕๔.

 ๔๑๕ ดูรายละเอยีดใน ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๔๘/๑๔๔-๑๔๘.

 ๔๑๖ ดูรายละเอยีดใน ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๔๘/๑๔๘-๑๔๙.

 ๔๑๗ ดูรายละเอยีดใน อง.ฺทสก.อ. (ไทย) ๓๘/๒๑/๓๒๖.

 ๔๑๘ ดูรายละเอยีดใน ท.ีส.ีฏีกา. (บาล)ี ๑/๔๐๓/๔๓๒.

 ๔๑๙ ดูรายละเอยีดใน อง.ฺทสก.อ. (ไทย) ๓๘/๒๑/๓๒๗.
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

จากความทุกข์ของพระองค์ๆ ก็ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ครั้นบรรลุแล้วก็ได้น�าเรื่องนี้มาบอก มาแสดง 

บัญญัติ ตั้งไว้ จ�าแนก และท�าให้เข้าใจได้กับผู้น�าไปปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์

 หลักธรรมเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท เป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยกฎธรรมชาติการเกิดของทุกข์และการดับไป

ของทุกข์ เพราะอาศัยเหตุปัจจัยอิงอาศัยในการบังเกิดขึ้นคือ กฎแห่งธรรมฐิติ ธรรมนิยาม และกฎแห่งอิทัปปัจจย

ตา นับเป็นหลักธรรมอันลึกซึ้ง ประณีต และเห็นได้ยาก จึงทรงประกาศพระศาสนาให้เป็นไป เมื่อมีผู้เข้าถึงหลัก

ธรรมนีพ้ระสารบุีตรได้ภาษติค�าทีพ่ระพุทธองค์ได้ตรสัไว้ว่า “ผูใ้ดเหน็ปฏจิจสมปุบาท ผูน้ัน้ช่ือว่าเหน็ธรรม ผู้ใดเหน็

ธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท” ๔๒๓ การเห็นธรรมในเรื่องของกฎธรรมชาตินี้ เป็นสิ่งที่เห็นได้โดยยากแม้แต่

การแสดงก็ยาก การที่จะท�าความเข้าใจก็ยาก การเห็นธรรมจึงได้ชื่อว่า เห็นปฏิจจสมุปบาท

 ธรรมชาตทิีม่สีิง่นีเ้ป็นปัจจยั จงึท�าให้อกีสิง่หนึง่ได้เกดิตามมา พระองค์ได้น�าเรือ่งของธรรมชาตคิอื ปัจจ

ยาการทั้ง ๑๒ องค์มาแสดงในหลักของกฎอิทัปปัจจยตา คือ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้ สิ่ง

นี้จึงเกิดขึ้น ครั้นพระองค์ได้รู้แจ้งแล้วจึงได้น�ามาเปิดเผยและให้ศึกษาตามแม้ว่า พระองค์จะอุบัติมาหรือไม่ก็ตาม

ธรรมนี้ก็ได้ด�ารงอยู่เช่นนี้ ไม่เปลี่ยนแปลงดังที่ได้ตรัสว่า “ในกระบวนการนี้ ตถตา (ความเป็นอย่างนั้น) อวิตถตา 

(ความไม่คลาดเคลื่อน) อนัญญถตา (ความไม่เป็นอย่างอื่น) อิทัปปัจจยตา (ความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้) ดัง

พรรณนามาฉะนี้แล นี้เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท” ๔๒๔ หลักธรรมชาตินี้จะด�ารงอยู่โดยความเป็นเช่นนั้น ไม่ผิดไป

จากนี้ ไม่เป็นอย่างอื่น และอาศัยปัจจัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้น สิ่งดังกล่าวนี้ พระองค์เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท

 ปฏจิจสมปุบาทเป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดลกึซึง้ เกนิความฉลาดของมนษุย์ทีจ่ะค้นพบ ด้วยการฟังและการคดิ 

การได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือว่าเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์

อนัสงูสุดในชาติปัจจุบัน พระพทุธองค์ได้ตรสักบัพระอานนท์ว่า “อานนท์อย่าพดูอย่างนัน้ อานนท์อย่าพดูอย่างนัน้ 

ปฏิจจสมุปบาทนี้ เป็นธรรมลึกซึ้ง สุดจะคาดคะเนได้ ก็เพราะไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่บรรลุธรรมนี้ หมู่สัตว์จึงยุ่ง เหมือน

ขอดด้ายของช่างหกู เป็นปมนงุนงัเหมอืนกระจกุด้าย เหมอืนหญ้ามงุกระต่ายและหญ้าปล้อง ไม่ข้ามพ้นอบาย ทคุติ 

วนิบิาต สงสาร เพราะไม่เข้าถงึ ไม่บรรลจุงึยากทีจ่ะเข้าใจในเร่ืองของปฏิจจสมุปบาท” ปฏิจจสมุปบาทน้ี เป็นธรรม

ลึกซึ้ง สุดจะคาดคะเนได้ เพราะไม่รู้ ไม่บรรลุธรรมนี้ สัตว์ทั้งหลายจึงยุ่ง เหมือนขอดด้าย เป็นปมนุงนัง จึงตกอยู่

ในอบาย ทุคติ วินิบาต สงสาร ไม่มีที่สุด

 เหตุที่พระองค์ตรัสเป็นเรื่องที่หาได้ยากไม่เคยได้สดับมาก่อน กลับได้ปรากฏแก่พระองค์ว่า “บัดนี้ 

เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราบรรลุด้วยความล�าบากเพราะธรรมนี้ ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถูกราคะ และโทสะครอบง�า จะรู้

ได้ง่ายแต่เป็นสิ่งที่พาทวนกระแส ละเอียด ลึกซึ้ง รู้เห็นได้ยาก ประณีต ผู้ก�าหนัดด้วยราคะ ถูกกองโมหะหุ้มห่อไว้ 

จักรู้เห็นไม่ได้ พิจารณาดังนี้ จิตของพระองค์ก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยมิได้น้อมไป เพื่อแสดงธรรม” ๔๒๕

เพราะปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องลึกซึ้งเท่ากับเรื่องนิพพาน

 เพราะความไม่รูใ้นกฎแห่งธรรมชาตนิัน้คอื ปัจจยาการของปฏจิจสมุปบาท จงึท�าให้ต้องเวยีนว่ายอยูใ่น

สังสารวัฏอันหาที่สุดไม่ได้นี้ ความไม่รู้ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับแห่งทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ 

อันเป็นเหตุปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดที่ท�าให้เหล่าเวไนยสัตว์ต้องตกอยู่ในอบาย ทุคติ วินิบาต สงสาร เป็นผู้มีดวงตาอัน

มืดบอด ตกไปสู่ถิ่นที่สัตว์ถือก�าเนิดปราศจากความเจริญมี เดรัจฉาน เปรต อสุกาย และนรก เพราะมีแต่หนทาง

แห่งความทุกข์จึงท�าให้หาหนทางออกจากสังสารวัฏนี้ไม่ได้

 ๔๒๓ ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๓๐๖/๓๓๘.

 ๔๒๔ ส�.น.ิ (ไทย) ๑๖/๒๐/๓๔.
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 อานสิงส์ของการเห็นปฏิจจสมุปบาท เป็นการชีใ้ห้เหน็ถงึความสิน้สงสยัต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กบันามรปูของ

ตนในเรื่องอดีต อนาคต และปัจจุบัน ๑, ไม่มีความสงสัยในเรื่องอนาคตของตน ๑, ไม่มีความสงสัยในของตนและ

ของผู้อื่น ๑, ไม่มีความสงสัยในพระศาสดาและค�าสอนของพระองค์ ๑, ไม่มีความสงสัยว่าจะกล่าวผิดไปจากสิ่งที่

พระองค์ได้ตรัสไว้อย่างถูกต้องแล้ว ๑, มีศรัทธาไม่หวั่นไหวในศาสนานี้ ๑, จะเป็นผู้ไม่ถือในสิ่งที่งมงายว่า สิ่งนี้จะ

ท�าให้ตนบรสิทุธิไ์ด้เพราะศลี ๑, ผูป้ฏิบัติจะพงึเหน็ชดัได้ด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรยีกให้มาด ูควรน้อม

เข้ามาในตน อนัวญิญชูนพงึรูไ้ด้เฉพาะตน ๑, ความสงสยัดงักล่าวจะหมดสิน้ไป เพราะพระองค์ได้น�าเอา เวไนยสตัว์

ทั้งหลายข้ามพ้นสังสารวัฏแล้ว ด้วยธรรมนี้

 ๔.๒ ปัจจยาการของปฏิจจสมุปบาทในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

 ความเป็นจริงของธรรมชาติที่ด�ารงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดขึ้น ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งสร้างขึ้นหรือมีสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุและปัจจัย ทุกสิ่งล้วนแล้วแต่ไม่มีตัวตนที่แท้จริง ไร้แก่นสารเกิดจากการอาศัย

เหตจึุงท�าให้ผลบังเกิดขึน้ ในความเป็นเหตเุป็นปัจจยันัน้ก็จะท�าให้ปัจจยาการแต่ละองค์สืบเนือ่งต่อกนัเป็นไปตาม

กฎของธรรมชาติว่า “เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่ง

นี้ดับไป สิ่งนี้จึงดับไป” ๔๒๖ ปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้นของปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นดังนี้

 ชราและมรณะ ชราคือความแก่ ความเสื่อมไปแห่งรูป มรณะคือ ความแตกแห่งขันธ์ ความทอดทิ้ง

ร่างกายจึงท�าให้มนุษย์มีความเศร้าโศกความคร�่าครวญ เป็นทุกข์ ไม่ส�าราญ มีความคับแค้นใจ เพราะชาติเป็น

ปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงมี

 ชาติคือ ความเกิดขึ้นของกองทุกข์ ความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันธ์ ความได้อายตนะในหมู่

สัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์ เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี

 ภพจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการอาศัยความทะยานอยากในรูป เสียง กลิ่น รสฯ แล้วก่อให้เกิดเป็นอ�านาจ

ความยึดมั่นถือมั่นจึงมีภพขึ้น เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี

 อปุาทานเป็นกิเลสอย่างหนึง่ทีท่�าให้เหล่าเวไนยสตัว์ตดิข้องอยูใ่นอบายภมู ิเพราะมคีวามทะยานอยาก

จงึท�าให้มคีวามยึดมัน่ถอืมัน่ตามความพงึพอใจของตน ความพอใจด้วยอ�านาจความใคร่ในกามเป็นต้น เพราะตณัหา

เกิด เหตุเกิดอุปาทานจึงมี

 ตัณหาความทะยานอยากใน รูป เสียง กลิ่นรส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ โลกถูกตัณหาน�าไปถูก

ตัณหาผลักไสไป ตัณหาเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอ�านาจ เพราะเวทนาเกิด เหตุเกิดแห่งตัณหา

จึงมเีวทนาอาศัยผัสสะทางอายตนะคือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจท�าให้เกิดการเสวยอารมณ์ เป็นสุข เป็นทุกข์ 

ไม่สุขไม่ทุกข์ เพราะผัสสะเกิด เหตุเกิดเวทนาจึงมี

 การอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงท�าให้กระบวนการของวิญญาณในอายตนะ ๖ ครบกระแสสืบเนื่องขึ้น

เป็นการเสวยอารมณ์ให้มนุษย์หลงเพลิดเพลิน พอใจไม่พอใจ ในผัสสะทั้ง ๖ สัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 

เพราะอายตนะ ๖ เกิด เหตุเกิดแห่งผัสสะจึงมี

 สฬายตนะ หมายความว่า การเชื่อมต่อหรือแดนเกิดของอายตนะ ๖ ประการ คือ อายตนะ คือ ตา หู 

จมกู ลิน้ กาย ใจ เกดิเป็นอ�านาจความยดึมัน่ถอืมัน่ ทีจ่ะท�าให้มีการสืบเนือ่งก่อภพ ชาตไิด้อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด เพราะ

นามรูปเกิด เหตุเกิดแห่งอายตนะ ๖ ประการจึงมี

 ๔๒๖ ส�.น.ิ (ไทย) ๑๖/๓๗/๗๘.
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

 ธรรมชาติ ที่อิงอาศัยกัน คือ นามต้องอาศัยรูป รูปก็ต้องอาศัยนามเช่นเดียวกัน เวทนา สัญญา เจตนา 

ผัสสะ มนสิการ นี้เรียกว่า นาม มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกว่า รูป นามและรูปดังกล่าวนี้

เรียกว่า นามรูป เพราะวิญญาณเกิด เหตุเกิดแห่งนามรูปจึงมี

 การรู้แจ้งอารมณ์ในสิ่งที่กระทบ เป็นประตูเปิดรับสิ่งต่างๆ มี ๖ ประการ คือ ความรู้แจ้งอารมณ์ทาง

ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี

 ความคิดนึกปรุงแต่ง คือ สังขาร ๓ ประการ มีสภาพที่ปรุงแต่งกาย วาจา และใจ เพราะอวิชชาเป็น

ปัจจยั สงัขารจงึม ีอวิชชา คอื ความไม่รูใ้นอริยสจัท้ัง ๔ อวชิชามีอาสวะเป็นปัจจยั ได้แก่กามาสวะ ภวาสวะ อวชิชา

สวะ เพราะอวิชชาเกิด เหตุเกิดแห่งอาสวะจึงมี

 ปัจจยาการทั้ง ๑๒ เป็นเหตุเป็นปัจจัยกัน สืบเนื่องกันมาเป็นเหมือนห่วงโซ่ เพราะเหตุปัจจัยเป็นเช่นนี้ 

การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีความส�าคัญ ต่อเวไนยสัตว์ ได้น�าพาหมู่สัตว์ข้ามพ้นสังสารวัฏ หยุดกงล้อ

แห่งการเวียนว่ายตายเกิดตามพุทธประสงค์

 กฎแห่งธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัย ดับไปเพราะมีเหตุ หลักธรรมอันประเสริฐ “เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี 

เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น” ๔๒๗ การที่ทุกข์เกิดขึ้นนั้น เพราะได้อาศัยปัจจัยเหล่านี้ จึงเป็นเหตุ

ท�าให้กระแสแห่งธรรมชาติคือ หลักปัจจยาการของปฏิจจสมุปบาทขับเคลื่อนสืบเนื่องไปและเป็นเหตุเป็นปัจจัย

ที่ยากจะเข้าใจด้วยการคิด ด้วยการขาดคะเน ด้วยการตรึก เมื่อตกอยู่ในกระแสแล้วก็ยิ่งยากที่จะถอนตนขึ้นมา

ได้ เพราะธรรมทั้งหลายต้องอาศัยเหตุและปัจจัยเกื้อหนุนกันจึงท�าให้มีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้

 การดับทกุข์ปัจจยาการของปฏจิจสมุปบาท กอ็าศัยเหตปัุจจยัทีเ่ป็นกระบวนการและวธิแีห่งการดบัเช่น

กนั จงึมีค�าทีพ่ระสัมมาสมัพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ว่า “เพราะสิง่นีไ้ม่ม ีสิง่นีจ้งึไม่ม ีเพราะสิง่นีด้บัไป สิง่นีจ้งึดับไป” ๔๒๘ การ

ดบัของกองทกุข์ก็จะเป็นเหตุทีต่รงกันข้ามกบัอาการเกดิขึน้ของทุกข์นัน้เองได้มีค�าตรสัของพระองค์อีกว่า “เพราะ

อวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล

นี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้” ๔๒๙

 วิปัสสนาภาวนา เป็นการเจริญปัญญาหยั่งรู้หยั่งเห็นด้วยประการต่างๆ ในนามและรูป ตามความเป็น

จริงว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน ผู้เจริญแล้วและกระท�าให้มากแล้ว ย่อมพ้นจากความทุกข์ได้ในปัจจุบัน

และไม่ต้องกลับมาเป็นทุกข์อีก เป็นเพราะความมืดคืออวิชชาปิดบังแสงสว่างคือปัญญา ท�าให้มองไม่เห็นถึงความ

ส�าคัญของการเจริญวิปัสสนาหรือยังเป็นผู้มีความเพลิดเพลิน ยินดีอยู่ จึงเข้าไม่ถึงความหลุดพ้น และผู้ปฏิบัติ

วิปัสสนาภาวนาสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ในภพปัจจุบันได้ การเจริญสติปัฏฐาน ๔ คือ เพื่อความเป็นผู้มีสติ

ทีเ่กดิจากการพจิารณา อนัเป็นไปได้ด้วยหนทางนีเ้ท่านัน้ ความดบัทกุข์และโทมนสั ย่อมบงัเกดิขึน้ได้ด้วยการบรร

ลญุายธรรม คือการกระท�าให้แจ้งซึง่พระนพิพาน ในการพจิารณากาย เวทนา จิต และธรรม อนัเป็นธรรมท้ังภายใน 

เป็นธรรมทั้งภายนอก และเป็นทั้งธรรมภายในทั้งธรรมภายนอก ต้องอาศัยความเพียรอย่างไม่ลดละ การตามรู้

ตามดู ด้วยความรอบรู้ ด้วยความรู้ทั่ว ระลึกได้ระลึกถึงระลึกชอบ เห็นความมีและไม่มี เห็นเหตุเกิดและเหตุดับ 

มีสติขณะธรรมมีอยู่ “ภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า จิตมีอยู่ ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณ เจริญสติเท่านั้น 

ไม่อาศัย (ตัณหาและทิฏฐิ) อยู่ และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก” ๔๓๐ สักแต่ว่า เป็นการอาศัยเพื่อเจริญปัญญา

 ๔๒๗ ส�.น.ิ (ไทย) ๑๖/๓๗/๗๙.

 ๔๒๘ ส�.น.ิ (ไทย) ๑๖/๓๗/๗๙.

 ๔๒๙ ส�.น.ิ (ไทย) ๑๖/๓๗/๗๙.

 ๔๓๐ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๕.

๓๘๗



388 389รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

เจริญสติ ไม่อาศัยธรรมนั้นๆ ด้วยอ�านาจความทะยานอยากและความเห็นต่างๆ ไม่ยึดมั่นถือมั่นในกองแห่งสังขาร

ทั้งหลาย

 เพราะความส้ินไปของอาสวะอันเป็นเหตุเกิดของอวิชชาในปัจจยาการของปฏิจจสมุปบาท ด้วยการ

เกิดขึ้นของวิชชาที่ไปท�าลายความไม่รู้ทุกข์ เหตุของทุกข์ ความดับทุกข์ และหนทางของการดับทุกข์คืออริยสัจ

ทั้ง ๔ นั้นเอง เป็นผู้เจริญอริยมรรคได้สมบูรณ์ อันประกอบไปด้วย สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมา

กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ หมายถึง เป็นผู้รู้ชัดแล้วซึ่งอริยสัจทั้ง ๔ มีความด�าริ

ออกจากกาม มีวาจาสัจ มีกายไม่เบียดเบียน มีสัมมาอาชีพ มีความเพียรละและท�ากุศลให้เกิดขึ้น มีความรู้ตัวทั่ว

พร้อมอยู่เสมอ และมีจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว คลายความยึดมั่น ละอาสวะได้จนหมดสิ้น การเกิดขึ้นของกองทุกข์

สิ้นแล้ว ไม่มีกิจใดที่จะต้องท�าอีกแล้ว

 สรุป ปัจจยาการของปฏิจจสมุปบาทนั้น เป็นสภาวะที่อาศัยปัจจัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้น เป็นกฎของ

ธรรมชาติ เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัย เมื่อมีสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่ง

นี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธรรมชาตินี้ก็คงด�ารงอยู่เช่นนี้ เรียกว่า 

ปฏิจจสมุปบาทคือ ธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเรียกว่า ปัจจยาการ นับว่าหลักธรรมนี้เป็นธรรมที่

มีความลึกซึ้งเห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะ บัณฑิตจึงจะรู้ได้ เป็นหลักธรรมที่ควร

เจริญและกระท�าให้มาก ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เป็นการเจริญปัญญาหยั่งรู้หยั่งเห็นตามความเป็นจริงใน

ปัจจยาการ ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน ผู้เจริญแล้วและกระท�าให้มากแล้ว ย่อมพ้นจากความทุกข์ได้ใน

ปัจจุบัน

๕. บทสรุป
 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจยาการของปฏิจจสมุปบาทในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ท�าให้เข้าใจถึงกฎ

ของธรรมชาต ิท่ีมเีหตมีุปัจจัยอาศยักนัและกนัเกดิขึน้ เม่ือมสีิง่นี ้สิง่นีจ้งึม ีเพราะความเกดิขึน้แห่งสิง่นี ้สิง่นีจ้งึเกดิ

ขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ แม้พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติหรือไม่ก็ตามหลักธรรมของชาติ

นี้ก็คงด�ารงอยู่อย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลง และไม่สามารถจะเคลื่อนจากกฎนี้ไปได้ หลักธรรมนี้เป็นธรรมที่มีความลึก

ซึ้งเห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต ไม่สามารถเข้าถึงด้วยการคาดคะเนและการคิดนึก ผู้พิจารณาด้วยการ

ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา โดยการอาศัยเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ เท่านั้น เป็นการเจริญปัญญาหยั่งรู้หยั่งเห็นตามความ

เป็นจริงในปัจจยาการ ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน ผู้เจริญแล้วและกระท�าให้มากแล้ว ย่อมพ้นจากความ

ทุกข์ในสังสารวัฏนี้ได้ในชาติปัจจุบัน

๖. ข้อเสนอแนะ
 ผลจากการศกึษา ปัจจยาการของปฏจิจสมปุบาทในการปฏิบตัวิปัิสสนาภาวนา ท่ีปรากฏในคัมภีร์ของ

พระพุทธศาสนาเถรวาท นี้ คงจะเป็นประโยชน์ ส�าหรับ องค์กร หน่วยงาน สถาบัน และประชาชนทั่วไป ที่จะน�า

ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และเป็นแนวปฏิบัติในการด�าเนินชีวิต

 ๖.๑ ข้อเสนอแนะ

  ๑. ควรศึกษาปัจจยาการของปฏิจจสมุปบาทเชิงลึก ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ควรเป็นหลัก

ธรรมทีพ่ระธรรมทตูควรน�าไปเผยแพร่ ทีอ่อกปฏบัิตศิาสนกจิไม่ว่าในประเทศหรอืต่างประเทศและท�าเป็นหลักสตูร

๓๘๘
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สอนพระนวกะโดยตรงในระยะสั้น เพื่อให้เห็นถึงธรรมชาติที่ห่อหุ้มมนุษย์ให้เพลิดเพลินยินดี ในส่ิงที่ไม่มีตัวตน 

ส�าหรับการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

  ๒. ควรศกึษาปัจจยาการของปฏจิจสมุปบาทในการปฏิบตัวิปัิสสนาภาวนา เพ่ือให้เกดิความลกึซึง้

หรือเข้าใจแจ่มแจ้ง ตามหลักธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและจะเป็นการได้เข้าถึงหลักธรรมชาตินี้อย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ส�าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกันนี้

 ๖.๒ ข้อเสนอแนะในการท�าสารนิพนธ์ครั้งต่อไป

  ๑. ควรศึกษาวิจัยการดับวิราคะด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ ในการเจริญวิปัสสนาภาวนา

  ๒. ควรศกึษาวจัิยความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยาการของปฏจิจสมปุบาทกบัญาณ ๑๖ ในการเจรญิ

วิปัสสนาภาวนา
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การศึกษาอนุปุพพิกถาที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการบรรลุธรรม
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พระครูบวรสาธุวัตร *
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ มี ๒ ประการ คือ (๑) ศึกษาอนุปุพพิกถาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

เถรวาท (๒) ศึกษาอนุปุพพิกถาที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการบรรลุธรรม โดยศึกษาข้อมูลเนื้อหาในคัมภีร์พระพุทธ

ศาสนาเถรวาท คือ พระไตรปิฎก อรรถกถา และหนังสือทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการเรียบเรียงข้อมูล 

ตรวจสอบ ความถูกต้องของเนื้อหา และบรรยายเชิงพรรณนา

 ผลการวิจัย พบว่า อนุปุพิกถา มีความส�าคัญมาก เป็นธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อฟอก

อัธยาศัยของบุคคล ผู้ฟังให้มีความประณีตขึ้นไปโดยล�าดับ ต่อไปก็จะแสดงอริยสัจ เพื่อขัดเขลาจิตใจของผู้ฟังไป

โดยล�าดบัคอื ประโยชน์ของการให้ เพือ่ขจดัความตระหนี ่ความเหน็แก่ตวัของบคุคลให้เจอืจางลงไป บงัเกดิมีน�า้ใจ

เผื่อแผ่ เอื้อเฟื้อต่อบุคคลอื่นจนถึงกับพร้อมที่จะเสียสละและบริจาคทาน ผู้ใดให้ทานผู้นั้นย่อมเป็นที่รักของผู้อื่นผู้

ให้ย่อมผูกไมตรไีว้ได้การบรจิาคหรอืการเสรมิสร้างความสงบสุขในสังคมผู้ท่ีบรจิาคคือผู้ท่ีมีจติใจกว้างขวางมีจติใจ

ที่เสียสละ การรักษาศีลเพื่อให้บุคคลตระหนักที่จะควบคุมกาย วาจาของตนให้ประพฤติเรียบร้อย ไม่สร้างความ

เดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่น ไม่ท�าตนให้เป็นพิษเป็นภัยต่อหมู่คณะที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ จนถึงพร้อมที่จะยอมรับ

นับถือบุคคลอื่น และท�าตนให้เป็นประโยชน์ คุณค่าของศีลท�าให้บุคคลไปสู่สุคติ ท�าให้ได้รับโภคะทรัพย์สมบัติ ศีล

ท�าให้บุคคลให้เข้าถึงสวรรค์ การอุบัติบังเกิดในสวรรค์ และเมื่อบุคคลเห็นชื่นชมเพลิดเพลินกับความสุขในสวรรค์ 

อธัยาศัยของบุคคลนัน้ มจีติผ่องใส ข้อปฏบิตัทิีจ่ะท�าให้คนได้ไปบงัเกดิในสวรรค์ กค็อืการให้ทานและรกัษาศลี โทษ

ของกามคือการที่ใจของบุคคลไปก�าหนดรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ น่าใคร่ น่าปรารถนาน่าพอใจ วัตถุกามเหล่า

นัน้ จะเป็นของมนษุย์ หรอืของทพิย์กต็าม กล้็วนแล้วแต่เป็นของท่ีมีโทษ ก่อให้เกดิความหมกมุ่น ยดึตดิ ผ่อนคลาย

ได้ยากสลดัได้ยาก จติใจจะก�าหนดัเพลดิเพลนิอยูใ่นอารมณ์เหล่านัน้ อานสิงส์แห่งการออกจากกาม แสดงพรรณนา

คุณของบรรพชาและคุณในฌาน ที่ทรงแสดงไปตามล�าดับ ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงคือตั้งแต่คนธรรมดาทั่วไป จนถึงผล

สูงสุดคือความสิ้นทุกข์เข้าสู่นิพพานได้ การบรรลุธรรม คือ การเกิดปัญญาเห็นแจ้งโลกุตรธรรม และอริยสัจ ๔ ขั้น

สูงสุดคือการบรรลุวิชชา และวิมุตตินั่นเอง ส�าเร็จเป็นพระอริยบุคคล ๔ จ�าพวก คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี 

พระอนาคามี และพระอรหันต์ 

 

ค�าส�าคัญ: อนุปุพพิกถา, การบรรลุธรรม

 * นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส.

 ** อาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม.
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ABSTRACT

 The purpose of this research are two reasons: (1) to study graduated sermon in Theravàda 

Buddhism (2) to study graduated sermon as a factor advocating enlightenment by studying the 

contents of Theravàda Buddhism, edit and check accuracy and describe. Those contents are 

the Three Baskets, commentary and related textbooks. 

 The results showed that graduated sermon was very important and it was a sermon 

gave by the Buddha to purify nature of the listeners to the upper state of mind. Then the Four 

Noble Truths were preached to refine the listeners’ mind. Starting with the benefits of giving are 

to eliminate greedy and selfishness to create generosity and considerateness to others until you 

are ready to sacrifice and donate. Givers are always loved by people. Givers make a conciliatory

with donation or strengthening peace in the society. Donators are generous and sacrificial. 

Maintaining percepts is to control our body and words in the peaceful way not to make trouble 

for ourselves and others and do not make any difficulty to the groups we belong to until we 

are ready to respect others and make ourselves beneficial. The value of percepts lead person 

to happy states, wealth and paradise. When people appreciate and enjoy being in the heaven, 

their mind is pure. Rules to live in the heaven are donation and percepts maintaining. Penalty of 

lust is that person’s mind determine on form, sound, smell, taste, tangible object and sensual 

desire. Erotic materials belong to humans or divine are considered as poison causing irresistible 

obsession and attachment. State of mind is entertained in those emotions. Virtue of eliminating

lust depicts ordination and contemplation shown respectively from beginner to advanced state 

that is from normal person to Nirvana. Enlightenment is a clear understanding in the Four Paths 

and the Four Noble Truths. The highest level is to reach deliverance and become 4 noble

individuals: a Stream-Winner, a Once-Returner, a Never-Returner and an Arahant.

Keywords: Gradual instruction (Anupubbikatha), Enlightenment

๑. บทน�า
 อนปุพุพกิถานัน้ เป็นธรรมเทศนาทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดง “เพือ่ฟอกอธัยาศยัของบคุคลผูฟั้งให้มคีวาม

ประณีตขึ้นไปโดยล�าดับ” ๔๓๑ ประการแรกก็จะทรงแสดงประโยชน์ของการให้ เพื่อขจัดความตระหนี่ ความเห็น

แก่ตวัของบคุคลให้เจอืจางลงไป “บงัเกิดมนี�า้ใจเผือ่แผ่เอือ้เฟ้ือต่อบคุคลอืน่จนถงึกบัพร้อมทีจ่ะเสยีสละและบรจิาค

ทาน” ๔๓๒ จากนั้นก็จะทรงแสดงศีล เพื่อให้บุคคลตระหนักที่จะควบคุมกาย วาจาของตนให้ประพฤติเรียบร้อย 

 ๔๓๑ รายละเอยีดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๗/๓๔.

 ๔๓๒ รายละเอยีดใน ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๒/๑๐๐.

๓๙๑
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ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่น ไม่ท�าตนให้เป็นพิษเป็นภัยต่อหมู่คณะที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ จนถึงพร้อม

ทีจ่ะยอมรับนบัถือบุคคลอืน่ และท�าตนให้เป็นประโยชน์ เป็นศักดิศ์รีแก่หมู่คณะ จากนัน้กจ็ะแสดงผลดงีามท่ีเกดิขึน้

จากการให้ทานและการรักษาศีลที่บุคคลจะพึงประสบ ทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้า ๔๓๓ คือการอุบัติบังเกิด

ในสวรรค์ และเมื่อบุคคลเห็นชื่นชมเพลิดเพลินกับความสุขในสวรรค์ อัธยาศัยของบุคคลนั้นสามารถที่จะเรียนรู้

ปฏิบัติตามอนุปุพพิกถาให้สูงขึ้นได้ พระองค์ก็จะแสดงถึง “โทษแห่งกาม” ๔๓๔ คือการที่ใจของบุคคลไปก�าหนด

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ น่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ วัตถุกามเหล่านั้น จะเป็นของมนุษย์หรือของทิพย์

ก็ตาม ก็ล้วนแล้วแต่เป็นของที่มีโทษ ก่อให้เกิดความหมกมุ่น ยึดติด ผ่อนคลายได้ยากสลัดได้ยากจิตใจจะก�าหนัด

เพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์เหล่านั้น แต่เม่ือบุคคลมีความเบื่อหน่ายในกามก็จะแสดงเนกขัมมานิสงส์คืออานิสงส์

แห่งการออกจากกามเป็นหลักที่ทรงแสดงไปตามล�าดับ พระองค์ท่ีมุ่งสอนยกระดับจิตของผู้ปฏิบัติให้สูงขึ้นตาม

ล�าดับจนถึงความสิ้นทุกข์ในที่สุดโดยสอนสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยาก จากรูปธรรมไปสู่นามธรรมไม่ข้ามขั้น ไม่ตัดลัดให้

ขาดความ ค�าสอนเช่นนี้ ย่อมฟอกจิตใจของผู้ฟังให้สูงขึ้นตามล�าดับ ดังที่แสดงแก่ “ยสะกุลบุตรพระเจ้าพิมพิสาร

พร้อมด้วยบริวารและอนาปิณฑิกเศรษฐี เป็นต้น” ๔๓๕ ท�าให้ผู้ฟังส�าเร็จมรรคผลทั้งสิ้น 

 ดังนั้น อนุปุพพิพกถาจึงเป็นหลักธรรมเบื้องต้นที่ให้คุณค่าแก่การศึกษาปฏิบัติมากเพราะเป็นการเริ่ม

ต้นด้วยหลกัธรรมทีเ่ป็นพืน้ฐานของชวีติ คอืต้ังแต่การให้ทานไปจนถงึขัน้การออกบวชโดยหลกัธรรมแต่ละข้อกม็ุง่

หมายที่จะฟอกจิตของผู้ฟังหรือผู้ปฏิบัติธรรมให้สูงขึ้นโดยล�าดับ 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ ศึกษาอนุปุพพิกถาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๒ ศึกษาหลักการปฏิบัติตามแนวอนุปุพพิกถาที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการบรรลุธรรม 

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการค้นคว้าทางเอกสารซึ่งมีล�าดับดังนี้

 ๓.๑ ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ ค้นคว้าข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ 

 ๓.๒ ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ พระไตรปิฎกและอรรถกถา แปล ๙๑ เล่ม ฉบับ มหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. 

๒๕๔๓ ได้ค้นคว้าข้อมูลจาก คัมภีร์วิสุทธิมรรค ต�าราต่างๆ ของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา วิทยานิพนธ์ 

เอกสารงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล สรุปวิเคราะห์ เรียบเรียงบรรยายผลการ

ศึกษาเชิงพรรณนา

 ๓.๓ จากนั้นน�าข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์มาเรียบเรียงบรรยายเชิงพรรณนาและสรุปผลการวิจัย 

พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้การศึกษาวิจัย 

 ๔๓๓ พระพุทธโฆษาจารย์, วสุิทธ์มรรคแปลภาค ๑ ตอน ๑ แปลโดยมหามกฎุราชวทิยาลยั, พิมพ์ครัง้ท่ี ๑๐, (กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพ์

มหามกุฎราชวิทยาลยั, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑๙.

 ๔๓๔ รายละเอยีดใน ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๖๗/๑๖๙.

 ๔๓๕ รายละเอยีดใน ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/๖๔/๓๘.
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๔. ผลการศึกษา
 ๔.๑ ความหมายของอนุปุพพิกถา

 ค�าว่า อนุปุพพิกถา ตามรูปศัพท์เดิม (ภาษาบาลี) คือ อนุปุพฺพิกถา แปลว่า วาจาเป็นเครื่องกล่าวโดย

ล�าดับ, วาจาเป็นเครื่องกล่าวแสดงซึ่งธรรมโดยล�าดับ มีรูปวิเคราะห์ว่า อนุปุพฺเพน กถา อนุปุพฺพิกถา แปลง อ สุด

ศัพท์ เป็น อิ หรือลง อิ อาคม เป็น อนุปุพฺพิกถา โดยแปลง อ เป็น อี บ้าง อนุปุพฺพ เป็นต้น เมื่อเข้าสมาสกับศัพท์

ที่ส�าเร็จมาจาก กรฺ กถฺ ธาตุ จะแปลง อ ของศัพท์ต้นเป็น อิหรือ อี เสมอ ๔๓๖ อนุปุพพิกถา อ่านว่า อะนุปุบพิกะ

ถา แปลว่า อนุปุพพิกถา หมายถึง เทศนาที่แสดงไปโดยล�าดับ เพื่อฟอกอัธยาศัยของสัตว์ให้หมดจดจากง่ายไปหา

ยาก เพื่อฟอกอัธยาศัยของสัตว์ให้หมดจดเป็นชั้นๆ จากง่ายไปหายาก ๔๓๗ เพื่อเตรียมจิตของผู้ฟังให้พร้อมเพื่อที่

จะได้รับฟังธรรมที่สูงและละเอียดขึ้น

 การบรรลุธรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท ดังนั้นการบรรลุธรรม จึงหมายเอา “การเข้าถึงโลกุตตร

ธรรม ๙ ด้วยการรู้แจ้ง แทงตลอดอริยสัจ ๔” ๔๓๘ โดยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา เจริญสมถะและวิปัสสนา 

ตามหลักการเจริญสติปัฏฐาน ๔ คือ การก�าหนดรู้ กาย เวทนา จิต ธรรม ทั้ง ๔ อย่าง รวมลงก็คือ “รูปและนาม” 

ให้เห็นเป็นไตรลักษณ์คือ อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา ตามความเป็นจริง เมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าด�าเนินตามทาง

แห่งวิปัสสนาภาวนา ผู้ปฏิบัติก็สามารถละสังโยชน์และอนุสัยที่มีอยู่ในตน ได้ตามก�าลังของมรรค สามารถบรรลุ

มรรคผลนิพพาน ส�าเร็จเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา มีพระโสดาบันเป็นเบื้องต้น พระสกทาคามี พระ

อนาคามี และพระอรหันต์ ตามล�าดับ ๔๓๙ เป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์

 อนุปุพพิกถาที่เกื้อหนุนการบรรลุธรรม พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุบุพพิกถาในเรื่องทานก็ทรงแสดง

ให้พุทธบริษัทได้รับประโยชน์ครบทั้ง ๓ ประการคือ ประโยชน์ในโลกนี้ ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์อย่าง

ยิ่ง คือ มรรคผลนิพพาน ด้วยเหตุนี้จึงควรท�าใจให้เลื่อมใสบ�าเพ็ญทานให้เกิดประโยชน์ทั้ง ๓ ประการจึงจะได้ชื่อ

ว่าปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของพระองค์อย่างแท้จริง เบื้องต้นในค�าสอนเรื่องทานนี้เพื่อให้บุคคลละกิเลส คือ ความ

โลภ ความโกรธ ความหลง เช่น การให้วัตถุเป็นทาน เพื่อที่ก�าจัดความโลภ, การให้อภัยเป็นทานก็คือการไม่เอา

โทษแก่ผู้กระท�าความผิด ก็เพื่อก�าจัดความโกรธ, การให้ธรรมะเป็นทาน ก็เพื่อเป็นการก�าจัดความหลง แต่การให้

ทานทีถ่กูต้องสมบรูณ์นัน้ ต้องเป็นการให้ทานทีไ่ม่มุ่งหวงัส่ิงตอบแทนใดๆ ด้วยเหตนุัน้ “ทานท่ีเป็นเครือ่งแต่งจติใจ 

ขัดเกลาจิตใจให้อ่อนโยน ให้ควรแก่การเจริญสมถะและวิปัสสนาจึงเป็นทานที่มีผลมากและมีอานิสงส์มาก” ๔๔๐

แม้สังฆทานที่กล่าวว่ามีผลมาก มีอานิสงส์มาก ก็เพราะผู้ถวายมีโอกาสได้ฟังธรรมจากสงฆ์แล้วบรรลุอริยสัจธรรม 

ก้าวล่วงทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีก ในการแสดงอนุปุพพิกถาครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าอาจ

จะเน้นไปที่อามิสทานที่ให้ผลได้เสวยกามคุณในสวรรค์ และเม่ือทรงแสดงทานไปตามสมควรแล้ว อัธยาศัยของ

บุคคลพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมเบื้องสูงขึ้นไปก็จะแสดงในเรื่องศีล

 ค�าสอนเร่ืองศีลในอนุปุพพิกถาจะเน้นเรื่องศีลในระดับพื้นฐานคือศีล ๕ และศีล ๘ เพราะเป็นศีลใน

ระดับที่ปุถุชนหรือโลกิยชน ๔๔๑ โดยทั่วไปสามารถท�าได้และควรท�าเพราะเป็นข้อปฏิบัติเพ่ือความอยู่ร่วมกันใน

 ๔๓๖ พระธรรมกติติวงศ์ (ทองด ีสรุเตโช), พจนานกุรมเพ่ือการศกึษาพทุธศาสตร์, (กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลีย่งเชยีง, ๒๕๔๘), หน้า ๑๒๓.

 ๔๓๗ พระวสิทุธภิทัรธาดา, ธรรมศกึษาชัน้โท, (กรงุเทพมหานคร: ส�านกัพมิพ์เพชรกะรัต, ๒๕๔๘), หน้า ๓๗.

 ๔๓๘ รายละเอยีดใน ส�.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๙๑-๑๐๙๒/๖๐๕-๖๐๗.

 ๔๓๙ รายละเอยีดใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๘๓/๒๑๒. 

 ๔๔๐ รายละเอยีดใน อง.ฺสตตฺก. (ไทย) ๒๓/๕๒/๙๑-๙๒.

 ๔๔๑ รายละเอยีดใน อง.ฺปญจฺก. (ไทย) ๒๒/๒๑๓/๓๕๖.

๓๙๓
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สงัคมอย่างสงบสขุ ดังนัน้ อานสิงส์ของศลีในระดับพืน้ฐานกคื็อการอยูอ่ย่างสงบสขุในชาตนิีแ้ละได้เสวยสขุในชาติ

หน้าซึง่กค็อืการได้ “สวรรค์”ในชาตหิน้า แต่การทีศ่ลีจะส่งผลให้ได้สวรรค์หรอืกามสุขอย่างเตม็ทีก่ต้็องอาศัยการให้

ทานมาเสรมิด้วย เพราะศลีเน้นการหลกีเลีย่งการท�าชัว่ ซึง่เป็นการท�าความดเีชงิลบ ส่วนทานเน้นการให้ท่ีเป็นการ

ท�าความดเีชงิบวก เมือ่ความดทีัง้สองอย่างนีร้วมกนัให้ผลจึงส่งผลได้อย่างเตม็ท่ีมากกว่า เช่น ศีลท�าให้อายุยืน ส่วน

ทานท�าให้มีโภคทรัพย์มาก ผู้รักษาทั้งศีลและให้ทานจึงมีโอกาสเสพกามสุขได้ยาวนานและพระพุทธเจ้าทรงแสดง

อ�านาจแห่งศลีไว้ว่า “บคุคลใดสมบรูณ์ด้วยศลี มปัีญญา มจีติตัง้ม่ันด ีปรารภความเพียร อุทิศกายและใจตลอดกาล

ทุกเมื่อย่อมข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก” ๔๔๒

 พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงอานิสงส์ของศีลไว้ ๕ ประการดังนี้

 (๑) บุคคลผู้มีศีล ย่อมก่อประโยชน์ให้เกิดกับตนและผู้อื่นมากมาย ในธรรมวินัยนี้ ย่อมมีโภคทรัพย์

เป็นอันมาก ซึ่งมีความไม่ประมาท เป็นต้น

 (๒) กิตติศัพท์ชื่อเสียงอันงามของบุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมขจรไป

 (๓) บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล จะเข้าไปสู่สมาคมใดๆ ก็ตามย่อมแกล้วกล้า ไม่เก้อเขินเข้าไป

 (๔) บุคคลผู้มีศีล เพียบพร้อมด้วยศีล เมื่อสิ้นชีพย่อมไม่หลงลืมสติ

 (๕) บุคคลผู้มีศีล เพียบพร้อมด้วยศีล เมื่อสิ้นชีพแล้ว ย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์

 ค�าสอนเร่ืองศีลในอนุปุพพิกถาจะเน้นเรื่องศีลในระดับพื้นฐานคือศีล ๕ และศีล ๘ เพราะเป็นศีลใน

ระดับที่ปุถุชนหรือโลกิยชน โดยทั่วไปสามารถท�าได้และควรท�าเพราะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างสงบสุข ดังนั้น อานิสงส์ของศีลในระดับพื้นฐานก็คือการอยู่อย่างสงบสุขในชาตินี้และได้เสวยสุขในชาติหน้า

ซึ่งก็คือการได้ “สวรรค์” ในภพชาติต่อไป

 สคัคกถาในอนปุพุพกิถาน่าจะกล่าวถงึความสขุในสวรรค์ซึง่เป็นความสุขท่ีเกดิจากกามคุณ ๕ ท่ีน่าพอใจ 

เป็นความสขุของเทวดาทีไ่ด้ให้ทานและรกัษาศลีแล้วไปเกดิในสวรรค์ได้มีโอกาสได้เสพเสวยกามคุณและแม้แต่จตุิ

จากสวรรค์แล้วกย็งัมโีอกาสเสพกามสขุต่อในภพอืน่อย่างมนษุย์ด้วยอ�านาจบญุทีเ่หลอือยู ่แต่กม็คีวามเป็นไปได้ที่

สคัคกถาจะกล่าวถงึสวรรค์ในความหมายของความสขุทีเ่กดิจากกามคุณ ๕ ซึง่เป็นความสขุทีเ่กดิได้แม้ในโลกมนษุย์ 

เพราะสาระส�าคัญของสวรรค์คือการได้อารมณ์ที่ดีหรือที่น่าใคร่ น่าพอใจ อันได้แก่กามคุณ ๕ นั่นเอง ซึ่งกามคุณ

เหล่านี้แม้จะให้ความสุขแก่ผู้เสพแต่ก็ให้โทษด้วย ซึ่งเป็นเนื้อหาของกามาทีนวกถาที่เป็นค�าสอนล�าดับต่อไป

 กามาทนีวกถาจงึสอนให้เหน็โทษทีเ่กดิจากการหมกมุ่นอยู่ในการเสพกามหรอืการเสพสุขในสวรรค์ซึง่

เป็นผลทีม่าจากการให้ทานและรกัษาศลี การท�าบุญด้วยการให้ทานและรักษาศีลในระดบัพ้ืนฐาน เพ่ือให้ได้ความสุข

ในสวรรค์จึงยังมโีทษหรอืทุกข์ตามมาอยู ่สิง่ทีเ่ราควรท�าคอืการออกจากกามอันเป็นต้นเหตแุห่งโทษหรอืทุกข์ การ

ออกจากกามซึง่มรีปูแบบอย่างหนึง่ทีเ่หน็ได้ชดัคอืการออกบวชจงึมปีระโยชน์เพราะท�าให้เราพ้นจากโทษของกาม

เหล่านั้นได้ ซึ่งก็คือเนื้อหาสาระของค�าสอนสุดท้ายในอนุปุพพิกถาคืออานิสงค์การออกจากกามหรือการออกบวช

 พระพุทธองค์ทรงตรัสผลแห่งการออกบวชเห็นได้ในปัจจุบันไว้ถึง ๑๔ ประการ” ๔๔๓ คือ (๑) คนที่เคย

เป็นทาสและกรรมกร เม่ือได้รบัการบวชแล้วกย่็อมได้รบัการเคารพกราบไหว้และได้รบัการคุ้มครองจากบคุคลชัน้

สงู เช่น พระราชาเป็นต้น (๒) คนทีเ่คยเป็นชาวนาเม่ือได้รบัการบวชแล้วกย่็อมได้รบัการเคารพกราบไหว้ได้รบัการ

คุ้มครองและได้รับการถวายปัจจัย ๔ มีจีวรเป็นต้น จากบุคคลชั้นสูง (๓) คนที่บวชเข้ามาแล้ว เมื่อตั้งใจประพฤติ

 ๔๔๒ รายละเอยีดใน ส�.ส. (ไทย) ๑๕/๙๖/๑๐๒-๑๐๓.

 ๔๔๓ รายละเอยีดใน ที.ส.ี (ไทย) ๙/๑๕๐-๒๔๘/๔๘-๘๔.

๓๙๔
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

พรหมจรรย์ รักษาศีล มีความสังวรณ์ในอินทรีย์ทั้ง ๕ มีสติสัมปชัญญะ มีความสันโดษ ท�าสมาธิจนสามารถละ

นิวรณ์ ๕ ได้ สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว จนบรรลุฌานที่ ๑ (๔) บ�าเพ็ญสมาธิต่อ จนบรรลุฌาน

ที่ ๒ (๕) บ�าเพ็ญสมาธิต่อ จนบรรลุฌานที่ ๓ (๖) บ�าเพ็ญสมาธิต่อ จนบรรลุฌานที่ ๔ ต่อจากนั้น ก็น�าฌานที่ได้

มาท�าให้เกิดอภิญญาจนสามารถได้วิชชาอีก ๘ ประการดังนี้ (๗) วิปัสสนาญาณ (๘) มโนมยิทธิญาณ (๙) อิทธิวิธ

ญาณ (๑๐) ทิพพโสตธาตุญาณ (๑๑) เจโตปริยญาณ (๑๒) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (๑๓) ทิพพจักขุญาณ (๑๔) 

อาสวักขยญาณ

 ๔.๒ สภาวะลักษณะของผู้บรรลุธรรม

 เนือ่งด้วยค�าสอนในพระพทุธศาสนาเน้นสิง่ทีป่ฏบิตัไิด้จรงิ และการลงมอืท�าให้รูเ้หน็ประจกัษ์บงัเกิดผล

เป็นประโยชน์แก่ชีวิต หรือเน้นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้ และการน�าสิ่งนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ดังนั้นในการพิจารณา

เรือ่งการบรรลธุรรมการศกึษาเกีย่วกบัภาวะของผูบ้รรลุธรรม รวมท้ังประโยชน์ท่ีเป็นผลจากการบรรลุธรรมสามารถ

เห็นได้จากสภาวะทางปัญญา สภาวะทางจิต และสภาวะความประพฤติหรือการด�าเนินชีวิต ดังต่อไปนี้

 ลักษณะส�าคัญที่เป็นพื้นฐานทางปัญญาของผู้บรรลุนิพพานคือ การมองส่ิงทั้งหลายตามท่ีเป็น หรือ

เห็นตามความจริง ๔๔๔ เริ่มต้นตั้งแต่การรับรู้อารมณ์ทางอายตนะ ด้วยใจที่มีท่าทีเป็นกลางและมีสติไม่หวั่นไหวถูก

ชักจูงไปตามความชอบใจ หรือไม่ชอบใจ สามารถตามรู้เห็นอารมณ์นั้นๆ ตามสภาวะตั้งแต่ต้นจนตลอดสาย ไม่ถูก

ความติดพัน ความข้องขัด ขุ่นมัว ฉุดรั้งเอาไว้ ลักษณะส�าคัญที่เป็นพื้นฐานทางจิตคือ ความเป็นอิสระ หรือเรียก

ว่า ความหลุดพ้น ภาวะนี้เป็นผลสืบเนื่องจากปัญญาคือ เมื่อเห็นตามเป็นจริง รู้เท่าทันสังขารแล้ว จิตจึงพ้นจาก

อ�านาจครอบง�าของกิเลส การเข้าถึงภาวะนี้คือ “จิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย หรือเมื่อ

เธอรูอ้ยา่งนี ้เหน็อย่างนี ้จิตย่อมหลดุพ้นแม้จากกามาสวะ จติย่อมหลุดพ้นแม้จากภวาสวะจติย่อมหลดุพ้นแม้จาก

อวิชชาสวะ” ๔๔๕

 ในด้านความประพฤติทั่วไปที่เรียกว่า ศีล ไม่สู้จะมีค�ากล่าวในการแสดงลักษณะของผู้บรรลุนิพพาน

แล้วบ่อยครั้งนัก เพราะตามหลักศีลเป็นสิกขาหรือการศึกษาขั้นต้น “พระอริยบุคคลย่อมเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์” ๔๔๖ 

แล้วตั้งแต่ชั้นโสดาบันอย่างไรก็ตาม ผู้ที่บรรลุเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ หรือเข้าถึงพระนิพพาน จะท�าให้ความทุศีล

หรือความประพฤติเสียหายไม่มีเหลือ

 สรุปลักษณะของผู้บรรลุธรรม ภาวะทางปัญญา ภาวะทางจิต และภาวะทางความประพฤติและการ

ด�าเนินชีวิต ของผู้บรรลุนิพพาน เท่าที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด รวมอยู่ที่หลัก ๓ ข้อคือ ปัญญาที่เรียกเฉพาะว่า วิชชา 

ความหลุดพ้นทีเ่ป็นอสิระทีเ่รยีกว่า วมิตุต ิ๔๔๗ และกรณุาทีเ่ป็นพลงัแห่งปรชีาญาณออกไปท�าให้ผูอ้ืน่พลอยได้วชิชา

และถึงวมิตุตด้ิวย ถ้าเปรยีบปถุชุนเหมอืนคนถกูมดั วชิชาก็เป็นมีดตดัเครือ่งผูกขาดออกไป วมุิตตก็ิคือการหลุดพ้น

ออกไปจากเครื่องผูกมัดเป็นอิสรเสรี กรุณาก็คือเมื่อหายเดือดร้อนวุ่นวายกับเรื่องของตัวเองแล้ว ก็มองกว้างออก

ไปเห็นคนอื่น ๆ ถูกมัดอยู่ ตัวเองไม่มีอะไรต้องวุ่นพะวงอีกแล้ว ก็เอาแต่เที่ยวแก้มัดคนอื่นด้วยการสอนธรรมะนั้น

ต่อไป

 ๔๔๔ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต), พทุธธรรม ฉบับปรบัขยาย, หน้า ๔๙๐.

 ๔๔๕ รายละเอยีดใน ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๔๘๐/๒๑๒.

 ๔๔๖ รายละเอยีดใน อง.ฺทสก. (ไทย) ๒๔/๗๕/๑๔๙.

 ๔๔๗ รายละเอยีดใน ขุ.ป.อ. (ไทย) ๗/๑/๗๘๐. 

๓๙๕
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 สรปุอนปุุพพกิถาทีเ่กือ้หนนุการบรรลธุรรม เหตทุีส่นนัสนนุให้เข้าถงึการบรรลธุรรมเหตทุีใ่ห้เกดิการรู้

ธรรมในการพฒันาปัญญาจนถงึระดบัโลกอตุรธรรมน้ัน ต้องอาศัยปัจจยัส�าคัญตัวหนึง่ ท่ีเป็นบ่อเกิดแห่งกศุลธรรม

ทั้งปวง คือสัมมาทิฏฐิ ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้น

 ปัจจัยที่มีอุปการะในการท�าให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์มี ๒ ประการ คือ (๑) ปัจจัยภายนอก

เรียกว่า ปรโตโฆสะ คือ เสียงจากผู้อื่น เป็นการกระตุ้น หรือชักชวนจากภายนอก จากผู้อื่นที่ดีงามถูกต้อง เป็นวิธี

การแห่งศรัทธา (๒) ปัจจัยภายในเรียกว่า โยนิโสมนสิการ คือ การท�าไว้ในใจโดยแยบคายเป็นการรู้จักคิด รู้จัก

พิจารณาสิ่งต่างๆ ทั้งหลายเป็นวิธีการแห่งปัญญา 

๕. สรุปผลการวิจัย

 อนุปุพพิกถา ๕ นั้นเป็นธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพ่ือฟอกอัธยาศัยของบุคคล ผู้ฟังให้มี

ความประณีตขึ้นไปโดยล�าดับคือ ทานที่เป็นเครื่องแต่งจิตใจ ขัดเกลาจิตใจให้อ่อนโยน ให้ควรแก่การเจริญสมถะ

และวิปัสสนา จึงเป็นทานที่มีผลมาก และมีอานิสงส์มาก แม้สังฆทานที่กล่าวว่ามีผลมาก มีอานิสงส์มาก ก็เพราะ

ผูถ้วายมโีอกาสได้ฟังธรรมจากสงฆ์แล้วบรรลอุรยิสจัธรรม ก้าวล่วงทกุข์ทัง้ปวงไม่ต้องกลบัมาสูค่วามเป็นอย่างนีอ้กี 

ในการแสดงอนปุพุพกิถาครัง้พทุธกาลพระพทุธเจ้าอาจจะเน้นไปทีอ่ามสิทานทีใ่ห้ผลได้เสวยกามคณุในสวรรค์ และ

เมือ่ทรงแสดงทานไปตามสมควรแล้ว อธัยาศยัของบุคคลพร้อมทีจ่ะปฏิบตัธิรรมเบือ้งสงูขึน้ไปกจ็ะแสดงในเรือ่งศลี

 ศีลขั้นในเบื้องต้นบุคคลเมื่อได้รักษาศีลแล้วก็จะท�าให้ได้รับอานิสงส์และคุณธรรมต่างๆ ได้อีก

มากมาย เช่น บุคคลนั้นจะเป็นผู้มีจิตใจที่สูงมากกว่าคนปกติโดยท่ัวไป สามารถอยู่อย่างทวนกระแสของกิเลส

ตัณหาได้ในระดับหน่ึง สามารถท�าจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานแช่มช่ืน เมื่อบุคคลนั้นได้ตายจากโลกนี้ไปก็ไปสู่ภพ

ภูมิท่ีดีคือสวรรค์ได้ 

 สวรรค์ในอนุปุพพิกถาจะกล่าวถึงความสุขในสวรรค์ซึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากกามคุณ ๕ ที่น่าพอใจ 

เป็นความสุขของเทวดาที่ได้ให้ทานและรักษาศีลแล้วไปเกิดในสวรรค์ได้มีโอกาสได้เสพเสวยกามคุณและแม้แต่

จุติจากสวรรค์แล้วก็ยังมีโอกาสเสพกามสุขต่อในภพอ่ืนอย่างมนุษย์ด้วยอ�านาจบุญที่เหลืออยู่ แต่ก็มีความเป็นไป

ได้ที่สัคคกถาจะกล่าวถึงสวรรค์ในความหมายของความสุขที่เกิดจากกามคุณ ๕ ซึ่งเป็นความสุขที่เกิดได้แม้ในโลก

มนุษย์ เพราะสาระส�าคัญของสวรรค์คือการได้อารมณ์ที่ดีหรือที่น่าใคร่ น่าพอใจ อันได้แก่กามคุณ ๕ นั่นเอง ซึ่ง

กามคุณเหล่านี้แม้จะให้ความสุขแก่ผู้เสพแต่ก็ให้โทษด้วย ซึ่งเป็นเนื้อหาในโทษของกามที่เป็นค�าสอนล�าดับ

 โทษของกามเป็นโทษที่เกิดจากการหมกมุ่นอยู่ในการเสพกามหรือการเสพสุขในสวรรค์ซ่ึงเป็นผล

ที่มาจากการให้ทานและรักษาศีล การท�าบุญด้วยการให้ทานและรักษาศีลในระดับพ้ืนฐาน เพ่ือให้ได้ความสุข

ในสวรรค์จึงยังมีโทษหรือทุกข์ตามมาอยู่ สิ่งที่เราควรท�าคือการออกจากกามอันเป็นต้นเหตุแห่งโทษหรือทุกข์ 

การออกจากกามซ่ึงมีรูปแบบอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการออกบวชจึงมีประโยชน์เพราะท�าให้เราพ้นจากโทษ

ของกามเหล่านั้นได้ 

 อานิสงส์แห่งการบวชที่สูงขึ้นไปตามล�าดับ การออกจากกามด้วยการบวชเป็นสมณะจึงท�าให้ได้รับ

อานสิงส์หลายอย่างนอกจากจะพ้นจากโทษหรอืความทกุข์ท่ีเกดิจากการแสวงหาและการเสพกามรวมท้ังการเป็น

ทาสกรรมกรแล้ว ยงัได้รบัประโยชน์อืน่ๆ ไปจนถึงระดบัสงูคือการได้คุณวิเศษและมรรคผลนพิพาน โดยมีความส้ิน

กิเลสและความพ้นทุกข์อย่างถาวรเป็นประโยชน์สูงสุด การค่อย ๆ ขัดเขลาจิตใจของผู้ฟังไปโดยล�าดับให้ละเอียด

ขึ้นเรื่อยๆ จนท�าให้ผู้ฟังได้ดวงตาเห็นธรรม

๓๙๖
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

 การประพฤติหรือการด�าเนินชีวิต เป็นการด�าเนินชีวิตแบบพระอรหันต์เป็นผู้ดับกรรม หรือสิ้นกรรม 

การกระท�าของท่านจึงไม่เป็นกรรมอีกต่อไป ในคัมภีร์ฝ่ายอภิธรรม มีการเรียกการกระท�าของท่านว่าเป็นกิริยา ที่

ว่าดับกรรมนั้น หมายถึง ไม่กระท�าการต่าง ๆ  โดยมีอวิชชา ตัณหา และอุปาทานครอบง�า หรือชักจูงใจ แต่ท�าด้วย

จิตใจที่เป็นอิสระ มีปัญญารู้แจ้งชัดตามเหตุผล ๔๔๘ เลิกท�าการอย่างปุถุชน เปลี่ยนเป็นท�าอย่างอริยชน จึงเป็นการ

กระท�าขั้นที่ลอยพ้นเหนือกรรมดีขึ้นไปอีก ส่วนกรรมชั่วเป็นอันไม่ต้องกล่าวถึง เพราะหมดโมหะ โลภะ และโทสะ

ที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้ท�าความชั่ว ๔๔๙

 การประกอบกจิกรรมการงาน ตามปกตบุิคคลท่ัวไป ก่อนทีจ่ะกระท�าการสิง่ใดนัน้ จะต้องมแีรงจูงใจเป็น

พื้นฐาน และแกนน�าส�าคัญของแรงจูงใจทั้งหลาย คือ ความปรารถนา ความต้องการ ซึ่งรวมอยู่ในค�าว่า “ตัณหา” 

ฉะนั้น หน้าที่ของตัณหาในที่นี้ คือ เป็นแรงจูงใจทั้งในการกระท�า และในการกระท�าการไม่กระท�า เพราะมีตัณหา

คอยขัดขวางบีบและบงการ จึงท�าให้การเคลื่อนไหวโดยพลังของชีวิตไม่เป็นอิสระตามทางแห่งความรู้ แต่เมื่อใดที่

พ้นจากอ�านาจครอบง�าของตัณหา เมื่อนั้นก็จะท�าการเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระตามทางของปัญญา นี่คือสภาวะ

ที่มีปัญญาเป็นแรงจูงใจ

 การวางตัวกับคนรอบข้าง ที่ว่ามีการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระตามทางของปัญญา หรือภาวะที่มีปัญญา

เป็นแรงจงูใจนัน้ ถ้าพจิารณาแยกแยะออกไปให้ละเอียด จะมองเห็นว่า มคุีณธรรมอย่างหนึง่เกิดแทรกอยูด้่วย ได้แก่ 

ความกรุณา กรุณานี้เกิดขึ้นมาเอง เมื่อเราประสบพบเห็นผู้อื่น ที่ก�าลังมีปัญหา ถูกความทุกข์บีบคั้น ขาดอิสรภาพ

อยู่ถ้าในขณะนั้นตัวเราเองอยู่ในภาวะที่มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นและมีจิตใจเป็นอิสระอยู่ คือ ไม่ถูกอวิชชา 

ตัณหา อุปาทาน เข้าครอบง�า ชักจูง พลังเคลื่อนไหวของชีวิตก็จะด�าเนินไปอย่างอิสระสุดแต่ปัญญาจะคิดรู้

และบอกทางให้ คือมีการช่วยเหลือเกื้อกูลเกิดขึ้น ความรู้สึกท่ีแผ่ออกไปช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างนี้เรียกว่ากรุณา

 การขวนขวายในกิจของตน “ผู้บรรลุนิพพานละอวิชชา ตัณหา อุปาทาน” ๔๕๐ แล้วจึงมีปัญญาและ

กรุณาเป็นแรงจูงใจในการกระท�ากิจสืบต่อไป โดยนัยนี้จะเห็นได้ว่า ถ้าจะต้องใช้ตัณหาเป็นแรงจูงใจในการกระ

ท�าทุกอย่างแล้ว การท�าความดีต่อกันหรือการช่วยเหลือกัน จะเป็นการช่วยเหลือที่แท้จริง หรือเป็นการช่วยเหลือ

ทีบ่ริสุทธิไ์ม่ได้เลย และในท�านองเดยีวกนั ตราบใดท่ียังมีตณัหา หรอืใช้ตณัหาเป็นแรงจูงใจในการช่วยเหลือเกือ้กูล

ผู้อื่น การช่วยเหลือนั้นย่อมมิใช่เป็นกรุณาที่แท้จริง 

 การแสดงออกทางด้านบคุลกิภาพ ความจริงตณัหา ไม่เพียงเป็นแรงจงูใจท่ีมีอันตรายเท่านัน้ แต่ยังท�าให้

มองข้ามหรือมองไม่เห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอีกด้วย หรือแม้เห็นก็เห็นผิดพลาดบิดเบือนไป และไม่รู้

จกัว่าอะไรเป็นประโยชน์หรอือะไรไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จรงิ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กลับเหน็ไปว่าไม่เป็นประโยชน์ 

สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กลับเห็นว่าเป็นประโยชน์ โดยปรากฏออกมาในรูปของราคะ โทสะ และโมหะที่ครอบง�าใจ

บ้าง ในรูปนิวรณ์ ๕ ที่ก�าบังขวางกั้นการท�างานของจิตใจบ้าง ต่อเมื่อปราศจากกิเลสเหล่านั้นแล้ว จิตใจจึงจะราบ

เรียบผ่องใส มองเห็นและรู้จักตัวประโยชน์ที่แท้จริง ส่งผลให้การแสดงออกทางด้านบุคลิกภาพมีลักษณะที่มั่นคง

ในความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น และผู้เบิกบาน 

 การมส่ีวนร่วมทางด้านสาธารณประโยชน์ เหตผุลขัน้สดุท้ายทีท่�าให้ผูบ้รรลนุพิพานแล้ว ไม่ต้องค�านงึ

ถึงประโยชน์ของตน หรือห่วงใยเร่ืองของตน สามารถท�าประโยชน์เพื่อผู้อื่น หรือบ�าเพ็ญกิจแห่งกรุณาได้เต็มที่ 

 ๔๔๘ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต), พทุธธรรม ฉบบัปรับขยาย, หน้า ๓๗๒.

 ๔๔๙ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต), พทุธธรรม ฉบบัปรับขยาย, หน้า ๓๖๒.

 ๔๕๐ ส�.น.ิ (ไทย) ๑๖/๑๗/๒๖.
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เพราะเป็นผู้ท�าประโยชน์ตนเสร็จสิ้นแล้ว พระอรหันต์มีคุณบท ค�าแสดงคุณลักษณะว่า อนุปปัตตสทัตถะ แปล

ว่า ผู้บรรลุประโยชน์ตนแล้ว และกตกรณียะ แปลว่า ผู้มีกิจที่จะต้องท�าอันได้กระท�าแล้ว คือท�าเรื่องของตัวเอง

เสร็จแล้ว เมื่อท�าอัตตัตถะประโยชน์ของตน, เรื่องของตน) เสร็จแล้ว เป็นผู้มีอัตตหิตสมาบัติ พรั่งพร้อมสมบูรณ์

ด้วยประโยชน์ของตนแล้ว ก็ไม่ต้องห่วงใยเรื่องของตัว สามารถท�าปรัตถะ ประโยชน์ของผู้อื่น, เรื่องของคนอื่นได้

เต็มที่ ๔๕๑ ด�าเนินชีวิตที่เหลืออยู่ด้วย “ปรหิต การปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น” ๔๕๒ สืบไป

๖. ข้อเสนอแนะ
 ในการศกึษาการพฒันาปัญญาเพือ่การบรรลธุรรม ในพระพุทธศาสนาเถรวาทครัง้นี ้เพือ่เป็นแนวทาง

การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ทั้งทางโลกิยปัญญาและโลกุตตรปัญญา อันเป็นเป้าหมายที่แท้จริงในทางพระพุทธ

ศาสนา หากผู้ที่สนใจได้มาศึกษางานวิจัยฉบับนี้ ย่อมได้ความรู้ที่เป็นพื้นฐาน และความเข้าใจเบื้องต้นของ ทาน 

ศีล สวรรค์ โทษของกาม และอานิสงฆ์การออกบวช ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาปัญญาในระดับขั้นที่สูงขึ้นไป แม้วิจัย

ในฉบับนี้จะเป็นเนื้อหาที่ไม่ละเอียดมาก แต่หากผู้อ่านมีความสนใจ เกิดความศรัทธา มีความเพียร ย่อมน�าความ

เข้าใจมาสู่ ผู้ที่สนใจได้ไม่ช้าก็เร็วการวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาการพัฒนาปัญญาเพื่อการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา

เถรวาท แต่มีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจและท�าให้ผู้วิจัยเห็นว่า มีเรื่องที่ให้ศึกษา ค้นคว้า เพื่อการศึกษาที่ก่อให้

เกิดประโยชน์อันได้แก่ประเด็นดังต่อไปนี้

 ๖.๑ ข้อเสนอแนะในการน�าผลการศึกษาไปใช้

 จากการศกึษาวจิยัเรือ่ง “ศกึษาอนปุพุพกิถาทีเ่ป็นปัจจยัเกือ้หนนุต่อการบรรลธุรรม”ครัง้นี ้เพือ่ให้งาน

สารนพินธ์นีม้ปีระโยชน์ต่อผู้ศกึษา และผูท้ีส่นใจในอนปุพุพกิถาท่ีเป็นปัจจยัเกือ้หนนุต่อการบรรลุธรรมให้มากย่ิงขึน้

ต้องท�าความเข้าใจให้ดีว่า ล�าดับการที่จะบรรลุธรรมได้นั้น มีขบวนการอะไรบ้าง นับตั้งแต่การได้ฟังอนุปุพพิกถา

จนถงึการบรรลธุรรม เพือ่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและจะได้เป็นประโยชน์แก่บคุคลอืน่ด้วย หากต้องการจะศกึษา

เพิ่มเติม ควรจะศึกษาในประเด็นอื่นซึ่งจะได้เสนอแนะในหัวข้อต่อไป

 ๖.๒ ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาวิจัยต่อไป

  ๑) ควรศึกษาความสัมพันธ์โทษของกามกับการบรรลุธรรมสนับสนุนกัน ให้ศึกษาลักษณะของ

กามคุณทั้งหลายที่ให้โทษจนคลายความยึดถือแล้วส่งผลต่อการบรรลุธรรม   

  ๒) ควรศกึษาความส�าคญัของทานส่งเสรมิความม่ันคงของพุทธศาสนา ให้ศึกษาความเป็นมาของ

ทาน อานิสงค์ ความส�าคัญ กับการส่งเสริมความมั่นคงให้กับพุทธศาสนา

 ๔๕๑ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต), พทุธธรรม ฉบับปรบัขยาย, หน้า ๓๖๕.

 ๔๕๒ รายละเอยีดใน ส�.ส.อ. (ไทย) ๒๔/๓๓๓/๔๒๔.

๓๙๘
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ศึกษาการบ�าเพ็ญบารมีและการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

ของพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะ

A Study of Perfection Practice and Enlightenment 

of the Pannadhika Buddha. 

พระทรงพล กิตฺติปญฺโญ *

พระมหาสุรชัย วราสโภ, ดร., ผศ.ดร. ณัทธีร์ ศรีดี **

 

บทคัดย่อ 

 จากการวจัิย พบว่า บารมี หมายถงึ ภาวะทีน่�าจติไปสูค่วามเตม็บรบิรูณ์ คือคุณความดทีีบ่�าเพ็ญอย่างยิง่

เพ่ือบรรลุจุดหมายสูงสดุ ซึง่พระโพธสิตัว์ต้องบ�าเพ็ญให้ครบบรบิรูณ์จงึจะบรรลุโพธญิาณ พระโพธสัิตว์มี ๓ ประเภท 

คือ ๑) ปัญญาธิกโพธิสัตว์ ๒) สัทธาธิกโพธิสัตว์ ๓) วิริยาธิกโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์พัฒนาจิตจากปุถุชนธรรมดาสู่

ธรรมสโมธาน ๘ ประการ จนได้รับพุทธพยากรณ์ เป็นพระนิยตโพธิสัตว์ ไม่อยู่ในฐานะ อภัพฐานะ ๑๘ ประการ 

บ�าเพ็ญพุทธการกธรรมหรือบารมี ๑๐ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา 

ปัญญาธิกโพธิสัตว์นั้นต้องบ�าเพ็ญ บารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพระอรหัตผล 

มีคุณสมบัติเฉพาะ ๑๓ ประการ และคุณลักษณะเฉพาะ ๑๑ ประการ มีทศพลญาณ มีฉฬาสาธารณญาณ ๖ มหา

ปุริสลักษณะ ๓๒ อนุพยัญชนะ ๘๐ และพระพุทธเจ้าต้องเป็นบุรุษเพศ ประสูติและตรัสรู้ที่ชมพูทวีปในตระกูล

กษัตริย์หรือพราหมณ์เท่านั้น ปัญญาธิกพุทธเจ้ามีอินทรียธรรมเป็นตัวน�าในการตรัสรู้ธรรมโดยใช้ปัญญามากกว่า

ศรัทธา ที่มาของพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะปรากฏในชาดก เรื่องราวจาก ๒๕๖ ชาดก จัดเป็นการบ�าเพ็ญ

ปัญญาบารมี โดยมี มโหสถชาดก แสดงไว้อย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม พระพุทธเจ้าในอดีตที่มีรายละเอียดแสดงไว้

มี ๒๕ พระองค์ ระบุระยะเวลาบ�าเพ็ญบารมี ๖ พระองค์ ปรากฏข้อมูลไว้ใน ๒ ลักษณะ คือ (๑) แบบ ๔ อสงไขย

แสนกัป (๒) แบบ ๑๖ อสงไขยแสนกัป ส่วนพระพุทธเจ้าอีก ๑๙ พระองค์ไม่ปรากฏระยะเวลาบ�าเพ็ญบารมี พบ

ว่า ปัญญาธิกพุทธเจ้า มี ๓ พระองค์ คือ พระพุทธเจ้า โสภิตะ พระพุทธเจ้านารทะ และพระพุทธเจ้าโคตม แต่

ไม่สามารถสรุปว่ามีเพียง ๓ พระองค์เท่านั้น อายุขัยพระพุทธเจ้าไม่สามารถจัดเป็นเกณฑ์ เพ่ือจ�าแนกประเภท

พระพุทธเจ้าได้

ค�าส�าคัญ: บารมี, อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ, พระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะ

 * นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสนครปฐม.

 ** อาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม.
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Abstract

 The research found that Pāramī: (Perfections) means the conditions that would lead 

one’s mind to a perfect stage. It is the ultimate practice if one’s aiming for the highest goal. A 

Bodhisatta must meet this goal in order to gain Enlightenment. There are three types of Bodhi-

sattas, namely, (1) Paññādhika-Bodhisatta, (2) Saddhadhika-Bodhisatta, and (3) Viriyadhika

-Bodhisatta The Bodhisatta elevate his mind from the commoner’s level. He possesses 8 qualifi-

cations. Even if he has received prediction (that he will become future Buddha) from the former 

Buddha. He will be a Nicca-Bodhisatta, which is not to fall into the 18 categories of major wrong 

doings or Abhṭhāna. He must accomplish the Buddha-kārakadhamma 10 Perfections namely, 

Dāna: giving, Sīla: good conduct, Nekkhamma: renunciation, Paññā: wisdom, Viriya: effort, 

Khanti: forbearance, Sacca: truthfulness, Adhiṭṭhāna: resolution, Mettā: loving kindness and 

Upekkhā: equanimity. The Paññādhika-Bodhisatta must accomplish Pāramī: ordinary perfections, 

Upapāramī: superior perfections and Paramatthapāramī: supreme perfections. All the Buddhas 

had attain the Arahantship, 13 specific qualifications, 11 specific characteristics, Dasa-balañāṇa, 

Chaḷāsādhāraṇa-ñāṇa 6, the thirty-two marks of the Great Man and 80 subsidiary characteristics. 

The Buddha must be born male, born in India and from either a king or Brahman family only. 

Paññādhika-Buddha has Indriya-dhamma as his lead to Enlightenment. He is led more by wisdom 

than faith. How became Paññādhika-Buddha found in 256 stories focus on how he developed 

his Wisdom Perfections. This is for example the story of Mahosadha. There were details about 

25 Buddhas with 6 of the Buddhas had fixed details on length of developing Perfection. There 

were two types of information: 1) Four aeons and one hundred thousand kalpas, 2) Sixteen 

aeons and one hundred thousand kalpas while no length of perfection-development of other 

19 Buddhas were found. The research found that there were 3 Paññādhika-Buddhas, namely, 

Sobhita Buddha, Naradha Buddha and Kotama Buddha. However, it cannot be concluded that 

there were only 3 of this kind and the life-span of a Buddha cannot be used as a set-standard 

to classify types of the Buddha.

Keywords: Pāramī, Enlightenment, Paññādhika-Buddhas

๑. บทน�า 
 มนุษย์ปุถุชนผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า กว่าที่จะได้ส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้น ล้วนแต่ได้ตั้งความ

ปรารถนามาเป็นเวลาอนัยาวนาน เริม่ตัง้แต่ความปรารถนาในใจก่อน นบัเป็นเวลาอย่างน้อยถึง ๗ อสงไขย ปรารถนา

ด้วยวาจา ๙ อสงไขย และปรารถนาทั้งกายและด้วยวาจา ๔ อสงไขยแสนกัป และในระหว่างที่ทรงบ�าเพ็ญบารมี 

๔๐๑
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เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าน้ัน เรียกว่า พระโพธิสัตว์ ๔๕๓ การส่ังสมบารมีเพ่ือท่ีจะเป็นพระพุทธเจ้านัน้จะต้องมีแนวคิด

เพาะบ่มอนิทรยีธรรมให้แก่กล้าเพ่ือเป็นตัวน�าในการตรสัรูธ้รรมมากน้อยแตกต่างกันไปคอื ปัญญา สัทธา วริยิะ เพือ่

การเป็น พระนยิตโพธสิตัว์ ๓ ประเภท ๔๕๔ คอื 

 ๑) อุคฆฏิตัญญูโพธิสัตว์ เมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระปัญญาธิกพุทธเจ้าทรงบ�าเพ็ญบารมี 

๔ อสงไขยกับอีกแสนกัป ๑ ทรงมากด้วยปัญญาในการบ�าเพ็ญพุทธการกธรรม ๔๕๕ 

 ๒) วิปจิตัญญูโพธิสัตว์ เมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระสัทธาธิกพุทธเจ้าทรงบ�าเพ็ญบารมี ๘ 

อสงไขย กัปอีกแสนกัป ๑ ทรงมากไปด้วยศรัทธาในการบ�าเพ็ญพุทธการกธรรม 

 ๓) ไนยโพธสิตัว์ เมือ่ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้าเรยีกว่า พระวริยิาธกิพทุธเจ้าทรงบ�าเพญ็บารม ี๑๖ อสงไขย

กับอีกแสนกัป ๑ ทรงมากไปด้วยวิริยะในการบ�าเพ็ญพุทธการกธรรม อาศัยเหตุที่ทรงมีวิริยะมากจึงต้องใช้เวลาใน

การสร้างบารมีมากว่าพระโพธิสัตว์ประเภทอื่น ๔๕๖ เช่น พระอโนมทัสสีพระพุทธเจ้า เป็นต้น

 พระโพธิสัตว์ทั้ง ๓ ประเภทนี้ แม้จะแตกต่างกันในด้านระยะเวลาที่บ�าเพ็ญบารมีและอินทรียธรรมที่

หนุนน�าให้ตรัสรู้ธรรม แต่เมื่อว่าโดยโพธิญาณ หรือความรู้ที่ท�าให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น ก็เสมอเหมือนกัน

คือท่านได้รู้อริยสัจ ๔ อันได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค อย่างทั่วถึงทัดเทียมกัน มิฉะนั้น ก็มิอาจจะตรัสรู้ธรรม 

แล้วปฏิญาณตนว่า เป็นพระพุทธเจ้าได้เลย ๔๕๗

 พระพุทธเจ้าทัง้หลายทีมี่ความมุ่งม่ันสร้างบุญบารมีให้เพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ  จากมนษุย์ปถุชุนไปเป็นพระ

โพธิสัตว์เสวยพระชาติต่าง ๆ ข้ามภพข้ามชาติ จนถึงการสั่งสมบารมี ๑๐ ใน ๓ ระดับ คือ จะต้องบ�าเพ็ญบารมี 

๓๐ ทัศ มีทานบารมีเป็นต้น อุกเบกขาบารมีเป็นที่สุด กิริยาที่ทรงสะสมบารมีเพื่อประโยชน์แก่พระโพธิญาณจัด

เป็น ๓ ประการ คือ บารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ และปรมัตถบารมี ๑๐ ๔๕๘ พร้อมด้วยคุณธรรมพิเศษต่าง ๆ ให้ครบ

สมบูรณ์อันเป็นความดทีีบ่�าเพญ็อย่าง ยวดยิง่ เพือ่ความส�าเร็จบรรลุจดุหมายอันสูงย่ิงตามท่ีตัง้ปณธิาน ๔๕๙ ไว้ด้วย

ใจ วาจาและกายวาจาตรัสรู้เองโดยชอบแล้วสอนให้ผู้อื่นให้รู้ตาม ได้ความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มีทั้งในอดีต 

ปัจจุบัน และอนาคตในพระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๔๕๓ พระโพธิสัตว์ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ พระอนิยตโพธิสัตว์ และพระนิยตโพธิสัตว์, พระอนิยตโพธิสัตว์ คือ พระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการ

พยากรณ์ จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต และพระนิยตโพธิสัตว์นั้น คือ พระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์

แล้ว จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอย่างแน่นอน, ดูรายละเอียดใน อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๖๖๓/๗๑๕-๗๑๖., 

ก.สุรีย์ มีผลกิจ, พระพุทธประวัติ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท คอมฟอร์ม จ�ากัด, ๒๕๔๑), หน้า ๑.

 ๔๕๔ บรรจบ บรรณรุจิ, พระโพธิสัตว์ในนิกายเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๒๙), หน้า ๘๒–๘๗.

 ๔๕๕ ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๗๗/๕๖๖., ขุ.พุทฺธ.อ. (ไทย) ๙/๒/-/๖๙๐.

 ๔๕๖ ขุ.เถร.อ. (ไทย) ๒/๓/๑/๑๘., ขุ.อป.อ. (ไทย) ๘/๑/-/๒๖๖.

 ๔๕๗ บรรจบ บรรณรุจิ, พระโพธิสัตว์ในนิกายเถรวาท, หน้า ๘๗.

 ๔๕๘ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๐๕), หน้า ๓๘.

 ๔๕๙ การสัง่สมบารมเีพ่ือท่ีจะเป็นพระพุทธเจ้านัน้จะต้องมคีวามปรารถนาต้ังปณธิาน เป็น ๓ ระยะเวลา คอื ๑) ระยะเวลาที ่๑: มโนปณธิานเป็น

พระบารมตีอนต้น นบัแต่เริม่แรกทรงด�ารใินพระทยัอย่างเดยีว มไิด้ออกโอษฐ์ออกพระวาจาน้ัน ๒) ระยะเวลาที ่๒: วจปีณธิานเป็นพระบารมตีอนกลาง คอืหลงั

จากทรงด�าริอยู่ในพระทัยจนครบแล้วจึงทรงออกโอษฐ์ปรารถนาพระพุทธภูมิ แล้วก็ทรงสร้างพระบารมีเรื่อยไปไม่หยุดยั้ง ๓) ระยะเวลาที่ ๓: กายวจีปณิธาน

เป็นพระบารมตีอนปลายคอื หลงัจากออกโอษฐ์ปรารถนามาจนครบแล้ว จงึจกัได้มโีอกาสได้รบัค�าพยากรณ์จากส�านกัแห่งสมเดจ็พระพทุธเจ้าพระองค์หนึง่ ซ่ึง

เสด็จมาอุบติัตรัสในโลกในสมยันัน้ว่า จกัได้เป็นพระพทุธเจ้าอย่างเทีย่งแท้แน่นอน ครัน้ได้รบัพยากรณ์เป็นครัง้แรกส�าเรจ็เป็นพระนิยตโพธิสตัว์แล้ว พระองค์ก็

ต้องใช้เวลาสร้างสมบ่มพระโพธิญาณให้แก่กล้าอีกไปถึงการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า, ดูรายละเอียดใน พระธรรมธีราชมหามุนี (วิลาศ ญาณวโร), โลกนาถทีปนี, 

(กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์ดอกหญ้า, ๒๕๓๓) หน้า ๑๕–๑๖, บรรจบ บรรณรุจิ, พระโพธิสัตว์ในนิกายเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๒๙), 

หน้า ๘๒–๘๗, บรรจบ บรรณรุจิ, พุทธประวัติ: ประสูติ – ตรัสรู้, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๗–๙.

๔๐๒



402 403
การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

 การสร้างบารมีนีเ้อง เป็นสิง่ทีพ่ระโพธิสตัว์ทัง้หลายทีต้่องการตรสัรูใ้นอนาคตต้องบ�าเพ็ญอยูต่ลอดเวลา 

ดังเช่น พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะ พระองค์บ�าเพ็ญบารมี

เป็นพระโพธิสัตว์ประเภทมีปัญญามากกว่าศรัทธา พระองค์ได้ทรงใช้ปัญญามากกว่าสัทธาใช้เวลาในการบ�าเพ็ญ

บารมีน้อยกว่าพระโพธิสัตว์ประเภทอื่น สร้างบารมีมาถึง ๒๐ อสงไขยกับอีก ๑๐๐,๐๐๐ กัปป์ จึงได้ตรัสรู้อนุตต

รสัมมาสัมโพธิญาณ พระโพธิสัตว์ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อน ๆ 

นบัชาตไิม่ถ้วน ด้วยจิตทีค่ดิว่า “เราตรสัรูแ้ล้วจะให้ผูอ่ื้นตรสัรูด้้วย เราพ้นแล้วจะให้ผูอ่ื้นพ้นด้วย เราข้ามได้แล้วจะ

ให้ผูอ้ืน่ข้ามได้ด้วย” ๔๖๐ อดุมคตขิองพระโพธสิตัว์มุ่งสู่การตรัสรู้อนตุตรสัมมาสัมโพธญิาณอันเป็นของพระพุทธเจ้า 

ไม่ยอมบรรลุโพธิญาณอย่างรวดเร็วอันมีการตั้งปณิธานมุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ๔๖๑ ในสมัยที่พระองค์บ�าเพ็ญ

บารมเีป็นพระโพธสิตัว์นัน้ พระองค์ทรงบ�าเพญ็บารมด้ีวยความยากล�าบากนานนบัด้วยอสงไขย และพระองค์ทรง

พบพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหมด ๕๑๒,๐๒๗ พระองค์ ส�าหรับช่วงระยะเวลากายวจีปณิธานนั้น พระองค์ได้พบกับ

พระพุทธเจ้า ๒๗ พระองค์ แต่ได้รับพุทธพยากรณ์เพียง ๒๔ พระองค์ โดยพระองค์ทรงได้รับพุทธพยากรณ์ในยุค

สารมณัฑกัปจากพระทปัีงกรพทุธเจ้าเป็นพระองค์แรก ขณะนัน้พระองค์เสวยพระชาตเิป็นสเุมธดาบส ในกาลต่อมา

โลกในยคุนีเ้รยีกว่า ภัททกปั เพราะมพีระพทุธเจ้าเสดจ็เกิดสืบสายตดิต่อกนัถงึ ๕ พระองค์ ซึง่ไม่เคยปรากฏว่าได้มี

มาแล้วในยุคใดของโลกเลย เจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๔ หลังจากนั้น โลกก็จะย่างเข้า ยุคพุทธันดร

คือ ยุคท่ีโลกว่างจากพระพุทธเจ้า และค�าสอนของพระพุทธเจ้า เป็นยุคท่ีไม่ว่างจากพระพุทธศาสนา ไปจนถึง

พระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้าองค์ที่ ๕ จะมาบังเกิดขึ้นในอนาคต ๔๖๒

 ในสมัยที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์สุเมธดาบสนั้น พระองค์ทรงทอดตนเป็นสะพานให้

พระพทุธเจ้าทปัีงกรพร้อมด้วยพระสาวกสีแ่สนพระองค์ทรงด�าเนินผ่านทางทีเ่ป็นเปือกตมข้ามไป ๔๖๓ พระพุทธเจ้า

ทีปังกรทรงพยากรณ์ว่า “ด้วยแสนกัปแต่กัปนี้ พระโพธิสัตว์สุเมธดาบสนี้จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ...ดาบสนี้

จักเป็นพระพุทธเจ้าในโลกพระนามว่าโคดม...” ๔๖๔ จากนั้น พระโพธิสัตว์ยังได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า

พระนามว่า กสัสป นบัเป็นจ�านวนถงึ ๒๔ พระองค์ ใช้เวลาทัง้หมด ๔ อสงไขยก�าไรอีกแสนกปั ตลอดเวลาทีผ่่านมา

ได้เลือกเฟ้นพุทธการกธรรมบ�าเพ็ญบารมี นับภพชาติไม่ถ้วนตราบจนมาถึงชาติที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร 

นับเป็นชาติสุดท้ายแห่งการบ�าเพ็ญบารมีครบบริบูรณ์ และเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตจากพระชาติที่เป็นพระ

เวสสันดรแล้ว ได้ไปอุบัติในสวรรค์ชั้นดุสิต ชื่อว่า เสตเกตุเทพบุตร รอกาลอันสมควรที่จะตรัสรู้ อานิสงส์แห่งการ

บ�าเพญ็บารมขีองพระโพธสิตัว์ทัง้หลาย พระพทุธองค์ทรงสรรเสริญว่า พระโพธสัิตว์บริบรูณ์พร้อมด้วยธรรมสโมธาน 

๘ ประการ ๔๖๕ และไม่ไปสู่อภัพพฐาน ๔๖๖

 พระพทุธเจ้านามว่าสมณโคดม พระองค์ทรงเป็นพระโพธสิตัว์ผูบ้�าเพญ็ธรรมครบถ้วนแล้วย่อมได้รบัผล 

คือ บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญานประเภท ปัญญาธิกะ เพราะก�าลังพระปัญญินทรีย์แรงกล้า พระองค์ทรงพิจารณา

 ๔๖๐ ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๒๘/๖๔๙., ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๑๘/๑๘๒.

 ๔๖๑ ประพจน์ อัศววิรุฬหการ, ผศ.ดร., โพธิสัตวจรรยา: มรรคาเพื่อมหาชน, (กรุงเทพมหานค: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๒๓๑.

 ๔๖๒ บรรจบ บรรรุจิ, พระโพธิสัตว์สิทธัตถะกับพระพุทธเจ้าในอดีต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาบรรณาคาร กองบริการ

การศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า ๓.

 ๔๖๓ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๔๖๓/๕๑๕., ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๓๖๓/๕๐๒.

 ๔๖๔ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๑๖๔-๑๖๖/๑๕๗.

 ๔๖๕ ขุ.จริยา.อ. (ไทย) ๙/๓/-/๕๘๐-๕๘๓., ขุ.พุทธ.อ. (ไทย) ๙/๒/-/๖๙๐.

 ๔๖๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๖/๓๐๓.

๔๐๓
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ในการบ�าเพญ็ปัญญาบารม ีมองเหน็อานสิงส์ของปัญญาว่าทานจะบริสุทธิก์ด้็วยปัญญา ศีลจะบริสุทธิก์ด้็วยปัญญา 

ภาวนาจะบรสิทุธิก์ด้็วยปัญญา กเิลสทัง้หลายจะหมดกด้็วยปัญญา ก�าลังอะไรจะเสมอด้วยก�าลงัของปัญญา เพราะ

ไม่มบีคุคลหมูใ่ดไม่ต้องการมปัีญญา ฉะนัน้ พงึสัง่สมปัญญาบารมีเถิดเพราะปัญญาเป็นอาวุธในการก�าจดักเิลสทัง้หลาย ๔๖๗

ดงัพุทธพจน์ว่า “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” ๔๖๘ “การได้มาซ่ึงสพัพญัญุตญาณกต้็องอาศยัปัญญา” ๔๖๙

 ผูป้รารถนาความเป็นพระพทุธเจ้านัน้ย่อมบ�าเพ็ญบารมธีรรมหนกัแน่นด้วยน�า้ใจเดด็เดีย่วมัน่คง ไม่ว่า

จกัเสวยพระชาติเป็นอะไรก็ตาม ย่อมจะมีน�า้ใจสมาทานม่ันคงยิง่ในการประกอบการอันเป็นกศุลกรรมแล้ว กท็�าให้

เพิม่ความพยายามมากยิง่ขึน้โดยไม่เหน็แก่ความเหนือ่ยพระวรกาย ไม่ว่าจะม ีสมณะ พราหมณ์ อินทร์ พรหม ยมยกัษ์ 

หรอืใคร ๆ ทีม่จีติคดิจะทดลองด้วยอบุายให้พระพทุธเจ้าละเสียซึง่กศุลสมาทาน ก็มอิาจจะท�าได้ส�าเรจ็เลย ๔๗๐

 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการบ�าเพ็ญบารมีและการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของ

พระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะตามที่มีจารึกในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท คัมภีร์ชั้นอรรถกถา คัมภีร์พิเศษ 

ปกรณ์วิเสส และต�าราวิชาการพระพุทธศาสนาเถรวาท ที่เสนอเร่ืองราวพุทธประวัติ การบ�าเพ็ญบารมีของ

พระพทุธเจ้าสมณโคดม ว่าบรมโพธสัิตว์ประเภทปัญญาธกิะ ใช้ระยะเวลาสัง่สมบารมเีพ่ือบรรลอุนตุตรสมัมาสมัโพธิ

ญาณเรว็กว่าปฏปิทาประเภทอืน่อย่างไร การปฏบัิติใดของโพธสิตัว์ประเภทปัญญาธิกะเป็นการปฏบิตัเิพือ่บ�าเพ็ญ

ปัญญาบารมี รวมทั้งศึกษาวิธีการปฏิบัติในพระชาติสุดท้ายเพื่อเข้าสู่การบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระ

สมณโคดมพุทธเจ้าเป็นอย่างไร และเพ่ือให้ทราบถึงเบื้องหลังความเป็นมาว่า กว่าจะส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้าองค์

ปัจจุบันในพุทธสมัยนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ว่า พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้ยากในโลก

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาการบ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ประเภทปัญญาธิกะ

 ๒.๒ เพื่อศึกษาการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในพระพุทธศาสนา

 ๒.๓ เพ่ือศึกษาการบ�าเพ็ญบารมีและการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าประเภท

ปัญญาธิกะ

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาการปฏิบัติธรรมและการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าสมณโคดม การ

วิจยัครัง้นีเ้ป็นการวจัิยเซงิเอกสาร (Documentary Research) โดยมุง่ศึกษาวเิคราะห์ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัเนือ้หา

ของการปฏบิตัธิรรมและการบรรลอุนตุตรสมัมาสมัโพธญิาณของพระพุทธเจ้าสมณโคดมแล้วน�ามาสรปุบรรยายเชิง

พรรณนา ดังนี้

 ๓.๑ ศึกษาเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ คัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ คัมภีร์พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาภาษาไทยแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑ พร้อมทั้งอรรถกถา ฎีกา และปกรณ์วิเสสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

 ๔๖๗ สุรีย์ มีผลกิจ, พุทธประวัติ, (กรุงเทพมหานคร: คอมฟอร์ม, ๒๕๕๑), หน้า ๑.

 ๔๖๘ ส�.ส. (ไทย) ๑๕/๑๓/๑๓.

 ๔๖๙ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๕/๖๑., ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๓๓/๖.

 ๔๗๐ พระเทพมุนี (วิลาส ญาณวโร), มุนีนาถทีปนี, (กรุงเทพมหานคร: ดอกหญ้ ๒๕๔๕), หน้า ๒๗-๒๘.

๔๐๔
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เป็นต้น เพื่อเป็นการขยายความในเนื้อหาเพิ่มเติมจากคัมภีร์พระไตรปิฎก ให้มีความละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น

 ๓.๒ ศกึษาเอกสารชัน้ทตุยิภมู ิ(Secondary Source) ได้แก่ หนงัสอื เอกสาร ต�ารา ผลงานทางวชิาการ

และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คัมภีร์วิสุทธิมรรค คัมภีร์มหาสติปัฏฐาน คัมภีร์พุทธวงศ์ คัมภีร์สัมภารวิบาก 

มุนีนาถทีปนี พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นต้น

 ๓.๓ น�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารชั้นปฐมภูมิและช้ันทุติยภูมิ มาสรุปเรียบเรียงแบบบรรยาย

เชิงพรรณนาและตรวจสอบความถูกต้อง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญด้านวิปัสสนาภาวนา

เกิดเป็นรูปแบบองค์ความรู้ใหม่

  ๓.๔ น�าข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วมาปรับปรุง แก้ไข เรียบเรียง แบบบรรยายเชิงพรรณนาแล้วน�าเสนอ

เป็นวิทยานิพนธ์

๔. สรุปผลการวิจัย
 จากการศกึษาวจิยัคร้ังนีเ้มือ่แบ่งตามวตัถปุระสงค์สามารถสรปุผลการวจิยัตามรายละเอียดดงัต่อไปนี้

 ๔.๑ การบ�าเพญ็บารมีของพระโพธสิตัว์ประเภท ปัญญาธกิะ โดยที ่บารม ีหมายถงึ คุณความดท่ีีบ�าเพ็ญ

อย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง, บารมีที่ พระโพธิสัตว์ต้องบ�าเพ็ญให้ครบบริบูรณ์ จึงจะบรรลุโพธิญาณ 

เป็นพระพุทธเจ้า ซ่ึงพระโพธสิตัว์ม ี๓ ประเภทได้แก่ ๑) พระโพธสิตัว์ประเภท ปัญญาธกิะ (ยิง่ด้วยปัญญา) หลงัพทุธ

พยากรณ์จะบ�าเพญ็บารมีอยู ่๔ อสงไขย แสนมหากปั ๒) พระโพธสิตัว์ประเภทสทัธาธกิะ (ยิง่ด้วยศรทัธา) หลงัพทุธ

พยากรณ์จะบ�าเพ็ญบารมีอยู่ ๘ อสงไขย แสนมหากัป ๓) พระโพธิสัตว์ประเภท วิริยาธิกะ (ยิ่งด้วยวิริยะ) หลังพุทธ

พยากรณ์จะบ�าเพ็ญบารมีอยู่ ๑๖ อสงไขย แสนมหากัป คุณสมบัติของมนุษย์ปุถุชนปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั้น 

มีพื้นฐานพัฒนาจิตจาก ปุถุชนธรรมดา ให้เป็นกัลยาณปุถุชน (ปุถุชนที่ดี) จนถึงเป็นพระโพธิสัตว์ มนุษย์จ�าพวกนี้

เป็นคนมสีนัดานดี จิตใจงามมีศลีธรรมประจ�าตน อตุสาหะบ�าเพ็ญกศุลอยูเ่นอืงนติย์ และผูท่ี้มุง่เป็นพระพทุธเจ้าคอื

ผูม้นี�า้ใจองอาจเด็ดเด่ียวกล้าหาญ จึงควรทีจ่ะปรารถนาเป็นพระโพธสิตัว์ สร้างบารมเีพ่ือจะได้ตรสัรู้พระปรมาภเิษก

สัมโพธิญาณได้ ดังนั้น ท่านผู้มีปรารถนาซึ่งพระพุทธภูมินั้น จะต้องเป็นผู้มีน�้าใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเพียงใด ถ้ามีน�้า

ใจอ่อนแอ มีความกลัวตายมากกว่าพระโพธิญาณแล้ว ก็ไม่มีทางที่จะได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าได้เลย และ

ต้องมีคุณสมบัติ คือ ธรรมสโมธาน ๘ ประการ และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วย พระ

นิยตโพธิสัตว์ เมื่อได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่า เป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะบรรลุพระ

โพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ย่อมได้รับอานิสงส์แห่งการบ�าเพ็ญบารมีอยู่ตลอด ในขณะที่ยังต้องอยู่ใน

วัฏสงสารเพื่อสั่งสมอบรมพระบารมีให้ครบสมบูรณ์ โดยจะไม่อยู่ในฐานะอภัพฐานะ ๑๘ ประการ คุณธรรมที่จะ

ท�าให้เป็นพระพุทธเจ้า คือ พุทธการกธรรม มี ๑๐ ประการ คือ ๑. ทาน การให้ การเสียสละเพื่อช่วยเหลือมวล

มนุษย์สรรพสัตว์ ๒. ศีล ความประพฤติถูกต้องสุจริต ๓. เนกขัมมะ ความปลีกออกจากกามได้ ไม่เห็นแก่การเสพ

บ�าเรอ, การออกบวช ๔. ปัญญา ความรอบรู้ เข้าถึงความจริง รู้จักคิดพิจารณาแก้ไขปัญหาและด�าเนินการจัดการ

ต่าง ๆ ให้ส�าเร็จ ๕. วิริยะ ความเพียรแกล้วกล้า บากบั่นท�าการงาน ไม่ทอดทิ้งธุระหน้าที่ ๖. ขันติ ความอดทน 

ควบคุมตนอยู่ได้ใน ธรรม ในเหตุผล และในแนวทางเพื่อจุดหมายอันชอบ ไม่ยอมลุอ�านาจกิเลส ๗. สัจจะ ความ

จริง ชื่อสัตย์ จริงใจ จริงจัง ๘. อธิษฐาน ความตั้งใจมั่น ตั้งจุดหมายไว้ดีงาม ชัดเจนและมุ่งไปอย่างเด็ดเดี่ยวแน่ว

แน่ ๙. เมตตา ความรัก ความปรารถนาดี คิดเกื้อกูลหวังให้สรรพสัตว์อยู่ดีมีความสุข ๑๐. อุเบกขา ความวางใจ

เป็นกลาง อยู่ในธรรม เรียบสงบ สม�่าเสมอ ไม่เอนเอียง ไม่หวั่นไหวไป ด้วยความยินดียินร้ายชอบชังหรือแรง 

๔๐๕
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เย้ายวนยั่วยุใด ๆ การบ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ประเภท ปัญญาธิกะ นั้น ต้องบ�าเพ็ญ บารมี อุปบารมี และ

ปรมัตถบารมี ด้วยปัญญา คือ การบ�าเพ็ญบารมีอย่างมีปัญญา 

 ๔.๒ เมือ่มนษุย์ผูห้นึง่ต้ังความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องตัง้มโนปณธิาน วจปีณธิาน และกาย

วจปีณธิาน พร้อมกับสัง่สมท�าความดีเป็นพระอนยิตโพธสิตัว์ทีย่งัไม่มแีน่นอนว่าจะตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้าได้หรอืไม่ 

และต้องส่ังสมบารมีเพิ่มโดยท�า ธรรมสโมธาน ๘ อันเปรียบเสมือนประดุจยานพาหนะน�าพาพระอนิยตโพธิสัตว์ 

ไปสู่ ความเป็นพระนิยตโพธิสัตว์ ให้สมบูรณ์แล้วได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง 

ว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนในอนาคตกาล ในกรณีของ สุเมธดาบส ได้พบ และ รับพุทธพยากรณ์ 

ครั้งแรกจากพระทีปังกรพุทธเจ้า และ ครั้งสุดท้าย ครั้งที่ ๒๔ จากพระกัสสปพุทธเจ้าว่าจะตรัสรู้เป็นพระโคตม

พทุธเจ้าในอนาคต ความเป็นพระพทุธเจ้าทัง้หลายนัน้มี คุณสมบตัเิฉพาะ ๑๓ ประการ และคณุลกัษณะเฉพาะ ๑๑ 

ประการครบซึ่งพระอรหันต์สาวกทั่วไปมีไม่ครบ เช่น การเป็นผู้ตรัสรู้เองได้โดยชอบด้วยพระองค์เองและสอนให้

ผูอ้ืน่รูต้าม ต้องเคยบ�าเพญ็พทุธการกธรรม ๑๐ มีทศพลญาณ มฉีฬาสาธารณญาณ ๖ ความเป็นผูม้มีหาปรุสิลักษณะ 

๓๒ และอนพุยญัชนะ ๘๐ มนีพิพานเป็นเป้าหมายสงูสดุของพระพุทธองค์ในพระพุทธศาสนา การสัง่สมบารมขีอง

พระโพธิสัตว์สิทธัตถะในอดีต ที่กล่าวถึงนับตั้งแต่พระทีปังกรพุทธเจ้าถึงพระกัสสปพุทธเจ้า สามารถสรุปได้ ดังนี้

 ๑) พระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ชายและอดีตต้องได้เคยรับพุทธพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่าง

แน่นอนจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ 

 ๒) พระพุทธเจ้าต้องอุบัติและตรัสรู้ในชมพูทวีปและต้องเป็นตระกูลกษัตริย์หรือพราหมณ์เท่านั้น 

 ๓) พระพุทธเจ้ามีเพียงคราวละหนึ่งพระองค์เท่านั้น 

 ๔) การตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในตอนแรกเป็นแบบในใจ (มโนปณิธาน) ต่อมาเป็นแบบ 

วจีปณิธาน และกายวจีปณิธาน ตามล�าดับ 

 ๕) การจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ ในอดีตต้องเคยสั่งสมบารมี ๑๐ ใน ๓ ระดับ คือบารมี ๓๐ ทัศ และ

ใช้ระยะเวลานานนับหลายอสงไขยกัป 

 ๖) การจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ ในอดีตต้องเคยบริจาค บุตร ธิดา และภรรยา เพื่อสั่งสมบารมี ๓๐ ทัศ

ให้สมบูรณ์

 ๗) ปัญญาของพระโพธิสัตว์ทั้งที่เป็นสุตมยปัญญาและจินตามยปัญญา รวมทั้ง ภาวนามยปัญญา 

ที่พระโพธิสัตว์บ�าเพ็ญมาในชาติอื่น ๆ ซึ่งท่านท�าให้เกิดมีแล้วน�าไปช่วยเหลือผู้อื่น

 ๘) ความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นมี คุณสมบัติเฉพาะ ๑๓ ประการ และคุณลักษณะเฉพาะ ๑๑ 

ประการครบซ่ึงพระอรหันต์สาวกทั่วไปมีไม่ครบ เช่น การเป็นผู้ตรัสรู้เองได้โดยชอบด้วยพระองค์เองและสอน

ให้ผูอ่ื้นรูต้าม ต้องเคยบ�าเพญ็พทุธการกธรรม ๑๐ มทีศพลญาณ มีฉฬาสาธารณญาณ ๖ ความเป็นผู้มีมหาปริุสลักษณะ

๓๒ และอนุพยัญชนะ ๘๐ มีนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธองค์ในพระพุทธศาสนา

 ๔.๓ ผู้ก�าลังบ�าเพ็ญบารมี ๑๐ ใน ๓ ระดับหรือเรียกว่าบารมี ๓๐ ทัศ เพื่อให้ได้ครบนั้นต้องเป็นพระ

นิยตโพธสิตัว์ทัง้หลายทีไ่ด้รบัค�าพทุธพยากรณ์จากพระพทุธเจ้าองค์ก่อนมาแล้วซ่ึงก็เป็นการท�าธรรมสโมธาน ๘ ได้

ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและก�าลังบ�าเพ็ญบารมี ๑๐ ใน ๓ ระดับให้ครบถ้วนเมื่อสั่งสมบ�าเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศสมบูรณ์

แล้ว พระนยิตโพธสิตัว์กเ็สด็จสถติอยูส่วรรค์ชัน้ดุสติเพือ่รอการตรสัรู้โดยมเีหล่าเทพดาอัญเชิญให้อบุตัเิพ่ือการตรสัรู้ 

แต่ก่อนจะอบุตัพิระนยิตโพธิสตัว์จะพจิารณา มหาวโิลกนะ ๕ อนัเป็นการตรวจดอูนัยิง่ใหญ่ให้ครบ ๕ ประการก่อน

จะตดัสินพระทยัประธานปฏญิาณรบัอาราธนาของเหล่าเทพยดาว่าจะจตุจิากสวรรค์ช้ันดสิุต ไปอุบติัในโลกมนษุย์

๔๐๖
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ในชาตสุิดท้ายโดยมมีหาปรุสิลกัษณะ ๓๒ ประการ แล้วทรงเสดจ็ออกผนวชและบ�าเพ็ญเพียรได้ตรสัรูใ้นอรยิสัจ ๔ 

สิง่เดยีวกนัของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย ในวถิีสู่ความเปน็พระพุทธเจ้าประเภทพระปัญญาธิกพทุธเจา้ แบบมอีินทรีย

ธรรมเป็นตัวน�าในการตรัสรู้ธรรมโดยใช้ปัญญามากกว่าศรัทธา เพราะพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีปัญญาสูง ท�าให้ผู้อื่น

ศรัทธาเลื่อมใส และได้กระท�ากิจอันเป็นประโยชน์และใช้เวลาการบ�าเพ็ญบารมีน้อยกว่าพระโพธิสัตว์ประเภทอื่น

ทั้งหมด ที่มาหรือเหตุแห่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะโดยสืบทราบ การบ�าเพ็ญบารมีจากใน

อดีตพระชาติของพระพุทธองค์ ข้อมูลดังกล่าว ปรากฏในกลุ่มค�าสอนประเภทชาดก มีปรากฏเป็นเนื้อเรื่องต่างๆ 

๕๔๗ เรื่อง จัดเป็นกลุ่มเรื่องสั้น เป็นล�าดับไปจนถึงเนื้อเรื่องที่มีความยาวมาก ชาดก ๑๐ เรื่องสุดท้ายที่มีความ

ยาวมาก คือ มหานิบาตชาดก รู้เป็นที่รู้จักในชื่อ ทศชาติชาดก ชาดกที่มีความยาวมากนี้ มุ่งเน้นแสดงถึงเรื่องราว 

การบ�าเพ็ญบารมี ใน ๑๐ ประการ เนื้อเรื่องที่มุ่งแสดงถึงการบ�าเพ็ญปัญญาบารมี คือ มโหสถชาดก ซึ่งท�าให้การ

บ�าเพ็ญปัญญา เห็นชัดเป็นรูปธรรม อาทิเช่น ความใฝ่ศึกษา ส�าเร็จการศึกษาแม้ยังเยาว์ ริเริ่มก่อสร้างและพัฒนา

พืน้ทีเ่พือ่ประโยชน์เป็นสาธารณะ มีไหวพรบิในการแก้ปัญญาหาต่างๆ และใช้ความสามารถต่างๆ ในการคลีค่ลาย

ข้อขัดแย้ง สร้างประโยชน์สุขให้แก่สังคมเป็นวงกว้าง โดยเข้ารับราชการแม้วัยเยาว์ เป็นต้น นอกจาก ๑๐ ชาติ 

ในทศชาติชาดก แล้วในชาดกอื่น อีก ๕๓๗ ชาติ สามารถแจกแจงลงในบารมี ๑๐ ประการ ได้ จากการแจกแจง

ชาดก ๕๔๗ เรื่อง ลงใน บารมี ๑๐ ทัศ ในงานวิจัย “วิเคราะห์การบ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในนิบาตชาดก” 

โดย รศ.พัฒน์ เผ็งพลา ปรากฏว่า มีชาดกหลายเรื่องจัดลงในหมวด ปัญญาบารมี อยู่ถึง ๒๕๖ ชาดก จากการ

วเิคราะห์นี ้ผูว้จัิยเหน็ว่า เป็นข้อบ่งชีไ้ด้ว่า พระพทุธเจ้าประเภท ปัญญาธกิะ ได้บ�าเพญ็บารมโีดยมปัีญญาเป็นตัวน�า 

เพราะจากชาดก ๕๔๗ ชาดก ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้กว่าครึ่ง นับเป็นส่วนบ�าเพ็ญปัญญาบารมีการตรัสรู้ของ

พระพุทธเจ้าประเภท ปัญญาธิกะ จากการศึกษาพุทธประวัติในพุทธวงศ์ปรากฏรายพระนาม พระพุทธเจ้าในอดีต

ที่มีรายละเอียดแสดงไว้ จ�านวน ๒๕ พระองค์ มีระบุระยะเวลาบ�าเพ็ญบารมี ๖ พระองค์ ปรากฏข้อมูลไว้ใน ๒ 

ลักษณะคือ ๔ อสงไขยแสนกัป และ ๑๖ อสงไขยแสนกัป อีก ๑๙ พระองค์ ไม่ปรากฏ ระยะเวลาบ�าเพ็ญบารมี 

๔ อสงไขยแสนกปั ได้แก่ พระพทุธเจ้าโสภติะ พระพทุธเจ้านารทะ และพระพทุธเจ้าโคตม จดัได้ว่าเป็นพระพุทธเจ้า

ประเภท ปัญญาธกิะ โดยพจิารณาจากระยะเวลาการบ�าเพญ็บารมี แต่ทว่าไม่สามารถสรุปว่า มีเพียง ๓ พระองค์ ที่

เป็นพระพุทธเจ้าประเภท ปัญญาธิกะ เพราะจากรายพระนามอีก ๑๙ พระองค์ ที่ไม่ปรากฏระยะเวลาการบ�าเพ็ญ

บารม ีจงึไม่สามารถจดัเกณฑ์ด้วยระยะเวลาการบ�าเพ็ญบารมีกบัอีก ๑๙ พระองค์ได้ จากการค้นคว้าหลักเกณฑ์ใน

การระบุประเภทพระพุทธเจ้า ยังมีปรากฏแนวคิดอื่นๆ อยู่อีก คือ เกณฑ์จากอายุขัยพระพุทธเจ้า เกณฑ์ดังกล่าว

พิจารณาจากช่วงอายุพระพุทธเจ้า คือ ๑๐๐ ปี ถึง ๑๐๐,๐๐๐ ปี พระพุทธเจ้าประเภท ปัญญาธิกะ มีอายุขัย 

ในช่วง ๑๐๐ ปี ถึง ๑๐,๐๐๐ ปี ซึ่งเป็นแนวคิดที่เชื่อว่า อายุขัยของพระพุทธเจ้ามีความสอดคล้องกับระยะเวลา

การบ�าเพ็ญบารมี คือ บ�าเพ็ญบารมีมายาวนานย่อมมีอายุขัยที่ยาวนาน แต่แนวคิดนี้ ขัดแย้งกับข้อมูล พระพุทธ

ประวตัขิองพระพทุธเจ้าโสภติะและพระพทุธเจ้านารทะ ปรากฏระยะเวลาบ�าเพ็ญบารม ี๔ อสงไขยแสนกปั มอีายุ

ขัย ๙๐,๐๐๐ ปี ขัดกับหลักการจากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า อายุขัยของพระพุทธเจ้าประเภท ปัญญาธิกะ ไม่

สอดคล้องกับระยะเวลาบ�าเพ็ญบารมี

 

๔๐๗
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๕. สรุป
 จากการวิจัย พบว่า การบ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ประเภทปัญญาธิกะ (ยิ่งด้วยปัญญา) หลังพุทธ

พยากรณ์จะบ�าเพ็ญบารมีอยู่ ๔ อสงไขย แสนมหากัป คุณสมบัติของมนุษย์ปุถุชนปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั้น 

มีพื้นฐานพัฒนาจิตจาก ปุถุชนธรรมดา ให้เป็นกัลยาณปุถุชน (ปุถุชนที่ดี) จนถึงเป็นพระโพธิสัตว์ มนุษย์จ�าพวกนี้

เป็นคนมสีนัดานด ีจติใจงามมีศลีธรรมประจ�าตน อตุสาหะบ�าเพ็ญกศุลอยูเ่นอืงนติย์ และผูท้ีมุ่ง่เป็นพระพทุธเจ้าคอื

ผูม้นี�า้ใจองอาจเดด็เด่ียวกล้าหาญ จึงควรทีจ่ะปรารถนาเป็นพระโพธสิตัว์ สร้างบารมเีพ่ือจะได้ตรสัรูพ้ระปรมาภเิษก

สัมโพธิญาณได้ ดังนั้น ท่านผู้มีปรารถนาซึ่งพระพุทธภูมินั้น จะต้องเป็นผู้มีน�้าใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเพียงใด และ

พระนิยตโพธิสัตว์ เมื่อได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ว่าเป็นผู้เท่ียงแท้ที่จะบรรลุ

พระโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ย่อมได้รับอานิสงส์แห่งการบ�าเพ็ญบารมีอยู่ตลอด ในขณะที่ยังต้องอยู่

ในวัฏสงสารเพื่อสั่งสมอบรมพระบารมีให้ครบสมบูรณ์ โดยจะไม่อยู่ในฐานะ อภัพฐานะ ๑๘ ประการ คุณธรรมที่

จะท�าให้เป็นพระพุทธเจ้าคือ พุทธการกธรรม มี ๑๐ ประการ คือ (๑) ทาน การให้ การเสียสละเพื่อช่วยเหลือมวล

มนุษย์สรรพสัตว์ (๒) ศีล ความประพฤติถูกต้องสุจริต (๓) เนกขัมมะ ความปลีกออกจากกามได้ ไม่เห็นแก่การเสพ

บ�าเรอ, การออกบวช (๔) ปัญญา ความรอบรู้ เข้าถึงความจริง รู้จักคิดพิจารณาแก้ไขปัญหาและด�าเนินการจัดการ

ต่าง ๆ ให้ส�าเร็จ (๕) วิริยะ ความเพียรแกล้วกล้า บากบั่นท�าการงาน ไม่ทอดทิ้งธุระหน้าที่ (๖) ขันติ ความอดทน 

ควบคุมตนอยู่ได้ในธรรมในเหตุผล และในแนวทางเพื่อจุดหมายอันชอบ ไม่ยอมลุอ�านาจกิเลส (๗) สัจจะ ความ

จริง ชื่อสัตย์ จริงใจ จริงจัง (๘) อธิษฐาน ความตั้งใจมั่น ตั้งจุดหมายไว้ดีงาม ชัดเจนและมุ่งไปอย่างเด็ดเดี่ยวแน่ว

แน่ ๙. เมตตา ความรัก ความปรารถนาดี คิดเกื้อกูลหวังให้สรรพสัตว์อยู่ดีมีความสุข (๑๐) อุเบกขา ความวางใจ

เป็นกลาง อยู่ในธรรม เรียบสงบ สม�่าเสมอ ไม่เอนเอียง ไม่หวั่นไหวไป ด้วยความยินดียินร้ายชอบชังหรือแรง เย้า

ยวนยัว่ยใุด ๆ  การบ�าเพญ็บารมขีองพระโพธสิตัว์ประเภทปัญญาธกิะ นัน้ต้องบ�าเพ็ญ บารม ีอปุบารม ีและปรมตัถ

บารม ีด้วยปัญญา คอื การบ�าเพญ็บารมอีย่างมผีูม้ปัีญญาพระโพธสัิตว์ประเภท อุคฆฏิตญัญโูพธสัิตว์ เม่ือตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้าแล้วเรียกว่า พระปัญญาธิกพุทธเจ้า ได้แก่ พระโพธิสัตว์ประเภทมี ปัญญามากกว่าศรัทธา ใช้เวลาใน

การบ�าเพ็ญบารมีน้อยกว่า พระโพธิสัตว์ประเภทอื่นทั้งหมด ระยะเวลาการสั่งสมบารมี ๓ ระยะรวม ๒๐ อสงไขย

หนึ่งแสนมหากัป ได้พบพระพุทธเจ้า ๕๑๒,๐๒๗ พระองค์

 การบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในพระพุทธศาสนา พบว่า เมื่อมนุษย์ผู้หนึ่งตั้งความปรารถนาจะ

เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องตั้งมโนปณิธาน วจีปณิธาน และกายวจีปณิธาน พร้อมกับสั่งสมท�าความดีเป็นพระอนิยต

โพธิสัตว์ที่ยังไม่มีแน่นอนว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้หรือไม่ และต้องสั่งสมบารมีเพิ่มโดยท�า ธรรมสโมธาน ๘ 

อันเปรียบเสมือนประดุจยานพาหนะน�าพาพระอนิยตโพธิสัตว์ ไปสู่ความเป็นพระนิยตโพธิสัตว์ ให้สมบูรณ์แล้วได้

รับพทุธพยากรณ์จากพระพทุธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึง่ ว่าจะตรสัรูเ้ป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนในอนาคตกาล 

ในกรณขีอง สเุมธดาบส ได้พบ และ รบัพทุธพยากรณ์ ครัง้แรกจากพระทปัีงกรพุทธเจ้า และครัง้สดุท้าย ครัง้ที ่๒๔ 

จากพระกัสสปพทุธเจ้าว่าจะตรสัรูเ้ป็นพระโคตมพทุธเจ้าในอนาคต ความเป็นพระพุทธเจ้าทัง้หลายนัน้ มี คุณสมบตัิ

เฉพาะ ๑๓ ประการ และคุณลักษณะเฉพาะ ๑๑ ประการครบ ซึ่งพระอรหันต์สาวกทั่วไปมีไม่ครบ เช่น การเป็น

ผู้ตรัสรู้เองได้โดยชอบด้วยพระองค์เองและสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม ต้องเคยบ�าเพ็ญพุทธการกธรรม ๑๐ มีทศพลญาณ 

มีฉฬาสาธารณญาณ ๖ ความเป็นผู้มีมหาปุริสลักษณะ ๓๒ และอนุพยัญชนะ ๘๐ มีนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุด

ของพระพุทธองค์ในพระพุทธศาสนา การสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตว์สิทธัตถะในอดีตที่กล่าวถึง นับตั้งแต่พระ

ทีปังกรพุทธเจ้าถึงพระกัสสปพุทธเจ้า สามารถสรุปได้ ดังนี้

๔๐๘
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 ๑) พระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ชายและอดีตต้องได้เคยรับพุทธพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่าง

แน่นอนจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ 

 ๒) พระพุทธเจ้าต้องอุบัติและตรัสรู้ในชมพูทวีปและต้องเป็นตระกูลกษัตริย์หรือพราหมณ์เท่านั้น 

 ๓) พระพุทธเจ้ามีเพียงคราวละหนึ่งพระองค์เท่านั้น 

 ๔) การต้ังความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในตอนแรกเป็นแบบในใจ (มโนปณิธาน) ต่อมาเป็นแบบ 

วจีปณิธาน และกายวจีปณิธาน ตามล�าดับ 

 ๕) การจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ ในอดีตต้องเคยสั่งสมบารมี ๑๐ ใน ๓ ระดับ คือบารมี ๓๐ ทัศ และใช้

ระยะเวลานานนับหลายอสงไขยกัป 

 ๖) การจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ ในอดีตต้องเคยบริจาค บุตร ธิดา และภรรยา เพื่อสั่งสมบารมี ๓๐ ทัศ

ให้สมบูรณ์

 ๗) ปัญญาของพระโพธสิตัว์ทัง้ทีเ่ป็นสตุมยปัญญาและจนิตามยปัญญา รวมทัง้ ภาวนามยปัญญาท่ีพระ

โพธิสัตว์บ�าเพ็ญมาในชาติอื่น ๆ ซึ่งท่านท�าให้เกิดมีแล้วน�าไปช่วยเหลือผู้อื่น

 ๘) ความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้น มี คุณสมบัติเฉพาะ ๑๓ ประการ และคุณลักษณะเฉพาะ ๑๑ 

ประการครบ ซึ่งพระอรหันต์สาวกทั่วไปมีไม่ครบ เช่น การเป็นผู้ตรัสรู้เองได้โดยชอบด้วยพระองค์เองและสอนให้

ผู้อ่ืนรู้ตาม ต้องเคยบ�าเพ็ญพุทธการกธรรม ๑๐ มีทศพลญาณ มีฉฬาสาธารณญาณ ๖ ความเป็นผู้มีมหาปุริส

ลักษณะ ๓๒ และอนุพยัญชนะ ๘๐ มีนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธองค์ในพระพุทธศาสนา

 การบ�าเพ็ญบารมีและการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า ประเภท ปัญญาธิกะ มี ๓ 

พระองค์ พบว่าหลักฐานที่ระบุถึงระยะเวลาการบ�าเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า ประเภท ปัญญาธิกะ หลังจากที่ได้

รบัการพยากรณ์จากพระพทุธเจ้าในอดีต จะใช้ระยะเวลาบ�าเพญ็บารม ี๔ อสงไขยแสนกปั เช่น พระโสภติะพทุธเจ้า 

พระนารทะพุทธเจ้า และพระโคตมพุทธเจ้า ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน คือ พระโคตม

พุทธเจ้า จากชาดกในนิบาต ๕๔๗ เรื่อง จัดหมวดหมู่ของชาดกลงในบารมี ๑๐ ประการ ใน ๓ ระดับ เป็นที่มาหรือ

เหตแุห่งการอบัุติขึน้ของพระพทุธเจ้าประเภท ปัญญาธกิะโดยสบืทราบจากการบ�าเพ็ญบารมจีากในอดตีพระชาติ

ของพระพุทธองค์ ข้อมูลดังกล่าวปรากฏในกลุม่ค�าสอนประเภท ชาดก ม ีปรากฏเป็นเนือ้เรือ่งต่าง ๆ  ๕๔๗ เรือ่ง จัด

เป็นกลุ่มเรื่องสั้น เป็นล�าดับไปจนถึงเนื้อเรื่องที่มีความยาวมาก ชาดก ๑๐ เรื่องสุดท้ายที่มีความยาวมาก คือ มหา

นิบาตชาดก เป็นที่รู้จักในชื่อ ทศชาติชาดก ชาดกที่มีความยาวมากนี้ มุ่งเน้นแสดงถึงเรื่องราว การบ�าเพ็ญบารมี 

ใน ๑๐ ประการ เนื้อเรื่องที่มุ่งแสดงถึงการบ�าเพ็ญปัญญาบารมี คือ มโหสถชาดก ซึ่งท�าให้การบ�าเพ็ญปัญญา เห็น

ชัดเป็นรูปธรรม อาทิเช่น ความใฝ่ศึกษา ส�าเร็จการศึกษาแม้ยังเยาว์ ริเริ่มก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์

เป็นสาธารณะ มีไหวพริบในการแก้ปัญญาหาต่าง ๆ และใช้ความสามารถต่าง ๆ ในการคลี่คลายข้อขัดแย้ง สร้าง

ประโยชน์สุขให้แก่สังคมเป็นวงกว้าง โดยเข้ารับราชการแม้วัยเยาว์ เป็นต้น นอกจาก ๑๐ ชาติ ในทศชาติชาดก 

แล้วในชาดกอื่น อีก ๕๓๗ ชาติ สามารถแจกแจงลงในบารมี ๑๐ ประการ ได้ จากการแจกแจงชาดก ๕๔๗ เรื่อง 

ลงใน บารมี ๑๐ ทัศ ในงานวิจัย “วิเคราะห์การบ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในนิบาตชาดก” โดย รศ.พัฒน์ เผ็ง

พลา ปรากฏว่า มชีาดกหลายเรือ่งจดัลงในหมวด ปัญญาบารมี อยูถ่งึ ๒๕๖ ชาดก จากการวเิคราะห์นี ้ผู้วิจยัเหน็ว่า 

เป็นข้อบ่งชี้ได้ว่า พระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะ ได้บ�าเพ็ญบารมีโดยมีปัญญาเป็นตัวน�า เพราะจากชาดก ๕๔๗ 

ชาดก ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้กว่าครึ่ง นับเป็นส่วนบ�าเพ็ญปัญญาบารมี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าประเภท 

ปัญญาธิกะ จากการศึกษาพุทธประวัติในพุทธวงศ์ปรากฏรายพระนาม พระพุทธเจ้าในอดีตที่มีรายละเอียดแสดง

๔๐๙
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ไว้ จ�านวน ๒๕ พระองค์ มีระบุระยะเวลาบ�าเพ็ญบารมี ๖ พระองค์ ปรากฏข้อมูลไว้ใน ๒ ลักษณะคือ ๔ อสงไขย

แสนกัป และ ๑๖ อสงไขยแสนกัป อีก ๑๙ พระองค์ ไม่ปรากฏ ระยะเวลาบ�าเพ็ญบารมี ๔ อสงไขยแสนกัป ได้แก่ 

พระพทุธเจ้าโสภติะ พระพทุธเจ้านารทะ และพระพทุธเจ้าโคตม จดัได้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธกิะ โดย

พจิารณาจากระยะเวลาการบ�าเพ็ญบารมี แต่ทว่าไม่สามารถสรปุว่า มเีพยีง ๓ พระองค์ ทีเ่ป็นพระพทุธเจ้าประเภท 

ปัญญาธิกะ เพราะจากรายพระนามอีก ๑๙ พระองค์ ที่ไม่ปรากฏระยะเวลาการบ�าเพ็ญบารมี จึงไม่สามารถจัด

เกณฑ์ด้วยระยะเวลาการบ�าเพ็ญบารมีกับอีก ๑๙ พระองค์ได้ จากการค้นคว้าหลักเกณฑ์ในการระบุประเภท

พระพุทธเจ้ายังมีปรากฏแนวคิดอื่น ๆ  อยู่อีก คือ เกณฑ์จากอายุขัยพระพุทธเจ้า เกณฑ์ดังกล่าว พิจารณาจากช่วง

อายุพระพุทธเจ้า คือ ๑๐๐ ปี ถึง ๑๐๐,๐๐๐ ปี พระพุทธเจ้าประเภท ปัญญาธิกะ มีอายุขัย ในช่วง ๑๐๐ ปี ถึง 

๑๐,๐๐๐ ปี ซึ่งเป็นแนวคิดที่เชื่อว่า อายุขัยของพระพุทธเจ้ามีความสอดคล้องกับระยะเวลาการบ�าเพ็ญบารมี คือ 

บ�าเพ็ญบารมีมายาวนานย่อมมีอายุขัยที่ยาวนาน แต่แนวคิดนี้ ขัดแย้งกับข้อมูล พระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า

โสภิตะและพระพุทธเจ้านารทะ ปรากฏระยะเวลาบ�าเพ็ญบารมี ๔ อสงไขยแสนกัป มีอายุขัย ๙๐,๐๐๐ ปี ขัดกับ

หลักการจากแนวคิดดังกล่าว สรุปได้ว่า อายุขัยของพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะ ไม่สอดคล้องกับระยะเวลา

บ�าเพ็ญบารมี
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บทคัดย่อ

 จฬูธัมมสมาทานสตูร มคีวามเป็นมาจากการท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงโปรดอนาถบณิฑิกเศรษฐ ีณ กรงุ

สาวัตถี ลักษณะของพระสูตรเป็นลักษณะการบรรยายแบบโวหารถามเอง-ตอบเอง และมีอุปมาอุปไมยประกอบ 

เนื้อหาของสูตรกล่าวถึงการปฏิบัติของบุคคล ๔ อย่าง ได้แก่ (๑) การมีความเห็น(ทิฏฐิ) ความสุขในปัจจุบัน (กาม) 

และติดอยู่ในกามทั้งหลาย ย่อมส่งผลถึงความเดือดร้อนในทุคติ เพราะกามเป็นเหตุ ย่อมมีทุกข์ในวิบากของตน 

(๒) การปฏิบัติแบบยึดถือเอาความล�าบาก ทรมานตนเองในปัจจุบัน ย่อมส่งถึงทุกข์เป็นวิบากในอนาคต (๓) การ

ปฏิบัติโดยบุคคลผู้มีราคะ โทสะ โมหะ กล้าเป็นปกติ มีโสมนัสบ้าง โทมนัสบ้าง แล้วประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์ 

บริบูรณ์ ย่อมไปเกิดเป็นสุคติในโลกสวรรค์ และ (๔) การปฏิบัติของบุคคลนั้นสงัดออกจากกามและอกุศลธรรมทั้ง

หลาย และบรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ มีภาวะจิตที่เป็นหนึ่งผุดขึ้น มีแต่ปีติและ

สุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ บรรลุตติยฌาน บรรลุจตุตถฌานอยู่ หลังจากตายไปแล้ว ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ การ

ปฏิบัติธรรมในจูฬธัมมสมาทานสูตร พระพุทธเจ้าทรงสนับสนุนให้ปฏิบัติตามรูปแบบ ๒ แบบ คือ ๑) แบบเนกขัม

มะ คือ การออกจากกามหรือออกบวช เพื่อปฏิบัติเข้าหาความจริงในชีวิตและความเป็นไปในสังสารวัฏ และเพื่อ

ดับซึ่งสังสารวัฏ การปฏิบัติเช่นนี้ย่อมน�าความทุกข์มาให้ในปัจจุบัน แต่ผลในอนาคตนั้นย่อมส่งถึงความสุขในสุคติ

ภพ เพราะปฏิบัติทุกข์ในปัจจุบัน แล้วมีผลเป็นสุขในอนาคต และ ๒) แบบฌาน คือ การเพ่ง หรือตั้งมั่น และเชื่อ

มัน่ในการปฏบิตัติามเพือ่ให้เข้าถงึการบรรลธุรรมต่าง ๆ  เพราะผลจากการตัง่ม่ันนัน้จะส่งผลถงึความสุขในการเป็น

อยู่ในปัจจุบัน การปฏิบัติเช่นนี้ย่อมน�าความสุขมาให้ในปัจจุบันแล้วมีผลความสุขในอนาคต

ค�าส�าคัญ: จุฬธัมมสมาทานสูตร, การปฏิบัติธรรม 

Abstract
 

 Juladhammasamatan Suta was delivered by the Buddha in front of Anathapindika at 

Savathi. The characteristics of this discourse were narration of Savathi. The characteristics of the 

discourse were narration of question and answers with analogy. The content of this discourse 

mentioned four individual thoughts. The first practice dealt with recent happiness and attraction

to all types of sexuality that caused disaster, and suffering in the hell. The second practice 

 * อาจารย์ประจ�าพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์.

๔๑๑



412 413รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

depended upon self-torment that become a main cause or bringing a person to the hell in 

the future. The third practice was made by a person who was associated with greed, anger, 

and delusion, He would go to the heaven. The fourth practice was made by a person who was 

free all types of sexuality and unwholesome action. He attained the first absorption including 

thought, discrimination, rapture and happiness with tranquil mind, one-pointed, rapturous, and 

happy. He would go to the heaven after death.The Dhamma practice in JulaDhammasamatan 

Suta covered two types of practice introduced by the Buddha. The first type was Nekkhamma 

referring to be free from sexuality or get the ordination for learning the truth of lift or the circle 

of rebirth, and cutting it off. Such practice brought suffering to a person in the circle of rebirth, 

and cutting it off. Such practice suffering to person in the present but in the future he would get 

happy in the heaven. The present practice caused suffering but its result brought happiness in 

the future. The second type was Jhana referring to absorption or stability and belief in practice 

in the order to reach the Dhamma attainment. A result of this mental stability caused happiness 

in the present. Such practice brought happiness to a person both in the present and the future. 

Keywords: Juladhammasamatan Sutta, The practice of Dhamma

๑. บทน�า

 การประพฤติปฏิบัติของคนทั้งหลายนั้น มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ตามสถานะของตนเอง หรือตาม

หลกัค�าสอนของบคุคลนัน้ทีไ่ด้รบัมาประพฤตปิฏบิตั ิแต่ในการปฏบิตันิัน้ย่อมขึน้อยูกั่บความเข้าใจในส่วนของความ

เป็นอยูใ่นปัจจบุนัหรอือนาคตท่ีจะส่งผลจากการปฏบัิติไปแล้ว เพราะเมือ่ปฏบัิตทิีไ่ม่ถกูต้องตามหลกัของความจรงิ

ในชีวิต ก็จะท�าให้เกิดผลเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งที่อยู่ในภพปัจจุบันและผลในอนาคตต่อไป

 ในทางพระพุทธศาสนานั้นมีหลักธรรมที่จะรับมาปฏิบัติตามโดยมีเหตุผลตามความเป็นจริงที่ปรากฏ

ในพระสุตตันตปิฎก ว่า จูฬธัมมสมาทานสูตร ๔๗๑ ซึ่งเป็นพระสูตรที่กล่าวด้วยการสมาทานธรรมทั้ง ๔ อย่าง คือ 

 ๑. การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบัน แต่มีทุกข์เป็นผลในอนาคต

 ๒. การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นผลในอนาคต

 ๓. การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นผลในอนาคต

 ๔. การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นผลในอนาคต

 โดยพระสตูรนีม้เีนือ้หาเกีย่วข้องของการรบัเอาธรรมมาปฏบิตัท้ัิง ๔ อย่าง ท่ีเกีย่วกบัของความเป็นอยู่

ในบคุคลทีอ่ยูใ่นโลก เพราะใจความส�าคญันัน้จะเน้นเกีย่วกบัการปฏบิติัทีถ่กูต้องหรอืปฏบิตัติามความเป็นจริง จะ

เหน็ได้จากการการปฏบิตันิัน้จะแยกแยะข้อปฏบิตั ิซึง่การปฏบิตัใินแต่ละข้อนัน้จะมผีลในปัจจบุนัต่างกัน และมผีล

ในอนาคตต่างกัน เช่น การปฏิบัติสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นผลในอนาคต เพราะในปัจจุบันนั้นยึดเอาความสุข

ในปัจจุบัน โดยยึดหลักปฏิบัติแบบมั่วสุมหลงกามคุณทั้งหลายในโลก จะเห็นได้ว่าความสุขนั้นเกิดเฉพาะการเสพ

 ๔๗๑ ม.มู. (ไทย) ๑ ๒/๑๔๔.

๔๑๒
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ทางกายเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงจิตใจที่ติดกิเลสที่ข้องในใจ ย่อมมีผลในอนาคตคือ เมื่อตายไปก็ไปเกิดในอบาย ๔๗๒ 

คอื ความเสือ่มหรอืความหายนะ เป็นต้น ย่อมเป็นการปฏบิตัทิีไ่ม่ถกูต้อง ในทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า เป็นการ

ปฏิบัติแบบหย่อนยานหรือกามสุขัลลิกานุโยค ๔๗๓ คือ การประกอบตนให้พัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสุข ในทาง

พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่มีที่สิ้นสุดต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดตลอดกาล การรับเอาธรรมมา

ปฏิบตันิัน้จงึสมควรทีจ่ะรูห้ลกัก่อนให้รูต้ามหลกัพระพุทธศาสนา เพราะจะได้เดนิตามทางได้อย่างถกูต้องโดยไม่มี

ข้อผิดพลาด เพราะการปฏิบัติโดยไม่รู้หลักนั้นจะท�าให้ไม่เข้าใจ อาจส่งผลถึงการปฏิบัติในปัจจุบันและส่งผลไปถึง

อนาคตด้วย การปฏบัิติทีเ่กีย่วข้องกบัความเหน็ทีถ่กูต้องในทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวข้องกบัจฬูธัมมสมาทานสูตร

นัน้ในปัจจุบันมกีารปฏบัิตอิย่างไรทัง้สขุและทกุข์นัน้มีการปฏบิตัอิย่างไร พร้อมท้ังหลักของจูฬธมัมสมาทานสูตรนี้

เมือ่ปฏบิตัแิล้วมีผลเป็นไปอย่างไร และผูท่ี้สมาทานธรรมทัง้ ๔ อย่างนัน้มบีคุคลทีส่ามารถสมาทานธรรมได้กีบ่คุคล 

พร้อมทั้งหลักธรรมที่เกี่ยวข้องในส่วนของการปฏิบัติในแต่ละอย่างทั้ง ๔ อย่างนั้นอย่างไร 

 ผู้ศึกษา จึงมีความเห็นว่าจูฬธัมมสมาทานสูตรนี้เป็นการสมาทานธรรมเพื่อน�ามาปฏิบัติซึ่งเป็นส่วน

ส�าคัญในส่วนของความเห็นที่ถูกต้องและเป็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งอยู่ในพระสุตตันตปิฎก ดังนั้น

เพื่อศึกษาให้เข้าใจ ในส่วนของความเป็นมา รูปแบบ เนื้อหาของพระสูตรนี้ มีความเป็นมาอย่าไร แล้วน�ามาศึกษา

ของการปฏบัิติตามเพือ่ให้เข้ากบัสถานะของตน เพ่ือให้เข้าถงึของการปฏบิตัแิละผลจากการปฏบิตั ิพร้อมทัง้จะได้

รู้หลักธรรมทีเ่กีย่วข้องของจฬูธมัมสมาทานสตูรนีอ้ย่างไรด้วย จงึได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏบิตัิ

ตามหลักธัมมสมาทานสูตรอย่างถูกต้อง สืบต่อไป

๒. ความเป็นมาของจูฬธัมมสมาทานสูตร
 ความเป็นมาของจูฬธัมมสมาทนสูตรในพระไตรปิฎก แบ่งออก ๒ ประเด็น คือ (๑) ที่มาของชื่อ (๒) 

ที่มาของพระสูตร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ๒.๑ ที่มาของชื่อ จูฬธัมมสมาทานสูตร ๔๗๔ แปลว่า พระสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรม สูตรเล็ก ค�า

ว่า ธรรม ในที่นี้หมายถึง คติที่ยึดถือกันหรือข้อปฏิบัติที่ยึดถือกัน ส่วนค�าว่า สมาทาน การรับเอามาปฏิบัติการ

สมาทานธรรม จึงหมายเอาคติที่ยึดกันมาปฏิบัติ ชื่อนี้ตั้งตามเนื้อหาสาระของพระสูตร 

 ค�าว่า การสมาทานธรรม แปลจากค�าว่า “ธัมมสมาทาน” แยกอธิบาย คือ หมายถึงลัทธิหรือข้อวัตร

ปฏิบัติ ได้แก่ จริยาที่ตนยึดถือ ค�าว่า สมาทาน หมายถึง ถือปฏิบัติ ๔๗๕ ดังนั้น การสมาทานธรรม คือ การรับเอา

ถือเอาตามลัทธิหรือข้อวัตรตามจริยาที่ตนยึดถือมาปฏิบัติตาม

 ๒.๒ ที่มาของพระสูตร พระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ภิกษุท้ังหลาย ขณะประทับอยู่ 

ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี เพ่ือให้ภิกษุเหล่านั้นทราบว่า การสมาทานธรรม

มี ๔ แบบ แต่ละแบบมีผลต่างกันอย่างไร พระสูตรนี้จัดอยู่ในประเภท ปรัชฌาสยะ ๔๗๖

 ๔๗๒ พระธรรมกิตติวงศ์, พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ฉบับค�าวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาและสถาบันบันลือ

ธรรม, ๒๕๕๑), หน้า ๑๒๔๕.

 ๔๗๓ พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษัท 

ธนธัชการพิมพ์ จ�ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๑๖.

 ๔๗๔ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๑๔๔.

 ๔๗๕ ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๔๖๘/๒๗๙.

 ๔๗๖ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๔๕.

 

๔๑๓
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 ดังนั้น การสมาทานธรรม คือ การรับเอามาปฏิบัติตามที่ตนนั้นนับถือหรือยึดถือ ซึ่งหมายเอาคติที่ยึด

กันมาปฏิบัติ ส่วนที่มาของจูฬธัมมสมทานสูตรนั้น พระพุทธเจ้าได้แสดงแก่อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี 

เพื่อให้ภิกษุเหล่านั้นทราบว่า การสมาทานธรรมมี ๔ แบบ

๓. รูปแบบของจูฬธัมมสมาทานสูตร 

 ภาคอเุทศ รูปแบบของจฬูธมัมสมาทานนัน้ พระสตูรนีจ้ดัอยูใ่นประเภท ปรชัฌาสยะ รปูแบบนัน้เป็นการ

บรรยายโวหารแบบถามเอง – ตอบเอง และมีอปุมาอปุไมยประกอบ ใจความส�าคัญ การสมาทานธรรม ๔ แบบ

 ๑. การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบัน แต่มีทุกข์เป็นผลในอนาคต

 ๒. การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นผลในอนาคต

 ๓. การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นผลในอนาคต

 ๔. การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นผลในอนาคต ๔๗๗

 ในภาคอุเทศนี้ ถือเป็นใจความส�าคัญของพระสูตร โดยแยกแยะในแต่ละข้อหรือประเด็นจากการ

สมาทานหรือรับเอามาปฏิบัติ ๔ แบบ พร้อมทั้งแต่ละแบบนั้นมีผลเป็นอย่างไรในอนาคต

 ภาคนิเทศ

 แบบที ่๑ การปฏบัิติของพวกสมณพราหมณ์ผูป้ฏบิตัติามลทัธทิีถ่อืว่า “โทษในกามไม่ม”ี จงึบ�ารงุบ�าเรอ

ตนด้วยกามกบัปรพิาชกิาสาว ๆ  ไม่สนใจหลกัธรรมค�าสอนให้ละกามเพราะเหน็ภัยของกาม พวกนีห้ลงัจากตายไป

แล้ว ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก

 แบบที่ ๒ การปฏิบัติของพวกอเจลก (นักบวชเปลือย) ผู้ถือวัตรต่าง ๆ เช่น ไม่ไปรับอาหารที่เขาเชิญ

ให้ไปรับ ไม่หยุดรับอาหารที่เขาขอให้หยุดรับ ไม่รับอาหารที่เขาแบ่งให้ ไม่รับอาหารที่ท�าเจาะจง พวกนี้จึงมีความ

เป็นอยู่ที่ทรมานมีทุกข์มาก หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 

 แบบที่ ๓ การปฏิบัติของบุคคลบางคนผู้มีราคะจัดโดยปกติ จึงได้รับทุกข์โทมนัสอันเกิดจากราคะจัด

นั้นเนื่อง ๆ บุคคลบางคนผู้มีโทสะจัดเป็นปกติจึงได้รับทุกข์โทมนัสอันเกิดจากโทสะจัดเนื่อง ๆ บุคคลบางคนผู้มี

โมหะจัดเป็นปกติจึงได้รับทุกข์โทมนัสอันเกิดจากโมหะจัดเนื่อง ๆ บุคคลดังกล่าวนี้ ถูกโทมนัสครอบง�าประพฤติ

พรหมจรรย์ทั้ง ๆ ที่ร้องให้น�้าตานองหน้า (เช่น ศิษย์ที่ถูกอาจารย์บังคับ หรือท�าโทษให้ปฏิบัติธรรม) จึงประพฤติ

พรหมจรรย์จนบริสุทธิ์บริบูรณ์หลังจากตายแล้ว เขาไปเกิดในสุคติโลกสรรค์

  แบบที ่๔ การปฏบัิติของบุคคลบางคนผูไ้ม่มีราคะจดัโดยปกต ิผูไ้ม่มโีทสะจัดปกติ ผู้ไม่มโีมหะโดยปกติ 

จงึไม่ได้รบัทุกข์โทมนสัอนัเกดิจากกเิลสเหล่านีเ้นือ่ง ๆ  บคุคลดงักล่าว สงดัจากกามและอกศุลธรรมท้ังหลาย บรรลุ

ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน ตามล�าดับ หลังจากตายแล้ว เขาไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ๔๗๘

พระพทุธเจ้าทรงอธิบายแต่ละแบบโดยละเอยีด โดยเฉพาะแบบที ่๑ ทรงเน้นเป็นพิเศษ โดยทรงอธบิายขยายความ

ด้วยอุปมาโวหารประกอบ

๔. โครงสร้างของจูฬธัมมสมาทานสูตร 
 โครงสร้างของพระสูตรนี้ กล่าวถึงการสมาทานธรรม ๔ แบบ เพื่อให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ได้เสนอแบบ

โครงแผนภูมิ ดังต่อไปนี้

 ๔๗๗ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๔๕. 
 ๔๗๘ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๔๕-๑๔๖.

๔๑๔
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ข้อสังเกต

 พระธรรมเทศนานี้ทรงเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรม ๔ แบบโดยทรงถือเอาความทุกข์และความสุข

ในการปฏิบัติกับความทุกข์และความสุขที่เป็นผลแห่งการปฏิบัติเป็นเกณฑ์เทียบ ดังนี้

 แบบที่ ๑ ปฏิบัติสุข แต่ได้ผลเป็นทุกข์    = ไม่ดี

 แบบที่ ๒ ปฏิบัติเป็นทุกข์ และได้ผลเป็นทุกข์   = ไม่ดีเลย

 แบบที่ ๓ ปฏิบัติเป็นทุกข์ แต่ได้ผลเป็นสุข  = ดี

 แบบที่ ๔ ปฏิบัติเป็นสุข และได้ผลเป็นสุข  = ดีมาก

 เกณฑ์สูงสุด คือ ความสุขในสุคติโลกสวรรค์เท่านั้น ของการสมาทานธรรมทั้ง ๔ อาจจ�าแนกดังนี้

 แบบที่ ๑ เป็นของลัทธิกามสุขัลกานุโยค แบบที่ ๒ เป็นของลัทธิอัตตกิลมภานุโยค และแบบที่ ๓ และ

แบบที่ ๔ เป็นของพระพุทธศาสนา ๔๗๙ 

 โครงสร้างในจูฬธัมมสมาทานสูตรนี้ เป็นการปฏิบัติ ๔ แบบ โดยแบบที่ ๑ นั้นเป็นการปฏิบัติแบบ

หย่อนยานลุ่มหลงในกามคุณ และแบบที่ ๒ นั้น เป็นการทรมานตนเอง หรือท�าตนเองให้ล�าบาก แบบที่ ๓ และ

แบบที่ ๔ เป็นการปฏิบัติแบบพระพุทธศาสนา แบบทางสายกลาง ไม่หย่อนและไม่ตรึงเกินไป เรียกว่า มัชฌิมา

ปฏิปทา นั่นเอง

๕. เนื้อหาของจูฬธัมมสมาทานสูตร 
 ในจฬูธมัมสมาทานสตูร ว่าด้วยสตูรเล็ก กล่าวถงึ สมัยพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ อารามของอนาถ

บิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั่นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรับส่ังเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า “ภิกษุ

ทั้งหลาย” ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระด�ารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า

 ภิกษุทั้งหลาย การสมาทานธรรมนี้ ๔ ประการ การสมาทานธรรม ๔ ประการ มีอะไร คือ

 ๑. การสมาทานที่มีสุขในปัจจุบัน   แต่มีทุกข์เป็นผลในอนาคต

 ๒. การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบัน และมีทุกข์เป็นผลในอนาคต

 ๓. การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบัน แต่มีสุขเป็นผลในอนาคต ๔๘๐

การสมาทานธรรม ๔ อย่าง

ปฏิบัติเป็นสุขแบบที่ ๑ ได้ผลเป็นทุกข์ อบายภูมิ (ไม่ดี)

ปฏิบัติเป็นทุกข์แบบที่ ๒ ได้ผลเป็นทุกข์ อบายภูมิ (ไม่ดี)

ปฏิบัติเป็นทุกข์แบบที่ ๓ ได้ผลเป็นสุข สวรรค์ (ดี)

ปฏิบัติเป็นสุขแบบที ่๔ ได้ผลเป็นสุข สวรรค์ (ดี)

 ๔๗๙ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๔๖-๑๔๗
 ๔๘๐ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๖๘/๕๐๘-๕๐๙.

๔๑๕
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๖. การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบัน และมีสุขเป็นผลในอนาคต 
 ในจฬูธมัมสมาทานสตูร มเีนือ้ความขยายของการสมาทานธรรม ๔ อย่าง จะได้กล่าวตามล�าดบัดังต่อไปนี้

 ๑) การสมาทานธรรมที่มีสุขแต่มีทุกข์เป็นวิบาก การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบัน แต่มีทุกข์เป็น

วิบากในอนาคต เป็นอย่างไร คอื มีสมณพราหมณ์พวกหน่ึงผูม้วีาทะอย่างนี ้มทีฏิฐอิย่างนีว่้า “โทษในกามทัง้หลาย

ไม่ม”ี สมณพราหมณ์พวกนัน้ย่อมถงึความเป็นผู้ด่ืมด�า่ในกามทัง้หลาย บ�าเรอกบัพวกนางปรพิาชิกาทีเ่กล้ามวยผม

และกล่าวอย่างนี้ว่า “ท�าไมท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลาย จึงกล่าวถึงการละกาม

ทั้งหลาย บัญญัติการก�าหนดรู้กามทั้งหลาย (อันที่จริง) การได้สัมผัสแขนอันมีขนอ่อนนุ่มของนางปริพาชิกานี้เป็น

ความสุข” แล้วกถึ็งความเป็นผูด้ืม่ด�า่ในกามทัง้หลาย ครัน้ถงึความเป็นผูด้ืม่ด�า่ในกามทัง้หลาย หลงัจากตายแล้ว ไป

เกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อน ในที่ที่ตนเกิดนั้น และกล่าวอย่างนี้ว่า “ท่าน

สมณพราหมณ์พวกนัน้เมือ่เหน็อนาคตภยัในกามทัง้หลายนีแ้ล จงึกล่าวถงึการละกามท้ังหลาย บญัญตักิารก�าหนด

รู้กามทั้งหลาย อันที่จริงพวกเรานี้ย่อมเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อน เพราะกามเป็นเหตุ เพราะกามเป็นต้น

เหตุ” เปรียบเหมือนผลสุกของเถาย่านทราย จะพึงแตกในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อน พืชแห่งเถาย่านทรายนั้นจะพึง

ตกลงท่ีโคนต้นสาละต้นใดต้นหนึ่ง เทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นกลัว หวาดเสียว และถึงความสะดุ้ง พวกอาราม

เทวดา ๔๘๑ วนเทวดา ๔๘๒ รุกขเทวดา ๔๘๓ และพวกเทวดาที่สิงอยู่ท่ีต้นไม้ อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้

เป็นมิตรอ�ามาตย์ ญาติสาโลหิต ๔ ของเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นต่างก็พากันมาปลอบโยนอย่างนี้ว่า “ท่านผู้

เจริญ อย่ากลัวเลย ท่านผู้เจริญ อย่ากลัวเลย เมล็ดพืชแห่งเถาย่านทรายนั้น บางทีนกยูงอาจกลืนกินบ้าง เนื้ออาจ

เคี้ยวกินบ้าง ไฟป่าอาจไหม้บ้าง พวกคนท�างานในป่าอาจถอนบ้าง ปลวกอาจกัดกินบ้าง หรือไม่งอกขึ้น”แต่เมล็ด

พืชแห่งเถาย่านทรายนั้นนกยูงก็ไม่กลืนกิน เนื้อก็ไม่เคี้ยวกิน ไฟป่าก็ไม่ไหม้ พวกคนท�างานในป่าก็ไม่ถอน ปลวกก็

ไม่กัดกิน ยังคงเป็นพืชต่อไป ถูกเมฆฝนตกรดแล้ว ก็งอกขึ้นด้วยดี เป็นเถาย่านทรายเล็กและอ่อนมีย่านห้อยย้อย

เข้าไปอาศัยต้นสาละ”เทวดาทีส่งิอยูท่ีต้่นสาละนัน้จงึกล่าวว่า “ท�าไมพวกท่านอารามเทวดา วนเทวดา รุกขเทวดา

และเทวดาท่ีสิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่า ผู้เป็นมิตร อ�ามาตย์ ญาติสาโลหิตเมื่อเห็นอนาคต

ภัยในเมล็ดพืชแห่งเถาย่านทรายจึงพากันมาปลอบโยนอย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญ อย่ากลัวเลย ท่านผู้เจริญ อย่ากลัว

เลย เมล็ดพืชแห่งเถาย่านทรายนั้น บางทีนกยูงอาจกลืนกินบ้าง เนื้ออาจเคี้ยวกินบ้าง ไฟป่า อาจไหม้บ้าง พวกคน

ท�างานในป่าอาจถอนบ้าง ปลวกอาจกัดกินบ้าง หรือไม่งอกขึ้น” เถาย่านทรายนี้ เล็กและอ่อนมีย่านห้อยย้อย

อยู่ มีสัมผัสอันน�าความสุขมาให ้เถาย่านทรายนั้น เลื้อยพันต้นสาละนั้น ครั้นเลือ้ยพันแล้ว ตั้งอยู่ข้างบนเหมอืนรม่ 

แตกเถาอยู่ข้างล่าง ท�าลายล�าต้นใหญ่ ๆ ของต้นสาละนั้นเสีย

 เทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า “พวกท่านอารามเทวดา วนเทวดา รุกขเทวดา และพวก

เทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่า ผู้เป็น มิตรอ�ามาตย์ ญาติสาโลหิต เมื่อเห็นอนาคตภัย ใน

เมลด็พชืแห่งเถาย่านทรายนี ้จึงพากนัมาปลอบโยนอย่างนีว่้า “ท่านผูเ้จรญิ อย่ากลัวเลย ท่านผูเ้จรญิ อย่ากลวัเลย 

พืชแห่งเถาย่านทรายนั้น บางทีนกยูงอาจกลืนกินบ้าง เนื้ออาจเคี้ยวกินบ้าง ไฟป่าอาจไหม้บ้าง พวกคนท�างานใน

ป่าอาจถอนบ้าง ปลวกอาจกัดกินบ้าง หรือไม่งอกขึ้น” เรานั้นเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า เผ็ดร้อน เพราะพืชแห่ง

เถาย่านทรายเป็นเหต”ุ แม้ฉนัใด มีสมณพราหมณ์พวกหน่ึง มวีาทะอย่างนี ้มทีฏิฐอิย่างนีว่้า “โทษในกามทัง้หลาย

ไม่มี” ก็ฉันนั้นเหมือนกัน สมณพราหมณ์เหล่าน้ันย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มด�่าในกามทั้งหลาย บ�าเรอกับพวก

 ๔๘๑ อารามเทวดา หมายถึง เทวดาผู้สถิตอยู่ในสวนดอกไม้และไม้ผล (ม.ม.อ. ๒/๔๖๙/๒๗๙).

 ๔๘๒ วนเทวดา หมายถึง เทวดาที่สถิตอยู่ในป่าอันธวันและสุภควัน เป็นต้น (ม.ม.อ. ๒/๔๖๙/๒๗๙).

 ๔๘๓ รุกขเทวดา หมายถึง เทวดาผู้สถิตอยู่ที่ต้นสะเดา เป็นต้น (ม.ม.อ. ๒/๔๖๙/๒๗๙).

๔๑๖
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

นางปริพาชิกาที่เกล้ามวยผมและกล่าวอย่างนี้ว่า “ท�าไม ท่านสมณพราหมณ์พวกนั้น เมื่อเห็นอนาคตภัยในกาม

ทั้งหลาย จึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลาย บัญญัติการก�าหนดรู้ในกามทั้งหลาย (อันที่จริง) การสัมผัสแขนอันมีขน

อ่อนนุ่มของนางปริพาชิกานี้ เป็นความสุข” ย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มด�่าในกามทั้งหลาย ครั้นถึงความเป็นผู้ดื่มด�่าใน

กามทั้งหลาย หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนในที่ที่

ตนเกิดนั้น และกล่าวอย่างนี้ว่า “ท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายนี้แล จึงกล่าวถึง

การละกามทั้งหลาย บัญญัติความก�าหนดรู้กามทั้งหลาย อันที่จริงพวกเรานี้ ย่อมเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ด

ร้อนเพราะกามเป็นเหตุ เพราะกามเป็นต้นเหตุ” ภิกษุทั้งหลาย การสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่า มีสุขในปัจจุบัน

แต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต ๔๘๔

 ๒) การสมาทานธรรมทีม่ทุีกข์และมีทกุข์เป็นวบิาก การสมาทานธรรมท่ีมีทุกข์ในปัจจบุนั และมีทุกข์

เป็นวบิากในอนาคต เป็นอย่างไร คอื ปรพิาชกบางคนในโลกนีเ้ป็นอเจลก (ประพฤตเิปลือยกาย) เป็นผู้ไม่มีมารยาท 

เลียมือ เขาเชิญให้ไปรับอาหารก็ไม่ไป เขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุด ไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ ไม่รับอาหาร

ที่เขาท�าเจาะจง ไม่ยินดีอาหารที่เขาเชิญ ไม่รับอาหารจากปากหม้อ ไม่รับอาหารจากปากภาชนะ ไม่รับอาหาร

คร่อมธรณีประตู ไม่รับอาหารคร่อมท่อนไม้ ไม่รับอาหารคร่อมสาก ไม่รับอาหารของคน ๒ คนที่ก�าลังบริโภค ไม่

รับอาหารของหญิงมีครรภ์ ไม่รับอาหารของหญิงที่ก�าลังให้บุตรดื่มนม ไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชาย ไม่

รับอาหารที่นัดแนะกันท�าไว้ ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัข ไม่รับอาหารในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่ม ๆ ไม่กินปลา 

ไม่กินเนื้อ ไม่ดื่มสุรา ไม่ดื่มเมรัย ไม่ดื่มยาดอง เขารับอาหารในเรือนหลังเดียว ยังชีพด้วยข้าวค�าเดียว รับอาหารใน

เรือน ๒ หลัง ยังชีพด้วยข้าว ๒ ค�า ฯลฯ รับอาหารในเรือน ๗ หลัง ยังชีพด้วยข้าว ๗ ค�า ยังชีพด้วยอาหารในถาด

น้อย ๑ ใบ ยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อย ๒ ใบ ฯลฯ ยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อย ๗ ใบ กินอาหารที่เก็บไว้ค้าง

คืน ๑ วัน กินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืน ๒ วัน ฯลฯ กินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืน ๗ วัน ถือการบริโภคอาหารตามวาระ 

๑๕ วันต่อมื้อเช่นนี้ อยู่ด้วยประการอย่างนี้ 

 “ปริพาชกนั้นเป็นผู้กินผักดองเป็นอาหาร กินข้าวฟ่างเป็นอาหาร กินลูกเดือยเป็นอาหาร กินกากข้าว

เป็นอาหาร กินสาหร่ายเป็นอาหาร กินร�าเป็นอาหาร กินข้าวตังเป็นอาหาร กินก�ายานเป็นอาหาร กินหญ้าเป็น

อาหาร กนิมลูโคเป็นอาหาร กนิเหง้าและผลไม้ป่าเป็นอาหาร บรโิภคผลไม้หล่นยงัชพีอยู ่ปรพิาชกนัน้นุง่ห่มผ้าป่าน 

นุ่งห่มผ้าแกมกัน นุ่งห่มผ้าห่อศพ นุ่งห่มผ้าบังสุกุล นุ่งห่มผ้าเปลือกไม้ นุ่งห่มหนังเสือ นุ่งห่มหนังเสือมีเล็บ นุ่งห่ม

ผ้าคากรอง นุ่งห่มผ้าเปลือกไม้กรอง นุ่งห่มผ้าผลไม้กรอง นุ่งห่มผ้ากัมพลผมมนุษย์ นุ่งห่มผ้ากัมพลขนสัตว์ นุ่งห่ม

ผ้าขนปีกนกเค้า เป็นผู้ถอนผมและหนวด คือถือการถอนผมและหนวด ยืนอย่างเดียว ไม่ยอมนั่ง เดินกระโหย่งคือ

ถือการเดินกระโหย่ง ถือการนอนบนหนามคือนอนบนที่นอนที่ท�าด้วยหนาม ถือการลงอาบน�้าวันละ ๓ ครั้ง ถือ

การย่างและการอบกาย หลายรูปแบบเช่นนี้อยู่ ด้วยประการอย่างนี้ หลังจากตายแล้ว ย่อมไปเกิดในอบาย ทุคติ 

วนิบิาต นรก” ภิกษทุัง้หลาย การสมาทานธรรมน้ีเรากล่าวว่า มทีกุข์ในปัจจบุนัและมทีกุข์เป็นวิบากในอนาคต ๔๘๕

 ๓) การสมาทานธรรมที่มีทุกข์แต่มีสุขเป็นวิบาก การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบัน แต่มีสุขเป็น

วิบากในอนาคต เป็นอย่างไร 

 คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีราคะกล้าโดยปกติ เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากราคะเนือง ๆ เป็น

ผู้มีโทสะกล้าโดยปกติ เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากโทสะเนือง ๆ เป็นผู้มีโมหะกล้าโดยปกติ เสวยทุกข์โทมนัสอัน

 ๔๘๔ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๖๙/๕๐๙-๕๑๐.

 ๔๘๕ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๔๗๐/๕๑๐-๕๑๑.

๔๑๗
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เกดิจากโมหะเนอืง ๆ  บุคคลนัน้มีทกุข์บ้าง มีโทมนสับ้าง เป็นผูม้หีน้านองด้วยน�า้ตา ร้องไห้อยู ่ประพฤตพิรหมจรรย์

บริสุทธิ์ บริบูรณ์ หลังจากตายแล้ว เขาไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ภิกษุทั้งหลาย การสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่า มี

ทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต ๔๘๖

 ๔) การสมาทานธรรมที่มีสุขและมีสุขเป็นวิบาก การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบัน และมีสุขเป็น

วิบากในอนาคต เป็นอย่างไร 

 คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ไม่มีราคะกล้าโดยปกติ ไม่เสวยทุกข์โทมนัส อันเกิดจากราคะเนื่อง ๆ 

เป็นผู้ไม่มีโทสะกล้าโดยปกติ ไม่เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากโทสะเนือง ๆ เป็นผู้ไม่มีโมหะกล้าโดยปกติ ไม่เสวย

ทกุข์โทมนสัอนัเกิดจากโมหะเนอืง ๆ  บุคคลนัน้สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรลปุฐมฌานทีมี่วติก วจิาร 

ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิต

เป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ ... บรรลุตติยฌาน ... บรรลุจตุตถฌาน ... 

อยู่ หลังจากตายแล้ว เขาไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 

 ภิกษุท้ังหลาย การสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่า มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคต ภิกษุ

ทั้งหลาย การสมาทานธรรม ๔ ประการนี้แล” พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่าง

ชื่นชมพระภาษิต ของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แล ๔๘๗ 

 ดงันัน้ การปฏบัิตขิองบุคคล ๔ อย่างด้วย (๑) การมคีวามเหน็(ทฏิฐ)ิ ความสขุในปัจจบุนั(กาม) และตดิ

อยู่ในกามทั้งหลาย ย่อมส่งผลถึงความเดือดร้อนในทุคติ เพราะกามเป็นเหตุ ย่อมมีทุกข์ในวิบากของตน (๒) การ

ปฏิบัติแบบยึดถือเอาความล�าบาก ทรมานตนเองในปัจจุบัน ย่อมส่งถึงทุกข์เป็นวิบากในอนาคต (๓) การปฏิบัติ

โดยบคุคลผูม้รีาคะ โทสะ โมหะ กล้าเป็นปกติ มีโสมนสับ้าง โทมนสับ้าง แล้วประพฤตพิรหมจรรย์บรสิทุธิ ์บรบิรูณ์ 

ย่อมไปเกิดเป็นสุคติในโลกสวรรค์ และ (๔) การปฏิบัติของบุคคลนั้นสงัดออกจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย 

และบรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ มีภาวะจิตที่เป็นหนึ่งผุดขึ้น มีแต่ปีติและสุขอัน

เกิดจากสมาธิอยู่ บรรลุตติยฌาน บรรลุจตุตถฌานอยู่ หลังจากตายไปแล้ว ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์

๗. บุคคลที่สมาทานธรรม ๒ ประเภท
 ในส่วนของบุคคลในการสมาทานธรรมนั้น ได้แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ (๑) บรรพชิต (๒) คฤหัสถ์ 

โดยจะได้อธิบายตามล�าดับดังต่อไปนี้

 ๗.๑ บรรพชิต หมายถึง ผู้บวช นักบวช เช่น ภิกษุ ภิกษุณี สมณะ ดาบส ฤษี เป็นต้น แต่เฉพาะใน

พระพุทธศาสนา ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร และสิกขมานา ๔๘๘ บรรพชิตเมื่อสมาทานธรรมหรือรับเอาข้อมา

ปฏิบัติตามสถานะของตนมาเป็นการประพฤติปฏิบัติ การกระท�านั้นย่อมมีผลจากการปฏิบัติ ในความเป็นอยู่ของ

บรรพชิตนั้น ต้องถือปฏิบัติตาม (ศีล) สถานะของตนแล้วน�ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเห็นภัยในวัฏสงสาร หรือ

การกระท�าที่ท�าให้เกิดความสุข-ทุกข์ ในปัจจุบัน โดยไม่หลงไปตามกิเลสหรือสิ่งที่ยั่วยุให้เกิดความหลงผิด เช่น ไม่

หลงกามคุณ ๔๘๙ ไม่ถือตัว อันเป็นเครื่องเศร้าหมองหรืออกุศลกรรม แต่จะเห็นประโยชน์จากการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

เช่น การประพฤติพรหมจรรย์ และการเจริญสมาธิ เป็นต้น

 ๔๘๖ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๔๗๑/๕๑๓.

 ๔๘๗ม. มู. (ไทย) ๑๒/๔๗๒/๕๑๓-๕๑๔.

 ๔๘๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, หน้า ๑๗๔.

 ๔๘๙ กามคุณ มี ๕ อย่าง คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ, พระธรรมกิตติวงศ์, พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์ฉบับค�าวัด, 

จัดพิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑), หน้า ๔๘.

๔๑๘
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

  ดงันัน้เมือ่บรรพชติรบัเอาการสมาทานธรรมแล้ว รูใ้นการปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั โดยเหน็ตามความ

เป็นจริง แล้วปฏิบัติก็จะส่งผลถึงการปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่ได้รับความเดือดร้อน จะมีแต่ความสุขในปัจจุบัน และยัง

ส่งถึงความสุขในอนาคตอีกด้วย

 ๗.๒ คฤหัสถ์ หมายถึง บุคคลทั่ว ๆ ไปที่ไม่ใช่นักบวช คนผู้อยู่ครองเรือน ๔๙๐ การปฏิบัติของคฤหัสถ์

นัน้มีทัง้สขุและทกุข์ เมือ่มกีารสมาทานหรอืรบัเอามาปฏบิตัแิล้ว จะจดัเข้าในการกระท�าทีเ่ป็นประโยชน์หรือไม่เป็น

ประโยชน์ต่อตนเอง แล้วเมื่อปฏิบัติแล้วย่อมมีผลเป็นสุข และเป็นทุกข์ การปฏิบัติของคฤหัสถ์นั้น เมื่อปฏิบัติโดย

ประกอบด้วยอกุศลกรรมในปัจจุบัน ย่อมมีผลเป็นทุกข์ในอนาคต แต่เมื่อปฏิบัติกุศลกรรม ก็จะส่งผลโดยความสุข

อนาคต การปฏิบัติแบ่ง เป็น ๒ อย่าง คือ (๑) คฤหัสถ์ผู้อยู่ในสถานะผู้บ�าเพ็ญพรต (๒) คฤหัสถ์ในสถานะผู้ครอง

เรือน 

 (๑) คฤหัสถ์ผู้อยู่ในสถานะผู้บ�าเพ็ญพรต ได้แก่ อุบาสกอุบาสิกาที่รักษาศีล หรือสมาทานวิรัติศีล ๘ 

ด้วยการนุ่งขาวห่มขาว ที่เรียกว่า ศีลอุโบสถ มีวันรักษา ๒ วัน คือ ปกติอุโบสถ ได้แก่ อุโบสถที่จะพึงรักษาตาม

ปกติ คือวันหนึ่งและคืนหนึ่งมีวัน ๑๔ ค�่า ๑๕ ค�่า ๘ ค�่า ปฏิชาครอุโบสถ รักษา ๓ วัน คือวันรับ วันรักษา วันส่ง 

เช่น อุโบสถ ๘ ค�่า วัน ๗ ค�่าเป็นวันรับ มีวัน ๙ ค�่าเป็นวันส่ง ๔๙๑

 (๒) คฤหัสถ์ในสถานะผู้ครองเรือน หมายถึง ครองเรือนอย่างโลก โลกไม่มีกฎเกณฑ์อะไร ครองตาม

อารมณ์ ปราศจากหลกัยดึเหมอืนสวะลอยน�า้ น�า้ข้ึนกข้ึ็นด้วย น�า้ลงกล็งด้วย ตดิอยู่ท่ีไหนกค้็างอยู่ท่ีนัน้ การปฏบิตัิ

ในทางโลกแบบผิดชอบชั่วดีนั้นของผู้ครองเรือนนั้น เรียกว่า ศีล ๕ เป็นต้น ๔๙๒

 ดงันัน้ การสมาทานหรอืการปฏบิตัขิองคฤหสัถ์นัน้ กจ็ะรบัเอามาปฏบัิตติามหน้าท่ีและสถานะของตน 

โดยเมื่อปฏิบัติแล้วถ้าปฏิบัติเพียงเห็นแค่ความสุขในปัจจุบัน โดยมีกิเลสหรืออกุศลกรรมเป็นเหตุ จะส่งผลมีความ

ทุกข์ในอนาคต แต่เมื่อปฏิบัติความสุขในปัจจุบันโดยมีกุศลเป็นเหตุ ก็จะส่งผลมีความสุขในอนาคต 

๘. ผลของการปฏิบัติของสมาทานธรรม
 ผลของการปฏิบัติสมาทานธรรมนั้น เมื่อผู้ปฏิบัติแล้วตามหลักเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรม ๔ แบบ

โดยทรงถอืเอาความทกุข์และความสขุในการปฏิบัตกิบัความทกุข์และความสขุทีเ่ป็นผลแห่งการปฏิบตัเิป็นเกณฑ์

เทียบ

 แบบที่ ๑ ปฏิบัติสุข แต่ได้ผลเป็นทุกข์     ไม่ดี  (อบาย)

 แบบที่ ๒ ปฏิบัติเป็นทุกข์ และได้ผลเป็นทุกข์   ไม่ดีเลย  (อบาย)

 แบบที่ ๓ ปฏิบัติเป็นทุกข์ แต่ได้ผลเป็นสุข  ดี (สวรรค์)

 แบบที่ ๔ ปฏิบัติเป็นสุข และได้ผลเป็นสุข  ดีมาก (สวรรค์)

 การแบ่งผลการปฏิบัตินั้นออกเป็น ๒ อย่าง คือ (๑) อบายภูมิ และ (๒) สวรรค์ ดังมีรายละเอียดดังต่อ

ไปนี้

 ๔๙๐ สุชีพ ปุญญานุภาพ, พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนาไทย – อังกฤษ, อังกฤษ – ไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๔๖.

 ๔๙๑ องค์การศึกษา, ศาสนพิธี เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๗), หน้า ๑๖.

 ๔๙๒ พระธรรมวิสุทธาจารย์, การครองเรือน การเสียสละคือกุญแจแห่งชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา,๒๕๓๔), หน้า ๑-๒.

๔๑๙
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 ๘.๑ อบายภมู ิการปฏบัิติตามหรอืสมาทานธรรมตามแบบที ่๑ และแบบที ่๒ นัน้แล้ว จะส่งผลถงึไม่ดี

และไม่ดเีลย ดงันัน้ผลจากการปฏบิตัใิน ๒ แบบนี ้ย่อมส่งผลความทุกข์ในอนาคต คือ อบายภมิู พระธรรมกติตวิงศ์

ให้ความหมายของค�าว่า อบายภูมิ หมายถึง ภูมิที่มีแต่ความทุกข์ทรมาน เป็นที่เกิดของผู้ที่ท�าบาปกรรมไว้ในขณะ

ยังมีชีวิตอยู่ ผลแห่งกรรมนั้นจะส่งเขาไปเกิดในอบายภูมิหลังจากเขาตายแล้ว แบ่งออกเป็น ๔ อย่าง คือ

 (๑) นรก เป็นที่เกิดของคนที่มากด้วยโทสะ ชอบฆ่าฟัน ชอบท�าร้ายผู้อื่น

 (๒) เปรต เป็นที่เกิดของคนที่มากด้วยโลภะ ชอบฉ้อโกง ลักขโมย เบียดเบียนทรัพย์

 (๓) อสุรกาย เป็นที่เกิดของคนที่มากด้วยโลภะ

 (๔) ดิรัจฉาน เป็นที่เกิดของคนที่มากด้วยโมหะ หลงงมงาย อกตัญญู เห็นผิด ๔๙๓ 

 ดังนั้นเมื่อปฏิบัติหรือสมาทานธรรม ๒ อย่าง (แบบ ๑,แบบ ๒) คือ (๑) ธรรมสมาทานท่ีให้สุขใน

ปัจจบุนั แต่มทีกุข์เป็นวบิากต่อไป เช่น การหลงมัวเมาหมกมุน่อยูใ่นกาม หรอืการประพฤตอิกศุลกรรมบถด้วยความ

สนุกสนานพอใจ เป็นต้น (๒) ธรรมสมาทานที่ให้ทุกข์ในปัจจุบัน และมีทุกข์เป็นวิบากต่อไป เช่น การประพฤติวัตร

ทรมานตนของพวกอเจลก หรือการประพฤติอกุศลกรรมบถด้วยความยากล�าบาก ทั้งมีความเดือดร้อนใจ เป็นต้น 

ย่อมส่งผลถึงอบายภูมิ หรือหนทางแห่งความเดือดร้อนและความเสื่อมที่จะได้รับผลในอนาคต

 ๘.๒ สวรรค์ การปฏิบัติตามหรือสมาทานธรรมตามแบบที่ ๓ และแบบที่ ๔ นั้นแล้ว จะส่งผลถึงดีและ

ดีมาก ดังนั้นผลจากการปฏิบัติใน ๒ แบบนี้ ย่อมส่งผลความสุขในอนาคต คือ สวรรค์ “สวรรค์ หมายถึง ภูมิหรือ

โลกของเทวดา อันเป็นภูมิที่มีแต่สิ่งที่ดีงาม ให้แต่สิ่งที่ดีเลิศซึ่งล้วนเป็นของทิพย์ ท�าให้ผู้ไปเกิดมีแต่ความสุข” ๔๙๔

สวรรค์แบ่งออกเป็น ๖ ชั้น ได้แก่ (๑) จาตุมมหาราช (๒) ดาวดึงส์ (๓) ยามา (๔) ดุสิต (๕) นิมมานรดี (๖) ปรนิม

มิตวสวัสดี ๔๙๕

 ดังนั้น เมื่อปฏิบัติสมาทานธรรม ๒ อย่าง (แบบ ๓, แบบ ๔) คือ (๑) ธรรมสมาทานที่ให้ทุกข์ในปัจจุบัน 

แต่มีสุขเป็นวิบากต่อไป เช่น ผู้ที่กิเลสมีก�าลังแรงกล้า ฝืนใจพยายามประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ หรือ

ผู้ที่ประพฤติกุศลกรรมบถด้วยความยากล�าบาก เป็นต้น (๒) ธรรมสมาทานที่ให้สุขในปัจจุบัน และมีสุขเป็นวิบาก

ต่อไป เช่น ผู้ที่กิเลสมีก�าลังน้อย ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความพอใจ หรือ ผู้ที่ประพฤติกุศลกรรมบถ ด้วยความ

พอใจ ได้เสวยสุขโสมนัส เป็นต้น ย่อมส่งผลถึง สวรรค์ความสุขในภพหน้า หรือสุคติภูมิในอนาคต

๙. หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสมาทานธรรม
 การวเิคราะห์หลกัธรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการสมาทานธรรมนัน้ ได้แบ่งในส่วนของ (๑) ความเหน็คือ ทิฏฐิ 

(๒) ความเชื่อ คือ ศรัทธา และ (๓) ความละอายหรือความเกรงกลัวต่อบาป คือ เทวธรรม ดังจะได้อธิบายต่อไปนี้

 ๙.๑ หลักทิฎฐิ ทิฏฐิ คือ ความเห็น ความเข้าใจตามแนวคิดของตน ลักษณะส�าคัญของทิฏฐิ คือ การ

ยดึถือเป็นของตน ความรูท้ีเ่ป็นทฏิฐนิี ้มไีด้ตัง้แต่ขัน้ไม่มเีหตผุล มเีหตผุลน้อยบ้าง มากบ้าง แต่เมือ่ใดทฏิฐนิัน้พฒันา

ขึ้นไปเป็นความรู้ ความเข้าใจ ตามความเป็นจริงแล้วก็จะมีความถูกต้อง ๔๙๖ ในทางพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น 

๒ ประเภท คือ มิจฉาทฏิฐ ิเป็นความเห็นทีผ่ดิจากความเป็นจรงิเป็นไปเพ่ือสร้างโลกสร้างกิเลส และสัมมาทิฏฐ ิคือ 

 ๔๙๓ พระธรรมกิตติวงศ์, พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ฉบับค�าวัด, จัดพิมพ์ครั้งที่ ๓, หน้า ๑๒๔๖.

 ๔๙๔ อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๒๓.

 ๔๙๕ เสฐียรพงษ์, วรรณปก, พระพุทธศาสนาทัศนะวิจารณ์, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๙), หน้า ๑๕๔.

 ๔๙๖ พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงขยายความ, หน้า ๔๔.

๔๒๐
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ความเหน็ชอบเหน็ความจรงิ ได้แก่การเหน็ทีถ่กูต้องตามอรยิสจั ๔ ดงัทีมี่พระพุทธพจน์แสดงไว้ว่า “ภกิษทุัง้หลาย 

สัมมาทิฏฐิ คืออะไร คือ ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในสมุทัย ความรู้ในทุกขนิโรธ ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้

เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ” ๔๙๗ ดังนั้นการสมาทานธรรมโดยยึดปฏิบัติที่ถูกต้องและยึดถือในส่วนของผู้ปฏิบัติทุกข์แต่ได้

ผลเป็นสขุและปฏบัิติเป็นสขุและได้ผลเป็นสขุนัน้ เป็นการมีความเหน็ทีถ่กูต้องโดยมปัีญญาในการทีจ่ะเลอืกไปสูท่ีด่ี

เมื่อปฏิบัติตามแล้วในอนาคตนั้นจะไปสู่สวรรค์ คือ ความสุข

 ๙.๒ หลักศรัทธา ศรัทธาที่เป็นหลักส�าคัญหลักหนึ่ง ในค�าสอนของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้

ทรงสอนไว้นั้น แต่ศรัทธาที่ถูกนั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของหลักสัมมาทิฏฐิ, วิชชา, ญาณและโพธิ เป็นต้น เพราะ

มฉิะนัน้แล้ว ศรทัธาคอืความเชือ่นีอ้าจเป็นความเชือ่ทีผ่ดิ ซึง่อาจน�าไปสูจ่ดุหมายปลายทางทีผ่ดิ อันไม่พึงประสงค์

ได้ในทางประพฤติปฏิบัติ

 ศรทัธา หมายถงึ ความเชือ่ เชือ่ในสิง่ทีค่วรเชือ่ ๔๙๘ ศรทัธาในทางพระศาสนา นัน้ท่านจ�าแนก ๒ ระดบั 

ระดบัที ่๑ สทัธาญาณวปิปยตุ หมายถงึ ความเชือ่อนัเกดิจากความไม่รู้เหตรูุ้ผล หรือไม่อยู่บนพ้ืนฐานของเหตแุละผล 

ซ่ึงมกัเป็นความเชือ่แบบหยัง่ดิง่อทุศิทุม่เท ระดบัที ่๒ สทัธาญาณสมัปยตุ หมายถงึ ความเชือ่ทีป่ระกอบด้วยปัญญา 

รู้เหตุ รู้ผล เชื่อในสิง่ที่ควรเชื่อโดยอยู่บนพืน้ฐานของเหตุและผลก่อนที่จะตกลงปลงใจเชื่อ ๔๙๙ ดงันั้นการปฏิบัติ

สมาทานธรรมเม่ือปฏิบติัสขุได้ผลทกุข์และปฏบัิติทกุข์ได้ผลทกุข์นี ้จดัเข้าสทัธาญาณวปิปยตุ เพราะไม่ประกอบด้วย

ปัญญา เชือ่โดยการเร้าอารมณ์ เชือ่โดยการลทัธขิองตน เชือ่ในการปฏบิตัทิีไ่ม่มัน่คง หวัน่ไหว จนไม่สามารถบรรลุ

ส่ิงทีสู่งข้ึนต่อไป ย่อมมผีลในอนาคตนัน้ไปสูท่ีอ่บายภมูอิย่างแน่นอน และการสมาทานธรรมท่ีประกอบด้วยปัญญา

จะปฏิบัตทิกุข์เพือ่ให้เกดิสขุและปฏบิตัสิขุเพือ่ให้เกดิสขุในอนาคตเพราะมปัีญญาในความเชือ่ตามหลกัความจรงิใน

ทางพระพทุธศาสนา โดยเมือ่เชือ่แล้วปฏบิตัติาม ถงึบางครัง้อาจจะทกุข์อยากแต่กเ็พือ่ความสขุในอนาคตกไ็ม่หว่ัน

ไหว ไม่ยอท้อต่อความยากล�าบากแต่ผลในอนาคตนัน้เกิดความสขุในสคุตภิพ (สวรรค์) อย่างแน่นอน

 ๙.๓ หลักเทวธรรม ในการสมาทานธรรมนั้น จะจัดเข้าหลักธรรมที่จะเป็นเหตุให้เป็นคนดีนั้น จะต้อง

มีหลักปฏิบัติต่อความละอายหรือความเกรงกลัวต่อบาปในการกระท�าของตน ซึ่งการสมาทานธรรมมาปฏิบัตินั้น

ผู้ทีป่ฏิบัตเิมือ่มคีวามเหน็ผดิ มคีวามเชือ่ในสิง่ทีไ่ม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วยงัถือเป็นเหตภุายในตนเป็นทีต่ัง้ ถอืเอา

ตวัเองเป็นใหญ่ ย่อมเป็นเหตุด้วยไม่ละอายและไม่เกรงกลวัต่อการท�าบาป แต่เมือ่มีความเข้าใจหลกัการปฏบิตัด้ิวย

ความเห็นที่ถูกต้องแล้วจะจัดเข้าหลักเทวธรรม หมายถึง หิริและโอตตัปปะ ดังข้อความว่า

 	 “หิริโอตฺตฺปสมฺปนฺนา	 	 สุกฺกธมฺมสมาหิตา

	 	 สนฺโต	สปฺปุริสา	โลเก	 	 เทวธมฺมาติ	วุจฺจเร”

 แปลความว่า บคุคลผูมี้หริแิละโอตตัปปะ ได้ช่ือว่าเป็นคนสะอาด เป็นคนมคีวามสงบระงบั เป็นคนดงีาม

จนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเทวธรรมในโลกนี้ ๕๐๐ ค�าว่า หิริ คือ กิริยาเป็นเหตุให้ละอายและโอตตัปปะ คือ กิริยาเป็นเหตุ

ให้เกรงกลัวต่อการทุจริตเป็นต้น ซึ่งเป็นบาปอกุศล ๕๐๑ ดังข้อความท่ีปรากฏในขุททกนิกายชาดกว่า “สัตบุรุษ

ทั้งหลาย ประกอบด้วยหิริโอตตัปปะ ตั้งอยู่ในธรรมอันขาว ท่านเรียกว่า ผู้มีเทวธรรมในโลก” ๕๐๒ หลักเทวธรรม 

ดังค�ากล่าวที่มีความหมายที่ขยายออกเป็นประเด็นใหญ่ๆ ได้ ๓ ประเด็นคือ 

 ๔๙๗ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๔๐๒/๒๖๖.

 ๔๙๘ พระธรรมกิตติวงศ์, พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ฉบับค�าวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๓, หน้า ๙๕๐. 

 ๔๙๙ พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑๐๗. 

 ๕๐๐ ขุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๖/๒ , ขุ.ชา.เอกก (ไทย) ๒๗/๖/๓.

 ๕๐๑ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๓๐-๓๑/๒๖, อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๓๐-๓๑/๓๑-๓๓

 ๕๐๒ ขุ.ชา. (บาลี) ๗/๖/๒ , ขุ.ชา.(ไทย) ๗/๖/๓.

๔๒๑



422 423รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

 (๑) ผู้ที่เกิดเป็นเทวดาแล้วต้องปฏิบัติตนอยู่ในเทวธรรม คือ หิริ ความละอายบาปมีกายทุจริตเป็นต้น 

และโอตตัปปะ ความกลัวต่อผลของบาปมีกายทุจริตเป็นต้น เพื่อทรงสถานะของความเป็นเทวดาให้อยู่ได้นาน 

เพราะถ้าเทวดาขาดความละอายชัว่กลวับาป กระท�าชัว่ขึน้มาก็จะต้องเคลือ่นจากสวรรค์ไปเกดิในคตอิืน่ อรรถกถา

ได้แสดงเหตุที่ท�าให้เทวดาเคลื่อนจากเทวโลกไว้ ๔ ประการ คือ ๑. ด้วยความสิ้นอายุ ๒. ด้วยความสิ้นบุญ ๓. ด้วย

ความสิ้นอาหาร ๔. ด้วยความโกรธ ในเหตุ ๔ ประการนั้น เทวดาที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ชื่อว่า เคลื่อนด้วยความโกรธ 

เช่น เทพบุตรตนหนึ่งไม่อดทนต่อสมบัติของผู้อื่นมีความโกรธเคืองแล้วจึงท�ากาละ ๕๐๓ 

 (๒) ผู้ประกอบด้วยเทวธรรมทัง้ คอื หิร ิและโอตตัปปะ ตัง้อยู่ในธรรมอันขาว ท่านเรยีกว่า ผู้มีเทวธรรม 

คอืมนษุย์ทัง้หลายทีเ่ป็นคนดีด�ารงตนอยูใ่นเทวธรรม ชือ่ว่า ผูม้เีทวธรรม เป็นเทวดาในโลกมนษุย์ จะเหน็ได้ว่าการ

จัดประเภทเทวดา ท่านจัดพระราชาเป็นเทพประเภทหนึ่ง เรียกว่า สมมติเทพ เป็นเทวดาโดยสมมติ อีกประการ

หนึ่ง เทียบได้กับการจัดมารดาบิดาซึ่งเป็นมนุษย์แต่ประพฤติพรหมวิหารธรรมต่อบุตร ท่านจัดว่า มารดาบิดาเป็น

พรหมของบุตรคือเป็นพรหมในโลกมนุษย์ ๕๐๔

 (๓) เทวธรรมเป็นหลักปฏิบัติที่ท�าให้ผู้ปฏิบัติได้ไปเกิดเป็นเทวดา พระอรรถกถาจารย์แสดงไว้ว่า กุศล

ธรรมทั้งหลาย มีหิริและโอตตัปปะเป็นมูล ชื่อว่า เทวธรรม เพราะมีความหมายว่า เป็นเหตุแห่งกุศลสัมปทา แห่ง

การเกิดในเทวโลก และแห่งความหมดจด เหตุแห่งการเกิดในเทวโลกก็คือเหตุที่ท�าให้ไปเกิดเป็นเทวดา ๕๐๕

 หลักเทวธรรมนั้นท�าให้ผู้ปฏิบัติได้รับสิ่งที่พึงประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑)ทรงสถานะความเป็นเทวดา

ให้คงอยู่ได้นาน (๒) ผูป้ฏบิติัเทวธรรมชือ่ว่าเป็นเทวดาในโลกมนษุย์ (๓) หลักเทวธรรมเป็นเหตใุห้ผู้ปฏบิตัไิด้ไปเกดิ

เป็นเทวดา จากการศกึษาหลกัเทวธรรมจงึทราบได้ว่า ผูป้ระพฤตตินยกจิตสูงขึน้จนได้ไปเกดิเป็นเทวดาแล้วกยั็งต้อง

ประพฤติธรรมเพื่อรักษาภาวะของตนไว้ไม่ให้ตกไปสู่ความหายนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือต้องประพฤตเิทวธรรม

อยู่ตลอดเวลา หลักเทวธรรมนี้ยังเป็นมูลเหตุกุศลสัมปทาแห่งการเกิดในเทวโลกและแห่งความหมดจดด้วย

๑๐. การปฏิบัติธรรมตามหลักจูฬธัมมสมาทานสูตรในพระสุตตันตปิฎก
 การปฏิบัติธรรมตามหลักจูฬธัมมสมาทานสูตร ดังนี้ (๑) กามสุขัลลิถานุโยค (ปฏิบัติสุขแต่ได้ผลเป็น

ทุกข์) (๒) อัตตกิลมถานุโยค (ปฏิบัติเป็นทุกข์และได้ผลเป็นทุกข์ ) (๓)เนกขัมมะ (ปฏิบัติเป็นทุกข์แต่ได้ผลเป็นสุข) 

(๔) ฌาน (ปฏิบัติเป็นสุขและได้ผลเป็นสุข) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 ๑๐.๑ กามสขุลัลกิานโุยค (ปฏบิตัสิขุแต่ได้ผลเป็นทกุข์) ในการปฏบิตัสิขุแต่ได้ผลเป็นทกุข์นัน้ ในทาง

พระพุทธศาสนากล่าวว่า เป็นการปฏิบัติที่หมกมุ่นอยู่ในกามทั้งหลาย พระพุทธเจ้าได้ตรัสใน ธัมมจักกัปปวัตตน

สูตร ๕๐๖ ว่า ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาค ได้รับสั่งกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ที่สุด ๒ อย่างนี้ บรรพชิต

ไม่พึงเสพ กล่าวคือ

  ๑. กามสุขัลลิกานุโยคในกามทั้งหลาย (การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย) เป็นธรรมอัน

ทราม เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์

  ๒. อัตตกิลมถานุโยค (การประกอบความล�าบากเดือดร้อนแก่ตน) เป็นทุกข์ ไม่ใช่ของพระอริยะ 

ไม่ประกอบด้วยประโยชน์

 ๕๐๓ ขุ.ธ.อ. (บาลี) /๒/๑๒ – ๑๓.

 ๕๐๔ มงฺคล. (บาลี) /๙๔/๖๙ – ๗๐.

 ๕๐๕ ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๓๐๔/๗ – ๗

 ๕๐๖ ส�.ส. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๓๖๗.

๔๒๒
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

 ภิกษุทั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุด ๒ อย่างนั้น ตถาคตได้ตรัสรู้อันเป็นปฏิปทาก่อให้

เกิดจักษุ ๕๐๗ ก่อให้เกิดญาณ เป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อพระนิพพาน

 กามสุขัลลิกานุโยค หมายถึง การประกอบตัวตนให้พัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสุข เป็นอย่างหนึ่งที่สุด

สองข้าง คือ กามสุขัลลิกานุโยค ๑ อัตตกิลมถานุโยค ๑ ๕๐๘ ความหมายของ กามสุขัลลิกานุโยค การประกอบตน

ให้พัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย เป็นธรรมของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วย

ประโยชน์นี้ หากจะแปลความหมายเป็นการเสพกามหรือ กามคุณ ๕ ๕๐๙ คือ เสพ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 

 เหตขุองการปฏบิตัสิขุแต่ให้ผลเป็นทกุนัน้คือการปฏิบตัท่ีิตดิอยู่ในกามคุณท้ัง ๕ โดยยึดตดิกบัรูป เสียง 

กลิ่น รส และสัมผัส เพราะเห็นความสุขในปัจจุบัน จากการเสพรูป เสพ เสียง เสพกลิ่น เสพรส และเสพสัมผัส

ทางกาย จึงติดในอารมณ์สุขของทางโลก ไม่ออกจากโลกิยวิสัยได้ ถือเป็นความสุขโลกนี้เท่านั้น โลกิยวิสัย หมาย

ถึง ความเป็นไปที่ยังวนเวียนในภพที่เกี่ยวข้องติดอยู่กับเรื่องของกาม ตัณหา ทิฏฐิ อวิชชา เป็นต้น ๕๑๐

 ๑๐.๒ อตัตกลิมถานโุยค (ปฏบิตัเิป็นทกุข์และได้ผลเป็นทกุข์ ) การปฏบิตัเิป็นทกุข์และได้ผลเป็นทกุข์

นั้น เป็นการทรมานตน หรือกระท�าตนให้ล�าบากในทางพระพุทธศาสนา กล่าวว่า อัตตกิลมถานุโยค หมายถึง 

การประกอบทรมานตนให้ล�าบาก หรือวิธีการบรรลุด้วยการทรมานตนเอง เช่น การบ�าเพ็ญตบะในอินเดียต่าง ๆ

เป็นต้น ๕๑๑ ผู้มคีวามประพฤตเิช่นนีย่้อมมคีวามเหน็ทีผ่ดิเพราะยงัมคีวามเกีย่วข้องยดึตดิกบัเครือ่งรอดรดัทัง้หลาย 

เรียกว่า สังโยชน์ คือ เครื่องผูกพันน้อยใหญ่ ๕๑๒ เป็นธรรมที่มัดใจสัตว์ไว้กับทุกข์ ๕๑๓ คัมภีร์อรรถกถาให้ความ

หมายเอาไว้ว่า เป็นเครื่องผูกพันสัตว์ทั้งหลายไว้ในรถ (คือภพ) ที่แล้วด้วยวัฏฏะทุกข์ ๕๑๔ เป็นเครื่องพันธนาการ 
๕๑๕ เพราะสงัโยชน์เหล่านี ้ย่อมผกู คอืตามผกูสตัว์ทัง้หลายไว้ในภพ อกีนยัหนึง่ย่อมเชือ่มภพไว้ด้วยภพ ๕๑๖ รวมถงึ

การผกูมดับคุคลผูม้สัีงโยชน์ไว้ด้วยกรรมและวบิากอนัเป็นทกุข์ หรือด้วยลาดับของ ภพ ในภพ ก�าเนดิ คต ิวญิญาณ 

ฐติ ิและสตัตาวาส เป็นต้น ๕๑๗ และยิง่ไปกว่านัน้ สงัโยชน์กย็งัสามารถยงัสัตว์ให้จมลงในวฏัฏะได้ด้วย ๕๑๘ สังโยชน์

นี้จัดเป็นกิเลสที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นหมวดหมู่ โดยแสดงเป็นหมวด ๓ ๕๑๙ บ้าง แสดงเป็นหมวด ๗ ๕๒๐ 

บ้าง แสดงเป็นหมวด ๑๐ ๕๒๑ บ้างโดยเรียงลาดับตามความหยาบและละเอียดของกิเลสแต่ละประเภท และใน

แต่ละหมวดเองก็มีชื่อกิเลสทั้งที่เหมือนกันและต่างกันไป

 ๕๐๗ จักษุ ในที่นี้หมายถึงปัญญาจักษุ (วิ.อ. ๓/๑๓/๑๗)

 ๕๐๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, หน้า ๑๖.

 ๕๐๙ อ้างแล้วเรื่องเดียวกัน.

 ๕๑๐ พระธรรมกิตติวงศ์, พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ฉบับค�าวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๓, หน้า ๕๘๘.

 ๕๑๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, หน้า ๕๓๐.

 ๕๑๒ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด ศัพท์วิเคราะห์, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐), หน้า ๖๔๒.

 ๕๑๓ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๔๓/๕๐๑

 ๕๑๔ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๓/๒๑,

 ๕๑๕ ที.สี.อ. (ไทย) ๑/๒๕๕/๑๐๗.

 ๕๑๖ ม.มู.อ. (ไทย) ๑/๙/๑๐๑.

 ๕๑๗ ขุ.อิติ.อ. (ไทย) ๑/๑๙๓/๑๑๑.

 ๕๑๘ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๒๒/๓๘๐.

 ๕๑๙ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๗๔-๒๗๕/๒๐๖

  ๕๒๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๒/๓๓๘.

 ๕๒๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๒.

๔๒๓
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 ๑๐.๓ เนกขัมมะ (ปฏิบัติเป็นทุกข์แต่ได้ผลเป็นสุข) เนกขัมมะ หมายถึง การด�าเนินชีวิตที่มุ่งเน้นเพื่อ

ให้ชีวิตหลุดพ้นจากกาม เพราะกามนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งปวง แต่หลักธรรมที่สามารถน�ามาดับทุกข์ที่เกิด

จากกามนั้นเป็น“การออกบวช การปลีกตัวออกจากกามเพื่อการประพฤติพรหมจรรย์ ตามหลักพุทธปรัชญาการ

ออกบวชนั้นจะต้องสละทุกอย่างที่เป็นสมบัติ” ๕๒๒ ในการปฏิบัติเป็นทุกข์แต่ได้ผลเป็นสุขนั้น ได้แบ่งออก ๒ อย่าง 

คือ (๑) เนกขัมมะส�าหรับพระภิกษุสงฆ์ (๒) เนกขัมมะส�าหรับคฤหัสถ์ ดังจะได้อธิบายตามล�าดับ

  ๑) เนกขมัมะส�าหรบัพระภกิษสุงฆ์ หมายถงึ “การออกบวชเพือ่ปลีกตวัออกจากกาม” ๕๒๓ และประพฤติ

พรหมจรรย์ตามหลักพระพทุธศาสนา การออกบวชนัน้จะต้องเป็นผู้สละสมบติัทางโลกและจะต้องปฏบิตัติามวนิยั

อย่างเคร่งครัด ด�าริออกจากทุกข์ด้วยการพยายามหาทางออกจากการครองชีวิตอย่างฆราวาส ดังในเรื่อง“การ

บ�าเพ็ญเนกขัมมะของพระเตมีย์ ซ่ึงเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ทรงเสวยพระชาติเป็นเตมิยโพธิสัตว์ก็ทรง

ออกจากการด�าเนนิชวีติแบบฆราวาสทัว่ไปเพราะพระองค์ทรงเหน็การเข่นฆ่ามนษุย์ด้วยกนั” ๕๒๔ พระองค์จงึทรง

แสวงหาทางพ้นทุกข์ เพื่อความสุขอย่างแท้จริง การปลีกตัวออกจากหมู่ แล้วหันหน้ามาบ�าเพ็ญเพียรทางใจ โดย

การยึดหลักพระวินัยตามหลักพระพุทธศาสนา

 ๒) เนกขัมมะส�าหรับคฤหัสถ์ หมายถึง การออกจากเรือนหรือการเว้นจากกิเลสกามและวัตถุกาม

ชั่วคราวเพื่อบ�าเพ็ญเนกขัมมะหรือในปัจจุบันที่พบเห็นประจ�าทุกวันพระ ๘ ค�่า ๑๔ และ ๑๕ ค�่า คือ การรักษา

อุโบสถศีลหรือที่เรียกว่า ศีล ๘ ดังนั้น เนกขัมมะในทางพระวินัยส�าหรับคฤหัสถ์ในพระพุทธศาสนา คือ อุโบสถศีล

หรือศีล ๘ ประการ ๕๒๕ 

 ๑๐.๔ ฌาน (ปฏิบัติเป็นสุขและได้ผลเป็นสุข) การสมาทานธรรมโดยการปฏิบัติเป็นสุขและได้ผล

เป็นสขุ นัน้ถอืเป็นการปฏบัิติตามแบบพระพทุธศาสนา เพราะในพระไตรปิฎกได้กล่าวว่า ผูท้ีไ่ด้ฌาน ๔ ซึง่เป็นอาภิ

เจตสิก ๕๒๖ นั้น เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยาก โดยไม่ล�าบาก ดังนั้น ฌาน 

หมายถึง การเผา ดังความในพุทธพจน์ว่า เนกขัมมะย่อมเผา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน เนกขัมมะย่อมเผากาม

ฉันทะให้ไหม้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า ฌาน อรหัตตมรรคย่อมเผา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน อรหัตตมรรคย่อม

เผากิเลสทั้งปวงให้ไหม้ เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่า ฌาน ๕๒๗ ในสัมพาธสูตร ว่าด้วยวิธีหาทางออก (ช่อง) ในที่แคบ ที่

แคบส�าหรับผู้บ�าเพ็ญฌาน ได้แก่นิวรณ์ ๕ วิธีออกทางช่องว่าง หมายถึงความหลุดพ้น กล่าวคือภาวะที่ท�าให้เกิด

ช่องว่างหรือที่ปลอดจากกิเลสต่าง ๆ เปรียบเสมือน “ที่แคบ” หมายเอา รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ และสัญญาเวท

ยิตนิโรธ ๑ แต่ละภาวะสามารถท�าให้เกิดความว่างหรือที่ปลอดจากกิเลสต่างกัน จัดเป็นคู่ ๆ ดังนี้

 ๑. ปฐมฌาน   ว่างจาก  กามคุณ ๕ และนิวรณ์ ๕

 ๒. ทุติยฌาน   ว่างจาก  วิตกและวิจาร

 ๓. ตติยฌาน   ว่างจาก ปีติ

 ๔. จตุตถฌาน  ว่างจาก สุขและทุกข์

 ๕๒๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๘, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

เพิ่มทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๘๔.

 ๕๒๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๘, หน้า ๒๘๔.

 ๕๒๔ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๕๒๗/๓๔๗.

 ๕๒๕ องฺ.อฎฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๓๑/๒๕๓.

 ๕๒๖ อาภิเจตสิก ในที่นี้หมายถึง จิตที่หมดจดอย่างยิ่งหรืออธิจิต เรียกว่า อภิเจตสิก คือ จิตผ่องใส่ยิ่งหรือจิตทีเกิดในอภิเจตสิก จะมีความ

นึกคิดอันแจ่มใส อีกอย่างหนึ่ง จิตที่อาศัย อภิเจตสิก ชื่อว่าจิตของผู้มีความนึกคิดอันแจ่มใส ดูรายละเอียดใน ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๖๖/๑๗๓.

 ๕๒๗ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๑/๖๐๘.

๔๒๔
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 ๕. อากาสานัญจายตนฌาน  ว่างจาก  รูปสัญญา

 ๖. วิญญาณัญจายตนฌาน  ว่างจาก อากาสานัญจายตนสัญญา

 ๗. อากิญจัญญายตนฌาน  ว่างจาก วิญญาณัญจายตนสัญญา

 ๘. เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  ว่างจาก อากิญจัญญายตนสัญญา

 ๙. สัญญาเวทยิตนิโรธ  ว่างจาก  เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา และกเิลสท้ังหลาย ๕๒๘

 ผูป้ฏบัิติสขุในปัจจุบันนัน้ สามารถปฏบิตัธิรรมให้บรรลแุต่ละข้อได้นัน้จะต้องบ�าเพญ็ฌานเป็นขัน้ ๆ  ไป 

คือ เมื่อบรรลุฌานข้อที่ ๑ ต้องปฏิบัติการเข้าออกฌานในข้อที่ ๑ ให้คล่องแคล่วเสียก่อน แล้วจึงเข้าสู่ข้อที่ ๒ ท�า

อย่างนี้เป็นล�าดับ อนึ่ง ส�าหรับผู้บรรลุปฐมฌาน จนถึง จตุตถฌาน เมื่อบรรลุจตุตถฌานแล้ว ถ้าประสงค์จะปฏิบัติ

วปัิสสนากมัมฏัฐาน เพือ่บรรล ุมรรค ผล นพิพาน ก็ท�าได้ไม่ยากเพราะผูบ้รรลปุฐมฌานมสีมาธอิย่างแรงกล้า จติของ

ผู้บรรลุจตุตถฌานเป็นจิตที่ตั้งมั่นบริสุทธิ์ไม่มีกิเลส อุปกิเลส เป็นจิตนุ่มนวลควรแก่การงาน เมื่อจิตตั้งม่ันเช่นนี้

ก็ท�าจิตให้น้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ก็จะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดได้ แต่ถ้าผู้ปฏิบัติยังติดใจในเรื่องฌานอยู่

ก็สามารถบ�าเพ็ญอรูปฌานต่อไป

๑๑. สรุป 
 จฬูธัมมสมาทานสตูร มคีวามเป็นมาจากการท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงโปรดอนาถบณิฑิกเศรษฐ ีณ กรงุ

สาวัตถี ลักษณะของพระสูตรเป็นลักษณะการบรรยายแบบโวหารถามเอง-ตอบเอง และมีอุปมาอุปไมยประกอบ 

เนื้อหาของสูตรกล่าวถึงการปฏิบัติของบุคคล ๔ อย่าง ได้แก่ (๑) การมีความเห็น(ทิฏฐิ) ความสุขในปัจจุบัน(กาม) 

และติดอยู่ในกามทั้งหลาย ย่อมส่งผลถึงความเดือดร้อนในทุคติ เพราะกามเป็นเหตุ ย่อมมีทุกข์ในวิบากของตน 

(๒) การปฏิบัติแบบยึดถือเอาความล�าบาก ทรมานตนเองในปัจจุบัน ย่อมส่งถึงทุกข์เป็นวิบากในอนาคต (๓) การ

ปฏิบัติโดยบุคคลผู้มีราคะ โทสะ โมหะ กล้าเป็นปกติ มีโสมนัสบ้าง โทมนัสบ้าง แล้วประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์ 

บริบูรณ์ ย่อมไปเกิดเป็นสุคติในโลกสวรรค์ และ (๔) การปฏิบัติของบุคคลนั้นสงัดออกจากกามและอกุศลธรรมทั้ง

หลาย และบรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ มีภาวะจิตที่เป็นหนึ่งผุดขึ้น มีแต่ปีติและ

สุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ บรรลุตติยฌาน บรรลุจตุตถฌานอยู่ หลังจากตายไปแล้ว ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ การ

ปฏิบัติธรรมในจูฬธัมมสมาทานสูตร พระพุทธเจ้าทรงสนับสนุนให้ปฏิบัติตามรูปแบบ ๒ แบบ คือ ๑) แบบเนกขัม

มะ หมายถึง การออกจากกามหรือออกบวช เพื่อปฏิบัติเข้าหาความจริงในชีวิตและความเป็นไปในสังสารวัฏ และ

เพื่อดับซึ่งสังสารวัฏ การปฏิบัติเช่นนี้ย่อมน�าความทุกข์มาให้ในปัจจุบัน แต่ผลในอนาคตนั้นย่อมส่งถึงความสุขใน

สุคติภพ เพราะปฏิบัติทุกข์ในปัจจุบัน แล้วมีผลเป็นสุขในอนาคต และ ๒) แบบฌาน หมายถึง การเพ่ง หรือตั้งมั่น 

และเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามเพ่ือให้เข้าถึงการบรรลุธรรมต่าง ๆ เพราะผลจากการตั่งม่ันนั้นจะส่งผลถึงความสุข

ในการเป็นอยู่ในปัจจุบัน การปฏิบัติเช่นนี้ย่อมน�าความสุขมาให้ในปัจจุบันแล้วมีผลความสุขในอนาคต

 ๕๒๘ องฺ.นวก. (ไทย) ๑๓/๔๒/๕๓๓–๕๓๖.

๔๒๕
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การใช้หลักฆราวาสธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในเขตเทศบาลต�าบลสทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

An Application of Gharavasa_dhamma in Life quality Development of People

in Tambol Sathingphra Municipality, Satingphra District, Songkhla Province
   

พระครูสังฆรักษ์แดนชัย อภิชโย/รักหมอ * 

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

บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการใช้หลักฆราวาสธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ในเขตเทศบาลต�าบลสทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ๒) เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักฆราวาส

ธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลสทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

จ�าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม

การใช้หลักฆราวาสธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลสทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ 

จังหวัดสงขลา การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

เขตเทศบาลต�าบลสทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จ�านวนทั้งสิ้น ๒,๙๔๖ คน ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

ตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง ๓๔๑ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู เพ่ือการวจิยัทางสังคมศาสตร์ สถติท่ีิใช้

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

(Standrd Deviation) และใช้สถิติทดสอบสมมติฐานโดยใช้ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ 

(F-test) ทดสอบความแตกต่าง และค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

  ผลการวิจัยพบว่า

  ๑) การใช้หลักฆราวาสธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขตเทศบาลต�าบลสทิงพระ 

อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๖๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน

ขันติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = ๓.๗๙) รองลงมาคือ ด้านทมะ ( = ๓.๖๘) และด้านจาคะ (  = ๓.๖๘) ส่วนด้านสัจจะ 

มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด (  = ๓.๖๐) และเมื่อจ�าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนพบว่า 

ประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลสทงิพระ อ�าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา มีการใช้หลักฆราวาสในการพัฒนาคุณธรรม

ชีวิต อยู่ในระดับมาก

 ๒) ผลการเปรียบเทียบ การใช้หลักฆราวาสธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขต

เทศบาลต�าบลสทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาจ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตก

 * นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 ** อาจารย์ที่ปรึกษา
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ต่างกัน มีการใช้หลักฆราวาสธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 

ส่วนประชาชนทีม่ ีเพศ อาย ุระดบัการศกึษา และรายได้ตอ่เดือน ตา่งกัน มกีารใช้หลกัฆราวาสธรรมในการพฒันา

คณุภาพชวีติในเขตเทศบาลต�าบลสทงิพระ อ�าเภอสทงิพระ จงัหวัดสงขลาไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิ

ที่ระดับ .๐๕

  ๓) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาสธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขต

เทศบาลต�าบลสทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พบว่า ประชาชนได้เสนอแนะปัญหาด้านจาคะ มากที่สุด 

โดยได้เสนอแนะ ได้แก่ ประชาชนมีความเสียสละ มีน�้าใจแบ่งปันให้ผู้อื่น ท�าให้เราได้ด�ารงชีวิตอยู่ได้ และยังได้รับ

การยอมรับจากสังคมที่เราอยู่ด้วยและด้านขันติ ประชาชนได้เสนอแนะ ให้รู้จักอดกลั้น อดทน แล้วจะสามารถอยู่

ร่วมในสงัคมได้อย่างปกตสิขุ ส่วนด้านทมะ ประชาชนได้เสนอแนะให้การควบคุมสมาธ ิและจติใจกส็ามารท�าให้เรา

ด�ารงชวีติได้ และด้านสจัจะ ประชาชนได้เสนอแนะการพฒันาคุณภาพชีวติของคน เพ่ือให้อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคม

ได้ ต้องพัฒนาหลายๆ ด้าน ประกอบกัน เช่น นิสัย การมีความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้อื่น การเอาใจเขามาใส่ใจเรา

ค�าส�าคัญ: การใช้, หลักฆราวาสธรรม,การพัฒนาชีวิต

ABSTRACT

  The objectives of this research were as follows 1). To study an application of Sanga-

havatthu in life quality development of people in Tambol Sathingphra municipality, Satingphra 

District, Songkhla Province. 2). To compare on An application of Sangahavatthu in life quality 

development of people in Tambol Sathingphra municipality, Satingphra District, Songkhla Province 

in terms of sexes, ages, occupations, degrees of education, and monthly incomes as differently 

and 2). To study the suggestions on the way to promote on application of Sangahavatthu in life 

quality development of people in Tambol Sathingphra municipality, Satingphra District, Songkhla 

Province. This is the quantitative research. The poppulation were people who live in Tambol 

Sathingphra municipality, Satingphra District, Songkhla Province for 2,946 persons, sample size 

according to Krejcie and Morgan’s table measurement, the samples were about 341 persons, 

the instrument for data collection was questionnaire, data analysis by package computer pro-

gram, 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) An application of Sangahavatthu in life quality development of people in Tambol 

Sathingphra municipality, Satingphra District, Songkhla Province by overview was at more level 

( =3.67) for all aspects when considered in each aspect found that the aspect of Khanti was 

the highest mean ( =3.79) and followed up the aspect of Dama ( =3.68), the aspect of Caga

( =3.68) and the aspect of Sacca was the lowest mean ( =3.60)
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  2) The comparative result on application of Sangahavatthu in life quality development

of people in Tambol Sathingphra municipality, Satingphra District, Songkhla Province The people

who are different in terms of occupations found that there were different as statistically

significance at .01. and in terms sexes, ages, degrees of education, and monthly incomes found 

that there were not different as statistically significance at .05

  3) An application of Sangahavatthu in life quality development of people in Tambol 

Sathingphra municipality, Satingphra District, Songkhla Province. The problem found that the 

aspect of Caga was the highest i.e. people had self sacrifice, kindly to live as survive and accept 

by society and the aspect of Khanti found that they should have tolerance to live in society as 

peacefully, the aspect of Dama found that they should control on meditation and mind that 

can be live alive, and the aspect of Succa found that they should develop in variety i.e. habit, 

relation and sympathy. 

Keywords : application, Gharavasa_dhamma, Sangahavatthu in life quality development

บทน�า
 การพัฒนาคุณภาพของประชาชนในประเทศให้มีประสิทธิภาพนั้น คือการให้การศึกษาและการปลูก

ฝังความเป็นพลเมืองดีให้แก่ประชาชนในประเทศ ลักษณะความเป็นพลเมืองดีคือ การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความมีระเบียบวินัย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความสามัคคีและ

เหน็ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว (ดวงเดอืน พันธมุนาวนิ,และเพ็ญแข ประจนปัจจนกึ: ๒๕๒๐: ๑) 

ลักษณะความเป็นผู้มคีณุธรรม จรยิธรรมสงูจะต้องได้รบัการปลูกฝังให้เกดิในประชาชนส่วนใหญ่ก่อนเพ่ือคุณภาพ

ของประชาชนในสังคมและประเทศชาติจากสภาพสังคมไทยปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจอย่างรวดเร็วอันมีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของบุคคล ซึ่ง

ส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมได้ จึงก่อให้เกิดปัญหาหลายประการตามมา สาเหตุหนึ่งมาจาก

ความเส่ือมทางด้านคณุธรรม จริยธรรมของคนในสงัคมทีก่่อให้เกดิการประพฤตปิฏิบตัไิปในทางทีผ่ดิกฎหมายบ้าน

เมืองเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

  การมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากจะให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้ว เรายังหวังที่จะให้เกิดแก่ครอบครัว 

เครือญาตแิละบุคคลอืน่ๆ ในสงัคมและประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วยปัจจบุนัคุณภาพชวีติ ได้รับการก�าหนดให้เป็น

เป้าหมายสงูสดุในการพฒันาประเทศดังนัน้เป้าหมายทกุด้านไม่ว่าจะในด้านสงัคม เศรษฐกจิ การปกครอง ล้วนมุง่

ไปสูก่ารมคุีณภาพชวีติทีดี่ของมนษุย์ในสงัคมคณุภาพชวีติเป็นสิง่ทีม่คุีณค่า มคีวามส�าคัญและจ�าเป็นต่อบคุคลและ

สังคม เป็นส่ิงที่มนุษย์สามารถก�าหนดการสร้างเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้ระดับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้และเพื่อ

การท�าให้การพฒันาตนเองและสงัคมไปสูเ่ป้าหมายทีป่รารถนา (รายงานคุณภาพชวีติของคนไทย: ๒๕๕๑: ค�าน�า) 

บุคคลแต่ละคน แต่ละครอบครัวจึงมีการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษา การมีแนวคิดและเจตคติท่ีดี การรู้จัก

บริหารตนเอง การมีความเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น การมีอาชีพมีรายได้ต่อเดือน มีคุณธรรมและศีลธรรม หากทุก

คนในสังคมสามารถปฏิบัติได้เช่นนี้ก็เท่ากับว่า สามารถช่วยยกระดับทั้งของตนเองและสังคมให้มีคุณค่า มีความ
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เจริญงอกงาม พัฒนาไปสู่สังคมอุดมคติ ปัญหาต่างๆ ในสังคมจะลดลงหรือหมดไป เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหา

เศรษฐกิจ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และสถาบันครอบครัวโดยทั่วไปมีความอ่อนแอลงไปมาก ชุมชน

ก็แตกสลายจากผลกระทบนโยบายการพัฒนาที่ขาดสมดุล เยาวชนชายหญิงของเราทั่วประเทศอยู่ในภาวะสับสน

ทางความคิดและพฤติกรรม แยกผิดชอบชั่วดีไม่ออก ท้องไม่พร้อม ประเทศไทยจึงใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ใน

การที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้นจนถึงระดับมาตรฐานที่สังคมต้องการ ทั้งนี้เพื่อ

ช่วยให้สมาชิกในสังคมทุกคนมีความกินดี อยู่ดี มีความสุขสมบูรณ์และในขณะเดียวกันประชาชนในประเทศหรือ

ชุมชนจะต้องมีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เข้มแข็ง เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตนต่อกันจึงจะท�าให้อยู่

ด้วยกันอย่างมีความสุขในสังคม

  ส�าหรบัการวจัิยครัง้นีผู้ว้จัิย ได้ศึกษาการใช้หลกัฆราวาสธรรมในการพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน

ในเขตเทศบาลต�าบลสทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา อันประกอบด้วยสัจจะทมะขันติและจาคะ ซึ่งเป็น

หลกัธรรมในการก�าหนดแนวทางเพือ่มาประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนัย่อมท�าให้บคุคลในชุมชนสามารถด�าเนนิชวีติ

ได้อย่างสงบสุขมคีวามเอือ้อาทรช่วยเหลอืเก้ือกลูซึง่กนัและกนัปฏบิตัตินตามหน้าทีข่องตนอย่างถกูต้องและเหมาะ

สมและสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคอืความชัว่ทีค่วรละและอะไรคือความดหีากน�าหลักธรรมนีม้าใช้ในการพัฒนา

คณุภาพชวีติของตนเองและคนในชมุชนแล้วจะเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ทีด่เีพ่ิมความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัจะ

ส่งผลให้การเป็นอยู่ทางครอบครัวมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

  จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะเป็นครูพระสอนศีลธรรมในเขตเทศบาลต�าบลสทิงพระจึงสนใจท่ี

จะศึกษาการใช้หลักฆราวาสธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลสทิงพระ อ�าเภอ

สทงิพระ จงัหวดัสงขลา ทัง้นีเ้พือ่เป็นข้อมลูเสนอต่อหน่วยงานของภาครัฐท่ีเกีย่วข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อข้อมูล

สารสนเทศในการพัฒนาก�าหนดแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการของผู้บริหารเทศบาลต�าบลสทิงพระและ

ประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาการใช้หลักฆราวาสธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ต�าบล

สทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

 ๒. เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักฆราวาสธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล

ต�าบลสทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จ�าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน

 ๓. เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการส่งเสรมิการใช้หลกัฆราวาสธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ

ประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลสทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ระเบียบวิธีวิจัย 
  กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ (งานทะเบยีนราษฎร์: ๒๕๕๘) ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล

ต�าบลสทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จ�านวน ๒,๙๔๖ คน ท�าการก�าหนดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตาราง

ส�าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (ส่งศรี ชมภูวงศ์: ๒๕๕๔: ๑๑๓) ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง ๓๔๑ คน และ

ก�าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling) โดยใช้ตารางเลขสุ่มได้กลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน ๓๔๑ คนโดยแบ่งออกเป็น ๕ ชุมชน ดังตารางที่ ๑

๔๓๐
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ตารางที ่๑ แสดงจ�านวนประชากร และกลุม่ตวัอย่าง ของประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลสทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ 

จังหวัดสงขลา

ล�าดับที่ ชื่อชุมชน จ�านวนประชากร จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

1 ชุมชนสาธุประดิษฐ์ 824 95

2 ชุมชนพุทธกิจจารักษ์ 592 69

3 ชุมชนบ้านจะทิ้งพระ 506 59

4 ชุมชนบ้านหน้าเมือง 648 75

5 ชุมชนบ้านชายคู 376 43

รวม 2,946 341

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจัิย เป็นแบบสอบถามการใช้หลกัฆราวาสธรรม ในการพฒันาคณุภาพชวีติของ

ประชาชน ในเขตเทศบาลต�าบลสทิงพระ อ�าเภอสทงิพระ จงัหวัดสงขลา ซึง่ผูวิ้จยัสร้างขึน้ โดยแบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้

  ตอนที ่๑ เป็นแบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

โดยถามข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน

  ตอนที่ ๒ สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้หลักฆราวาสธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ประกอบด้วยคือ ๑) สัจจะความซื่อสัตย์ต่อกัน ๒) ทมะการฝึกตน ๓) ขันติความอดทนอดกลั้นและ 

๔) จาคะการเสียสละการแบ่งปันมีน�้าใจลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ 

 คะแนน  ๕ หมายถึง มีการใช้ในระดับมากที่สุด, คะแนน ๔ หมายถึง มีการใช้ในระดับมาก, คะแนน 

๓ หมายถึง มีการใช้ในระดับปานกลาง, คะแนน ๒ หมายถึง มีการใช้ในระดับน้อย, คะแนน  ๑ หมายถงึ มกีารใช้

ในระดับน้อยที่สุด

  ตอนที ่๓ เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะแนวทางการใช้หลักฆราวาสธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ

ของประชาชน ในเขตเทศบาลต�าบลสทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นค�าถามปลายเปิด

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ๑. น�าหนงัสอืแนะน�าตัวและขออนญุาตเกบ็ข้อมลูจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มอบให้นายกเทศมนตรี เทศบาลต�าบลสทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ จังหวัด

สงขลา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ๒. ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถาม จ�านวน ๓๔๑ ชุด โดยประสานกับหัวหน้าชุมชนแต่ละชุมชน เพื่อขอ

อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลและผู้วิจัยได้ท�าการลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตัวเอง โดยอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจใน

การตอบแบบสอบถามก่อน และให้ลงมือตอบแบบสอบถาม 

  ๓. หลงัจากผูว้จัิยให้กลุม่ตัวอย่างลงมอืตอบแบบสอบถามแล้ว ท�าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามทีไ่ด้

รับคืนด้วยตัวเองจากกลุ่มตัวอย่างได้ ๓๔๑ ชุด น�ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของแบบสอบถาม คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐ เพื่อน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

๔๓๑
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

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

(Standrd Deviation) และใช้สถิติทดสอบสมมติฐานโดยใช้ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ 

(F-test) ทดสอบความแตกต่าง และค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

ผลการวิจัย
  ๑. การใช้หลักฆราวาสธรรมในการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน ในเขตเทศบาลต�าบลสทงิพระ 

อ�าเภอสทงิพระ จงัหวัดสงขลาโดยภาพรวม อยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกุ ๆ  อยูใ่นระดบัมาก

  ๒. ผลการเปรียบเทียบ การใช้หลักฆราวาสธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขต

เทศบาลต�าบลสทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาจ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป 

    ๒.๒ ประชาชนทีมี่ อาย,ุ ระดับการศกึษา, และรายได้ต่อเดอืน ต่างกนั มกีารใช้หลกัฆราวาสธรรม

ในการพฒันาคณุภาพชวีติ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .๐๑ ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ัง้ไว้

   ๒.๒ ประชาชนที่มี เพศ แตกต่าง มีการใช้หลักฆราวาสธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แตกต่าง

กัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

   ๒.๓ ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีการใช้หลักฆราวาสธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แตกต่าง

กัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

  ๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการใช้หลักฆราวาสธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ

ประชานในเขตเทศบาลต�าบลสทงิพระ อ�าเภอสทงิพระ จังหวดัสงขลา พบว่า ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบั

แนวทางส่งเสริม ได้แก่ ประชาชนมีความเสียสละ มีน�้าใจแบ่งปันให้ผู้อื่น ท�าให้เราได้ด�ารงชีวิตอยู่ได้ ยังได้รับการ

ยอมรับจากสังคมทีเ่ราอยูด้่วย ให้รูจ้กัอดกลัน้ อดทน แล้วจะสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกตสิขุ ประชาชนได้

เสนอแนะให้การควบคุมสมาธิ จิตใจก็สามารท�าให้เราด�ารงชีวิตได้ ประชาชนได้เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคน เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ ต้องพัฒนาหลายๆ ด้าน ประกอบกัน เช่น นิสัย การมีความสัมพันธ์ที่มี

ต่อผู้อื่น การเอาใจเขามาใส่ใจเรา

อภิปรายผล
  ประชาชนในเขตเทศบาลสทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีการใช้หลักฆราวาสธรรมในการ

พัฒนาชีวิต โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสมทบ ถิรปญฺโญ/รุ่งมิตรจรัสแสง

(๒๕๕๔ : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น�าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสัก

วิทยาคม จงัหวดัเพชรบูรณ์”ผลการวจัิย พบว่า ภาวะผูน้�าของเยาวชน โดยจ�าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคลพบว่าโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าระดับภาวะผู้น�าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 

อยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนข้อเสนอแนะแนวทางวิธีแก้ไขผู้ปกครองผู้ใหญ่คุณครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบ

ต้องรู้จักเสียสละเป็นแบบอย่างท่ีดีให้รู้จักคิดและท�าในส่ิงที่ถูกต้องสร้างความรักในโรงเรียนชี้แนะและบอกหลัก

การด�าเนินชีวิตให้ถูกต้องดูแลเอาใจใส่ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรด้า จันทร์เหลือง (๒๕๕๖ : บทคัดย่อ) 

ได้วิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของต�ารวจจราจรสถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่น”ผลการ

วิจัย พบว่า การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของต�ารวจจราจรสถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่นโดยรวมอยู่

๔๓๒
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ในระดบัมาก ส่วนต�ารวจจราจรทีมี่อายตุ่างกนัมีการปฏบิตังิานตามหลกัฆราวาสธรรม ๔ แตกต่างกันจงึเป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ส่วนต�ารวจจราจรทีม่เีพศระดบัการศึกษาต�าแหน่งรายได้ต่อเดอืนต่างกนัมีการปฏบิตังิานตามหลัก

ฆราวาสธรรม ๔ ไม่แตกต่างกันจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีข้อเสนอแนะ คือต�ารวจจราจรควรปฏิบัติงาน

ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติควรปลกูฝังการข่มใจผูบั้งคบับญัชาก�าชบัให้การปฏบิตังิานอยูใ่นกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั

และลงโทษเมื่อกระท�าความผิดฝึกปฏิบัติงานเป็นทีมและแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 

คอื ปลูกฝังจิตส�านกึเหน็แก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนพฒันาความซือ่สตัย์ตรงต่อเวลาตระหนักและรักในหน้าทีป่ฏิบตัิ

งานอย่างมีสติมีความไตร่ตรองอดทนขยันหม่ันเพียรมีความเสียสละด�ารงชีวิตให้พอเพียงฝึกควบคุมอารมณ์โดย

ใช้ธรรมเข้ากล่อมเกลาจิตใจเพื่อลดความตึงเครียดปฏิบัติงานตามอุดมคติต�ารวจอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชนเป็นส�าคัญ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ (สมจิตร อธิปญฺโญ) (๒๕๕๔: 

บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน : กรณีศึกษาคณะสงฆ์อ�าเภอลอง 

จังหวัดแพร่” ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของชมุชนในภาพรวมอยูใ่นระดับมากเม่ือพจิารณาเป็นรายด้านทัง้ ๓ ด้านพบว่าด้านการให้ความรูเ้ก่ียวกบัการ

ด�าเนนิชวีติตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา และการด�ารงชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุคอื

พระสงฆ์มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีใน

เรื่องการเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาและใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้

ในการด�าเนนิกิจการต่างๆ ของวดัทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุคือพระสงฆ์ปรบัปรงุพัฒนาวดัโดยให้ประชาชนในชมุชนมีส่วน

ร่วมเสมอและข้อเสนอแนะจากการศกึษาครัง้นีค้อืควรให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกนัอย่างจริงจงัในการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ลดผลกระทบทางลบท่ีจะเกดิขึน้กบัประชาชนจากกระแสโลกาภวิตัน์ิและ

อทิธพิลของสือ่ยคุใหม่ และยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของ พระมหาวฒุชิยั วชิรเมธ ี(๒๕๕๑ : ๑๗๕-๑๓๖) ได้อธบิาย

ความหมายว่า “ขันติ” หมายถึง ความอดทนคือภาวะที่ยอมอดทนอดกลั้นต่อการถูกกระทบกระทั่งได้อย่างสันติ

เช่นอดทนต่อความล�าบากทางกายเช่นทนหวิ ทนร้อนทนกระหาย ทนต่อความเจบ็ปวด ทนต่อฝนตกรถตดิ อดทน

ต่อความล�าบากทางใจเช่นทนต่อภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกทนต่อเสียงติฉินนินทาด่าว่าประชดประชัน ทนต่อ

นักการเมืองที่ตนไม่ชอบ ทนต่อสภาพแวดล้อมที่อึดอัดน่าเบื่อหน่ายและทนต่อการยั่วเย้าเร้าให้หลงของกิเลสเช่น

รูปสวยเร้าให้อยากดู เสียงเพราะเร้าให้อยากฟัง กลิ่นหอมเร้าให้อยากดม รสอร่อยเร้าให้อยากลิ้ม สัมผัสนุ่มนวน

เร้าให้อยากเคลียคลอ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  ผลการศึกษาวิจัยการใช้หลักฆราวาสธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขตเทศบาล

สทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาโดยรวมอยู่ในระดับมากผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

  ๑. ด้านสัจจะ โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากมีข้อเสนอแนะดังนี้ประชาชนในเขตเทศบาล

สทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ควรรักษาระดับมาตรฐานนี้ไว้ และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนให้เห็น

ความส�าคัญในการใช้หลักฆราวาสธรรม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง โดยการท�างานทุกอย่างต้องอาศัย

ความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง ถึงจะท�าให้ท�างานได้ส�าเร็จ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นใน

สังคมได้ ต้องพัฒนาหลายๆ ด้าน ประกอบกัน เช่น นิสัย การมีความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้อื่น การเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
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ชวีติของคนต้องอยู่ร่วมกนักบัผูอ้ืน่ในสงัคมได้ และต้องพฒันาด้านอืน่ประกอบด้วย เช่น นสิยัของคนเราต้องมคีวาม

จริงใจ เอาใจใส่ซึ่งกันและกันท�าในสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง ทั้งกาย และใจ ไม่ละโมบ รับผิดชอบในสิ่งที่ท�าปฏิบัติในสิ่ง

ที่ดี ถูกต้อง และมีความรับผิดชอบ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่การงาน

  ๒. ด้านทมะ โดยรวมมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมากมีข้อเสนอแนะดงันี ้ประชาชนในเขตเทศบาลสทิงพระ 

อ�าเภอสทงิพระ จังหวดัสงขลา ควรรกัษาระดบัมาตรฐานนีไ้ว้ และส่งเสรมิให้ประชาชนในชมุชนให้เหน็ความส�าคัญ

ในการใช้หลักฆราวาสธรรม ในการพฒันาคณุภาพชวีติของตนเองโดยการควบคมุสมาธ ิและจติใจกส็ามารท�าให้เรา

ด�ารงชวีติได้การไม่เอาเปรยีบเทยีบผูอ้ืน่ ไม่เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตน มากเกนิไป การจะพัฒนาคุณภาพชีวติของตวั

เราให้ด�ารงอยู่ได้ในสังคมได้ อาจจะต้องใช้หลักธรรมในชีวิตประจ�าวันต้องมีฝึกควบคุมจิตใจตนเองอย่าให้อารมณ์

เป็นใหญ่รูจ้กัใช้ปัญญา และสติคดิไตร่ตรองให้ดีก่อนทีจ่ะคิดหรอืท�าอะไรลงไปนัน้จะท�าให้เราสามารถอยูร่่วมกบัผู้

อื่นได้อย่างปกติสุข

  ๓. ด้านขนัตโิดยรวมมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมากมีข้อเสนอแนะดงันี ้ประชาชนในเขตเทศบาล สทิงพระ 

อ�าเภอสทงิพระ จังหวดัสงขลา ควรรกัษาระดบัมาตรฐานนีไ้ว้ และส่งเสรมิให้ประชาชนในชมุชนให้เหน็ความส�าคัญ

ในการใช้หลักฆราวาสธรรม ในการพฒันาคณุภาพชีวติของตนเอง โดยเราต้องมีความอดทน อดกล้ัน ในการใช้ชีวติ

ของตนเอง การเป็นคนมีความอดทน อดกลัน้ในปัญหาหรอือปุสรรคทีต้่องเผชญิ ต้องมคีวามอดทน มีสตทิีด่แีละแก้

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รู้จักอดกลั้น อดทน แล้วจะสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข รู้จักใช้ความอดทน เพราะ

เป็นหนทางการแก้ปัญหา เพื่อความเจริญของงานที่ตนท�า

  ๔. ด้านจาคะโดยรวมมีค่าแปลผลอยูใ่นระดับมากมีข้อเสนอแนะดงันี ้ประชาชนในเขตเทศบาลสทงิพระ 

อ�าเภอสทงิพระ จังหวดัสงขลา ควรรกัษาระดบัมาตรฐานนีไ้ว้ และส่งเสรมิให้ประชาชนในชมุชนให้เหน็ความส�าคัญ

ในการใช้หลักฆราวาสธรรม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง โดยเราอยู่ในสังคมต้องมีความแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ 

ให้กบัคนอืน่ เราถงึจะอยูอ่ย่างมีความสขุ การทีเ่รามีสิง่เหล่านี ้จะท�าให้เราสามารถด�ารงชวีติอยูไ่ด้ในทกุๆ ทีแ่ละจะ

ได้รบัการยอมรบัจากสงัคม และจากผูค้นทีเ่ราอยูด้่วยมีความเสยีสละ มนี�า้ใจแบ่งปันให้ผูอ่ื้น ท�าให้เราได้ด�ารงชวีติ

อยู่ได้ และยังได้รับการยอมรับจากสังคมที่เราอยู่ด้วยรู้จักเสียสละ แบ่งปัน เพื่อส่วนรวม เพื่อให้องค์กร และสังคม

ได้อยูก่นัอย่างปกตสิขุรูจ้กัแบ่งปันสิง่ของให้คนรอบข้าง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก โดยเหน็ประโยชน์ส่วน

ตนเป็นรอง

  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย  

  ผลจากการวิจัย การใช้หลักฆราวาสธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขตเทศบาล

สทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป ดังนี้

  ๑. ควรศึกษาการน�าหลักพุทธธรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น สาราณียธรรม 

พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ เป็นต้น เพื่อน�ามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยในครั้งนี้

  ๒. ควรศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยค้นหาปัจจัยอ่ืนๆเพ่ิมเติม

จากการศึกษาครั้งนี้เช่นการด�าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการปรับตัวของประชาชนในเขตเทศบาล

สทิงพระ อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

  ๓. ควรศึกษาความสมัพนัธ์การด�าเนนิชวีติในหลกัค�าสอนของพระพทุธศาสนากบัหลกัการด�าเนนิชวีติ

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้ภาวะเศรษฐกิจต�่าตก

๔๓๔



434 435
การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

เอกสารอ้างอิง

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. (๒๕๕๑). ธรรมะคลายใจ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง

 จ�ากัด (มหาชน).

พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ (สมจิตร อธิปญฺโญ). (๒๕๕๔). “บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน: 

 กรณศีกึษาคณะสงฆ์อ�าเภอลอง จงัหวดัแพร่”, วทิยานพินธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑติ, บณัฑติวทิยาลยั: 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระสมทบถิรปญฺโญ (รุ่งมิตรจรัสแสง). (๒๕๕๔). “ภาวะผู้นาของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษา 

โรงเรยีนหล่มสกัวทิยาคม จงัหวดัเพชรบรูณ์”. วทิยานพินธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลัย

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

เรด้า จันทร์เหลือง. (๒๕๕๖). “การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของต�ารวจจราจรสถานีต�ารวจภูธร

 เมืองขอนแก่น”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

 ลงกรณราชวิทยาลัย.

เทศบาลต�าบลสทิงพระ. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐). ของเทศบาลต�าบลสทิงพระยุทธศาสตร์

 การพัฒนาเทศบาลต�าบลสทิงพระฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒): กระทรวงมหาดไทย,

 ๒๕๕๗.

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก. (๒๕๒๐) จริยธรรมของเยาวชนไทย. กรุงเทพมหานคร: 

 รายงานการวิจัย  ฉบับที่ ๒๑, สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ประสานมิตร.

คณะกรรมการอ�านวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน. (๒๕๕๑). รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย 

 ปี ๒๕๕๑. กรมการพัฒนาชุมชน: กระทรวงมหาดไทย.

๔๓๕



436 437รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

การจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพะโคะ ต�าบลชุมพล อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

Buddhist Tourist Management of Wat Pakho Chumpon Sub-District, 

Sathingphra District, Songkhla Province

พระปลัดกิจจา กิตฺติญาโณ (ห้องโสภา) * 

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

บทคัดย่อ

  การศึกษาวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์คอื ๑. เพือ่ศกึษาการจดัการท่องเทีย่วเชงิพทุธของวดัพะโคะ ต�าบล
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อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน และ ๓. เพื่อ

ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางแก้ไขการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพะโคะ ต�าบลชุมพล 

อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัย

เชิงส�ารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในวัดพะโคะ ต�าบล

ชุมพล อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จ�านวน ๓๗๙ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม

ปลายปิดและปลายเปิด โดยมค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั ๐.๙๐๖ การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ t-test การทดสอบ F-test การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว 

(One way analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส�าคัญ

ที่น้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD)

  ผลการวิจัยพบว่า

  ๑) นักท่องเทีย่วมคีวามคดิเหน็ต่อการจัดการการท่องเทีย่วเชงิพทุธของวดัพะโคะ ต�าบลชมุพล อ�าเภอ

สทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =๔.๑๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ทาง

พระพุทธศาสนา ด้านสถานที่ ด้านแรงจูงใจ และด้านการให้บริการ อยู่ในระดับมากทุกด้าน

  ๒) ผลการเปรียบเทียบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพะโคะ ต�าบลชุมพล อ�าเภอสทิงพระ 

จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยงที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยว

ที่มีเพศ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพะโคะ โดยรวมไม่

แตกต่างกัน ส่วนนกัท่องเทีย่วทีม่อีายแุละอาชพีต่างกนั มคีวามคิดเหน็ต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงพุทธของวดั

พะโคะ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑

 * นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 ** อาจารย์ที่ปรึกษา
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  ๓) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางแก้ไขการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของ วัดพะโคะ 

ต�าบลชุมพล อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ดังนี้ ปัญหา พบว่า ด้านการให้บริการ มีความถี่สูงสุด ข้อที่ว่า ภาชนะ

รองรับขยะตามจุดต่าง ๆ มีน้อยเกินไป 

  แนวทางแก้ไขพบว่า ด้านการให้บริการ มีความถี่สูงสุด ข้อที่ว่า ควรมีการเพิ่มหรือการจัดเก็บขยะ

ตามจุดต่าง ๆ ให้มากขึ้น

ค�าส�าคัญ: การจัดการ, การท่องเที่ยวเชิงพุทธ

Abstract

 The objectives of this research were as follows 1). To study Buddhist Tourist Man-

agement of Wat Pakho Chumpon Sub-District, Sathing Phra District, Songkhla Province. 2). To 

compare on Buddhist Tourist Management of Wat Pakho Chumpon Sub-District, Sathing Phra 

District, Songkhla Province in terms of sexes, ages, degrees of education, and occupations as 

differently and 3). To study the suggestions on problem and resolution in buddhist tourist man-

agement of Wat Pakho Chumpon sub-District, Sathing Phra 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 379 persons, the instrument for data 

collection was questionnaire both closed and open ended questions at the reliability of 0.906, 

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

  The Buddhist Tourist Management of Wat Pakho Chumpon Sub-District, Sathing 

Phra District, Songkhla Province by overview was at more level ( =4.10) for all aspects when 

considered in each aspect found that the aspect of Buddhist perceiving, location, incentive and 

service providing were at more level all aspects.

  The comparative result on buddhist tourist management of Wat Pakho Chumpon 

sub-district, Sathing Phra district, Songkhla province in terms of sexes, ages, degrees of education,

and occupations as differently found that sexes and degrees of education there were not 

different and in terms of ages and occupations found that there were different as statistically 

significance at .001.

 The suggestions on buddhist tourist management of Wat Pakho Chumpon sub-district, 

Sathing Phra district, Songkhla province. The problem found that the aspect of service providing 

was the highest i.e. the garbage boxes were too less. The resolution found that the aspect of 
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service providing was the highest i.e. there should have more garbage boxes.

Keywords : Management, Buddhist Tourist.

บทน�า
  การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศและประชาชนทุกระดับชั้น 

แหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงามมชีือ่เสยีง ย่อมเป็นทีน่ยิมของนกัท่องเทีย่วแล้วในแต่ละปีกจ็ะเป็นทีด่งึดดูให้นกัท่องเทีย่ว

เดินทางมาเที่ยวชมหาความเพลิดเพลินและหาความรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ณ สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เป็นจ�านวน

มากท�าให้เกิดการใช้จ่ายขึ้นในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ทั้งการเดินทาง ขนส่ง ที่พัก อาหาร 

ของที่ระลึก การน�าเที่ยว กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมให้การท่องเท่ียวเป็นเครื่องมือส�าคัญในการแก้ไขปัญหา

เศรษฐกจิ สร้างงานให้ประชาชน และเพิม่รายได้ให้ประเทศ รวมทัง้ส่งเสริมให้การท่องเทีย่วมบีทบาทส�าคญัในการ

ช่วยพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนทัว่ทกุภมูภิาคตามนโยบายของรฐับาล โดยส่งเสรมิให้การท่องเทีย่วเป็นส่วน

หนึง่ของชวีติคนไทย โดยเน้นการประสานงานระหว่างเครอืข่ายภาครัฐกับภาคเอกชน กระตุ้นให้เกดิการท่องเทีย่ว

ภายในประเทศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการ สร้างสรรค์ประโยชน์ทั้งต่อสถาบันครอบครัวและต่อสังคมโดยรวม 

อันจะน�าไปสู่การสร้างและกระตุ้นจิตสานึกรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์

วัฒนธรรมไทย

 การบริหารจัดการด้านแหล่งท่องเท่ียวทางศาสนาและมรดกวัฒนธรรมควรเป็นเรื่องที่มีหลักประสม

ประสานกันหลายรูปแบบ รวมทั้งการบริหารทางธุรกิจ การจัดการรักษาศาสนสถานที่ซึ่งเป็นมรดก การท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรม อุตสาหกรรมด้านขนส่ง โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มองเห็นสัมผัสได้ และผลผลิตต่าง ๆ ทาง

วัฒนธรรม (พระมหาบุญพิเชษฐ์ จันทร์เมือง : ๒๕๕๓ : ๒) การจัดการท่องเที่ยวในวัดแม้กระทั่งในพระอาราม

หลวงยังมีข้อจากัดอยู่มากพอสมควร ทั้งด้านกายภาพ ด้านนโยบาย ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว 

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงศาสนา หรือ ทัวร์ไหว้พระท�าบุญ ณ วัดส�าคัญต่าง ๆ นับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการ

ท่องเที่ยวในกลุ่มความสนใจพิเศษที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยทั้งนี้ เพราะตามคติความเชื่อ

ที่ถือว่าการได้มาสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ร่วมท�าบุญ บริจาคทาน จะน�าความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิต และสร้าง

จิตใจที่ผ่องใส มาสู่ผู้ปฏิบัตินั่นเอง โดยจะเห็นได้ว่า "วัด" เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สะท้อนอารยะธรรมและ

วิถีชีวิตของท้องถิ่น อันเป็นแหล่งรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ การศึกษา ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้งเชื่อม

โยงความเป็นมาของวัฒนธรรมกับชุมชนและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอีกด้วย นอกจากวัดจะจัดว่าเป็นแหล่งท่อง

เทีย่วประเภทหนึง่แล้ววดัยงัเป็นสถานทีท่�าบญุในโอกาสต่าง ๆ  ท้ังงานท�าบญุท่ีเกีย่วกบัพระพุทธศาสนาโดยตรงและ

งานมงคลและงานอวมงคลของชาวบ้าน หรืออาจเรยีกได้ว่าวัดมคีวามเกีย่วข้องกับวถีิชวีติของชาวไทยเนือ่งจากวดั

เป็นศูนย์รวมจิตใจที่ส�าคัญของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 วัดหรือศาสนสถานในปัจจุบันได้กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนต่างให้ความสนใจเพ่ิมขึ้น

เร่ือยๆ และเป็นเหตใุห้วดัหรอืศาสนสถานบางแห่งได้ปรบับทบาทใหม่เพ่ิม (กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม : 

๒๕๕๗: ๑๕) จากเดมิทีเ่คยจ�ากดัไว้ส�าหรบัเป็นสถานทีป่ฏบิตักิจิของสงฆ์และศาสนพธิขีองชาวบ้าน หรอืเป็นสถาน

ทีใ่ช้ประโยชน์ร่วมกนัของผูค้นในชมุชนท่ีแต่ละวัดนัน้ต้ังอยูก่ระทัง่กลายมาเป็นสถานทีร่องรบันกัท่องเทีย่วทีม่าจาก
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ต่างถ่ิน มีสาเหตมุาจากการทีว่ดัได้ขยายบทบาทโดยอาศัยคุณสมบตัขิองศาสนาสถานเป็นแรงจงูใจให้เกดิการท่อง

เที่ยว ซึ่งการปรับแต่งบทบาทของวัดในมิติของการท่องเที่ยวการไม่สูญเสียสภาพเดิมนี้ ยังสอดคล้องกับแนวทาง

การด�าเนินงานในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกรมการ

ศาสนา ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่สนับสนุนให้น�าทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นมาเป็นแหล่งดึงดูดนัก

ท่องเที่ยวซึ่งบางแห่งก็เป็นมรดกของชุมชน ประกอบกับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนามีวัดเป็น

ศนูย์กลางของสงัคมและคณุค่าอืน่ดงักล่าวข้างต้นการผลกัดนัให้เกดิการท่องเทีย่วเชงิศาสนาและศลิปวฒันธรรมจึง

เป็นการท่องเทีย่วทีมี่มิติของการพฒันาจิตใจควบคูไ่ปพร้อมกบัส่งเสรมิความเป็นไทย ทัง้ยงัเป็นการสบืสานศาสนา

และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เป็นสิ่งที่ด�ารงอยู่คู่ประเทศชาติ

  วดัเป็นทรพัยากรการท่องเทีย่วทีส่�าคญั เพราะมีพุทธศิลป์เป็นแหล่งจงูใจ พุทธศิลป์เป็นทัศนปูกรณ์ใน

การสอนธรรมะได้อย่างยอดเยีย่ม ฉะนัน้เมือ่ศกึษาความหมายของพุทธศิลป์ให้ลกึซึง้ ลงไปแล้วจะเหน็ว่าเป็นเรือ่ง

ของธรรมะทัง้สิน้ จึงเหน็ว่าการอนรัุกษ์ไว้นัน้มีคุณค่าทางการด�ารงพระพทุธศาสนาไว้ และเป็นการเผยแผ่พระพทุธ

ศาสนาด้วย และยงัเป็นแหล่งทรพัยากรการท่องเท่ียวทีส่ามารถท�าให้เศรษฐกจิโดยรวมของชาตดิขีึน้ได้ ฉะนัน้วดัจงึ

เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีท่รงคณุค่า เพราะเป็นแหล่งรวมของวฒันธรรม มีทรพัยากรทางกายภาพ ทรพัยากรท้ังท่ีเป็น

รปูธรรมและนามธรรมเพยีงแต่จะถ่ายทอดออกไปได้อย่างไร ถ้าเราไปแยกส่วน ไม่ได้มองอย่างต่อเนือ่งเป็นเหตเุป็น

ผล เราก็จะท�าได้เพียงแค่มาวัดเพื่อถ่ายรูปสวยงาม ชาวต่างชาติจ�านวนมากที่มีพื้นฐานศาสนาและวัฒนธรรมต่าง

กันก็มาเพียงแค่ถ่ายรูป บางครั้งก็มาท�ากริยาที่ไม่เหมาะสม คนไทยบางกลุ่มมาก็ไม่ได้สร้างเสริมปัญญา ส่วนหนึ่ง

อาจจะเป็นเพราะวดัไม่ได้แสดงบทบาทอย่างชดัเจนว่าจะพัฒนาสังคมทัง้ท่ีบทบาทของวดัสามารถสนองประโยชน์

ได้ทั้ง ๒ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมและด้านการน�ารายได้เข้ามาท�านุบ�ารุงวัด ท�านุบ�ารุงท้องถิ่น จังหวัดและ

ประเทศโดยรวม ศาสนาเป็นรากเหง้าของการตั้งชุมชน 

  ดังน้ันผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาวัดโดยเฉพาะวัดพะโคะ ต�าบลชุมพล อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

เนื่องจากวัดพะโคะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวโดยมี จ�านวนเพิ่มมากขึ้น

ทกุปี และเพือ่การศกึษาถงึสภาพปัญหาและอปุสรรคด้านต่าง ๆ  ในการจดัการการท่องเท่ียว ผู้วจิยัยังมีความสนใจ

ทีจ่ะศึกษาความคดิเหน็ของประชาชนทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในวดัพะโคะ เกีย่วกบัการบรหิารจดัการการท่องเทีย่ว

เชิงพุทธภายในวัด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและตอบ สนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวและเพื่อส่ง

เสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววัดพะโคะ ให้เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของจังหวัด

และของประเทศไทยอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพะโคะ ต�าบลชุมพล อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

 ๒. เพือ่เปรยีบเทยีบการจัดการท่องเทีย่วเชงิพุทธวดัพะโคะ ต�าบลชุมพล อ�าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 

ของนักท่องเที่ยวที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน

 ๓. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางแก้ไขการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธของ 

วัดพะโคะ ต�าบลชุมพล อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

๔๓๙
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยว เชิงพุทธ

ของวดัพะโคะ ต�าบลชมุพล อ�าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา” ผู้วจิยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

โดยก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent 

Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้

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

อาชีพ

  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนองค์การ

บริหารส่วนต�าบลดีหลวง อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านความรู้ทางพระพุทธศาสนา ๒) 

ด้านสถานที่ ๓) ด้านการสร้างแรงจูงใจ และ ๔) ด้านการให้บริการ ดังแผนภูมิ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวิธีวิจัย
  กลุ่มตัวอย่าง

   ขั้นตอนการก�าหนดการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

  ข้อตอนที่ ๑ ผู้วิจัยได้ก�าหนดประชากรจากปี ๒๕๕๘ เป็นจ�านวนประชากรในปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีจ�านวน 

๗,๑๒๔ คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ดังนี้

จากสูตร  n = N
1+Ne2

 เมื่อ n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

 N = ขนาดของประชากร

 e  = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม

 แทนค่า   n = ๗,๑๒๔
๑+๗,๑๒๔ (๐.๐๕)

๒

     =  ๗,๑๒๔
๑๘.๘๑

     = ๓๗๘.๗๓  = ๓๗๙

  จึงได้กลุ่มตัวอย่างส�าหรับวิจัยในครั้งนี้ จ�านวน ๓๗๙ คน

  ขั้นตอนที่ ๒ จากนั้นผู้วิจัยจึงค�านวณกลุ่มตัวอย่างแยกเป็นรายเดือนได้ประชากรเดือนละ ๕๙๓ คน 

และได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านน ๓๑ คน จึงด�าเนินการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยก�าหนด ๔ 

สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๘ คน (เฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) ใช้เทคนิควิธีการสุ่มโดยนับกลุ่มตัวอย่างคนที่ ๘ ต่อจาก

นับก็นับอีก ๘ คน ท�าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนครบ ๓๑ คนต่อเดือน จนครบ ๑๒ เดือน ซึ่งมีจ�านวน ๓๗๙ คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยด�าเนินการดังนี้

๔๔๐
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

  แบบสอบถามมลัีกษณะปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอนดังนี้

 ตอนที ่๑ เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

และอาชีพ มีลกัษณะเป็นค�าถามแบบปลายปิดให้เลอืกตอบแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ�านวน ๕ ข้อ

 ตอนที ่๒ เป็นแบบสอบถามทีใ่ช้วดัความคิดเหน็ของนกัท่องเทีย่วต่อการจดัการการท่องเทีย่วเชิงพุทธ

ของวัดพะโคะ ต�าบลชุมพล อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 

มี ๕ ระดับ ตามหลักการของ (สุวรี ศิริโภคารภิรมย์ : ๒๕๔๖ : ๑๔๐) ลิเคร์ท (Likert) จ�านวน ๒๐ ข้อโดยแบ่ง

ค�าถามตามระดับการจัดการ ออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

 ๑. ด้านความรู้ทางพระพุทธศาสนา

 ๒. ด้านสถานที่

 ๓. ด้านการสร้างแรงจูงใจ

 ๔. ด้านการให้บริการ

 ตอนที ่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพะโคะ ต�าบลชุมพล อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด 

(Open ended Questionnaire) ให้ตอบโดยเสรี

การเก็บรวบรวมข้อมูล
   การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการ ดังนี้

 ๑. ท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลักสูตรพุทธศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ศูนย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช เพื่อกราบเรียนพระครูปุญญาพิศาล เจ้าอาวาสวัดพะโคะ ต�าบลชุมพล อ�าเภอสทิงพระ จังหวัด

สงขลา

  ๒. ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท�าการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลด้วยตัวเอง โดยการแจก

แบบสอบถามให้กลุม่ตวัอย่างนกัท่องเท่ียวทีเ่ดนิทางเข้ามาท่องเท่ียววัดพะโคะ ต�าบลชุมพล อ�าเภอสทิงพระ จงัหวดั

สงขลา จ�านวน ๓๗๙ คน

  ๓. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากกลุ่มตัวอย่าง น�ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง เพื่อน�า

ไปวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล 

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

(Standrd Deviation) และใช้สถิติทดสอบสมมติฐานโดยใช้ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ 

(F-test) ทดสอบความแตกต่าง และค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’s Method)

ผลการวิจัย
 ๑. นกัท่องเทีย่วมคีวามคดิเห็นต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงพุทธของวดัพะโคะ ต�าบลชุมพล อ�าเภอ

สทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุก ๆ ด้านอยู่ในระดับมาก 

๔๔๑
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 ๒. ผลการเปรียบเทียบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพะโคะ ต�าบลชุมพล อ�าเภอสทิงพระ 

จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยงที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน 

   ๒.๑ นกัท่องเทีย่วทีม่เีพศ และระดบัการศกึษาต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อการจดัการการท่องเท่ียว

เชิงพุทธของวัดพะโคะ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

   ๒.๒ นักท่องเที่ยวที่มี อายุ และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธ

ของวัดพะโคะ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑

  ๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางแก้ไขการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของ วัดพะโคะ 

ต�าบลชุมพล อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ดังนี้ ปัญหา พบว่า ด้านการให้บริการ มีความถี่สูงสุด ข้อที่ว่า ภาชนะ

รองรับขยะตามจุดต่าง ๆ มีน้อยเกินไป 

  แนวทางแก้ไขพบว่า ด้านการให้บริการ มีความถี่สูงสุด ข้อที่ว่า ควรมีการเพิ่มหรือการจัดเก็บขยะ

ตามจุดต่าง ๆ ให้มากขึ้น

สรุปและอภิปรายผล
  นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดพะโคะ ต�าบลชุมพล อ�าเภอ

สทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า วัดพะโคะ เป็นวัดที่มีความส�าคัญทาง

พระพุทธศาสนามาเป็นเวลาช้านาน เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว

ชมกนัอย่างมากมาย ซึง่ทางวดักไ็ด้ให้ความส�าคญัในการให้บรกิารแก่นกัท่องเทีย่วเป็นอย่างดเีสมอมา มกีารพฒันา

วัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกมากขึ้นทั้งในด้านสถานที่จอดรถ ห้องน�้าห้องส้วม พัฒนาเส้นทางเข้าสู่วัดให้มีความ

สะดวกมากขึ้น มีการจัดการเกี่ยวกับการให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ

ของหลวงปู่ทวดและพทุธธรรม จงึท�าให้นกัท่องเทีย่วมคีวามรู้ และรู้จกัประวตัขิองวดัมากข้ึน ซึง่สอดคล้องกบังาน

วิจัยของ พระสมุห์อนุรักษ์ ธีรสกฺโก/ช้างเมือง (๒๕๕๔ : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวัดเพื่อการท่อง

เที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาวัดเพื่อ

การท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดลใจ มณี

งาม (๒๕๕๐ : บทคัดย่อ) ได้ท�าวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการ

สถานทีท่่องเทีย่วในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา” ผลงานวจัิยพบว่า ผูม้าเท่ียวมคีวามคดิเห็นการบรหิารจดัการสถาน

ทีท่่องเทีย่วในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และยังสอดคล้องกบังานวจิยัของ พระมหาธชัธร 

สิริมงฺคโล/มาตรา (๒๕๕๖ : บทคัดย่อ) ได้ท�าวิจัยเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดหนองแวง (พระ

อารามหลวง) อ�าเภอเมอืง จังหวดัขอนแก่น” ผลการวจิยัพบว่า นกัท่องเท่ียวมีความคิดเหน็ต่อการจดัการการท่อง

เที่ยวเชิงพุทธของวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
  ผลการวจิยัเรือ่ง การจดัการการท่องเทีย่วเชงิพุทธของวดัพะโคะ ต�าบลชมุพล อ�าเภอสทิงพระ จงัหวดั

สงขลา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ๑. ด้านความรู้ทางพระพุทธศาสนา เจ้าอาวาสและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ควรส่งเสริมความรู้ให้พระ
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หรือสามเณรในวัดมาเป็นมัคคุเทศก์ที่คอยแนะน�าสถานที่ส�าคัญต่างๆ ภายในวัด การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรมโดยการรักษาศีล การให้ทาน และเจริญวิปัสสนากรรมฐานและการประชาสัมพันธ์

วัดได้ดียิ่งขึ้น

 ๒. ด้านสถานที่ เจ้าอาวาสและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ควรดูแลและรักษาความสะอาดของสถานที่ท่อง

เที่ยวเพิ่มมากขึ้น เช่นบริเวณห้องน�้า ลานจอดรถ และภายในวัด เพราะความสะอาดเป็นสิ่งส�าคัญของแหล่งท่อง

เทีย่ว เพือ่ให้นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเทีย่วเหน็แล้วเกดิความประทบัใจในความสะอาดและเพือ่สขุอนามยัทีด่ ีควร

เพิม่จ�านวนป้ายบอกทางเข้าสถานทีท่่องเทีย่ว เพือ่ให้ผูม้าเทีย่วสามารถวางแผนในการท่องเทีย่ว ทัง้ยงัท�าให้ได้รบั

ความสะดวกสบายไม่เสียเวลาในการเดินทาง ควรเพิ่มป้ายจุดบริการต่าง ๆ เช่น ป้ายบอกที่ส�าหรับจอดรถ ป้าย

บอกทางไปห้องน�้า ป้ายบอกร้านค้า เป็นต้น

 ๓. ด้านแรงจูงใจ เจ้าอาวาสและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ควรมีการประสานงานกับการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และท่องเที่ยวของวัด โดย

ด�าเนนิการตามรูปแบบการท่องเทีย่วทีเ่หมาะสมกบัการปฏบิตัทิางพระพุทธศาสนา เช่น การฝึกอบรมสมาธวิปัิสสนา

แก่นกัท่องเทีย่วผูท้ีส่นใจ โดยมส่ีวนร่วมในฐานะองค์กรท่ีให้การสนบัสนนุท้ังความรู้ กระบวนการ และงบประมาณ

ที่สอดคล้องกัน เช่น จัดท�าเว็บไซต์เพื่อเป็นศูนย์รวมในการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม ควรมีการพัฒนา

สื่อและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กว้างขวางออกไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเพิ่มขึ้น

 ๔. ด้านการให้บรกิาร เจ้าอาวาสและผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย ควรเพ่ิมสถานทีจ่อดรถเนือ่งจากนกัท่องเทีย่ว

เดนิทางมาเท่ียวมากขึน้ทกุปี ควรปรบัปรงุบรกิารร้านค้าร้านอาหารและการจัดตัง้ถงัขยะไว้ตามจุดต่าง ๆ  ให้มากขึน้

เพือ่ให้ผูม้าเทีย่วสะดวกในการทิง้ขยะต่าง ๆ  เช่นถุงขนมหรอืขวดน�า้ดืม่ให้เป็นทีเ่ป็นทางและไม่สร้างความสกปรก

แก่สถานทีท่่องเทีย่วนัน้ ๆ  และควรเพิม่จ�านวนห้องน�า้ส�าหรับบริการผู้มาเทีย่วให้มากขึน้เพ่ือสร้างความสะดวกแก่

ผูม้าเทีย่ว เจ้าหน้าทีค่วรให้ข้อมูลและแนะน�าผูม้าเทีย่วเพ่ิมขึน้เพ่ือสร้างความประทบัใจให้แก่ผูม้าเทีย่ว และความ

สะดวกสบายในการแนะน�าข้อมูลหรือเส้นทางที่ผู้มาเที่ยวต้องการจะไปต่อ 

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการด�าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้

 ๑. ควรมีการศึกษาในลักษณะกลุ่มตัวแปรตามเดียวกัน โดยขยายขอบข่ายของพื้นที่ในการท�าวิจัยให้

กว้างออกไปอีกหลายวัดที่มีโบราณสถานที่ส�าคัญ เพ่ือให้ได้มุมมองที่หลากหลายในการบริหารจัดการพัฒนาวัด

เพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธ

 ๒. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

หลายๆ ฝ่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลุ่มลึก หลากหลายมุมมอง

 ๓. ควรมีการขยายขอบข่ายกลุ่มตัวแปรที่ศึกษา โดยเพิ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

ส�าเรจ็ในการจัดการท่องเทีย่วเชิงพทุธของวดั เพือ่ให้ได้ข้อมลูสารสนเทศทีค่รอบคลมุยิง่ขึน้ในการบรหิารจดัการที่

มีประสิทธิภาพ
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ศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

A Study of Belief on Nakhon Si Thammarat Holy Relic Pagoda

นางสุภารัตน์ ชาญแท้ *

 พระครูวิจิตรศีลาจาร, ดร., พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. **

บทคัดย่อ

 การศกึษาวจัิยครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ คอื ๑. เพ่ือศกึษาความเป็นมา ความส�าคญัและองค์ประกอบส�าคัญ

ของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรธีรรมราช ๒. เพือ่ศกึษาความเชือ่เก่ียวกบัพระบรมธาตุเจดย์ีนครศรธีรรมราช ๓. เพ่ือ

ศึกษาคติธรรมเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

 ผลการวิจัยพบว่า 

 พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส�าคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครศรีธรรมราช 

เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนที่เป็นพระทันตธาตุ (ฟัน) ของพระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการ

บูชา เป็นแหล่งรวมศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส�าหรับประวัติความเป็น

มาของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชนั้น ปัจจุบันไม่มีผู้ใดสามารถบ่งชี้ถึงประวัติความเป็นมาของการสร้าง

พระบรมธาตเุจดย์ีนครศรธีรรมราชได้แน่นอนชดัเจน เนือ่งจากหลักฐานท่ีเกีย่วข้องกบัการสร้างพระบรมธาตเุจดย์ี

นครศรีธรรมราชนั้นระบุศักราชการสร้างแตกต่างกัน ท�าให้ไม่สามารถยุติประเด็นเกี่ยวกับการสร้างพระบรมธาตุ

เจดีย์นครศรีธรรมราชลงได้ 

 พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชมีบทบาทส�าคัญในบริบททางสังคมในฐานะเป็นสัญลักษณ์แทน

อ�านาจการเมืองการปกครองนับแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของศรัทธาความเชื่อพิธีกรรม 

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน ท�าหน้าที่ควบคุมสังคมให้เกิดความสันติสุขสงบ

ร่มเย็น จากความส�าคัญของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชดังกล่าวเป็นเหตุให้องค์กร UNESCO ขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลก 

 ในด้านความเชื่อเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชนั้น ผู้คนที่มาสักการบูชาพระบรมธาตุ

เจดีย์นครศรีธรรมราชนั้นล้วนแล้วแต่มีความเชื่อต่อองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชหลายประการด้วย

กัน ดังนี้ ๑) ความเชื่อเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ ๒) ความเชื่อเกี่ยวกับการหุ้มปลียอดทองค�าพระบรมธาตุเจดีย์

นครศรีธรรมราช ๓) ความเชื่อเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชไม่มีเงา ๔) ความเชื่อเกี่ยวกับเทวดา

รักษาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ๕) ความเชื่อเกี่ยวกับพระอรหันต์ประจ�าทิศทั้ง ๘ รักษาพระบรมธาตุ

เจดีย์นครศรีธรรมราช ๖) ความเชื่อเกี่ยวกับช้างรักษาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ๗) ความเชื่อเกี่ยวกับ

รูปปั้นทางข้ึนบันไดพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ๘) ความเช่ือเกี่ยวกับเจดีย์รายรอบพระบรมธาตุเจดีย์

 * คณะพุทธศาสตร์(สาขาพระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 ** อาจารย์ที่ปรึกษา
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นครศรีธรรมราช และ ๙) ความเชื่อเกี่ยวกับกาสี่เหล่ารักษาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

 การศึกษาคติธรรมเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชนั้นพบว่า องค์พระบรมธาตุเจดีย์

นครศรีธรรมราชแฝงไปด้วยคติธรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปแบบทั้งด้านสถาปัตยกรรมขององค์

พระบรมธาตุเจดีย์ คติธรรมด้านการบูชา และคติธรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ เช่น ประเพณีแห่ผ้าขึ้น

ธาตุ ประเพณีตักบาตรธูปเทียน ประเพณีสวดด้าน การสมโภชน์พระบรมธาตุ เป็นต้น

ค�าส�าคัญ : ความเชื่อ, พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

Abstract

 This research was studied on belief and Buddhist doctrine on Nakhon Si Thammarat 

holy relic pagoda. The objectives were as follows 1) To study the background, its significant 

and component of Nakhon Si Thammarat holy relic pagoda 2) To study the belief of Nakhon Si 

Thammarat holy relic pagoda and 3) To study the Buddhist doctrine onNakhon Si Thammarat 

holy relic pagoda.

 The findings were as following.

 The Nakhon Si Thammaratholy relic pagoda was the holy place of people in Nakhon 

Si Thammarat, it was the holy place of holy relic of the lord Buddhha(Teeth), it was the homage 

place and including of faith for Thai and other Buddhists. The background of Nakhon Si Tham-

maratholy relic pagoda, there was not clear of that for establishing because of investigation 

of era for construction was in different era, therefore it was not confirmed on construction of 

pagoda.

 The Nakhon Si Thammarat holy relic pagoda played very important role in society 

as the symbol of power in governing from past to present time, and to be included of belief, 

culture, tradition, norm, community living, to be duty on social control in peacefulness from 

these said significance it was to be registered as world heritage of UNESCO.

 In the aspect of belief in Nakhon Si Thammarat pagodathere are several belief as 

follows. 1) Belief on holy relic. 2) The belief in golden Topping. 3) The belief in Nakhon Si 

Thammarat holy relic pagoda stayed without shadow. 4) The belief in Deva those protecting 

the pagoda. 5) The belief in the eight Arahan in directions for protecting pagoda. 6) The belief 

on elephant those protection. 7) The belief on statute nearby steps of upping pagoda. 8) The 

belief on rounding pagoda. 9) The belief in the four crows protecting pagoda.

 The study on Buddhist doctrine concerning with pagoda found that lots of Buddhist 

doctrines had hidden those are appeared in the form of architectures, worship, and candle and 

incense, Suaddan tradition and celebration etc.

๔๔๖
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

 The Nakhon Si Thammarat holy relic pagoda in Watphramahatatuvoramahavihara, 

common called as Watphratatu was the holy history place and to be a prestige of people in 

Nakhon Si Thammarat province especially Buddhist people and to become as symbol of Nakhon 

Si Thammarat province, in nowadays the Fine arts department had announced as archaeological 

place that it is the most important holy place in south region.

Keywords : belief, Nakhon Si Thammarat holy relic pagoda

บทน�า
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นพื้นฐานของจารีตประเพณีและวิถีชีวิตของชนชาติไทยมาเป็นเวลา

ยาวนานกว่า ๒,๐๐๐ ปีจนถึงปัจจุบัน เป็นศาสนาที่มีส่วนส�าคัญในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศไทยและชนชาติ

ไทยในทกุๆ ด้านมาแต่อดตีจนถงึปัจจบุนั หลกัธรรมค�าสอนในพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมท่ีทันสมัยและสามารถ

ประยกุต์ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาชวีติสงัคมและประเทศชาตไิด้อย่างเหมาะสมอย่างไม่จ�ากดักาลเวลา สถาบนั

สงฆ์ในพระพุทธศาสนาต้ังแต่อดีตถงึปัจจุบันถอืเป็นสถาบนัส�าคัญในการสร้างภมูปัิญญาและขดัเกลาสงัคมไทยให้

เป็นสังคมอารยะมาตามล�าดับๆ ได้ช่วยยกฐานะของสังคมไทยมิให้เป็นสังคมป่าเถื่อนล้าหลังและไร้มนุษยธรรม

ตรงกันข้ามกลับช่วยชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องทั้งแก่ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองในอดีตกระทั่งถือเป็นสถาบันหลัก

ในด้านการวางพืน้ฐานจรยิธรรมทางการเมอืงการปกครองให้แก่ชนชาตไิทยตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัโดยเฉพาะแก่

ประชาชาติไทย พระพุทธศาสนานั้นมีอิทธิพลต่อท่าทีและการประพฤติปฏิบัติต่างๆของคนไทยอยู่มากเหตุการณ์

ส�าคัญๆ ในชวีติประจ�าวนัของคนไทยส่วนใหญ่นัน้ย่อมมีความผูกพันอยู่กบัพระพุทธศาสนาเกอืบท้ังส้ิน ด้วยเหตนุี้

พระพทุธศาสนาจึงมีส่วนช่วยขดัเกลาจิตใจลกัษณะนสิยัและวัฒนธรรมในด้านจติใจของชาวไทยอยูน่านปัการ (ทนิ

พันธ์ นาคะตะ : ๒๕๔๔ : ๑๖)

 ประเทศไทยได้รับวัฒนธรรมมาจากพระพุทธศาสนาเป็นอันมากทั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและ

การด�าเนินชีวิตโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ มีการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เพ่ือ

แสดงความที่ตนนั้นนับถือพระพุทธศาสนา บางที่ได้แสดงความเคารพศรัทธาศาสนาโดยสร้างพระสถูปเจดีย์และ

น�าพระบรมสารริีกธาตขุองพระพทุธองค์มาประดิษฐานในพระสถูปเจดย์ี ซึง่มีการสันนษิฐานว่าพระปฐมเจดย์ีเป็น

พระธาตแุรกทีม่กีารสร้างขึน้ในประเทศไทยและได้บรรจพุระบรมสารีริกธาต ุในยุคต่อมาได้มีการสร้างพระธาตุขึน้

ในหลายที่เช่น พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร พระธาตุ

หริภุญชัย จังหวัดล�าพูน พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นต้น 

 พระบรมธาตหุรอืพระบรมสารรีกิธาตคุอืพระธาต ุ(กระดกู) ส่วนย่อยซึง่บงัเกดิแต่องค์สมเดจ็พระสมัมา

สัมพทุธเจ้าโดยเฉพาะ เป็นมงคลวตัถสุงูสดุทรงอานภุาพทีส่ดุท่ีจะพงึหาได้ในโลก ซึง่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ได้ทรงอธิษฐานไว้ก่อนปรนิพิพานเพือ่ให้มนษุย์เทพพรหมท้ังหลายได้มีไว้สักการบชูาเป็นเครือ่งน้อมน�าไปสู่สวรรค์ 

พรหม และนิพพาน ในอดีตนั้นเป็นแหล่งที่กษัตริย์ขุนนางข้าราชบริพารและประชาชนได้ร่วมกันเสียสละแรงกาย

แรงใจและทรพัย์สมบตัต่ิางๆ สร้างเจดย์ีบรรจพุระบรมสารรีกิธาตไุว้ภายในเพือ่เป็นพทุธบชูา เป็นทีพ่ึง่เป็นสริมิงคล

และเป็นแหลง่กราบไหวบู้ชาของสรรพสัตวท์ั้งหลาย เป็นสิ่งช่วยเจรญิพทุธานุสสตแิละปลงสังขาร ช่วยเจริญธรรม

มานสุสติว่าธรรมะหรอืธรรมจักรอนับรสิทุธิน์ัน้เองเป็นเหตแุห่งพระธาตอุานภุาพของพระบรมธาตสุามารถป้องกนั
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ภยันตรายต่างๆ ช่วยให้เกิดสัมมาทิฏฐิและเป็นยอดสิริมงคลแก่บุคคลผู้บูชา (สุด ศรีสมวงศ์ : ๒๕๑๙: ๑๒๕)

 สถูปเจดีย์ ถือเป็นปูชนียสถานหรือวัตถุเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรืออาจจะหมายถึงตัวแทนของ

พระพุทธองค์ มีความมุ่งหมายให้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือบรรจุพระบรมธาตุการสร้างเจดีย์แล้วบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตไุว้ภายในถอืเป็นพทุธประสงค์ของพระพุทธเจ้าโดยตรง ในมหาปรนิพิพานสูตรได้กล่าวถงึพุทธ

ด�ารัสที่พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับการสร้างสถูปกับพระอานนท์ว่า

 “พวกเขาพึงปฏิบัติต่อสรีระของพระตถาคต เหมือนอย่างที่พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพพระเจ้า

จักรพรรดิ พึงสร้างสถูปของตถาคตไว้ที่ทางใหญ่สี่แพร่ง ชนเหล่าใดจักยกระเบียบดอกไม้ของหอม หรือ จุรณ 

จักอภิวาท หรือจักท�าจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้น การกระท�านั้นจักเป็นไปเพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแก่ชนเหล่านั้นตลอด

กาลนาน” 

 นอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังตรัสถึงการสร้างสถูปแก่บุคคล ๔ จ�าพวก ท่ีเรียกว่าถูปารหบุคคล คือ ๑. 

พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒. พระปัจเจกพุทธเจ้า ๓. พระสาวกของพระตถาคต ๔. พระเจ้าจักรพรรดิ 

บุคคลทั้ง ๔ ประเภทนี้ เป็นบุคคลที่ควรแก่การสร้างสถูปบรรจุอัฐิธาตุไว้ให้เป็นที่สักการบูชาของมหาชน

 ข้อมลูเหล่านีเ้ป็นเครือ่งยนืยนัว่าสถปูเจดีย์ในพระพุทธศาสนา เป็นพุทธประสงค์โดยตรงและพอกล่าว

ได้ว่าประเพณีนิยมการสร้างสถูปนั้นมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ดังนั้นค�าว่าสถูป จึงหมายถึง สิ่งก่อสร้างที่

สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้ลูกหลานและผู้ที่เคารพนับถือสักการะบูชาส่วนค�าว่า เจดีย์ 

หมายถึงสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพบูชาระลึกถึง (กรมศิลปากร : ๒๕๓๓ : ๗๓) ซึ่งเจดีย์ใน

พระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมี ๔ อย่างคือ ๑. ธาตุเจดีย์ ๒. บริโภคเจดีย์ ๓. ธรรมเจดีย์ ๔. อุเทสิกเจดีย์ 

 พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชนับเป็นหนึ่งในมหาเจดีย์ของชาติไทย เป็นปูชนียสถานที่ส�าคัญ

ในฐานะเป็นพุทธศิลป์หรือเป็นพระเจดีย์ที่เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นพระทันตธาตุ(ฟัน) 

ของพระพทุธเจ้าเป็นทีส่กัการบชูา เป็นแหล่งรวมศรทัธาของเหล่าพุทธศาสนกิชนท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

พุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลจะหลั่งไหลมานมัสการอยู่มิได้ขาดสาย พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชตั้งอยู่

ในกลางเมอืงนครศรธีรรมราชอยูใ่นท�าเลทีเ่ป็นจุดศนูย์กลางการคมนาคมเป็นจดุหมายปลายทางของการเดนิทาง 

พระบรมธาตเุจดย์ีนครศรธีรรมราชได้แสดงบทบาทและท�าหน้าท่ีส�าคัญในบรบิททางสังคมในฐานะเป็นสัญลักษณ์

แทนอ�านาจการเมอืงการปกครองนบัแต่อดตีกาลจนถงึทกุวนันีอ้กีทัง้ยงัเป็นศนูย์รวมของศรทัธาความเชือ่พิธกีรรม

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวิถีชีวิตของชุมชนเป็นศูนย์รวมผู้คนในชุมชนมีบทบาทเป็นส่วนส�าคัญใน

ระบบของสังคมท�าหน้าทีค่วบคมุสังคมให้เกดิความสนัตสุิขสงบร่มเย็นควบคุมความประพฤตขิองผู้คนในชมุชนให้

อยู่ในกรอบจารีตประเพณี 

 พระบรมธาตเุจดย์ีนครศรธีรรมราชในวดัพระมหาธาตวุรมหาวหิารจงัหวัดนครศรธีรรมราช จงึถอืได้ว่า

เป็นมหาสถูปที่ส�าคัญที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นที่เคารพสักการะของผู้คนทุกชนชั้นมาสืบเนื่องยาวนาน

หลายร้อยปี ด้วยความส�าคัญของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชดังกล่าว ถึงท�าให้หลายฝ่ายพยายามผลักดัน

ให้พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ได้รับการเสนอเข้ารับการพิจารณาเป็นมรดกโลกอีกด้วย

 ด้วยความส�าคัญในประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาคติความเช่ือเกี่ยวกับพระบรมธาตุ

เจดีย์นครศรีธรรมราชประวัติความเป็นมาความส�าคัญ และองค์ประกอบของพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

รวมถึงอิทธิพลของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชที่มีต่อคติความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมธาตุเจดีย์

นครศรีธรรมราชเพื่อถ่ายทอด และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามสู่ชนรุ่นหลังสืบไป

๔๔๘
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพือ่ศกึษาความเป็นมาความส�าคญัและองค์ประกอบส�าคญัของพระบรมธาตเุจดย์ีนครศรธีรรมราช

 ๒. เพื่อศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

 ๓. เพื่อศึกษาคติธรรมเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาความเชื่อและคติธรรมเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชโดยมี

ขอบเขตการศึกษาดังนี้

 ขอบเขตด้านเนือ้หา การวจัิยครัง้นีเ้ป็นการวจัิยเชงิเอกสาร (Documentary Research) ประกอบด้วย

 ๑. ศึกษาความเป็นมาและความส�าคัญของของพระสถูปเจดีย์ 

 ๒. ศึกษาต�านานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

 ๓. การบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

 ๔. องค์ประกอบของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ได้แก่ วิหารพระทรงม้าวิหารโพธิ์พระเดิม

วิหารเขียน วิหารโพธิ์ลังกา วิหารสามจอม วิหารพระแอด วิหารทับเกษตร วิหารคด วิหารธรรมศาลา วิหารหลวง

ต้นศรีมหาโพธิ์ พระอุโบสถ เจดีย์พระปัญญา และเจดีย์รายรอบพระบรมธาตุเจดีย์

 ๕. ความส�าคัญขององค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ได้แก่

  ก. พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชในฐานะมหาสถูปเจดีย์

  ข. พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชในฐานะสัญลักษณ์อ�านาจการเมืองการปกครอง

  ค. พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชในฐานะที่มีอิทธิพลทางสังคม

  ง. พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชในฐานะที่เป็นมรดกโลก

 ๖. ศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชได้แก่

  ก. ความเชื่อเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ

  ข. ความเชื่อเกี่ยวกับการหุ้มปลียอดทองค�าพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

  ค. ความเชื่อเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชไม่มีเงา

  ง. ความเชื่อเกี่ยวกับเทวดารักษาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

  จ. ความเชื่อเกี่ยวกับพระอรหันต์รักษาทิศพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

  ฉ. ความเชื่อเกี่ยวกับช้างรักษาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

  ช. ความเชื่อเกี่ยวกับรูปปั้นทางขึ้นบันไดพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

  ซ. ความเชื่อเกี่ยวกับเจดีย์รายรอบพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

  ฌ. ความเชื่อเกี่ยวกับกาสี่เหล่ารักษาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

 ๗. ศึกษาคติธรรมเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช อันประกอบไปด้วยคติธรรมด้าน

สถาปัตยกรรม คติธรรมด้านการบูชา และคติธรรมด้านประเพณีวัฒนธรรม

 ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษา การศึกษาคติความเชื่อเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชนั้น 

ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานที่จริง ด้วยการสัมภาษณ์ พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ 

นักวิชาการ และประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

๔๔๙
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นเชงิคณุภาพโดยเน้นการวจัิยเอกสาร (Documentary Research)เป็นหลกัโดยมวีธิี

การและขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้

 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือ คัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙

 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ อรรถกถา ฎีกาอนุฎีกา ปกรณ์วิเสส 

วทิยานพินธ์ งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง เอกสาร หนงัสอื ต�ารา วารสารท่ีมีเนือ้หาสอดคล้องเกีย่วกบัหวัข้อท่ีท�าการวิจยั โดย

ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล คือ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑ์เมือง

นครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารตลอดจนข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่น่าเชื่อถือและ

อ้างอิงได้

 ศกึษาข้อมูลจากภาคสนาม จากการสมัภาษณ์ (Indepth Interview) เจ้าอาวาสวดัพระมหาธาตวุรวหิาร

และพระภิกษุผู้ด�ารงต�าแหน่งพระครูกาแก้ว พระครูกาเดิม พระครูกาชาด พระครูการามรวม ๕ รูป บุคคลทั่วไป

ที่เข้าชมองค์พระธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ๑๐ ท่าน ข้าราชการและนักวิชาการทางพุทธศาสนา ๕ ท่าน

 น�าข้อมลูทีไ่ด้มาศกึษาวเิคราะห์ท�าความเข้าใจ สงัเคราะห์ข้อมลู เขียนงานการวิจยัพร้อมน�าเสนอความ

เห็นของผู้วิจัย โดยมุ่งให้ตอบวัตถุประสงค์และปัญหาที่ต้องการทราบ

 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

 น�าเสนองานวิจัย

ผลการศึกษา
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเชื่อและคติธรรมเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช” 

มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาความเป็นมาความส�าคัญและองค์ประกอบส�าคัญของพระบรมธาตุ

เจดีย์นครศรีธรรมราช ๒) เพื่อศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ๓) เพื่อศึกษาคติธรรม

เกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช 

 การวจิยัครัง้นี ้เป็นการศกึษาเชงิเอกสาร (Documentary Research) โดยศกึษาข้อมลูจากพระไตรปิฎก 

อรรถกถา ฎีกา และหนังสือเอกสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน�ามาวิเคราะห์สรุปข้อมูลเชิงพรรณนา จากคัมภีร์

พระพทุธศาสนา และเอกสารงานวิชาการทัง้หลายทีผู่ท้รงคุณวฒุไิด้รจนาสร้างสรรค์ไว้ และเป็นประโยชน์อย่างย่ิง

ต่อการวิจัยครั้งนี้ ผลของการศึกษาตามวัตถุประสงค์มีข้อสรุป ดังต่อไปนี้

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑ พบว่า แม้จะไม่มีหลักฐานทางเอกสารใดที่ระบุถึงปีศักราช

ของการสร้างองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชได้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามก็มีหลักฐานที่ส�าคัญและถูก

น�ามาใช้เพือ่กล่าวอ้างมากทีส่ดุได้แก่ “ต�านานพระบรมธาตนุครศรธีรรมราช”และ”ต�านานเมอืงนครศรธีรรมราช” 

นอกจากนี้ยังมีต�านานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชถูกน�าไปแต่เป็นร้องกรอง คือ “พระนิพพานโสตร” หรือเรียก

ว่า ต�านานพระบรมธาตุเมืองนครฉบับกลอนสวด

 ประวัติจากต�านานที่เล่าเรื่องการก่อสร้างพระบรมธาตุมีหลายส�านวน สามารถประมวลเนื้อหาได้ว่า 

ภายหลงัจากพระพทุธองค์เสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพานและได้ถวายพระเพลิงแล้วนัน้ ได้มีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

๔๕๐
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ไปประดิษฐานยังสถานที่ต่างๆ ทั้งบนสวรรค์ โลกมนุษย์ และบาดาล ต่อมาพระเจ้าอชาตศัตรูได้ทรงนิมนต์พระ

มหากสัสปะไปอญัเชญิพระบรมสารรีกิธาตุจากทีต่่างๆ มารวมไว้ทีก่รงุราชคฤห์ในชมพูทวปี โดยขดุหลมุฝังแล้วผกู

ภาพยนตร์ คือ หุ่นที่ผูกขึ้นด้วยฟ่อนหญ้าแล้วปลุกเสกด้วยเวทมนต์คาถารักษาไว้ ล่วงมาจนถึงสมัยพระเจ้าอโศก

มหาราชทรงขุดพระธาตุเหล่านั้นขึ้นมาแล้วแจกจ่ายไปยังเมืองต่างๆ ทั่วทั้งชมพูทวีป

 มีเมืองหนึ่งชื่อเมืองทนธบุรี ได้พระทันตธาตุมาเก็บรักษาไว้ ต่อมามีกษัตริย์จากเมืองอื่นยกทัพมาเพื่อ

ขอแบ่งพระทันตธาตุ กษัตริย์สิงหราชเจ้าเมืองทนธบุรีเห็นว่าจะรักษาเมืองไว้มิได้ จึงให้พระนางเหมชาลาและเจ้า

ชายทันทกุมารพระธิดาและพระโอรสอัญเชิญพระทันตธาตุลงเรือหนีไปลังกา เผอิญเรือก�าปั่นถูกพายุพัดเรือแตก 

ทั้งสองพระองค์มาขึ้นฝั่ง ณ หาดทรายแก้ว แล้วฝังพระทันตธาตุไว้ ณ ท่ีนั้น และได้พบกับพระมหาเถรพรหม

เทพซ่ึงเป็นพระอรหันต์ ท่านได้ท�านายว่าต่อไปภายภาคหน้าบริเวณหาดทรายแก้วจะเจริญรุ่งเรืองเป็นบ้านเมือง

และปกครองโดยกษัตริย์ที่มีพระนามว่า “พระยาศรีธรรมโศกราช” หลังจากนั้นเจ้าชายทันทกุมารได้ขุดพระธาตุ

ขึ้นมา เพื่ออัญเชิญไปยังเกาะลังกาตามที่ทรงตั้งพระทัยไว้แต่เดิม เมื่อกษัตริย์ลังกาได้รับพระบรมสารีริกธาตุแล้ว 

ทรงแบ่งให้เจ้าชายทันทกุมารและเจ้าหญิงเหมชลาส่วนหนึ่ง ทั้งสองพระองค์จึงอัญเชิญพระธาตุกลับไปบรรจุไว้

ในเจดีย์ที่ทรงสร้างขึ้น ณ หาดทรายแก้ว กระทั่งกาลเวลาล่วงเลยไปได้มีกษัตริย์พระนามว่า “พระยาศรีธรรมโศก

ราช” เสด็จมาขุดอัญเชิญพระธาตุออกมาแล้วสร้างพระเจดีย์ขึ้นใหม่ รวมทั้งทรงสร้างบ้านเมืองขึ้น ณ บริเวณนั้น

ด้วย ซึง่พระเจดีย์และบ้านเมืองทีส่ร้างขึน้บนหาดทรายแก้วนัน้ ต่อมากค็อืพระบรมธาตุเจดย์ีนครศรธีรรมราช และ

เมืองนครศรีธรรมราชในปัจจุบันนั่นเอง

 พระบรมธาตุเจดย์ีนครศรธีรรมราชนัน้แสดงบทบาทต่างๆ มากมายทัง้ทางศาสนาในฐานะเป็นเจดย์ีที่

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บทบาททางการเมืองการปกครองในฐานะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นต้นก�าเนิดของประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ มากมายจนเป็นเหตุให้องค์กร UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ ๒ พบว่า ชาวพุทธเชื่อถือพระบรมสารีริกธาตุว่าเป็นปูชนียวัตถุ

และวตัถุมงคลทีส่�าคญัยิง่ คอื เป็นเครือ่งส่งเสรมิก�าลังใจและเป็นเครือ่งเตอืนใจมิให้บคุคลประมาท มีก�าลังใจสร้าง

ความดี ละเว้นความชั่ว เป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ ก่อให้เกิดพฤติกรรมทางกาย วาจา 

ใจ อันเกื้อกูลต่อการพัฒนาจิตในด้านคุณธรรม และไม่ส่งผลเสียต่อสังคมส่วนรวม และชาวพุทธอีกส่วนหนึ่งยังมี

ความเชื่อในพลานุภาพและสิริมงคลท่ีเกิดขึ้นจากองค์พระบรมสารีริกธาตุ จึงได้เคารพนับถือสักการบูชาและถือ

เป็นส่วนส�าคัญต่อชีวิต พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชได้ช่ือว่าเป็นศูนย์รวมความเชื่อและความศรัทธาของ

พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป จึงท�าให้เกิดการน�าสิ่งของมีค่าต่างๆ มาบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า ชาวบ้านโดยท่ัวไปเชื่อว่า การน�าสิ่งของไปบูชาพระองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชจะ

เกิดสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและยังเชื่ออีกว่าผลบุญอันเกิดจากการบูชานี้จะเป็นพลวปัจจัยบันดาลให้ได้

เกิดในยุคของพระศรีอาริยเมตไตรยหรืออาจเป็นปัจจัยน�าไปสู่พระนิพพานได้

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ ๓ พบว่า

 ๑. คติธรรมด้านสถาปัตยกรรม

 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมขององค์พระธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาหรือ

เรียกว่าทรงโอคว�่าฐานของพระบรมธาตุเป็นฐานบัวรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสท้องไม้สูง แต่ละด้านของฐานมีซุ้มหัวช้างยื่น

ออกมาด้านละ ๖ ซุ้ม ยกเว้นด้านทิศเหนือมี ๔ ซุ้ม เพราะติดส่วนบันไดทางขึ้นสู่ลานทักษิณในวิหารพระม้าที่เรา

ขึ้นมา ถัดจากฐานชั้นนี้ขึ้นไปน่าจะมีฐานบัวสี่เหลี่ยมเตี้ยๆ รับอีกชั้นหนึ่งก่อนถึงลานประทักษิณ ฐานบัวชั้นนี้ส่วน

๔๕๑
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บัวคว�่าถูกสันหลังคาทับเกษตรปิดอยู่ เห็นเฉพาะส่วนบัวหงายและฐานหน้ากระดานบนที่มีเครื่องถ้วยประดับอยู่

โดยรอบส่วนบนสุดของฐานบัวเป็นลานทักษิณ มีก�าแพงแก้วทั้ง ๔ ด้าน บนหลังก�าแพงประดับด้วยใบเสมาดินเผา 

ฉัตรและบังสูรย์ มีเจดีย์ทิศประดับตามมุมทั้งสี่ ลักษณะจ�าลองย่อส่วนจากพระบรมธาตุ และบนสันหลังคาวิหาร

ทับเกษตรมีรางระบายน�้าจากลานทักษิณ ปลายท่อท�าเป็นรูปหัวสัตว์ปูนปั้นรวมทั้งหมด ๑๐ ราง ด้านล่างบริวาร

ที่เรียกว่า “เจดีย์ราย”ย่อแบบจากพระบรมธาตุทั้งหมดกว่า ๑๐๐ องค์

 คติ และสัญลักษณ์ของเจดีย์ก็เช่นเดียวกับมหาเจดีย์อื่นๆ ก็คือ สัญลักษณ์แห่งศูนย์กลางของจักรวาล

ทัศน์ โดยมีปลียอดทองค�าเป็นดั่งชั้นอรูปพรหมที่จุดสูงสุดของเจดีย์คือ นิพพาน

 ปล้องไฉน คือ รูปภพทั้งชั้นพรหมและชั้นเทพทั้งปวง ตัวฐานหรือบัลลังก์รับปล้องไฉนหรือที่เรียกเสา

หารก็คือ แดนแห่งการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์โลกกับเทวโลก

 เจดีย์ ๔ ทิศ คือ อนุทวีป ทั้ง ๔ ซุ้มหัวช้างก็หมายถึง สัตว์โลกในแดนหิมพานต์ที่อยู่บริเวณฐานของเขา

พระสุเมรุ

 เจดย์ีรายรอบ คอื ทวปีบรวิารทีห่มายถงึผูส้ร้างอทุศิถวายเพือ่อธษิฐานความเป็นพทุธะหรอืพทุธเกษตร

บูชาพระพุทธเจ้า

 ๒. คติธรรมด้านการบูชา

 พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระทันตธาตุ(ฟัน) 

ของพระพุทธเจ้ายังผลให้พุทธศาสนิกชนมีศรัทธาความเชื่อความเล่ือมใส มีการแสดงออกต่อพระบรมธาตุเจดีย์

นครศรีธรรมราชด้วยการเคารพบูชากราบไหว้ มาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล เนื่องจากเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดี เป็นสิ่งมงคล

ส�าหรับชีวิต ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าการบูชาพระบรมธาตุเจดีย์จะก่อให้เกิดผลที่ส�าคัญหลายประการ คือ

  ๑. พระพุทธเจ้าจะประทานสิ่งที่ร้องขอการถวายของแด่พระบรมธาตุเจดีย์ 

  ๒. พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชจะบันดาลให้ได้รับผลผลิตทางการเกษตรตามที่ปรารถนา

  ๓. พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชจะดลบันดาลให้ได้รับสิ่งที่เป็นมงคล

  ๔. พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชจะดลบันดาลให้ได้รับบุญกุศลสูงสุด

  ๕. พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชจะดลบันดาลให้ได้รับผลคืนมาคุ้มค่า

  ๖. พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชจะดลบันดาลให้ปฏิบัติตามค�าอธิษฐาน

  ๗. พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชจะดลบันดาลให้ได้รับผลบุญทั้งชาตินี้และชาติหน้า

  ๘. พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชจะดลบันดาลให้สิ่งไม่เป็นมงคลสลายไป

  ๙. พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชจะดลบันดาลให้ประสบความส�าเร็จในอาชีพ

  ๑๐. พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชจะดลบันดาลให้มีปัญญา

  ๑๑. พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชจะดลบันดาลให้หมู่คณะประสบความสุขสงบ

 ๓. คติธรรมด้านประเพณีวัฒนธรรม

 พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์รวมของศรัทธาความเช่ือ พิธีกรรม วัฒนธรรม

ขนบธรรมเนยีม จารตีประเพณ ีวถิชีวีติของชมุชน มอีทิธพิลต่อการด�าเนนิชีวติของชาวนครศรธีรรมราชเป็นอย่างยิง่

ซึง่สะท้อนออกมาในรปูแบบของประเพณีต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัพระบรมธาตเุจดย์ีนครศรธีรรมราช ดงันี ้๑) ประเพณี

แห่ผ้าขึ้นธาตุ ๒) ประเพณีตักบาตรธูปเทียน ๓) ประเพณีสวดด้าน ๔) การสมโภชพระบรมธาตุ 

๔๕๒
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะใน

การวิจัยครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากการศกึษาวจิยัเรือ่ง “ศกึษาความเช่ือเกีย่วกบัพระบรมธาตเุจดย์ีนครศรธีรรมราช” มีข้อเสนอแนะ 

คือ คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลเมอืงนครศรีธรรมราช 

และประชาชนจงัหวดันครศรธีรรมราช ควรจดังานประเพณบีชูาองค์พระบรมธาตเุจดย์ีนครศรธีรรมราชให้ชดัเจน

เป็นประจ�าทุกปี ให้ยิ่งใหญ่และมีวัตถุประสงค์เพื่อบูชาองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชที่แท้จริงในโอกาส

ต่อไป

 ๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ในวิทยานิพนธ์นี้ มีประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมได้หลายด้าน ได้แก่

  ๒.๑ ศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

  ๒.๒ ศึกษาความส�าคัญและคุณค่าของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชที่มีต่อชาวพุทธใน

ประเทศมาเลเซีย

  ๒.๓ ศกึษาเชงิส�ารวจวเิคราะห์พระบรมธาตเุจดย์ีนครศรธีรรมราชในฐานะทีเ่ป็นต้นแบบแห่งเจดย์ี

ของภาคใต้
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ปัจจัยที่มีผลต่อความมีจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Factors Affecting Moral of Student in Suratpitaya School Muang Suratthani

พระครูใบฎีกาค�ารณ กตปุญฺโญ (แก้วเกลี้ยง) *

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความมีจริยธรรมของนักเรียน, ๒) เพื่อ

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความมีจริยธรรมของนักเรียน โดยจ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับผลการ

เรียน และ ๓) เพื่อศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางส่งเสริมความมีจริยธรรมของนักเรียน, ในโรงเรียน

สุราษฎร์พิทยา อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากรที่ศึกษาได้แก่นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

จ�านวน ๓,๒๐๐ คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของเคร

ซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ�านวน ๓๔๕ คน โดยใช้วิธีการการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 

Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ค่า

ร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติด้วยค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) และทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 

 ผลการวิจัยพบว่า

 ๑. นักเรียนในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีจริยธรรมอยู่ในระดับปาน

กลาง โดยด้านการปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (มีจิตสาธารณะ) มีค่าเฉล่ียสูงสุดระดับปานกลาง ด้าน

ความประหยัด มีค่าเฉลี่ยรองลงมาระดับปานกลาง ส่วนด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับน้อย 

เมื่อจ�าแนกตามเพศอายุระดับการศึกษาและจ�าแนกตามผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย)/นักเรียนมีจริยธรรมทั้ง ๖ ด้าน

อยู่ในระดับปานกลาง

 ๒. นักเรียนที่มีอายุระดับการศึกษา และผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) ที่แตกต่างกันมีจริยธรรมแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนเพศที่แตกต่างกัน มีจริยธรรมไม่แตกต่างกัน

 ๓. นกัเรยีนข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปัญหาจรยิธรรม การแก้ไขปัญหาด้านจรยิธรรม เรียงล�าดบัจากความถี่

มากไปหาน้อย โดยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความถี่สูงสุด รองลงมาคือ การมีสัมมาคารวะ มารยาทที่ดี ส่วนประเด็น

ที่มีความเห็นน้อยที่สุดคือ การรักษาสิ่งแวดล้อมขาดความรับผิดชอบ และความกตัญญูกตเวที ตามล�าดับ การ

แก้ไขปัญหาจริยธรรม การให้นักเรียนไม่โกง ซื่อสัตย์สุจริต มีความถี่สูงสุด รองลงมาคือ การให้พูดจาสุภาพ อ่อน

โยน มสัีมมาคารวะ ส่วนประเด็นทีมี่ความเหน็น้อยทีส่ดุคอืการให้นกัเรียนมีความเพียรและแนวทางในการส่งเสรมิ

จริยธรรม โดยการจัดโครงการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เช่น โครงการโตไปไม่โกง มีความถี่สูงสุดรองลงมาคือ 

ส่งเสรมิให้นกัเรยีนมสีมัมาคารวะ เช่น ผูอ้ายนุ้อยไหว้ผูมี้อายมุากว่า รุน่น้องไหว้รุน่พ่ี ศษิย์ไหว้ครสู่วนประเดน็ทีม่คีวาม

 * นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
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เหน็น้อยทีส่ดุคอื การส่งเสริมให้นกัเรยีนมีความกตญัญกูตเวท ีเช่น การจดักจิกรรมนนัทนาการครอบครวัให้บ่อยขึ้น

ค�าส�าคัญ : ปัจจัย, จริยธรรม

Abstract

 The purposes of this research were: 1) to study the factor influencing to the ethics of 

the students, 2) to study the factors influencing to the ethics of the students on the differences 

of sex, age, status of education, and grade, and 3) to study the causes of problem, suggestions, 

and the ways influencing up to the ethics of the students in Suratpitthaya School, Muang, 

Suratthani Province. The samplings were collected from 3,200 students by following the table 

of Krejcie and Morgan. There were 345 students in this case by using the Stratified Random 

Sampling. The instruments used in the study were the questionnaires. The data analysis and 

statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Scheffe’ 

Method.

 The research findings revealed that:

 1. The ethics of the students in Suratpitthaya School, Muang, Suratthani Province was 

at the middle level in general and all aspects of study. They are put in order from high to low 

as the following: the public mind, the frugality, and the integrity.

 2. The result of the data analysis in comparing the ethics of the students in Suratpit-

thaya School, Muang, Suratthani Province with age, status of education and grade is different 

with statistical significance of 0.05 level and with sex is not different with statistical significance.

 3. The causes of the ethical problem can be arranged as: the integrity, the good 

manners, the environmental protection, and the gratitude. The suggestions in supporting the 

ethics of the students can be done as: the aspect of the integrity influenced by No Cheating 

Project, the aspect of the good manners influenced by the younger pays respect to the older, 

and the aspect of the gratitude influenced by family recreation activities.

Keywords : Factor, Ethics

๑. บทน�า
 ในปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมากจากสังคมชนบทที่เติบโตเป็นสังคมเมืองขึ้นจากสังคมที่มี

การแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นสังคมต่างคนต่างอยู่ ชุมชนล่มสลายไปมาก คือ คนแก่เฝ้าบ้าน หนุ่มสาวเข้าเมือง 

เศรษฐกจิได้เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็จากการประกอบอาชีพเป็นการประกอบธรุกิจเพ่ือส่งออกแข่งขนักนัระดบั

โลก อาชพีแตกต่างกนัตามความเจรญิแห่งยคุและมผีลกระทบต่อระบบวิถชีวีติของผูค้นในระดบัต่างๆ เป็นจ�านวน

๔๕๗



458 459รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

มาก ข่าวสารข้อมูลเป็นตัวเชื่อมเศรษฐกิจไว้ด้วยกันทั่วโลก ส่งผลให้การเมืองและภาคสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก 

เดก็และเยาวชนคนรุน่ใหม่ต่างพยายามทีจ่ะปรบัตวัตามกระแสการเปลีย่นแปลงของโลก จนละเลยสิง่ทีม่อียูใ่กล้ตวั 

ซึง่เป็นคุณค่าทีม่อียู่ภายในตวัของตนเอง เช่น คณุธรรมและจรยิธรรมทีด่งีามของคนทีค่วรประพฤตแิละปฏบิตั ิ๕๒๙

 การพฒันาใดๆ ก็ตามถ้าบุคคลขาดการพฒันาคุณภาพทีม่อียูภ่ายในให้ดขีึน้มาก่อนแล้วการพัฒนานัน้

จะไม่เป็นการพฒันาทีส่มบรณ์ูขึน้มาได้ เพราะบุคคลต่างๆ เป็นสิง่ท่ีมชีวีติและชวีติประกอบไปด้วยกายและใจ หาก

มุ่งแต่การพัฒนาเพียงแต่ภายนอกอย่างเดียวแล้ว ใจที่เป็นต้นเหตุแห่งดีหรือชั่ว หรือเป็นประตูแห่งการน�าเข้าสิ่งที่

ดหีรอืสิง่ทีไ่ม่ดีทัง้ปวง ถ้าไม่ได้รบัการฝึกฝนและมกีารพฒันาท่ีด ีแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดกีไ็ม่อาจท่ีจะพัฒนา

ไปในทศิทางทีด่ไีด้ ดังนัน้ “จรยิธรรม” ทีห่มายถงึ ข้อท่ีควรประพฤตแิละข้อทีค่วรประพฤตอัินดงีามของเรา ตัง้แต่

เกดิจนถึงวนัตาย จงึเป็นส่วนหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัมากของชีวติ โดยเฉพาะชวีติทีอ่ยูใ่นวยัการศกึษาเล่าเรยีนของเดก็

และเยาวชนในสมยัปัจจบุนั การพฒันาด้านจรยิธรรมจงึเป็นส่ิงท่ีควรแก่การน�าไปพัฒนาเดก็นกัเรยีนท่ีอยู่ในสถาน

ศึกษาที่มีอยู่ทั่วไปในปัจจุบันนี้ ๕๓๐

 ความส�าคัญต่างๆ ด้านจริยธรรมของเด็กหรือผู้ที่อยู่ในวัยก�าลังเรียนดังกล่าวมาแล้วนี้ เป็นเรื่องที่

นักเรียนควรต้องประพฤติปฏิบัติ เป็นหลักการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญหรือเป็นหลักของการปฏิบัติของทุกๆ 

คน ซึ่งเมื่อกล่าวโดยหลักการใหญ่ๆ แล้วได้แก่หลักข้อปฏิบัติอันควรประพฤติของชาวพุทธศาสนา เช่น เบญจศีล

และเบญจธรรม กุศลกรรมบถ ๑๐ และอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ เป็นต้น หลักจริยธรรมดังกล่าวนี้ เป็นหลัก

ปฏิบัติที่ควรปลูกฝังให้แก่เด็กนักเรียนที่ก�าลังอยู่ ในวัยที่ก�าลังศึกษาเล่าเรียน เพราะในวัยดังกล่าวนี้เป็นช่วงหัว

เลี้ยวหัวต่อที่ส�าคัญมากของชีวิตและอยู่ในวัยคาบเก่ียวระหว่างความเป็นเด็กและความเป็นผู้ใหญ่หากท�าให้เด็ก

เกดิความตระหนกัและเห็นความส�าคัญได้ด้วยใจจรงิแล้ว หนทางในอนาคตข้างหน้าของเดก็ย่อมเป็นท่ีคาดหวงัได้

ว่าจะต้องเป็นผู้ประสบความส�าเร็จในชีวิตที่ดี และมีส่วนท�าให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ ๕๓๑

 ด้วยเหตผุลดังกล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจต้องการจะศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความมจีริยธรรมของนกัเรยีน

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแนวทางแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านจริยธรรมของนักเรียน เพื่อพัฒนาสังคมประเทศชาติให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อ

ไปในอนาคต

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความมีจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความมีจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน สุราษฎร์พิทยา อ�าเภอ

เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับผลการเรียน

 ๒.๓ เพื่อทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางส่งเสริมความมีจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน

สุราษฎร์พิทยา อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ๕๒๙ ดวงเดือน พันธุมนาวิน, “จิตวิทยาการปลูกฝังวินัยแห่งตน”, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์: มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓), หน้า ๑.

 ๕๓๐ ณรงค์ศักดิ์ ตะละภัฎ, “วินัยกับการพัฒนาเด็ก: การพัฒนาคุณภาพชีวิต”, (กรุงเทพมหานคร: ศวิพรการพิมพ์, ๒๕๓๒), หน้า ๑๖. 

 ๕๓๑ ส�าเริง บุญเรืองรัตน์, “การประเมินผลจริยศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม”, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๐), หน้า ๑๓.

๔๕๘
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

๓. วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตในการ

ศึกษาไว้ ๔ ด้าน ดังนี้

 ๓.๑ ขอบเขตด้านประชากร

 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นี ้คอื นกัเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ�าเภอเมืองฯ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�านวน ๓,๐๒๔ คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ�าเภอเมืองฯ จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�านวน ๓๕๓ คน โดยการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ R.V.Krejcie และ 

D.W.Morgan โดยใช้วิธีการการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)

 ๓.๒ ขอบเขตด้านเนื้อหา

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตตามเนื้อหา ได้แก่ 

  ๑) ความมีวินัย

  ๒) ความซื่อสัตย์สุจริต

  ๓) ความกตัญญูกตเวที 

  ๔) ความเมตตากรุณา

  ๕) การประหยัด

  ๖) การปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (มีจิตสาธารณะ)

 ๓.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่

 ผู้วิจัยได้ก�าหนดพื้นที่ศึกษาวิจัย ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ๓.๔ ขอบเขตด้านตัวแปร

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวแปรในการวิจัยไว้ ดังนี้

 ตัวแปรต้น ได้แก่ ๑) เพศ ๒) อายุ ๓) ระดับการศึกษา ๔) ระดับผลการเรียน 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ๑) ความมีวินัย ๒) ความซื่อสัตย์สุจริต ๓) ความกตัญญูกตเวที ๔) ความเมตตา

กรุณา ๕) การประหยัด ๖) การปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (มีจิตสาธารณะ)

๔. ผลการวิจัย
 การปฏบิติัเกีย่วกบัจรยิธรรมหรอืการมีจริยธรรมนบัว่ามีความส�าคัญมาก ไม่ว่าในระดบัปัจเจกชนหรือ

ระดับสังคม ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า “ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ”จะเห็นได้ว่าสังคมที่ก�าลังมีปัญหาอยู่

ในปัจจุบันก็เพราะเรื่องของการขาดคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้นจะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าทุกศาสนาจะสอนเร่ือง

คุณธรรมจริยธรรมเป็นหลัก ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาจริยธรรมของนักเรียนด้วยสาเหตุที่ว่าเด็กในวันนี้

คือผู้ใหญ่ในวันหน้า หรือค�ากว่าที่ว่า “ศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลก” ในบทนี้ขออภิปรายผลเกี่ยวกับ

จริยธรรมในนักเรียนในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 การศกึษาพบว่า เมือ่จ�าแนกตามเพศ การปฏบิตัเิกีย่วกบัการมจีรยิธรรมของนกัเรยีนในโรงเรยีนสรุาษฎร์

๔๕๙
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พทิยา อ�าเภอเมอืงฯ จังหวดัสรุาษฎร์ธาน ีมีผลการปฏบัิติเฉลีย่ระดับปานกลาง โดยด้านการประหยดั และด้านการ

ปฏิบตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (มจีติสาธารณะ) มค่ีาเฉลีย่สูงสุดเท่ากนัระดบัปานกลาง ด้านด้านความเมตตา

กรุณา มีค่าเฉลี่ยรองลงมาระดับปานกลางส่วนด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับน้อย ทั้งนี้เพราะ

ว่าเรื่องจริยธรรมของคนในปัจจุบันหากเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิ (ความเห็นที่ถูกต้อง) ก็จะมีจริยธรรมในทางที่ถูกต้อง

ด้วยเช่นกัน ในทางตรงกันข้ามหากเป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นที่ผิด) จริยธรรมของเขาก็จะเป็นความเห็นที่ผิด 

จากการศกึษาด้านเพศของนกัเรยีนโรงเรียนสรุาษฎร์พทิยา คือมีเพศหญงิและเพศชาย นัน้มีด้านการประหยัดและ

ด้านปฏิบัตตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (มจีติสาธารณะ) มีค่าเฉล่ียสูงสุดกว่าด้านอ่ืน ๆ  ในระดบัปานกลาง เพราะ

ว่า การได้รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวหรือจากสถานศึกษา มีการปลูกฝังให้มีการประหยัด ค�าว่า ประหยัด 

อาจมีความหมายคล้ายคลึงกับค�าว่า รู้จักประมาณ หรือค�าว่า สายกลาง หรือค�าว่า มีเหตุผล แสดงว่าโรงเรียนสุ

ราษฎร์พทิยาอ�าเภอเมืองฯ จังหวดัสรุาษฎร์ธาน ีหรอืชือ่เรยีกในท้องถิน่ว่า “โรงเรยีนสตร”ี มกีารปลกูฝังจรยิธรรม

ด้านการประหยัดและด้านการปฏบัิติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (มจิีตสาธารณะ) ประสบผลส�าเรจ็กว่าด้านอ่ืน ๆ

หรอืทางครอบครวัของนกัเรยีนมคีวามส�าเร็จในการสัง่สอนบตุรธดิาของเขาให้เป็นคนท่ีมีจริยธรรมด้านนีสู้งกว่าด้าน

อืน่ ๆ  ซ่ึงการประหยัดและการปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (มจิีตสาธารณะ) นัน้ถอืว่าเป็นจรยิธรรมทีส่�าคญั

มากทีส่ดุเพราะการประหยดั เป็นจรยิธรรมฝ่ายกศุลทีมี่ความหมายถึง การพอประมาณ การมเีหตผุลรูจ้กัประมาณ 

ในทางธรรมะของศาสนาพทุธเรยีกว่าหลกั “สปัปุรสิธรรม ๗” หมายถงึ ธรรมทีท่�าให้คนเป็นสตับรุษุ ประกอบด้วย 

 ๑. ธัมมัญญู เป็นผู้รู้จักเหตุ 

 ๒. อัตถัญญู เป็นผู้รู้จักผล 

 ๓. อัตตัญญู เป็นผู้รู้จักตน

 ๔. มัตตัญญู เป็นผู้รู้จักประมาณ

 ๕. กาลัญญู เป็นผู้รู้จักกาล

 ๖. ปริสัญญู เป็นผู้รู้จักชุมชน

 ๗. ปุคคลัญญู หรือปุคคลปโรปรัญญู เป็นผู้รู้จักบุคคล 

 จะเห็นว่าผู้ท่ีมีความประหยัดเป็นผู้ที่ก�าลังเดินเข้าสู่ความเป็นสัตบุรุษ ๕๓๒ ส่วนค�าว่า ประหยัด บาง

ครัง้กอ็ยู่ในรปูแบบการตระหนี ่(มจัฉรยิะ) ๕๓๓ เป็นจรยิธรรมด้านอกศุล แต่ในผลการวจิยันีแ้สดงให้เหน็ว่านกัเรยีน

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีความประหยัดในทางกุศลกล่าวคือนอกจากมีความประหยัดแล้วยังมีการปฏิบัติตนเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม (มีจิตสาธารณะ) ด้วยกย่็อมแสดงว่ามคีวามประหยดัและเสยีสละเพ่ือส่วนรวมซึง่ไม่ใช่ตระหนี่

นั่นเอง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ ๕๓๔ ได้ศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียน

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียน

โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวม พบว่า

โดยภาพรวมระดับจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในระดับสูง 

 ๕๓๒ สัตบุรุษ หมายถึง ผู้มีธรรม ๘ อย่าง คือ ๑. ประกอบด้วย สัทธรรม ๗ ประการ (ดังกล่าวมาแล้วในสัปปุริสธรรม) ๒. ภักดีสัตบุรุษ 

(คบหาผู้มีสัทธรรม ๗) ๓. คิดอย่างสัตบุรุษ ๔. ปรึกษาอย่างสัตบุรุษ ๕. พูดอย่างสัตบุรุษ ๖. ท�าอย่างสัตบุรุษ คือ คิดปรึกษา พูด ท�า มิใช่เพื่อเบียดเบียนตน

และผู้อื่น ๗. มีความเห็นอย่างสัตบุรุษ (คือเห็นชอบว่า ท�าดีมีผลดี ท�าชั่วมีผลชั่วเป็นต้น) ๘. ให้ทานอย่างสัตบุรุษ (คือให้โดยเคารพ เอื้อเฟื้อแก่ของและผู้รับ

ทาน เป็นต้น)

 ๕๓๓ มัจฉริยะ คือ ความตระหนี, ความหวง (ข้อ ๔ ในมละ ๙), มัจฉริยะ ๕ คือ ๑. อาวาสมัจฉริยะ ตระหนี่ที่อยู่ ๒. กุลมัจ-ฉริยะ ตระหนี่

สกุล ๓. ลาภมัจฉริยะ ตระหนี่ลาภ ๔. วัณณมัจฉริยะตระหนี่วรรณะ ๕. ธัมมมัจฉริยะ ตระหนี่ธรรม

 ๕๓๔ กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์, การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, วิทยานิพนธ์ศิลป

ศาสตรมหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๑), บทคัดย่อ. 

๔๖๐



460 461
การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้
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จ�านวน ๑๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความขยันหมั่นเพียร ด้านความอดทน 

อดกลัน้ ด้านความเมตตากรณุา ด้านความสามคัค ีด้านความเสียสละ ด้านความกตญัญกูตเวที ด้านความ-ยุตธิรรม 

ด้านความกล้าหาญ ด้านความประหยัดอดออม ด้านความมีเหตุผล ด้านความเคารพและยอมรับในตนเองและ

ผู้อื่น และด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภูษิต ล�้าสมภพ ๕๓๕ ซึ่งได้

ศึกษาแนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานากลาง ดังนี้ การมีวินัย มี

ความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต้นฯ ได้แก่ แต่งกายเรียบร้อยและถูกระเบียบและมีมารยาท

ในการรับประทานอาหาร ความซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ ปฏิบัติตามระเบียบการสอบและไม่ลอกการบ้านไม่ลักขโมย

ทรัพย์สิน ไม่พดูโกหกและกล้ายอมรบัความจรงิ ความกตญัญตูกเวที ได้แก่ แสดงออกถงึความรกัและเคารพพ่อแม่ 

เคารพและเชือ่ฟงัครอูาจารย ์ปฏิบตัติามค�าสัง่สอนของพ่อแม่และครูอาจารย ์และเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมชมุชน

และครอบครัว ความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ ได้แก่ รู้จักให้เพื่อส่วนรวมและผู้อื่น และแบ่งปัน

ทรพัย์สนิและสิง่ของให้แก่ผูอ้ืน่ แสดงออกถงึการมนี�า้ใจและชอบช่วยเหลอืผูอ่ื้นและเสยีสละต่อผูด้้อยโอกาส และ

ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ความประหยัด ได้แก่ รู้จักใช้ทรัพย์สินของของโรงเรียนอย่างประหยัดใช้อุปกรณ์การเรียนอย่าง

ประหยัด เข้าร่วมกิจกรรมประหยัดของโรงเรียน รู้จักใช้น�้า ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคที่โรงเรียนและที่บ้านอย่าง

ประหยดั และรูจ้กัการออมเงนิ และใช้เงนิอย่างประหยัด ภูมิใจในความเป็นไทยและด�ารงไว้ซึง่ความเป็นไทย ได้แก่ 

แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ชอบเรียนรู้และสนใจในภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่นของตน 

เรยีนรู้และสนใจในศลิปวฒันธรรมประเพณใีนท้องถิน่ของตนสามารถเผยแพร่ความรูแ้ละภมิูปัญญาท้องถิน่ได้ และ

แสดงออกถงึความรกัและความหวงแหนในศลิปวฒันธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาไทย และสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของ จติตพิล ทองจนัทร์ ๕๓๖ ซึง่ได้ศกึษาทศันะของผู้ปกครองต่อพฤตกิรรมจรยิธรรมของนกัเรยีนช่วงชัน้ท่ี ๓ 

(ม.๑ – ม.๓) โรงเรียนเทศบาล ๑ (ห้วยมุด) อ�าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ทัศนะของผู้ปกครอง

ต่อพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓) โรงเรียนเทศบาล ๑ (ห้วยมุด) อ�าเภอบ้านนาสาร 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ

ทัศนะปานกลาง โดยมีทัศนะต่อพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านความซื่อสัตย์สุจริต เป็นอันดับแรก รองลง

มาได้แก่ ด้านความเป็นผู้มีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านความมีระเบียบวินัย และด้าน

ความขยันหมั่นเพียร ตามล�าดับ

 เมื่อจ�าแนกตามอายุพบว่าการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผลการปฏิบัติเฉลี่ยระดับปานกลาง โดยด้านการปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม (มีจิตสาธารณะ) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับปานกลาง ด้านด้านความเมตตากรุณา มีค่าเฉลี่ยรองลงมาระดับ

ปานกลาง ส่วนด้านความซือ่สตัย์สจุรติ มีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุระดบัน้อย ทัง้นีเ้นือ่งจาก ทางสถานศึกษาได้ปลกูฝังให้

นกัเรยีนมกีารปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (มีจติสาธารณะ) หรือท่ีเรียกว่า การสงเคราะห์สังคม โดยมีครูได้

รบัรางวลัด้านนี ้คอื คณุครถูนอม ชเูมือง หัวหน้าหมวดผูบ้�าเพ็ญประโยชน์ ได้รับรางวลั Asia Pacific Leadership 

as Troop/Unit Leader จากองค์การผู้บ�าเพ็ญประโยชน์แห่งโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการเสนอชื่อของ

  ๕๓๕ ภูษิต ล�้าสมภพ, แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พิษณุโลก เขต ๓, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ๒๕๕๐), บทคัดย่อ.

 ๕๓๖ จติตพิล ทองจันทร์, ทัศนะของผูป้กครองต่อพฤตกิรรมจรยิธรรมของนกัเรยีนช่วงช้ันที ่๓ (ม.๑ – ม.๓) โรงเรยีนเทศบาล ๑ (ห้วยมดุ) 

อ�าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๑), บทคัดย่อ.

๔๖๑



462 463รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

สมาคมผู้บ�าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ด้าน

การปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (มีจิตสาธารณะ) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับปานกลาง เพราะทางโรงเรียนให้

ความส�าคัญและปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึงสอดคลองกับการศึกษาของ ดวงกมล ตันกิติภิญโญ ซึ่งได้ศึกษาการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า 

การใช้ชวีติของนกัเรยีนมีบุคลกิทีเ่หมาะสมระดับปานกลาง โดยด้านความมีน�า้ใจ ขยนั ประหยดั ซือ่สัตย์ มีน�า้ใจ และ

รกัษาส่ิงแวดล้อมมีความคดิเห็นอยูใ่นระดับปานกลาง และสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ ผ่องศร ีสามศรทีอง ๕๓๗

ซึง่ได้ศึกษาคุณธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีนโรงเรยีนธญัรตัน์ จังหวดัปทุมธาน ีผลการศึกษาพบว่า คุณธรรมจรยิธรรม

ของนักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ ด้านความมีน�้าใจ-เสียสละ และการมีสัมมาคารวะ มีคุณธรรมจริยธรรมระดับปาน

กลาง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิชัย นาวีรัตนวิทยา ๕๓๘ ได้ศึกษาจริยธรรมของนักเรียนระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตไผ่อิรุณพัฒนา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 

๑ ผลการศึกษาพบว่า ระดับจริยธรรมของนักเรียน ช่วงชั้นที่ ๑ และช่วงชั้นที่ ๒ ตามความคิดเห็นของครูในด้าน

ความประหยัด ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความใฝ่รู้ และความเสียสละเพื่อส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง

 วตัถปุระสงค์ข้อที ่๒ เพ่ือเปรยีบเทยีบปัจจัยทีม่ผีลต่อความมจีรยิธรรมของนักเรียนในโรงเรยีน สรุาษฎร์

พิทยา อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับผลการเรียน

 ๑. ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ�าเภอ

เมอืงฯ จงัหวดัสุราษฎร์ธาน ีทีม่เีพศต่างกนัมผีลการปฏบิตัแิตกต่างกนั โดยชายมค่ีาเฉลีย่สงูกว่าหญงิ ทัง้นีเ้นือ่งจาก

ความแตกต่างของปัจเจกชนย่อมแตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น คนหนึง่คนแม้ในวนัเดยีวกนัช่วงเช้าคดิอย่างหนึง่ช่วงเยน็

กลบัคดิอกีอย่างหนึง่ ในแต่ละวนัมคีวามคดิไม่เหมอืนกนัเลยสักวนั ดงันัน้จงึไม่แปลกว่าคนจ�านวนมากย่อมมีความ

เหน็แตกต่างกนั เพศต่างกันจงึมคีวามเหน็ต่างกนัมจีรยิธรรมแตกต่างกนักเ็ป็นเร่ืองธรรมดาท่ัวไป ในการศึกษาพบ

ว่า โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาชายมีค่าเฉลี่ยการมีจริยธรรมสูงกว่าหญิง แสดงว่าควรพัฒนาจริยธรรมนักเรียนหญิง

มากกว่านักเรียนชายนั่นเอง จากที่กล่าวมาจึงท�าให้การปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนสุราษฎร์

พทิยา อ�าเภอเมอืงฯ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานทีีม่เีพศต่างกนัมผีลการปฏบิตัแิตกต่างกนั สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ 

กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ ๕๓๙ ได้ศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมทางจริยธรรมที่แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พระสมุห์อนันต์ อานนฺโท ๕๔๐ (ธูปจินดา) ได้ศึกษาพฤติกรรม

ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา

พบว่า พฤตกิรรมด้านคณุธรรมและจรยิธรรมของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ 

เมื่อจ�าแนกตาม เพศ โดยภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับผลการ

 ๕๓๗ ผ่องศรี สามศรีทอง, ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (ปทุมธานี: 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, ๒๕๔๘), บทคัดย่อ.

 ๕๓๘ พิชัย นาวีรัตนวิทยา, จริยธรรมของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตไผ่อิรุณพัฒนา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑, ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์), บทคัดย่อ.

 ๕๓๙ กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์, พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ครุศาสตรมหา

บัณฑิต, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,๒๕๕๐), บทคัดย่อ.

 ๕๔๐ พระสมุห์อนันต์ อานนฺโท, ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อ�าเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), บทคัดย่อ.

๔๖๒
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

ศึกษาของ อรพินทร์ สันติชัยอนันต์ ๕๔๑ ได้ศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า นิสิตนักศึกษาชายและหญิงมีคุณธรรมและจริยธรรมโดย

ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 ๒. ผลการเปรียบเทียบการมีจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ�าเภอเมืองฯ จังหวัด

สุราษฎร์ธานีด้านอายุโดยภาพรวมมีจริยธรรมแตกต่างกันท้ังนี้เนื่องจากประการณ์ท่ีแตกต่างกันมีผลท�าให้การมี

จริยธรรมแตกต่างกันด้วย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการมีวุฒิภาวะมากขึ้น คนเมื่ออายุมากขึ้นก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้น

ตามอายท้ัุงทางตรงและทางอ้อม เรยีกได้ว่าผูท้ีอ่ายมุากกย่็อมมปีระสบการณ์ทีม่ากด้วยท�าให้มีความแตกต่างกนัใน

ด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านคณุธรรมจริยธรรมย่อมจะแตกต่างกนันอกจากนีผ้ลการศึกษาพบว่า นักเรียนทีม่อีาย ุต�า่

กว่า ๑๔ ปี มีจริยธรรมน้อยที่สุด ถัดมาเป็นอายุ ๑๔ - ๑๖ ปี และอายุ ๑๗ ปีขึ้นไป มีจริยธรรมสูงสุด หากโรงเรียน

สุราษฎร์พิทยาจะแก้ไขเรื่องจริยธรรมของนักเรียนต้องแก้ไขกลุ่มนักเรียนที่มีอายุต�่ากว่า ๑๔ ปีก่อนจากเหตุผลที่

กล่าวมาส่งผลให้การมีจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้าน

อายุมีจริยธรรมแตกต่างกันสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

 ๓. ผลการเปรียบเทียบการมีจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ�าเภอเมืองฯ จังหวัด

สุราษฎร์ธานีจ�าแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาต่างกันมีจริยธรรมแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญ ท้ังนี้เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา แต่ละช่วงชั้นมีกิจกรรมทางด้านการส่งเสริม

จริยธรรมที่แตกต่างกัน รุ่นพี่ก็จะผ่านการร่วมกิจกรรมมากกว่ารุ่นน้อง (หากเข้าร่วมทุกกิจกรรมตามท่ีโรงเรียน

ก�าหนด) แต่กระนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคนเข้าร่วมกิจกรรมมากจะมีจริยธรรมมากด้วยแต่จะอนุมานได้ว่าหาก

เข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรยีนและให้ความร่วมมือและตัง้ใจท�ากิจกรรมกจ็ะเป็นการพัฒนาจรยิธรรมของตนไป

สูเ่ป้าหมาย การส่งเสรมิจรยิธรรมของนกัเรยีนนอกจากเป็นหน้าท่ีของครูท่ีโรงเรียนแล้วผู้ปกครองกมี็ส่วนส�าคัญใน

การส่งเสริมให้นักเรียนมีจริยธรรมที่ดี จากผลการศึกษาพบว่าระดับการปฏิบัติของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง

แสดงว่าการส่งเสริมของโรงเรียนและผู้ปกครองก็อยู่ในระดับปานกลางด้วยเช่นกัน จากผลการศึกษานักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมสูงสุด ส่วนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการมี

จริยธรรมต�่าที่สุด ในการนี้ทางโรงเรียนต้องลงมาดูว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีการด�าเนินการ

อย่างไร ซ่ึงจริยธรรมสงูสดุคอืด้านการปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (มีจติสาธารณะ) ส่วนด้านความซือ่สัตย์

สุจริต มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ซึ่งโรงเรียนต้องให้ความส�าคัญในการแก้ปัญหาจริยธรรมด้านนี้ให้มากกว่าด้านอื่น ๆ 

จากผลการวจัิยท�าให้เหน็ว่านกัเรยีนทีอ่ยูร่ะดับชัน้ทีส่งูไม่ได้มจีรยิธรรมมากกว่านกัเรยีนทีอ่ยูร่ะดบัชัน้ทีต่�า่กว่าแต่

อย่างใด จากเหตุผลที่กล่าวมาท�าให้การมีจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ�าเภอเมืองฯ จังหวัด

สุราษฎร์ธานีนักเรียนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศึกษาของกรุง ม่วงนาครอง ๕๔๒ พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดตากวน สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาระยอง เขต ๑ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่มีระดับชั้นต่างกันมีจริยธรรมแตกต่างกัน กิตติศักดิ์ 

อังคะนาวิน ๕๔๓ ศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) ระดับการ

 ๕๔๑ อรพินทร์ สันติชัยอนันต์, คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, 

การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๙), บทคัดย่อ.

 ๕๔๒ กรุง ม่วงนาครอง, พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดตากวน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต ๑, 

การศึกษามหาบัณฑิต, (ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๓), บทคัดย่อ.

 ๕๔๓ กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน, ศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) ระดับการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จังหวัดชลบุรี, การศึกษามหาบัณฑิต, (ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๓), บทคัดย่อ. 

๔๖๓



464 465รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

ศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีและประกาศนยีบัตรวิชาชพีช้ันสงู จังหวดัชลบรุ ีผลการศึกษาพบว่านกัเรียนทีม่รีะดบั

การศึกษาต่างกันมีจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของอานนท์ 

คงเกต ุ๕๔๔ ซึง่ได้ศกึษาการศกึษาจรยิธรรมของนกัเรยีน โรงเรียนอนบุาลวงัน�า้เย็นมิตรภาพท่ี ๑๗๙ สังกดัส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต ๑ ผลการศกึษาพบว่านกัเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีจริยธรรม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 ๔. ผลการเปรียบเทียบการมีจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ�าเภอเมืองฯ จังหวัด

สุราษฎร์ธานีด้านผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) โดยภาพรวมมีจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติทั้งนี้

เนื่องจาก ทิฐิหรือความเห็นของผู้ที่มีปัญญาแตกต่างกันย่อมมีความเห็นต่อคุณธรรมจริยธรรมต่างกัน ปัญญาใน

ที่น้ีจะกล่าวถึงระดับผลการเรียน คนที่เรียนได้เกรดเฉลี่ยที่ดีกับคนที่เรียนได้เกรดเฉลี่ยที่ไม่ดีย่อมมีความเห็นต่าง

กันในเรื่องจริยธรรมก็เป็นไปได้ และในทางตรงข้ามอาจมีความเห็นเหมือนกันก็เป็นไปได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่พอ

เชื่อถือได้หากผลการศึกษาพบว่าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยานักเรียนที่มีผลการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยแตกต่างกันมีการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมแตกต่างกัน ส่วนผลการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยจะส่งผลต่อความมีจริยธรรมของนักเรียน

หรอืไม่ผู้วจิยัไม่อาจสรปุได้เพราะผูว้จิยัยงัค้นหาผลการศกึษาใด หรอืทฤษฎใีดท่ีระบวุ่าผลการเรยีนมผีลต่อความมี

จริยธรรมของคน ส�าหรับการศึกษานี้ผู้วิจัยลองค�านวณด้วยสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณพบว่าตัวแปรผล

การเรยีนหรือเกรดเฉลีย่มีความสมัพนัธ์กับจรยิธรรมของนกัเรยีนน้อยมาก กล่าวคอื เกรดเฉลีย่ของนกัเรยีนอธบิาย

ความมีจริยธรรมของนักเรียนได้ประมาณ ๕% เท่านั้นซึ่งสอดคล้องกับ ท้ังนี้เนื่องจากปิยะวรรณ อุปละ ๕๔๕

ได้ศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการ

ศึกษาพบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่างกันมีพฤติกรรมด้านความมีวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซ่ือสัตย์ 

ด้านความกตัญญูกตเวที และด้านความเมตตากรุณา แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ 

ณัฐจันทร์หนูหงส์ ๕๔๖ ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โรงเรียนสีกัน (วัฒนา

นันท์อปุถมัภ์) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการศึกษาทีแ่ตกต่าง

กันมีผลต่อการพัฒนาทางจริยธรรมที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติและ 

 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พระเรืองฤทธิ์ ญาณเมธี (คิดข้างบน) ๕๔๗ ได้ศึกษาคุณธรรมจริยธรรม

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น : กรณศีกึษาโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่าร

ศกึษาเชยีงราย เขต ๓ ในเขตอ�าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย ผลการศึกษาพบว่านกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ต่างกันมีจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ นอกจากนี้จากผลการศึกษายังพบว่า โรงเรียนสุราษฎร์

พิทยานักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูง (๓.๕๑ ขึ้นไป) กลับมีจริยธรรมต�่าสุด คือ อยู่ในระดับน้อย ส่วนนักเรียนที่มีเกรด

เฉลี่ยต�่า (ต�่ากว่า ๑.๕๐) กลับมีจริยธรรมสูงที่สุดดังนั้นในประเด็นนี้ทางโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาต้องพิจารณาว่าน

อกจากสอนให้เด็กเรียนเก่งแล้วท�าอย่างไรให้เป็นคนที่มีจริยธรรมสูงตามเกรดเฉลี่ยด้วย

 ๕๔๔ อานนท์ คงเกตุ, การศึกษาจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวังน�้าเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑, การศึกษามหาบัณฑิต, (ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๓), บทคัดย่อ.

 ๕๔๕ ปิยะวรรณ อปุละ, การศึกษาพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของนกัเรยีนประถมศกึษาสงักดัส�านกังานเขตธนบรีุ กรงุเทพมหานคร, ศกึษาศาสตร

มหาบณัฑติ, (กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, ๒๕๔๙), บทคัดย่อ.

 ๕๔๖ ณฐั จันทร์หนหูงส์, ศกึษาพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖โรงเรยีนสกัีน (วฒันานนัท์อปุถัมภ์) เขตดอนเมอืง 

กรุงเทพมหานคร, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), บทคัดย่อ.

 ๕๔๗ พระเรืองฤทธิ์ ญาณเมธี, ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓ ในเขตอ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย, ๒๕๕๘), บทคัดย่อ.

๔๖๔
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๕ ข้อเสนอแนะ
 ๕.๑ ข้อเสนอแนะส�าหรับหน่วยงาน

  ๑. โรงเรยีนสรุาษฎร์พทิยาควรพฒันาจริยธรรมของนกัเรยีนควบคู่กบัการพัฒนาด้านวชิาการโดย

ให้น�้าหนักที่นักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย

  ๒. โรงเรยีนสรุาษฎร์พทิยาควรแยกกลุ่มในการแก้ไขเร่ืองจริยธรรมของนกัเรียนโดยต้องแก้ไขกลุ่ม

นักเรียนที่มีอายุต�่ากว่า ๑๔ ปีก่อน

  ๓. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจะต้องแก้ปัญหาจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนเป็น

อันดับแรกหรือก่อนด้านอื่นๆ

  ๔. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาส่งเสริมผู้เรียนมีเกรดเฉลี่ยสูงให้มีจริยธรรมสูงควบคู่กันไป

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

  ๑. ควรมีการวิจัยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

  ๒. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

  ๓. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจริยธรรมของนักเรียนสุราษฎร์พิทยา
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ศึกษาวิเคราะห์การพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาลกับพุทธวิธีการพยาบาล

The Study of Nursing according to Nursing Science 

and Buddhist Nursing Method

สัญญา ดาวเรือง (ภิกษุณีธมฺมปภา) *

บทคัดย่อ

 บทความนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของวทิยานพินธ์เรือ่ง ศกึษาวเิคราะห์การพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาลกบั

พุทธวิธีการพยาบาล มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาการพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาล ๒) เพื่อ

ศึกษาพุทธวิธีการพยาบาลที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การพยาบาลตามศาสตร์การ

พยาบาล กับพุทธวิธีการพยาบาล

 ผลการวิจัยพบว่า การวิจัยแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์การพยาบาลตามศาสตร์การ

พยาบาลกับพุทธวิธีการพยาบาล ได้ข้อสรุปผลการวิจัยที่น่าสนใจเป็นประเด็นๆ ดังนี้

 ๑. การพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาล (Nursing Science) เป็นความรูเ้ฉพาะสาขาวชิาการพยาบาล 

ซึง่พยาบาลใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพือ่ช่วยเหลอืบคุคลให้คงไว้ซึง่ภาวะสขุภาพ คุณลกัษณะหรอืหวัใจส�าคัญ

ของศาสตร์การพยาบาลคือ คน สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการพยาบาล ซึ่งมุ่งอธิบายธรรมชาติของคน สิ่งแวดล้อม

ที่มีอิทธิพลต่อบุคคล ภาวะสุขภาพ ความเจ็บป่วยของบุคคล โดยมีเป้าหมายของการพยาบาลและกิจกรรมการ

พยาบาลนั่นเอง ซึ่งการพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาลนั้นมองคนและภาวะสุขภาพเป็นองค์รวม สิ่งแวดล้อมมี

อิทธิพลต่อบุคคล ภาวะสุขภาพ ความเจ็บป่วยของบุคคล การพยาบาลแบบองค์รวมเป็นหัวใจส�าคัญของศาสตร์

ทางการพยาบาล

 ๒. พุทธวิธีการพยาบาล เป็นหลักค�าสอนทางพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้วางข้อระเบียบ และหลัก

ปฏิบัติไว้เพื่อเป็นแนวทางน�าไปสู่ภาคปฏิบัติ เม่ือเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยทางด้านร่างกาย และทางด้านจิตใจ ที่

สามารถก�าจัดความเจ็บป่วย ตามอาการของผู้ป่วยได้อย่างดียิ่ง พุทธวิธีการพยาบาล เชื่อว่า คน สิ่งแวดล้อม สุข

ภาวะ เป็นองค์รวมของชีวิต ต่างพึ่งพาอาศัยกันและกัน แยกออกจากกันไม่ได้ สุขภาวะคือภาวะแห่งความเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต สุขภาวะหรือสุขภาพดีของทุกคน เป็นศีลธรรมของสังคม หัวใจของ

สุขภาวะคือการเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี และศักยภาพของความเป็นมนุษย์ การพยาบาลแบบองค์รวมด้วยหัวใจ

ของความเป็นมนุษย์เป็นหัวใจส�าคัญของพุทธวิธีการพยาบาล

 ๓. การพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาลกบัพุทธวธิกีารพยาบาลเม่ือน�ามาวเิคราะห์แล้วพบว่ามีความ

สอดคล้องกันทั้งความหมายการพยาบาลและมิติทางการพยาบาลคือ การมองคน สิ่งแวดล้อม สุขภาพ เป็นองค์

รวมของชวีติ ไม่สามารถแยกออกจากกนัเป็นอสิระได้ ต่างพ่ึงพิงอาศัยกนัและกนั มเีป้าหมายเดียวกนัคือ สขุภาวะ 

และมีความแตกต่างกันคือ พุทธวิธีการพยาบาล เมื่อกล่าวถึงมนุษย์ หรือ ความเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน ก็เป็นเพียง 

 * นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตศึกษานครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย
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การกล่าวโดยภาษาสมมติ โดยความเป็นจริงแล้วมนุษย์ หรือความเป็น สัตว์ บุคคล ตัวตน ไม่ได้มีอยู่เลยเป็นเพียง 

ส่วนประกอบต่างๆ ที่ต้องท�าหน้าที่ของตนตามธรรมชาติ อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม (การกระท�า) การไม่รู้ตามความ

เป็นจริง ท�าให้เป็นทุกข์ หรือเกิดการเจ็บป่วยขึ้น พระนิพพาน เป็นสุขภาวะขั้นสูงสุด การพยาบาลตามศาสตร์

ทางการพยาบาลไม่ได้กล่าวถึงสุขภาวะระดับนี้

 อย่างไรก็ตาม การพยาบาลทั้ง ๒ แนวคิดนี้ สามารถน�ามาบูรณาการเข้ากันได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก

การพยาบาลตามศาสตร์ทางการพยาบาลจะเน้นร่างกายมากกว่าจิตใจ และพุทธวิธีการพยาบาลให้ความส�าคัญ

ทางจติใจมากกว่าร่างกาย ช่วยให้การบรกิารสขุภาพเข้าถงึร่างกายและจติใจของมนษุย์มากขึน้ท�าให้การพยาบาล

มีการพัฒนาได้ผลเชิงประจักษ์ที่ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ

ค�าส�าคัญ: พุทธวิธีการพยาบาล

Abstract

 This article is a part of the thesis entitled “The Study of Nursing according to Nursing 

Science and Buddhist Nursing Method “ aiming at (1) studying the method for nursing patients 

according to Nursing Science, (2) exploring Buddhist nursing method in the Buddhist scriptures, 

and (3) comparing nursing method according to the Nursing Science and Buddhist nursing way. 

Findings were as follows:

 1) Nursing Science is the specific knowledge of a nursing program in which a nursing 

is used as a practical guideline for assisting a person in maintaining health state and heart of 

the Nursing Science is people, environment, health and nursing focusing on human nature, 

surroundings affecting man, state of health, sickness with the goals of nursing and nursing 

activity and the Nursing Care views man and his health in holistic way which is the core base 

of the Nursing Science in which surrounding is influential to man and his health state and the 

individual’s sickness. 

 2) The Buddhist nursing method is the Buddhist teaching with rules and practices 

laid down by the Buddha as the guideline for the practical part. When sickness occur both in 

physical and mind that can be well eradicated according to patients’ conditions. According to 

the Buddhist nursing method, man, surroundings, healthy living are in the holistic way to which 

everything depends on each other without separation. Healthy living is the perfect humanity that 

is the highest goal of life. Healthy living or good health means social morality and the heart of 

healthy living is respect and honor in value, dignity, and human potential. The holistic nursing 

with the heart of humanity is essential in the Buddhist nursing way.

 In a comparative study of the Buddhist nursing and nursing based on the Nursing 

Science, it was found that both have a similar view on a holistic aspect of man, environment, 
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and health without separation or independently with the same goal, the healthy living. In 

different comparison, the Buddhist nursing method regards a human, being, a person, and self 

as a conventional language. In fact, such things do not exist but are just different components 

that naturally perform their functions under the law of kamma (action).The ignorance of reality 

causes sufferings or sickness. Nibbanāna is the high bliss by which the Nursing Science does not 

discuss. However, both methods, the nursing based on the Nursing Science and the Buddhist 

nursing way , can be well integrated as the first emphasizes body more than mind highlighted 

by the latter and this greatly helps health service access both body and mind of man, also such 

integration helps nursing have sustainable and effect empiric development.

Keywords : Using Buddhist Means In Nursing

๑. บทน�า
 พระพทุธศาสนาถอืว่าความเจ็บป่วยเป็นปัญหาส�าคญัของมนษุย์เช่นเดียวกับปัญหาเรือ่งความเกดิ ความ

แก่และความตายเพราะความเจ็บป่วยนั้นเป็นกระบวนการทางธรรมชาติอย่างหนึ่งของทุกชีวิตด�าเนินไปตามกฎ

ของธรรมชาติซึ่งใครๆก็ไม่อาจปฏิเสธได้ เรื่องนี้เป็นปกติธรรมดา ๕๔๘ ที่มนุษย์จะพึงต้องรู้และท�าความเข้าใจ ๕๔๙

อย่างไรก็ตามแม้ว่าความเจ็บป่วยจะเป็นกฎธรรมดาของโลกเหมือนความเกิด แก่ และตาย แต่ความเจ็บนี้ก็ยังมี

หนทางในการรกัษาหรอืบรรเทาลงได้ในชัว่ระยะหนึง่ ดงันัน้ มนษุย์จงึสามารถปฏบิตัเิพ่ือไม่ก่อให้เกดิความเจบ็ป่วย

ได้โดยการดแูลสขุภาพให้ดี เพราะการไม่มีโรคหรือความเจบ็ป่วยถอืได้ว่าเป็นลาภอนัประเสริฐของสตัว์ทัง้หลาย ๕๕๐

 ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับ ช่วยให้มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้น

และสามารถรักษาโรคได้หลายอย่าง ซึ่งไม่สามารถรักษาได้ในสมัยก่อน แม้ว่าการรักษาเพื่อพยุงชีวิตหรือยืดชีวิต

ของบุคคลผู้เป็นที่รักให้ยืนยาวออกไปตราบนานเท่านานนั้น จะต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากมาย จนบางคนถึงกับ

ต้องขายสมบัติทุกอย่างที่เคยมีมาก็ตาม แต่ถ้าญาติสนิทและคนใกล้ชิดในครอบครัวไม่พยายามยื้อชีวิตของผู้ตาย 

ก็จะถูกสังคมตีตราหรือตราหน้าว่า “อกตัญญู” หรือ “นิ่งดูดาย” ดังนั้นจึงต้องขวนขวายให้ผู้เจ็บป่วยได้รับการ

พยาบาลจากคณะบุคลากรทางการแพทย์อย่างเต็มความสามารถและอาจตายไปในโรงพยาบาลนั่นเอง อย่างไร

ก็ตาม จากความส�าเร็จของวิทยาการด้านการแพทย์นี้ ท�าให้มนุษย์มีความเชื่อมั่นและพร้อมที่จะฝากชีวิตยามเจ็บ

ป่วยไว้กับเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ ดังค�ากล่าวของเอลิซาเบธ คือ เบลอ รอสส์ (Elizabeth Kubler-Ross) ซึ่ง

เป็นนักวิชาการท่านหนึ่งผู้สนใจประเด็นเร่ืองชีวิตและความตายในโลกปัจจุบันที่ว่าผู้ป่วยอาจจะร้องขอพักผ่อน 

ครวญหาความสงบ เรียกร้องขอสิทธิและศักดิ์ศรีของตนกลับคืน สิ่งที่เขาจะได้รับหาใช่สิ่งที่เขาเรียกร้องไม่ แต่

กลับเป็นน�้ายาที่ฉีดเข้าตัว และน�้าเกลือที่ฉีดเข้าเส้น เครื่องนวดหัวใจ หรือไม่ก็การเจาะคอเท่าที่จ�าเป็น ผู้ป่วยเอง

 ๕๔๘ ศศิธร เขมาภิรัตน์, การศึกษาเปรียบเทียบพุทธวิธีในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกับการแพทย์แผนไทย, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). หน้า ๑.

 ๕๔๙ สมเดจ็พระพฒุาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), คมัภร์ีวิสทุธมิรรค ๑๐๐ปี สมเดจ็พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร). พมิพ์ครัง้ที ่๔,

(กรงุเทพมหานคร: บริษัท ประยูรวงศ์ พริ้นท์ติ้ง จ�ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๘๔๑.

 ๕๕๐ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๑๕-๒๑๖/๒๕๔-๒๕๕.
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อาจต้องการให้มใีครสกัคนหยดุดเูขาสกัเพยีงนาทเีดยีวเพือ่ท่ีเขาจะได้ถามไถ่สักค�าหรอืสองค�าให้คลายความสงสัย 

แต่สิ่งที่เขาได้รับกลับเป็นคนจ�านวนมากหมุนเวียนกันมาแล้วก็ไป ตามเวลาที่นาฬิกาก�าหนด ทุกคนมุ่งอยู่กับการ

จับชีพจร นับอัตราเต้นของหัวใจ ตรวจปอด น�้าย่อย น�้าลาย และสิ่งขับถ่ายทั้งมวล โดยหาได้ค�านึงถึงตัวเขาเอง

ในฐานะมนุษย์ที่ต้องการการดูแลอย่างมนุษย์ด้วยกันไม่ ข้อความข้างต้นแม้จะเป็นเพียงทัศนะของนักวิชาการคน

หนึง่ ทีม่ต่ีอชวีติช่วงสดุท้ายแต่กส็ะท้อนให้เหน็สภาพชวีติของคนในโลกปัจจบุนัว่าชะตากรรมของพวกเขาก�าลงัตก

อยู่ในเงื้อมมือของแพทย์และเทคโนโลยีการแพทย์มากจนแทบจะสูญเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยทัศนะเรื่อง

ความเจ็บป่วยถูกทอนลงให้เหลือเพียงมิติด้านการรักษาโรคทางร่างกายเพียงอย่างเดียว ส่วนแพทย์ที่รักษาคนไข้

ก็มักจะเน้นการต่อสู้เพื่อชนะโรคมากกว่าที่จะค�านึงถึงชีวิตคนทั้งชีวิตของเขา วิธีคิดและการรักษาแบบนี้มีความ

สมัพนัธ์กบัโลกทศัน์ทีอ่ยูเ่บ้ืองหลงัวทิยาการด้านการแพทย์สมยัใหม่ทีม่องชีวติมนษุย์เหมอืนกลไกการท�างานของ

นาฬิกาเรือนหนึ่ง ซึ่งถ้าหากเราเข้าใจได้ว่านาฬิกาชีวิตเรือนนี้มีข้อบกพร่องเกิดขึ้นในจุดใด เราก็สามารถควบคุม

หรือรักษามันได้ ๕๕๑

 การพยาบาลมีเป้าหมายในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม คือการดูแลทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม

และจิตวิญญาณ ในแต่ละวันผู้ดูแลการพยาบาลจะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของ

ชีวิต คือ การเกิด การเจริญเติบโต การเจ็บป่วย การเสื่อมสภาพของร่างกายและการตาย การพยาบาลที่ดีในการ

ดูแลผู้ป่วยมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อผู้ป่วย เนื่องจากพยาบาลเป็นผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยตลอดเวลา พยาบาลนั้นมีบทบาท

อย่างยิ่งในการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานน้อยที่สุด ๕๕๒

 ในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะแนวทางหลักค�าสอนทางพุทธศาสนาที่เป็น

ประโยชน์ต่อมนุษย์ทกุคน และพยาบาลทกุคน จึงควรเรยีนรู้ในหลกัค�าสอนและน�ามาปฏบิตัเิพ่ือให้เข้าถึงหลกัธรรม

นัน้ๆ อย่างถ่องแท้ ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาพทุธวธิกีารพยาบาลทีพ่ระพทุธองค์ทรงใช้ในการพยาบาลสาวก

ที่เจ็บป่วยและตัวพระองค์เอง ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และการพยาบาลผู้เจ็บป่วยตามศาสตร์การพยาบาล 

ว่าเป็นอย่างไร เพ่ือจะได้น�ามาพฒันาตนเองและผูอ้ืน่ทีมี่ความสนใจจะน�าหลกัพุทธธรรมค�าสัง่สอนของพระพุทธเจ้า

เพื่อกระท�าให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ ตามเป้าหมายสูงสุดของชีวิต แม้จะอยู่ในสภาวะที่เจ็บป่วย

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาการพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาล 

 ๒.๒ เพื่อศึกษาพุทธวิธีการพยาบาลที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

 ๒.๓ เพื่อศึกษาวิเคราะห์การพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาลกับพุทธวิธีการพยาบาล 

๓. วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการรวบรวมเอกสาร

ข้อมลู (Documentary Research) ทัง้เอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources) คอื พระไตรปิฎก และเอกสารทตุยิภูมิ 

(Secondary Sources) ทีเ่ป็นผลงานวจัิยและเอกสารทางวชิาการของนักวิชาการทางการพยาบาลและนกัวิชาการ

ทางด้านพระพุทธศาสนา ผู้ท�าการวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารส�าคัญที่ใช้ประกอบการวิจัยครั้งนี้

 ๕๕๑ Elizabeth Kubler-Ross. On Death And Dying. แปลโดย แพทย์หญิงนลินี วงศ์พานิช. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 

๒๕๒๕), หน้า ๑๒.

 ๕๕๒ ทัศนีย์ ทองประทีป และคณะ. “กระบวนทัศน์ทางการพยาบาลตามแนวคิดเชิงพุทธศาสนา”, วารสารสภาการพยาบาล, ปีที่ ๑๖.

ฉบับที่ ๑๓. กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๔, หน้า ๑๔.
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan ๔๗๑

จากแหล่งต่างๆ เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ห้องสมุด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ห้องสมุดโรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา และ

ห้องสมดุทพิยสถานธรรม ภกิษณุอีาราม จังหวดัสงขลา เป็นต้น โดยแยกประเภทข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ซึง่ผู้วจิยั

ได้ก�าหนดวิธีด�าเนินการวิจัยไว้ดังนี้ คือ

 ๑) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ การรวบรวมข้อมูลเอกสารทางการศึกษา ค้นคว้าจากเอกสาร

ต�าราทีเ่กีย่วข้อง จากคมัภร์ีพระไตรปิฎก อรรถกถา หนงัสอื ต�ารา เอกสาร และงานวจิยัต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัเนือ้หา 

ตามแนวของการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือเชิงเอกสาร โดยมุ่งเน้นจากพระไตรปิฎกเป็นหลัก

 ๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยรวบรวมจาก งาน

เขียนของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา และนักวิชาการสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องเจ็บป่วย การพยาบาล ทั้ง

ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน�าข้อมูลที่ได้มาจัดระเบียบ หมวดหมู่ แล้วน�า

มาศึกษาวิเคราะห์

๔. ผลการวิจัย
 จากการศึกษาวิเคราะห์การพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาลกับพุทธวิธีการพยาบาล พบว่า การ

พยาบาลตามศาสตร์การพยาบาลหมายถึง ความรู้ที่เป็นเฉพาะสาขาวิชาการพยาบาล หรือองค์ความรู้ทางการ

พยาบาล ประกอบด้วยมิติ (Concepts) หลกัการ (Principles) กฎ (Laws) และทฤษฎ ี(Theories) ต่างๆ ทางการ

พยาบาล ซึง่พยาบาลสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัเิพ่ือช่วยเหลือบคุคลให้คงไว้ซึง่ภาวะสุขภาพ การท่ีวชิาชพี

มีศาสตร์เป็นเอกภาพนั้นเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสมบัติส�าคัญที่ใช้เป็นเครื่องยืนยันความเป็นวิชาชีพ 

การศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษากรอบแนวคิดกว้างๆ ที่เก่ียวกับการพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาล ที่บอกว่า

ศึกษาเกี่ยวกับมิติทางการพยาบาลอะไรบ้าง ที่เป็นคุณลักษณะหรือหัวใจส�าคัญของการพยาบาลตามศาสตร์การ

พยาบาล เปรียบเสมือนปลอกห่อหุ้มโครงสร้างภายในไว้ไม่ให้กระจัดกระจาย สาระขององค์ความรู้การพยาบาล

ตามศาสตร์การพยาบาลทั้งหมด ประกอบด้วยมิติหลัก ๔ มิติ คือ คน สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการพยาบาล ซึ่ง

มุง่อธบิายธรรมชาตขิองคน สิง่แวดล้อมทีม่อีทิธพิลต่อบคุคล ภาวะสขุภาพ ความเจบ็ป่วยของบคุคลโดยมเีป้าหมาย

ของการพยาบาลและกิจกรรมการพยาบาลนั่นเอง ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาพุทธวิธีการพยาบาลผ่านมุมมองทั้ง ๔ นี้ 

เพ่ือน�ามาศึกษาวิเคราะห์การพยาบาลทั้งสองแนวคิดนี้เพ่ือดูความสอดคล้องกันและความแตกต่างกัน จากการ

ศึกษาผู้วิจัยได้ข้อสรุปผลการวิจัยที่น่าสนใจเป็นประเด็นๆ ดังนี้

 ๔.๑ มิติด้านคน
 ๑. การพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาลกับพุทธวิธีการพยาบาลมีความเชื่อเรื่องคนสอดคล้องกัน คือ 

คนเป็นองค์รวมของชีวิต ทั้งที่มีสุขภาพดี มีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วย หรือมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วที่เกิดจากการบู

รณาการณ์ของมติย่ิอยๆ ได้แก่ มติด้ิานกาย จติสงัคมและจติวญิญาณซึง่ประกอบด้วยร่างกาย และจติใจเหมือนกนั 

ซึ่งท�างานประสานกันอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถแยกออกเป็นอิสระได้ ท�างานอย่างสัมพันธ์กันในลักษณะที่เรียกว่า

องค์รวม (Holism)

 ๒. การพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาล มองความเป็นองค์รวมของคน ขยายจากบุคคลมาเป็น

ครอบครัว และชุมชน คนจึงประกอบด้วย กาย จิต สังคม ส่วนพุทธวิธีการพยาบาล มองคนเป็นองค์รวมของชีวิต



472 473รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑๔๗๒

ที่ประกอบด้วยรูป ๑ ส่วน และนาม ๔ ส่วน เรียกว่าขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซึ่งยังมี

ความสัมพันธ์ติดต่อกับโลกภายนอก ได้ด้วยแดนเชื่อมต่อเพื่อให้เกิดความรู้เรียกว่า ทวาร ๖ (sense-doors) หรือ 

อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ เป็นช่องทางการรับรู้อารมณ์ ๖ (sense-objects) หรือ อายตนะ

ภายนอก การรับรู้จะเกิดขึ้น เมื่อมีองค์ประกอบครบ ๓ อย่าง คือ อายตนะ อารมณ์ และวิญญาณ เรียกว่าผัสสะ

เมื่อผัสสะเกิดแล้ว จึงเป็นปัจจัยแก่การเกิดเวทนา ตัณหา อุปปาทาน ภพ ชาติ โดยล�าดับแห่งกระแสของกฎ

ธรรมชาต ิเป็นเหตผุล เป็นปัจจัยซึง่กันและกนั เรยีกว่ากระแสแห่งปฏจิจสมปุบาท ผสัสะจงึเป็นกระบวนการส�าคญั

ที่ท�าให้มนุษย์เราติดต่อสื่อสาร รับรู้ และสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโลกภายนอก คนจึงเป็นองค์รวมของขันธ์ ๕ คือรูป

กับนามนั่นเอง มีความเชื่อว่า ครอบครัว และชุมชนหรือสังคม เป็นสิ่งแวดล้อมของคน 

 ๓. กาย การพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาล คือ ส่วนของโครงร่าง และหน้าที่การท�างาน ร่างกาย

ของบุคคลประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ และในแต่ละอวัยวะก็ประกอบด้วยเนื้อเยื่อและเซลล์ต่างๆ มากมาย ซึ่งท�า

หน้าที่แตกต่างกัน ระบบต่างๆ ของร่างกายเช่น ระบบประสาท ระบบหัวใจ และระบบไหลเวียน ระบบทางเดิน

อาหาร เป็นต้น ส่วนพทุธวธิกีารพยาบาลมทีศันะต่อรปูโดยการแบ่งตามกลุ่มตามลกัษณะของอวัยวะท่ีเรียกอาการ 

๓๒ ดังนี้ “ในร่างกายนี้มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ฯลฯ แบ่งส่วนประกอบที่มีลักษณะเหมือนๆ 

กันไว้เป็นประเภทเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของร่างกายในลักษณะร่วมรวมกัน เช่น เอ็น (ไม่ว่าในส่วนใดของ

ร่างกายก็เป็นเอ็นเหมือนกัน) ไม่ได้แบ่งร่างกายเป็นชิ้นส่วนตามอวัยวะตามหน้าที่ในเชิงจักรกล เช่น แขน ขา นิ้ว 

มือ เป็นต้นทั้งให้ความส�าคัญกับทุกส่วนในร่างกายว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น อาหารเก่า หรือ มูตรเป็นต้น 

โดยมีธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น�้า ไฟ ลม เป็นส่วนประกอบหลัก

 ๔. จติหรือจิตใจของคน การพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาล มีความเชือ่ว่าประกอบด้วย ๒ ส่วนย่อย 

คือ ๑) อารมณ์และความรู้สึกเช่น ความพอใจ ความสุข อิ่มเอิบ เบิกบาน ความวิตกกังวล ท้อแท้ หมดหวัง 

โกรธ เกลียด ความทุกข์ทรมาน เป็นต้น และ ๒) สติปัญญา หรือความคิด ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการรับรู้

(perception) การแปลความ ความจ�า (memory) ความเข้าใจ (comprehension) ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ ความ

สามารถในการแก้ปัญหา เป็นต้น ส่วนพุทธวิธีการพยาบาล จิตเป็นส่วนของนามธรรม ประกอบด้วย ๔ ส่วน ๑) 

เวทนา เป็นความรู้สึกต่อสิ่งที่ถูกรับรู้ (สุข ทุกข์ เฉยๆ) ที่เกิดจากผัสสะทางประสาททั้ง ๕ และใจ ๒) สัญญา เป็น

ความก�าหนดได้ หรือหมายรู้ สัญญามีหน้าที่จ�า ๓) สังขารเป็นสภาพปรุงแต่งจิตให้คิดอะไรได้ต่างๆ ๔) วิญญาณ 

เป็นการรู้แจ้งอารมณ์ ทางอายตนะทั้ง ๖ ทางประสาทสัมผัส ๕ และทางใจ เป็นความรู้ต้น เป็นทางเดินให้แก่นาม

ขันธ์อื่นๆ ซึ่งท�างานสัมพันธ์กันตลอดเวลาแยกออกจากกันไม่ได้ ทรงให้ความส�าคัญด้านจิตใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะ

สามารถพัฒนาให้ไปถึงเป้าหมายของชีวิตได้อย่างแท้จริง

 ๕. สังคม การพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาล มีความเช่ือว่าสังคม คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

อื่นๆ รอบตัว เช่น เกี่ยวข้องกับเพื่อน กับพ่อ แม่ ลูก ส่วนที่เกี่ยวข้องนี้ก็คือ บทบาท (role) หน้าที่ของคนที่มีต่อ

บุคคลอื่น ซึ่งคนจะปฏิบัติต่อผู้อื่นในสังคมอย่างไร ขึ้นกับต�าแหน่ง (position) ที่เขาด�ารงอยู่ในขณะนั้นเป็นส�าคัญ

เช่น หญิงผู้หนึ่งจะมีบทบาทของแม่ เมื่ออยู่กับลูก ปฏิบัติหน้าที่ครูเมื่ออยู่กับนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ภรรยาเมื่ออยู่

กับสามี เป็นต้น กาย จิต และสังคม จะท�างานประสานกันอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีการกระทบกระเทือนกับส่วนใด

ของคน ก็จะมีผลกับส่วนอื่นด้วย เช่น ในขณะใกล้สอบ นักศึกษามีความวิตกมาก ว่าจะท�าข้อสอบไม่ได้ ก็อาจมี

ผลท�าให้นอนไม่หลับตลอดคืน และนักศึกษาอาจจะดูหนังสือตลอดเวลา โดยทิ้งหน้าที่อื่นที่ต้องท�า เช่น การช่วย

ผู้ปกครองท�างานบ้าน ในสถาณการณ์นี้จะเห็นได้ว่า ความวิตกกังวลทางด้านจิตใจ มีผลต่อภาวะร่างกายคือ 
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เกิดอาการนอนไม่หลับ และมีผลต่อบทบาทหน้าที่ปกติในฐานะที่เป็นลูกที่ควรช่วยลดภาระหน้าที่ของผู้ปกครอง

 ส่วนพทุธวธีิการพยาบาลมีความเช่ือว่ามนษุย์เป็นสตัว์สังคม มสีญัชาตญาณในการอยูร่วมกันเป็นจ�านวน

มาก มนษุย์ทัว่ไปอาศยัอยูใ่นสงัคมในหลายบทบาทและฐานะ ดงันัน้ในการด�าเนนิชวีติแต่ละวันต้องประพฤตปิฏบิตัิ

ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแต่ละบทบาท พุทธองค์ทรงแบ่งคนแวดล้อมตัวเรา ออกเป็น ๖ กลุ่มเรียกว่า ทิศ ๖ 

ประกอบด้วย ๑) ปุรัตถิมทิศ (ทิศเบื้องหน้า) ได้แก่ บิดามารดา ๒) ทักษิณทิศ (ทิศเบื้องขวา) ได้แก่ ครูอาจารย์ 

๓) ปัจฉิมทิศ (ทิศ เบื้องหลัง) ได้แก่ สามีภรรยา ๔) อุตตรทิศ (ทิศเบื้องซ้าย) ได้แก่ มิตรสหาย ๕) อุปริมทิศ (ทิศ

เบื้องบน) ได้แก่ พระสงฆ์ สมณพราหมณ์ ๖) เหฏฐิมทิศ (ทิศเบื้องล่าง) ได้แก่ ลูกจ้างกับนายจ้างแล้วทรงก�าหนด

เป็นอริยวินัย หรือหน้าที่โดยให้มีปฏิสัมพันธ์รับผิดชอบด้วยกันทั้งสองทางคือ ระหว่างตัวเรากับบุคคลในแต่ละ

ทิศ ซึ่งทัง้สองฝ่ายจะตอ้งมีหน้าที่ปฏิบตัิต่อกัน ตามทีท่รงก�าหนดไว้ การก�าหนดอริยวินยัเพือ่ใหแ้ตล่ะคนประพฤติ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องตน นบัว่าเป็นกลวธิใีนการสร้างเครือข่ายคนดอีย่างเป็นระบบท่ีชาญฉลาดยิง่คือ ใช้คนดร่ีวมสร้าง

คนดี จนกระทั่งกลายเป็นเครือข่ายคนดีส่งเสริมให้บุคคลปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนให้ครบสมบูรณ์ เพื่อ

เกือ้กลูอุดหนุนต่อกันและกนัซึ่งจะช่วยใหส้ังคมอยู่รว่มกนัอย่างมีสุขภาวะ การที่ทรงก�าหนดหน้าทีใ่ห้แต่ละบคุคล

ในทิศ ๖ ต้องปฏิบัติย่อมเป็นการฝึกปลูกฝังลักษณะนิสัยของคนดีไปพร้อมๆ กับการฝึกความอดทนต่ออ�านาจ

กิเลส คือ นับตั้งแต่บิดามารดาฝึกให้บุตรธิดาท�าสิ่งดีๆ ตั้งแต่ยังเล็กชี้ให้เห็นว่าสิ่งใดบ้างเป็นเรื่องชั่วแล้วก็ต้องไม่

ท�า เมื่อไปโรงเรียนครูก็สอนให้ท�าดี เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่พระภิกษุก็ยังเน้นย�้าให้ท�าดี ในระดับสูงขึ้นต่อไปอีก ครั้นเมื่อ

ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของคนดีตามที่ทรงก�าหนดไว้ให้แต่ละทิศจนคุ้นแล้ว คนเราย่อมมีหิริ คือ ความละอายบาป

และโอตตัปปะที่เรียกว่าความกลัวบาปต่อการที่จะประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีงาม ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะ ไม่สมควร หรือ

สิ่งที่เป็นบาป สร้างความเดือนร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น ซ่ึงเป็นระบบจริยธรรมที่ม่ันคงและยั่งยืน ท�าให้คนอยู่

ร่วมกันอย่างมีสุขภาวะ ต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ที่ส�าคัญยังเป็นการประกาศศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยซึ่งมี

ความสอดคล้องกับการพยาบาลศาสตร์ทางการพยาบาล

 ๔.๒ มิติด้านสิ่งแวดล้อม
 ๑. การพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาลกับพุทธวิธีการพยาบาล ก็มีความเช่ือท่ีสอดคล้องกันว่า

สิง่แวดล้อมมีอทิธพิลต่อสขุภาพ และการปฏิบัติพฤตกิรรมสขุภาพของผูใ้ช้บริการพยาบาล หรือผูเ้จบ็ป่วย สิง่มชีวีติ

ทกุชนดิมคีวามสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนักบัสิง่แวดล้อมซึง่ถ้าอยูใ่นสภาพปกตเิรยีกว่า สภาวะทีเ่ป็นสมดลุธรรมชาต ิแต่

ถ้าสิ่งใดในระบบถูกท�าให้เสื่อมลง สิ่งอื่นๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันก็จะเสื่อมลงไปด้วยกลายเป็นสภาวะที่ธรรมชาติ

เสียดุล ท�าให้เกิดการเจ็บป่วยจะเห็นว่าปัญหาสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ และการกระท�าของมนุษย์ มีผลกระ

ทบต่อภาวะสุขภาพของบุคคลในสังคมได้

 ๒. ทฤษฎกีารพยาบาลในยคุแรกๆ ให้ความส�าคัญกบัสิง่แวดล้อมเป็นอันดบัแรก โดยกล่าวว่าพยาบาล

มีหน้าที่ในการจัดและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีที่สุดตามธรรมชาติของเขา แต่ในยุคต่อมา

เมื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวหน้ามากขึ้น พยาบาลก็จ�าเป็นต้องให้ความสนใจกับความรู้เกี่ยวกับโรค การรักษา

โรค และการพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามแผนการรักษามากขึ้นทุกที ท�าให้ดูเหมือนกับว่าพยาบาลให้

ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าในยุคแรกพยาบาลจึงเอาใจใส่เฉพาะตัวบุคคลมากกว่าการเอาใจใส่ต่อสภาพ

แวดล้อมที่มีผลกระทบถึงผู้ป่วย กิจกรรมการพยาบาลถูกก�าหนดให้ปฏิบัติอยู่แต่ในขอบเขตของโรงพยาบาลหรือ

สถาบันการศึกษาเท่านัน้ เช่น การปฏบิตังิานในโรงพยาบาล พยาบาลต้องปฏบิตัติามนโยบายของโรงพยาบาลเป็น
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เสมอืนพนกังานคนหนึง่ มหีน้าทีด่แูลผูป่้วยให้หายจากการเจบ็ป่วย รวมท้ังการปฏบิติัตวัภายหลงัการเจบ็ป่วย ไม่ได้

มุง่เน้นสาเหตุทีม่าจากสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นต้นเหตขุองการเกดิความเจบ็ป่วยอย่างแท้จริง เช่น การท�างานในโรงงาน

ทีม่สีารพษิ เสียงดงั การรบัประทานอาหารทีม่ยีาฆ่าแมลงปนเป้ือน การผสมสารพิษในอาหารเพ่ือเพ่ิมรสชาต ิฯลฯ 

เป็นต้น พยาบาลส่วนใหญ่ถูกจ�ากัดบทบาทในการที่จะพัฒนาส่ิงแวดล้อมทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 

ซึ่งเป็นองค์กร หรือหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะเครียด ความยากจน การขาดอาหาร และการเจ็บป่วย

ปัจจบัุนได้เป็นทีป่ระจกัษ์ชดัแล้วว่า ปัญหาทางด้านสิง่แวดล้อมทีอ่ยูร่อบๆ ตวัผูป่้วยล้วนมสีาเหตุมาจากสิง่แวดล้อม

ที่มีผลมาจากความกดดันทางด้านสังคมที่อยู่รอบๆ ตัวผู้ป่วยเป็นส่วนใหญ่ จึงได้มีแนวคิดใหม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

เกิดขึ้น ในการที่จะท�าให้พยาบาลก้าวไปมีบทบาทในทางพัฒนาสังคมมากขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมให้สุขภาพของคน

ดีขึ้น อันเป็นหนทางน�าไปสู่เป้าหมายของการพยาบาล เนื่องจากได้เล็งเห็นแล้วว่าการรักษาผู้ป่วยเป็นเพียงการ

รักษาปลายทางเท่านัน้ การเปลีย่นแปลงแนวคดินีท้�าให้สอดคล้องกบัพุทธวธิกีารพยาบาลยงัคงให้ความส�าคัญกบั

สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สิ่งแวดล้อมกับคนต้องอิงอาศัยกันและกัน ไม่สามารถแยก

ออกจากกันได้พุทธวิธีการพยาบาลยิ่งให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อมมาก เป็นทั้งที่อยู่อาศัย เป็นอาหาร เป็นเครื่อง

นุ่งห่ม เป็นแหล่งของยารักษาโรค เป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ หรอืแม้กระทัง่เป็นสถานทีใ่นการฝึกอบรมพฒันาตน เพือ่

ให้บรรลเุป้าหมายสงูสดุของการพยาบาล พระพทุธองค์ตรัสว่าการอยูใ่นประเทศทีเ่หมาะสม (ปฏริปูเทสวาสะ) หรอื

การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นมงคล เพราะเป็นปัจจัยแห่งการท�าบุญแห่งสัตว์ทั้งหลาย ท่ามกลางกัลยาณมิตร เพื่อ

พัฒนาตนให้ถึงจุดสูงสุดของชีวิตคือนิพพานการพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาลไม่ได้กล่าวถึง

 ๔.๓ มิติด้านสุขภาพ
 ๑. สุขภาพหรือสุขภาวะ เป็นเป้าหมายของการให้การพยาบาลเหมือนกัน คนมีความสามารถท่ีจะ

รักษาภาวะสุขภาพดี และการปรับสู่ภาวะสุขภาพดีอาจต้องการความช่วยเหลือจากสังคมในการปฏิบัติตน เพ่ือ

ให้มีความสามารถเฉพาะแต่ละอย่าง ความต้องการความช่วยเหลือจะมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับความสามารถ

พื้นฐานของบุคคลแต่ละคน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจสุขภาพดี จึงหมายถึง ภาวะท่ีร่างกายมีความสมดุลย์

หรือเป็นปกติทั้งทางด้านร่างกาย จิตสังคม และโดยแต่ละส่วนสามารถท่ีจะท�าหน้าที่ได้เป็นปกติ และบุคคลนั้น

สามารถด�ารงตนอยู่ในสังคมได้โดยปกติซึ่งมีความสอดคล้องกันทั้ง สองแนวคิดแต่พุทธวิธีการพยาบาลให้ความ

ส�าคัญแก่สุขภาวะแห่งชีวิตเป็นอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าสุขภาพเป็นส่ิงท่ีเป็นจุดหมายสูงสุด ในทางพระพุทธ

ศาสนาก็คือความสุข นับตั้งแต่การปฏิบัติขั้นต้นในการท�าความดี ท่ีเรียกว่าการท�าบุญ แม้ในการบ�าเพ็ญเพียร

ทางจิตหรือเจริญภาวนา ความสุขก็เป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยให้เกิดสมาธิ และเมื่อจิตเป็นสมาธิ ก็จะท�าให้สามารถ

บรรลุฌานได้ เมื่อได้บรรลุฌานก็จะมีความสุขเป็นองค์ประกอบของฌาน ที่เรียกว่าฌานสุข สุขที่เนื่องด้วยฌาน 

จนถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิต คือ พระนิพพาน เป็นสุขภาวะขั้นสูงสุด หรือเป็นจุดหมายสูงสุด ส่วนศาสตร์

ทางการพยาบาลไม่ได้กล่าวถึงสุขภาวะระดับนี้

 ๒. ความเจ็บป่วย เป็นภาวะที่ร่างกายขาดสมดุลย์ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ที่ท�าให้หน้าที่และ

โครงสร้างของร่างกายเปลีย่นไป สภาพจติใจเปลีย่นไปจากปกติ ย่ิงเม่ือเกดิความเจบ็ป่วยขึน้ในองค์ประกอบใดกต็าม 

จะมีผลกระทบต่อคนทั้งคน ซึ่งมีความสอดคล้องกัน ส่วนความแตกต่างกันตรงที่พุทธวิธีมองโรค หรือความเจ็บไข้ 

ความมสุีขภาพไม่ด ีจดัเป็นทกุข์อย่างหนึง่ มเีพยีงสาเหตเุดยีวทีมี่กล่าวเฉพาะในพทุธวธิกีารพยาบาล คอืสาเหตขุอง

โรคทีเ่กดิจากผลกรรม ในประเทศไทยเรียกว่าโรคกรรม ดังพุทธพจน์ทีว่่า “บคุคลในโลกนีเ้ป็นผูเ้บยีดเบยีนสตัว์ทัง้



474 475
การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan ๔๗๕

หลายด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนหินบ้าง ด้วยท่อนไม้บ้าง ด้วยศัสตราบ้าง เพราะกรรมนั้น ที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้

อย่างนั้น หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรก กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆ เขาก็จะเป็นผู้มี

โรคมาก การที่บุคคลเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนหินบ้าง ด้วยท่อนไม้บ้าง ด้วยศัสตรา

บ้าง นีเ้ป็นปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความมโีรคมาก พทุธวธิกีารพยาบาลมองความเจบ็ป่วยเป็นเรือ่งธรรมชาต ิทกุคนไม่

สามารถหลีกเลี่ยงได้ ร่างกายเป็นรังของโรค จิตใจนี้ส�าคัญอย่างยิ่งแม้ว่าร่างกายจะสมบูรณ์ดีก็ตาม ถ้าใจเป็นทุกข์

กายกพ็ลอยเป็นทกุข์ไปด้วย เพราะกายกบัใจต่างก็อาศัยซึง่กนัและกนัจะแยกกนัไม่ได้ และสาเหตขุองการเกดิโรค

ทางใจคือ กิเลส ๓ อย่าง โลภ โกรธ หลง ซึ่งสามารถก�าจัดให้หมดไปได้ โดยพุทธวิธีการพยาบาล ที่การพยาบาล

ตามศาสตร์การพยาบาลไม่ได้กล่าวถึง

 ๔.๔ มิติด้านการพยาบาล
 ๑. ทั้งการพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาลกับพุทธวิธีการพยาบาล มองการพยาบาลสอดคล้องกัน

ว่าเป็นกจิกรรมทีพ่ยาบาลกระท�าต่อผูใ้ช้บรกิาร หรอืผูป่้วยไข้ โดยกจิกรรมของพยาบาลจะเป็นกระบวนการทีเ่ป็น

ระบบในด้านการประเมินสภาพ การก�าหนดปัญหา การวางแผน การปฏบิตั ิและการประเมนิผลการพยาบาล และ

ในการช่วยเหลอืคนนัน้จะช่วยโดยใช้บทบาทในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การดแูลรักษาและฟ้ืนฟู การที่

พยาบาลจะใช้บทบาทใดมากนัน้ จะมีความแตกต่างกนัไป ทัง้นีข้ึน้กบัภาวะสุขภาพของคนในฐานะผูร้บับรกิาร ส่วน

พุทธวิธีจะใช้กระบวนการของอริยสัจ หรือความจริงอันประเสริฐ มีนิโรธ เป็นเป้าหมาย มรรควิธี เป็นการปฏิบัติ

การพยาบาล ยึดตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ หรือไตรสิกขา และ การพัฒนา (ภาวนา) ๔ ด้าน ซึ่งในกระบวนการ

พัฒนานั้น เน้นเป้าหมายอยู่ ๔ ด้านคือ (๑) ด้านกาย (๒) ด้านศีล (สังคม) (๓) ด้านจิต (๔) ด้านปัญญา

 ๒. การพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาล มองการพยาบาล (Nursing) เป็นศาสตร์และวิชาชีพที่มี

ความรบัผดิชอบในการให้บรกิารด้านสขุภาพกบัสงัคม การพยาบาลจะต้องเกีย่วข้องกบับคุคลซึง่มปีฏิสัมพนัธ์กบั

สิง่แวดล้อมตลอดเวลา มคีวามต้องการทีไ่ม่สามารถตอบสนอง ไม่สามารถดแูลตนเองได้ ไม่สามารถปรบัตวัให้เข้า

กับสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากมีปัญหาทางสุขภาพ การบ�าบัดที่อยู่ในขอบเขตของการพยาบาลคือ ช่วยตอบสนอง

ความต้องการ เพิม่ความสามารถในการปรบัตวั เพิม่ความสามารถในการดแูลตนเอง เพือ่สขุภาพและความผาสขุ

ของบคุคล ครอบครวั และชมุชนการมองคนและสขุภาพในลักษณะองค์รวม จงึเป็นข้อบ่งชีข้องการพยาบาลแบบ

องค์รวม และการพยาบาลแบบองค์รวมเป็นหัวใจส�าคัญของศาสตร์การพยาบาล ส่วนพุทธวิธี มองการพยาบาล 

เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติท้ังกับตนเองและสิ่งแวดล้อม ที่มีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลา ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 

การมีกัลยาณมิตรคือท้ังหมดของชีวิตแบบองค์รวม การพยาบาลจึงให้ความส�าคัญกับจิตใจหรือหัวใจของความ

เป็นมนุษย์ ไม่ได้เน้นที่การให้บริการด้านสุขภาพแก่สังคม แต่เป็นสิ่งที่คนทุกคนต้องปฏิบัติ แนะน�า บอกกล่าว 

เป็นกัลยาณมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ีอิงอาศัยซ่ึงกันและกันอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองและส่ิงแวดล้อมให้ถึง

เป้าหมายสูงสุดของชีวิตตามความเป็นจริง แม้จะอยู่ในสภาวะที่เจ็บป่วยดังนั้นการพยาบาลด้วยหัวใจของความ

เป็นมนุษย์จึงเป็นหลักส�าคัญของพุทธวิธีการพยาบาลเพื่อให้ตนเอง ครอบครัวและชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างมีสุข

ภาวะที่สมบูรณ์แบบ
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๕. ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาวิเคราะห์การพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาลกับพุทธวิธีการพยาบาลที่พระพุทธองค์

ทรงใช้ในการพยาบาลสาวกที่เจ็บป่วยและตัวพระองค์เอง ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ท�าให้ผู้วิจัยมีข้อเสนอ

แนะแนวทางในการพัฒนาการพยาบาล และข้อเสนอเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้

 ๕.๑ ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการพยาบาล

 จากผลการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการพยาบาลดังนี้

 ๑. ควรมกีารฝึกอบรมผูท้ีส่นใจในการดูแลพยาบาลตนเองและผูอ่ื้นตามแนวพุทธวธีิ เพ่ือให้ผูพ้ยาบาล

และผู้เจบ็ป่วยได้มคีวามรูแ้ละน�าไปใช้ดแูลตนเองและสิง่แวดล้อมได้ โดยใช้หลกัพทุธธรรม ตามมรรควธิ ีจะเป็นการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

 ๒. ควรมีการบรรจุเรื่องการมองมนุษย์ในแนวขันธ์ ๕ ลงในการเรียนการสอนของผู้พยาบาล เพื่อที่

พยาบาลจะได้เข้าใจองค์รวมของชีวิตตามความเป็นจริง ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุนิยมและเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

การแสวงหาความรู้ทางด้านศาสตร์ของความเป็นมนุษย์ เพื่อเป้าหมายสูงสุดของชีวิต

 ๓. ควรจัดหลกัสตูรวปัิสสนาภาวนา ให้กบับุคคลากรทางการพยาบาล เพ่ือให้เข้าถงึความเป็นจรงิของ

ชวีติอย่างเป็นองค์รวมเพือ่น�ามาปรบัใช้กบัตนเอง และสิง่แวดล้อมทีใ่กล้ชดิตนเอง ตลอดถงึผูร้บับรกิาร ครอบครวั

และชุมชน

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป

 จากการศึกษาวิเคราะห์การพยาบาลตามศาสตร์กับพุทธวิธีการพยาบาล เป็นเพียงมุมมองอีกมิติหนึ่ง

ของการพยาบาลที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ซึ่งมองผ่านมุมมองของศาสตร์การพยาบาล เป็นการศึกษา

กรอบแนวคิดที่ยังกว้างอยู่ ยังมีมุมมองประเด็นอื่นๆ อีกมากมายที่น่าสนใจศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้ผลของการศึกษา

วิจยัทีช่ัดเจนขึ้น ท�าให้เกิดองค์ความรูท้ี่สมบูรณแ์บบมากยิง่ขึ้น ผู้วิจยัข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศกึษาเพือ่การวิจยั

ในครั้งต่อไป ดังนี้

 ๑. การศึกษาวเิคราะห์การพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาลกบัพุทธวธิกีารพยาบาลในครัง้นี ้เป็นการ

ศึกษาแบบเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาจากเอกสาร โดยผู้ศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างเอง ซึ่งอาจท�าให้ได้ข้อมูลไม่ครบ

ถ้วนทุกประเด็น ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไป จึงควรมีการศึกษาแบบเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาชัดเจน

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 ๒. จากการศกึษาวเิคราะห์การพยาบาลตามศาสตร์การพยาบาลกบัพทุธวธีิการพยาบาล พบว่ามคีวาม

สอดคล้องกนัในเรือ่งการ มองชวีติเป็นองค์รวม ดังนัน้เป้าหมายของการพยาบาลคือสขุภาวะ ถงึแม้ว่าการพยาบาล

ตามศาสตร์การพยาบาลจะเน้นร่างกายมากกว่าจติใจ แต่สามารถบรูณาการเข้ากันได้เป็นอย่างด ีเนือ่งจากพุทธวิธี

การพยาบาลเน้นทางด้านจิตใจมากกว่าร่างกาย ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาการพยาบาลด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์ วิธีการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ ซึ่ง ใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลากหลาย ทั้งสัมภาษณ์เจาะลึกการสังเกต การ

เข้าไปมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อเผยประสบการณ์และเรื่องราวของชีวิต การตีแผ่ชีวิตที่ผ่าน

เรื่องราวต่างๆ ท�าให้ผู้อ่านได้เกิดความซาบซึ้ง เห็นใจ และเข้าใจชีวิตของคนมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานใน

การสร้างความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น งานวิจัยเชิงคุณภาพที่ดี ช่วยให้การบริการสุขภาพมีหัวใจของความเป็นมนุษย์

มากข้ึน สามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้ ท�าให้การพยาบาลมกีารพัฒนาได้ผลเชงิประจกัษ์ท่ีย่ังยืน และมีประสิทธภิาพ
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โมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท�างานตามหลักธรรมาภิบาล

ของเจ้าหน้าที่ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเจ้า

หน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน ๔๐๐ คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตาม

สัดส่วนของประชากร โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผลการวจัิยพบว่า ๑) ตัวแปรการรับรูค้วามยตุธิรรม มีอิทธพิลรวมสูงสุดต่อตวัแปรพฤตกิรรมการท�างาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าทีใ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขนาดเท่ากบั .๖๗ รองลงมา คือ ตวัแปรเจตคติ 

ตัวแปรความพึงพอใจ ตัวแปรแบบอย่างในการท�างาน และตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคต ขนาดอิทธิพลเท่ากับ .๖๑, .

๕๒, .๓๑ และ .๒๔ ตามล�าดับ และ ๒) โมเดลตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
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เปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ .๙๗๒ ดัชนีรากก�าลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) มีค่าเท่ากับ .๐๔๘ ที่องศาอิสระ 

เท่ากับ ๑๒๘ เมื่อพิจารณาค่าไค-สแควร์สัมพันธ์ ได้เท่ากับ ๑.๒๐๘ ถือว่ามีความสอดคล้องระดับปานกลาง

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยที่มีอิทธิพล, พฤติกรรมการท�างาน และ หลักธรรมาภิบาล

Abstract

The purposes of this research were: 1) to study the factors Influencing the work behavior upon 

the Good Governance of officials in the Local Administration Organization in Nakhon Si Tham-

marat, and 2) to study the relationship between the research model and the empirical data 

model that influences the work behavior upon the Good Governance of officials in the Local 

 * อาจารย์ประจ�าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
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Administration Organization in Nakhon Si Thammarat. The samplings were collected from 400of-

ficials of the Local Administration Organization in Nakhon Si Thammarat by Stratified Sampling. 

The instruments used in the study were the questionnaires. 

 The research findings revealed that:

 1. The variable of awareness of justice influenced to the variable of work behavior 

upon the Good Governance of officials in the Local Administration Organization in Nakhon Si 

Thammarat was at the highest level as .67 and then they are put in order from high to low as 

the following: the variable of attitude, the variable of satisfaction, the variable of being a good 

role in work behavior, and the variable of future orientation was to be as .61, .52, .31 and .24.

 2. The result of the data analysis in comparing the Personnel Administration with 

Good Governance of the college administrators in Nakhon Si Thammarat under the Vocational 

Education College reveal that the Personnel Administration with Good Governance with sex 

and size of college is different with statistical significance of 0.05 level and the Personnel Ad-

ministration with Good Governance with age and work experience is not different with statistical 

significance.

 The hypotheses model of the researcher was perfectly fitted with the empirical data. 

Chi-Square statistically showed as 154.655, Probability : P = .043, Goodness of Fit Index: GFI = 

.972, the Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI = .962, Comparative Fit Index : CFI = .972, the 

Root Mean Square Residual: RMR = .048,Degree of Freedom = 128. The finding of the study 

indicated that the value of Chi-Square relationship was statistically at the middle level = 1.208.

Keywords: The Factors Influencing, Work Behavior and Good Governance 

บทน�า
 เมื่อมีการปฏิรูปการเมืองในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

ได้บญัญตัถิงึความส�าคัญของการกระจายอ�านาจการปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่สิง่ทีข้่าราชการ

และบุคลากรของส่วนราชการจ�านวนมากมีความกังวลในการถ่ายโอนไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือระบบ

การบริหารงานบุคคลในระดับท้องถิ่น ภายใต้ระบบคุณธรรม (Merit system) ที่จะท�าให้ข้าราชการที่ถ่ายโอน

ไปสามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิได้ถูกกลั่นแกล้งจากนักการเมืองท้องถิ่น ได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตาม

ความรูค้วามสามารถ ได้รบัค่าตอบแทนและสวสัดกิารเหมาะสมกบัหน้าทีก่ารงานและความรูค้วามสามารถ ในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙ ซึ่งเน้นในเรื่องการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสซื่อสัตย์ สามารถ

ตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการปกครองที่เน้นระบบการ

บริหารและการจดัการทีม่คีุณภาพเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงาน และการจดัการใหม้คีวามโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นแนวทางการด�าเนินงานและบริหารยุทธศาสตร์
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ดงักล่าว ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดทีถ่กูน�ามาใช้ในภาครฐัและภาคเอกชน ถอืเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการบรหิาร

งานภาครฐั ๕๕๓ โดยก้าวส�าคญัของความตระหนกัในการน�าหลกัการบรหิารกจิการทีด่มีาใช้ในไทย คือ การน�าหลกั

การบริหารกิจการที่ดีมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) 

ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประเทศข้อที่ ๓ ว่า “เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการที่ดีในสังคมไทยทุกระดับ” 

และมกีารก�าหนดยุทธศาสตร์การสร้างการบรหิารกจิการท่ีดขีึน้มา ๕๕๔ โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างระบบราชการท่ีมี

ประสทิธภิาพ มขีนาดและโครงสร้างทีเ่หมาะสม ท้องถิน่มขีดีความสามารถในการจดัเกบ็รายได้สูงขึน้ และมีระบบ

สนบัสนนุการกระจายอ�านาจให้โปร่งใส มรีะบบการตรวจสอบด้วยการมีส่วนร่วมท่ีเข้มแขง็ เพือ่ให้การป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง

 ด้วยเหตทุีธ่รรมาภิบาลมีความส�าคัญอย่างยิง่ ต่อการเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีข่อง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน ประกอบกับจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท�างานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่พบการศึกษาในประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจทีจ่ะศกึษาถงึปัจจัยทีมี่อทิธพิลต่อพฤติกรรมการท�างานตามหลกัธรรมาภบิาลของเจ้าหน้าทีใ่นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเน้นธรรมาภิบาลใน ๓ ด้าน คือ พฤติกรรมการท�างานโดยใช้หลักการ

มีส่วนร่วม พฤติกรรมการท�างานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ พฤติกรรมการท�างานโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการให้บริการแก่ประชาชน อันจะน�าไปสู่การเสริมสร้างการท�างานของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงการเข้าถึงและเป็นมิตรกับประชาชน 

นอกจากน้ีประชาชนยังได้รับการบริการ และอ�านวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

อย่างดี โดยไม่เลือกปฏิบัติ

 ในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัได้น�าทฤษฎีการเรยีนรูท้างสงัคมเชิงพทุธปัิญญา (Social Cognitive Learning 

Theory) มาก�าหนดเป็นกรอบในการศึกษา เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาได้อธิบายสาเหตุ

การเกิดพฤติกรรมของบุคคลว่าเกิดจากสาเหตุหลัก ๒ ประการ คือ (๑) ตัวบุคคล (Person) และ (๒) สาเหตุจาก

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท�างานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ ใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น 

(Structural Equation Modeling) และเปรียบเทียบระดับค่าของตัวแปรในแบบจ�าลองโดยการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝง (Latent Means) ซึ่งจะท�าให้ทราบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท�างานตามหลักธร

รมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งระดับการแสดงออกของ

พฤติกรรมและปัจจัยเชิงสาเหตุของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยนี้จะสามารถน�ามาใช้ในการ

วางแผนส่งเสริมและพฒันาพฤตกิรรมการท�างานตามหลกัธรรมาภบิาล ของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เพื่อให้มีการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน�าไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การต่อไป

 ๕๕๓ ไชยวัฒน์ ค�้าชู (แปล). ธรรมาภิบาล : การบริหารการปกครองที่โปร่งใสด้วยจริยธรรม = Promoting good governance : 

principles, practices and perspectives / Sam Agere. (กรุงเทพมหานคร: น�้าฝน, ๒๕๔๕), หน้า ๔.

 ๕๕๔ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-

๒๕๔๙). (กรุงเทพมหานคร: ส�านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๕).

๔๘๐
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วัตถุประสงค์การวิจัย
 ๑. เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการท�างานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าท่ี ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ๒. เพื่อศึกษาความสอดคล้อง ระหว่างโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการท�างานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

นครศรีธรรมราช

เครื่องมือและวิธีการศึกษา
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย

เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการท�างานตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

นครศรีธรรมราช เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมา โดยอาศัยการ

ศึกษาจากต�ารา เอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้มี ๓ ตอน 

ได้แก่ ตอนที ่๑ สอบถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสอบถามข้อมูล มีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที ่๒ แบบสอบถามพฤตกิรรมการท�างานตามหลักธรรมาภบิาลของเจ้าหน้าท่ี

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒) 

หลักการบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ และ ๓) หลักมุ่งเน้นประสิทธิภาพและการให้บริการและแก้ปัญหา

ของประชาชน ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท�างานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้า

หน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช มี ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) เจตคติต่อพฤติกรรมการท�างาน

ตามหลักธรรมาภิบาลนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ด้านความคิด (๒) ด้านความรู้สึกทาง

อารมณ์ และ (๓) ด้านความพร้อมที่จะกระท�า ๒) ด้านการรับรู้ความยุติธรรมในการท�างาน ประกอบด้วยองค์

ประกอบ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ด้านผลตอบแทน (๒) ด้านกระบวนการประเมิน และ (๓) ด้านปฏิสัมพันธ์ ๓) ด้าน

ความพึงพอใจภายในการท�างาน ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ความพึงพอใจภายในงาน และ 

(๒) ความพึงพอใจภายนอกงาน ๔) ด้านแบบอย่างในการท�างาน ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๒ ประการ ได้แก่ (๑) 

ด้านหวัหน้างาน และ (๒) ด้านเพือ่นร่วมงาน และ ๕) ด้านลกัษณะมุง่อนาคตและการควบคุมตนเอง ประกอบด้วย

องค์ประกอบ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ด้านคาดการณ์ไกล (๒) ด้านหาทางแก้ปัญหา และ (๓) ด้านรู้จักปฏิบัติ

 ประชากรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง ๓ 

ประเภท จ�านวน ๑๘๗ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จ�านวน ๑ แห่ง เทศบาล จ�านวน ๓๐ แห่ง 

และองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) จ�านวน ๑๕๖ แห่งกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน ๔๐๐ คน ด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบ

แบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนของประชากร (Proportionate Stratified Random Sampling) 

 วเิคราะห์ค่าสถติพ้ืินฐาน ได้แก่ ค่ามชัฌมิเลขคณติ หรอืค่าเฉล่ีย (mean : X ) ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(standard deviation : SD) ค่าความเบ้ (skewness :SK) ค่าความโด่ง (kurtosis : KU) ของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้

ในการพฒันาแบบจ�าลองเพือ่ทราบลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร โดย

การวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson’s product-moment correlation coefficient) 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการวิเคราะห์แบบจ�าลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการท�างานตามหลักธรรมาภิบาล ของ
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เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช และการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องแบบ

จ�าลองเชิงสาเหตุพฤติกรรมการท�างานตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์

และค�านวณขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท�างานตามหลักธรรมาภิ

บาล ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยโปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์

และตรวจสอบความสอดคล้องแบบจ�าลองเชิงสาเหตุ

ผลการศึกษา
 ๑) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท�างานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ ในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท�างานตามหลักธรรมาภิบาลของ

เจ้าหน้าที่ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปได้ว่า 

  ๑.๑) ตวัแปรการรบัรูค้วามยตุธิรรม มอีทิธพิลรวมสูงสุดต่อตวัแปรพฤตกิรรมการท�างานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเท่ากับ .๖๗ รองลงมา คือ ตัวแปรเจตคติ ตัวแปร

ความพึงพอใจ ตัวแปรแบบอย่างในการท�างาน และตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคต ขนาดอิทธิพลเท่ากับ .๖๑, .๕๒, .

๓๑ และ .๒๔ ตามล�าดับ 

  ๑.๒) ตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรม มีอิทธิพลทางอ้อมต่อตัวแปรพฤติกรรมการท�างานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านตัวแปรความพึงพอใจ ขนาดเท่ากับ .๔๒ ตัวแปร

ลกัษณะมุง่อนาคต มีอทิธพิลทางอ้อมต่อตัวแปรพฤติกรรมการท�างานตามหลกัธรรมาภบิาลของเจ้าหน้าทีใ่นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านตัวแปร เจตคติ ขนาดเท่ากับ .๓๒ และ ตัวแปรแบบอย่างในการท�างาน มีอิทธิพลทาง

อ้อมต่อตัวแปรพฤติกรรมการท�างานตามหลัก ธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่าน

ตัวแปรเจตคติ ขนาดเท่ากับ .๑๘ 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าตัวแปรแฝงการรับรู้ความยุติธรรม เจตคติ ความพึงพอใจในงาน 

แบบอย่างในการท�างาน และลกัษณะมุ่งอนาคต มีอทิธพิบทางตรงทีเ่ป็นบวกต่อตวัแปรพฤตกิรรมการท�างานตาม

หลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรม มีอิทธิพลทาง

อ้อมที่เป็นบวก ผ่านตัวแปรความพึงพอใจ ตัวแปรลักษณะ มุ่งอนาคต มีอิทธิพลทางอ้อมที่เป็นบวก ผ่านตัวแปร 

เจตคติ และ ตัวแปรแบบอย่างในการท�างาน มีอิทธิพลทางอ้อมที่เป็นบวก ผ่านตัวแปรเจตคติ ซึ่งโมเดลปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท�างานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

นครศรธีรรมราช มคีวามสอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ ตวัแปรในโมเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตอุธบิาย

ความแปรปรวนในตัวแปรพฤติกรรมการท�างานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ ในองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น ได้ร้อยละ ๗๑.๒

 ๒) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง ระหว่างโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท�างานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

นครศรธีรรมราช พบว่า โมเดลตามสมมติฐานทีผู่ว้จัิยสร้างขึน้สอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ โดยได้ ค่าไค-สแควร์

(Chi-sauare) มีค่าเท่ากับ ๑๕๔.๖๕๕ ค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ .๐๔๓ ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่า

เท่ากับ .๙๗๒ ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .๙๖๒ ดัชนีวัดความสอดคล้องเปรียบ

๔๘๒
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เทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ .๙๗๒ ดัชนีรากก�าลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) มีค่าเท่ากับ .๐๔๘ ที่องศาอิสระเท่ากับ 

๑๒๘ เมื่อพิจารณาค่าไคสแควร์สัมพันธ์ (ผลหารของค่าไค-สแควร์ด้วยองศาอิสระ) ได้เท่ากับ ๑.๒๐๘ ถือว่ามี

ความสอดคล้องระดับปานกลาง

อภิปรายผลการศึกษา
 จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความยุติธรรม มีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อตัวพฤติกรรมการท�างานตาม

หลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั่นคือ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็น

ว่า การที่จะท�างานตามหลักธรรมาภิบาลได้ดีที่สุดนั้น จะต้องมีการรับรู้ถึงความยุติธรรมภายในองค์กรเป็นส�าคัญ 

เพราะหากการรับรู้ว่าไม่มีความยุติธรรม การปฏิบัติงานก็จะด้อยลงไป การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรก็จะน้อยลง 

หรอืถึงข้ันมแีนวโน้มท่ีจะลาออกจากองค์กรเลยทเีดยีว แต่หากการทีเ่จ้าหน้าทีร่บัรูถ้งึความยตุธิรรม กจ็ะมคีวามมุง่

มั่นในการท�างาน มุ่งผลงานเป็นส�าคัญ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม จะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ในองค์กร พฤติกรรมการปฏิบัติงานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มัวร์แมน ๕๕๕ ที่

ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างการรบัรูค้วามยติุธรรมในองค์การกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ พบว่า 

การรบัรูค้วามยตุธิรรม มติด้ิานวธิปีฏบิตัขิองผูบ้งัคบับญัชาต่อผู้ใต้บงัคับบญัชามีความสัมพันธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ส่วนการรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทนไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ นอกจากนี้ยังพบว่าการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ทางบวก

กบัการรับรู้ความยตุธิรรมด้านผลตอบแทนและการรบัรูค้วามยุตธิรรมในองค์การมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ

ในงาน จากงานวิจัยต่าง ๆ ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ สามารถอธิบายผลของพฤติกรรม

ของบุคคลในองค์การได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิบายได้ว่าบุคลากรจะมีพฤติกรรมอย่างไร หากเขาได้รับ

การปฏิบัติในงานอย่างไม่ยุติธรรม และพฤติกรรมดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการท�างานในด้านอื่น ๆ อย่างไร ๕๕๖

สิ่งส�าคัญในการปฏิบัติงาน คือ การรับรู้ของบุคลากรว่าองค์การปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไร หากบุคลากรเห็นว่า

องค์การปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความยตุธิรรม กจ็ะเป็นการเสรมิสร้างทศันคตท่ีิดีให้แก่บคุลากร และเป็นการจงูใจให้

บคุลากรมีพฤตกิรรมต่าง ๆ  ทีด่ ีและเป็นประโยชน์ต่อองค์การ แต่หากบคุคลรับรูว่้าองค์การปฏบิตัต่ิอบคุลากรอย่าง

ไม่ยุติธรรม บุคลากรก็จะรู้สึกไม่พอใจ และลดพฤติกรรมที่ดีลง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นีออน พิณประดิษฐ์ 

และคณะ ๕๕๗ ได้ศึกษาตัวบ่งชี้ทางจิตสังคมกับพฤติกรรมการท�างานของข้าราชการต�ารวจ สังกัดต�ารวจภูธรภาค 

๔ พบว่า จิตลักษณะที่ส�าคัญต่อพฤติกรรมการท�างานของข้าราชการต�ารวจ คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตน และเจตคติต่อการเป็นต�ารวจ ท�านายความแปรปรวนได้ ๓๖.๔% ในกลุ่มรวมสัญญาบัตร และ

ท�านายได้ ๔๐% ในกลุ่มรวมชั้นประทวน

 ปัจจยัด้านเจตคตต่ิอพฤติกรรมการท�างานตามหลักธรรมาภิบาล ซึง่เกดิจากการรู้คิดเชิงประเมินค่าต่อ

พฤตกิรรมการท�างานตามหลกัธรรมาภิบาล ท�าให้มคีวามรูส้กึโน้มเอียงไปในทางชอบพอใจมากน้อย ความโน้มเอียง

หรอืความพร้อมทีบุ่คคลจะแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกบัความรูส้กึของตนเมือ่บุคคลชอบพอรกัใคร่ในสิง่ใด ย่อม

 555 Moorman, R. H. Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors : 

Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenship?, Journal of Applied Psychology, (1991), 71: 845-855.

 556 Greenberg, J. Organizational Justice : Yesterday, Today and Tomorrow, Journal of Management, (1990), 16: 399-432.
 ๕๕๗ นีออน พิณประดิษฐ์ และคณะ, ตัวบ่งชี้ทางจิตสังคมกับพฤติกรรมการท�างานของข้าราชการสังกัดต�ารวจภูธรภาค ๔, 

รายงานการวิจัย, (ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๕).
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มแีนวโน้มทีจ่ะมพีฤตกิรรมตอบสนองในทางบวกต่อสิง่นัน้ ตรงกนัข้ามหากบคุคลไม่ชอบเกลยีดชงัสิง่ใด ย่อมมแีนว

โน้มที่จะแสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยงหรือตอบสนองในทางลบกับสิ่งนั้นเช่นกัน ซึ่งจากผลการศึกษา ด้านเจตคติต่อ

พฤตกิรรมการท�างานตามหลกัธรรมาภบิาล ส่งผลทางตรงทีเ่ป็นบวกต่อพฤตกิรรมการท�างานตามหลกัธรรมาภบิาล

ของเจ้าหน้าทีใ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึง่แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าท่ีมีเจตคตท่ีิด ีท่ีเป็นบวกต่อพฤตกิรรมการ

ท�างานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดวงเดือน พันธุมนาวินและคณะ ๕๕๘ ศึกษาเกี่ยว

กับความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธกับการปลูกฝังอบรมและคุณภาพชีวิต ส่วนหนึ่งของงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยว

กบัทศันคตทิีด่ต่ีองานกับประสทิธผิลในการท�างานของครู พบว่าทศันคตทิีด่ต่ีองานเป็นตวัแปรท�านายทีส่�าคัญเพียง

ตวัเดยีว ในการท�านายประสทิธผิลในการท�างานของคร ูโดยท�านายในกลุ่มรวมได้ร้อยละ ๔.๐๖ และสอดคล้องกบั

วิเชียร ธรรมาธร ๕๕๙ ที่ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท�างานอย่างมีจริยธรรมด้านอุทิศ

ตนของข้าราชการกรมก�าลังพลทหารอากาศ พบว่า ผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่องานมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการท�างาน

อย่างมีจริยธรรมด้านอุทิศตนสูงกว่าผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่องานน้อย

 ความพงึพอใจในการท�างาน ซึง่ประกอบด้วย ความพึงพอใจภายในงาน ได้แก่ ความ พึงพอใจในความ

ก้าวหน้าของงาน และ ความพึงพอใจในงานทั่วๆไป และ ความพึงพอใจภายนอกงาน ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อ

ความมั่นคงในงาน ค่าตอบแทน เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญยิ่งที่จะเป็นแรงจูงใจในการ

ท�างานของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะหากไม่มีความพึงพอใจในการท�างานแล้ว งานก็จะไม่

เกิดประสิทธิผล ซึ่งผลการศึกษาก็พบว่า ความพึงพอใจในการท�างาน ส่งผลทางตรงที่เป็นบวกต่อพฤติกรรมการ

ท�างานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชูยศ ศรี

วรขนัธ์ ๕๖๐ ทีไ่ด้ศกึษา ปัจจัยแรงจูงใจต่อผลการปฏิบัติงาน : กรณศึีกษา ขององค์การบรหิารส่วนต�าบล เขตอ�าเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในท้องถิ่นมีความพึงพอใจในการท�างานมากจะส่งผลให้

ประสิทธิภาพการท�างานขององค์กรเพิ่มขึ้น 

 แบบอย่างในการท�างาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงหรือการเรียนรู้จากผลการกระท�า 

และการเรียนรู้ จากการสังเกต ซึ่งการรับรู้พฤติกรรมการท�างานของตัวแบบในท�านองของการท�างานอย่างตั้งใจ

จริง มีความซื่อสัตย์สุจริตในการท�างาน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน โดยทั่วไป เมื่อบุคคลเห็นคนอื่น

กระท�าพฤติกรรมบางอย่างเป็นแบบอย่างแล้ว บุคคลผู้เห็นจะกระท�าพฤติกรรมเช่นเดียวกันนี้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่ง

ส่งผลทางตรงทีเ่ป็นบวกต่อพฤตกิรรมการท�างานตามหลักธรรมาภบิาลของเจ้าหน้าท่ีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นีออน พิณประดิษฐ์ ๕๖๑ ได้ศึกษา ตัวบ่งชี้ทางจิตสังคมกับพฤติกรรมการท�างานของ

ข้าราชการสังกัดต�ารวจภูธร ภาค ๔ พบว่า การมีแบบอย่างสามารถเข้าร่วมท�านายพฤติกรรมการท�างานในกลุ่ม

รวมของต�ารวจกลุ่มสัญญาบัตรได้ ร้อยละ ๑๔.๑๓ นอกจากนี้ในการท�านายพฤติกรรมการท�างานของต�ารวจกลุ่ม

 ๕๕๘ ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และคณะ, ความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาของคนไทย: การปลูกฝังอบรมและคุณภาพชีวิต, 

(กรุงเทพมหานคร: คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๐).

 ๕๕๙ วิเชียร ธรรมาธร, ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท�างานอย่างมีจริยธรรมด้านอุทิศตนของข้าราชการกรมก�าลังพล

ทหารอากาศ, วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย, (๒๕๔๗). ๑(๒) ๙๗-๑๑๔.

 ๕๖๐ ชูยศ ศรีวรขันธ์, ปัจจัยแรงจูงใจต่อผลการปฏิบัติงาน:กรณีศึกษา ขององค์การบริหารส่วนต�าบล เขตอ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต), บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๕๓).

 ๕๖๑ นีออน พิณประดิษฐ์ และคณะ, ตัวบ่งชี้ทางจิตสังคมกับพฤติกรรมการท�างานของข้าราชการสังกัดต�ารวจภูธรภาค ๔, รายงานการ

วิจัย, (ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๕).

๔๘๔
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan ๔๘๕

สญัญาบตัรมกีารศกึษาได้สงูได้มากทีส่ดุ (ร้อยละ ๒๒.๖๒) โดยมีตวัแปรการมีแบบอย่างเป็นตวัท�านายท่ีส�าคัญล�าดบั

แรก ในส่วนของกลุม่ต�ารวจชัน้ประทวน พบว่าการมแีบบอย่างในการท�างานเป็นตวัแปรทีเ่ข้าท�านายพฤตกิรรมการ

ท�างานของต�ารวจชัน้ประทวนทกุประเภทเป็นล�าดับแรก จะเหน็ได้ว่าการเหน็แบบอย่างในการท�างานท่ีดแีละไม่ดี

ของต�ารวจ มคีวามเกีย่วข้องกบัพฤตกิรรมการท�างานของต�ารวจอย่างเด่นชดั โดยเฉพาะในกลุม่ต�ารวจชัน้ประทวน

 ลักษณะมุ่งอนาคต เป็นความสามารถในการคาดการณ์ไกลเล็งเห็นความส�าคัญของสิ่งที่จะเกิดกับตน

ในอนาคต และสามารถควบคมุตนเองให้กระท�าในส่ิงท่ีควรกระท�าได้ ซึง่ส่งผลทางตรงท่ีเป็นบวกต่อพฤตกิรรมการ

ท�างานตามหลกัธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าทีใ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท้ังนี ้เพราะเจ้าหน้าทีใ่นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น มองเห็นความส�าคัญ และเป้าหมายในอนาคต มีความหวังต่อการท�างาน ท�าให้มีส่งผลทางตรงที่เป็น

บวกต่อพฤติกรรมการท�างานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของ นีออน พิณประดิษฐ์ และคณะ ๕๖๒ ได้ศึกษาพฤติกรรมการท�างานของข้าราชการต�ารวจ จ�านวน 

๑,๒๐๙ นาย เป็นต�ารวจสัญญาบัตร ๒๐๓ นาย ชั้นประทวน ๑,๐๐๖ นาย ใน ๓ สายงาน คือ สายงานสอบสวน 

สายงานจราจร และสายงานป้องกนัและปราบปราม พบว่า แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนและ

เจตคติต่อการเป็นต�ารวจ ร่วมกันสามารถท�านายพฤติกรรมการท�างานทั่วไปได้ ๓๖.๔๓% ในกลุ่มรวมสัญญาบัตร 

และท�านายได้ ๓๙.๗๘% ในกลุ่มรวมต�ารวจชั้นประทวน โดยมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนเป็นตัวท�านายส�าคัญ

ล�าดบัที ่๒ รองจากแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์และพบว่าแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน และเจตคตต่ิอ

การเป็นต�ารวจ ท�านายพฤติกรรมการท�างานทั่วไป และการท�างานเฉพาะสายงานได้สูงสุดในสายงานสอบสวน 

(ท�านายได้ ๔๐%) สอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับครูของโกศล มีคุณ และคณะ ๕๖๓ ที่ศึกษาผลการฝึกใช้เหตุผล

เชิงจริยธรรมที่มีต่อจิตลักษณะ และพฤติกรรมจริยธรรมของครู พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนร่วมกับจิต

ลักษณะด้านอื่น สามารถท�านายพฤติกรรมการท�างานอย่างมีจริยธรรมได้ ๖๑.๕%

สรุปและข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  ๑) จากผลการศึกษาที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ความยุติธรรม เจตคติ ความพึง

พอใจในงาน แบบอย่างในการท�างาน และลกัษณะมุง่อนาคต มอีทิธพิบทางตรงทีเ่ป็นบวกต่อตวัแปรพฤติกรรมการ

ท�างานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรจึงควรน�าปัจจัยทางจิต

สังคมดังกล่าว มาก�าหนดเป็นแนวทางในการกระตุ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานในองค์กร

 ๒) จากผลการศกึษาทีเ่ป็นข้อมูลเชงิประจกัษ์แสดงให้เหน็ว่าการรบัรูค้วามยตุธิรรม มอิีทธพิลรวมสงูสดุ

ต่อตวัพฤตกิรรมการท�างานตามหลกัธรรมาภบิาลของเจ้าหน้าท่ีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการบรหิารจดัการ

องค์กร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารจะต้องให้ความส�าคัญกับเรื่องของความยุติธรรมภายในองค์กร 

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการท�างานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะ

ช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการท�างาน มากขึ้น

 ๕๖๒ นีออน พิณประดิษฐ์, ปัจจัยทางจิตสังคมกับพฤติกรรมการติดสารเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษา และนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ๒๕๔๓).

 ๕๖๓ โกศล มีคุณ; และณรงค์ เทียมเมฆ, ผลของการฝึกใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมที่มีต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมของครู, รายงาน

การวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕), หน้า ๑๘๒-๑๘๓.
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป

 ๑) ในการท�าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรม เจตคติ ความ พึงพอใจใน

งาน แบบอย่างในการท�างาน และลักษณะมุ่งอนาคต ในเชิงลึก ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้เห็นจุดเด่น

จดุด้อย และข้อเสนอเพือ่การพฒันาด้านจิตสงัคมดังกล่าว ให้สามารถน�าไปสูรู่ปธรรมในการส่งเสรมิพฤตกิรรมการ

ท�างานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มากยิ่งขึ้น

 ๒) ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิในตวัแปรความผกูพนัต่อองค์กร ซึง่มผีลต่อพฤตกิรรม

การท�างานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔๘๖
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การวิเคราะห์มนุษยสัมพันธ์ตามหลักสัปปุริสธรรมของพระสังฆาธิการ 
อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

An Analysis of Human Relations based on Principle of Sappurisadhamma 

of Sangha Administrators in Amphor Tongyai, Nakorn Sri Thammarat

พระครูสถิตกาญจนคุณ *

พระครูวิจิตรศีลาจาร, ดร., พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. **

บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ ๑) เพือ่วเิคราะห์มนษุยสมัพนัธ์ตามหลกัสปัปรุสิธรรมของพระสงัฆาธกิาร 

อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒) เพื่อเปรียบเทียบมนุษยสัมพันธ์ตามหลักสัปปุริสธรรมของพระสังฆาธิ

การ อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�าแนกตาม อายุ พรรษา ระดับการศึกษา และต�าแหน่ง และ ๓) เพื่อ

ศกึษาแนวทางการมนษุยสมัพนัธ์ตามหลกัสปัปริุสธรรมของพระสงัฆาธกิาร อ�าเภอทุง่ใหญ่ จังหวดันครศรธีรรมราช

 ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑) มนุษยสัมพันธ์ตามหลักสัปปุริสธรรมของพระสังฆาธิการ อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มนษุยสัมพนัธ์ตามหลักสัปปรุสิธรรมของพระสังฆาธกิาร 

อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านอัตตัญญุตา การรู้จักตนเอง มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมา คือ ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา การรู้จักความแตกต่างของบุคคลอื่น ส่วนด้านกาลัญญุตา การรู้จัก

กาลเวลาที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

 ๒) มนุษยสัมพันธ์ตามหลักสัปปุริสธรรมของพระสังฆาธิการ อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่มี การศึกษานักธรรม ต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .๐๕ ส่วนที่มี อายุ พรรษา การศึกษา

สามัญ การศึกษาบาลี และต�าแหน่ง ต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .๐๕

 ๓) แนวทางการพฒันามนษุยสัมพนัธ์ตามหลกัสปัปุรสิธรรมของพระสงัฆาธกิาร อ�าเภอ ทุง่ใหญ่ จงัหวดั

นครศรีธรรมราช พระสังฆาธิการต้องรู้จักวางแผนในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้ตามก�าหนดเวลา และ

การจดัล�าดบัความส�าคัญ การพจิารณาให้ความดคีวามชอบอย่างสมเหตสุมผล การจดัสรรค่าใช้จ่ายอย่างพอเหมาะ

พอดี และการลงโทษผู้กระท�าผิดอย่างพอเหมาะพอควร

ค�าส�าคัญ : มนุษยสัมพันธ์, หลักสัปปุริสธรรม

 * นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 ** อาจารย์ที่ปรึกษา

๔๘๘
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Abstract

 The objectives of the study were (1) to analyze human relations according to the 

principle of Sappurisadhamma (Virtue of the righteous) of Sangha Administrators in Amphor 

Tongyai, Nakorn Sri Thammarat, (2) to compare human relations according to the principle of 

Sappurisadhamma categorized by age, year of ordination, educational level, and position, and 

(3) to explore the guideline for developing human relations according to Sappurisadhamma 

principle of Sangha Administrators. Findings revealed that;

 1) A human relations according to Sappurisadhamma principle of Sangha Administra-

tors wasoverall in great level. When each aspect was taken into consideration, it was found that 

human relations according to Sappurisadhamma principle of the Sangha Administratorswereto 

a great level – Attannutā (self-awareness) with thehighest average followed by Puggalapa-

roparaññutā (knowing others’ difference) whereas an average of kalaññutā (knowing theproper 

time) was lowest.

 2) Human relations according to Sappurisadhamma of the Sangha Administrators 

with different dhamma studies was overall statistically significant difference level of .05 whereas 

Sangha Administrators with different age, year of ordination, formal education, Pali studies, and 

position overall was not different with statistically significant difference level of .05. 

 3) For a guideline for developing human relations according to Sappurisadhamma, 

it was found that the Sangha Administrators need to know how to plan to work and are able 

to work on schedule according to significance, to reward goodness appropriately and fairly, and 

to provide expenses suitably, and to punish offenders appropriately.

Keywords: Human Relations, principle of Sappurisadhamma

บทน�า
 พระสงฆ์ถือว่าเป็นศาสนทายาท และเป็นหนึง่ในพระรัตนตรยัซึง่เป็นหวัใจส�าคัญของพุทธศาสนา เป็น

องค์กรที่ท�างานเกี่ยวกับพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ยอมรับของชุมชนในฐานะเป็นผู้น�า ดังนั้นพระสงฆ์นอกจากต้องท�า

หน้าที่เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง ศึกษาไตรสิกขาแล้ว ยังต้องท�าหน้าที่เพื่อสังคมหรือชุมชนอีกด้วย เพราะใน

ความเป็นจริงแล้ว ชีวิตของพระสงฆ์มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับชุมชนทั้งด้านการเป็นอยู่ และความช่วยเห

ลืออื่นๆ ในขณะเดียวกัน พระสงฆ์ต้องท�าหน้าที่ตอบแทนชุมชนตามนโยบายที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้ง

หลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่มหาชน เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก”(ฉลอง พันธ์

จันทร์ และคณะ, ๒๕๕๓ : ๒๗ – ๓๘.) 

 นอกจากนั้น ยังทรงเน้นย�้าถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับชุมชนว่า “ภิกษุทั้งหลายพราหมณ์

และคฤหบดีทั้งหลายเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลาย บ�ารุงเธอทั้งหลายอยู่ด้วยจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และ
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ยารักษาโรค แม้เธอทั้งหลาย ก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย จงแสดงธรรมอันงามใน

เบือ้งต้น ท่ามกลาง และทีส่ดุ จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมท้ังอรรถ พยัญชนะท่ีบริสุทธิส้ิ์นเชงิแก่เขาเหล่านัน้ ชาว

บ้านและนกับวชทัง้หลาย ต่างอาศัยกนัและกนัด้วยอ�านาจอามสิทานและธรรมทาน อยูป่ระพฤตพิรหมจรรย์นี ้เพือ่

ต้องการสลัดโอฆะเพื่อท�าความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยอาการอย่างนี้” จะเห็นได้ว่า พระสงฆ์ไม่สามารถจะประกอบ

อาชีพอย่างคฤหัสถ์ได้ จ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัย ๔ ในการด�ารงชีวิต ในขณะที่คฤหัสถ์ไม่ค่อยมีเวลาในการศึกษาเล่า

เรียนก็ได้อาศัยพระสงฆ์ให้ค�าแนะน�า โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม (ฉลอง พันธ์จันทร์ และคณะ, ๒๕๕๓ : ๓)

ด้วยท่าทขีองพระพทุธเจ้าดงักล่าว พระสงฆ์ซึง่เป็นศาสนทายาทจงึต้องขบัเคล่ือน และรักษาความสัมพันธ์ดงักล่าว

ให้สังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างปกตสิขุ โดยมวีดัเป็นศูนย์กลางของชุมชนเพราะปัจจุบนั งานพัฒนาส่วนมาก มีรฐัเป็นเจ้า

ภาพในกระบวนการขบัเคลือ่นในฐานะเป็นผูใ้ห้การสนบัสนนุด้านงบประมาณ ความคิด ทรพัยากรอืน่ ๆ  ประกอบ

กับโลกทัศน์ของคนในสังคมต่อพระสงฆ์ได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก โดยเห็นความส�าคัญของวัดน้อยลงไปทุกที จึง

มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันมาทบทวนและให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของพระสงฆ์ซึ่งมีอยู่แล้ว

ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

 การบริหารงานเชิงมนุษยสัมพันธ์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง ใน

การบริหารงานของเจ้าคณะพระสังฆาธิการ หากบริหารงานเชิงมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรด�าเนินไปอย่างถูกต้อง

เหมาะสมแล้วก็คาดหวังได้ว่าจะน�ามาซึ่งความส�าเร็จแก่องค์กรน้ันๆ เพราะการบริหารงานที่ยึดหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจสมาชิกในองค์กร ให้มีความร่วมมือร่วมใจประสานความสามัคคีในการ

ท�างาน ความเกี่ยวพันธ์ของการบริหารงานกับคุณภาพของการปฏิบัติงานนั้นได้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับกันมา

แต่โบราณแล้ว ด้วยเหตุผลในการบริหารงาน เชิงมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร และเหตุผลจากการปฏิรูปการปกครอง

คณะสงฆ์ของอ�าเภอทุง่ใหญ่ดังกล่าว ผูว้จัิยจึงได้สนใจศกึษาวเิคราะห์มนษุยสมัพนัธ์ตามหลกัสปัปรุสิธรรมของพระ

สงัฆาธกิาร อ�าเภอทุง่ใหญ่ จงัหวัดนครศรธีรรมราช ซึง่หลกัมนุษยสมัพนัธ์ของพระสงัฆาธกิารตามหลกัสปัปรุสิธรรม 

๗ ประการ เป็นหลักการบริหารองค์กรที่ประสบความส�าเร็จของสัตตบุรุษ ตามพุทธวิธี และเพื่อเป็นการประยุกต์

ใช้พุทธวิธีในการบริหารองค์กรคณะสงฆ์อ�าเภอทุ่งใหญ่ให้มีความก้าวหน้าสถาพร ขององค์กรพระพุทธศาสนาใน

อนาคตสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑) เพือ่ศกึษาวเิคราะห์มนษุยสมัพนัธ์ตามหลักสปัปรุสิธรรมของพระสงัฆาธกิาร อ�าเภอทุง่ใหญ่ จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

 ๒) เพื่อเปรียบเทียบมนุษยสัมพันธ์ตามหลักสัปปุริสธรรมของพระสังฆาธิการ อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช จ�าแนกตาม อายุ พรรษา ระดับการศึกษา และต�าแหน่ง

 ๓) เพื่อศึกษาแนวทางการมนุษยสัมพันธ์ตามหลักสัปปุริสธรรมของพระสังฆาธิการ อ�าเภอทุ่งใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตในการศึกษาไว้ ๔ ด้าน ดังนี้

๔๙๐
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 ขอบเขตด้านประชากร

 ประชากรเป็น พระสงฆ์ อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน ๑๗๐ รูป

 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตตามเนื้อหาการมีมนุษยสัมพันธ์ตามหลักสัปปุริสธรรมของ

พระสังฆาธิการ อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่

 ๑) ธัมมัญญุตา การรู้จักหลักการและกฎเกณฑ์ 

 ๒) อัตถัญญูตา การรู้จักผลของความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 ๓) อัตตัญญุตา การรู้จักตนเอง 

 ๔) มัตตัญญุตา การรู้จักความพอเหมาะพอดี 

 ๕) กาลัญญุตา การรู้จักกาลเวลาที่เหมาะสม 

 ๖) ปริสัญญุตา การรู้จักความแตกต่างของชุมชนและสังคม 

 ๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา การรู้จักความแตกต่างของบุคคลอื่น 

 ขอบเขตด้านพื้นที่

 ผู้วิจัยได้ก�าหนดพื้นที่ศึกษาวิจัย ได้แก่ คณะสงฆ์อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ขอบเขตด้านตัวแปร

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวแปรในการวิจัยไว้ ดังนี้

 ๑) ตัวแปรต้น ได้แก่ อายุ พรรษา ระดับการศึกษาสามัญ การศึกษานักธรรม การศึกษาบาลี และ

ต�าแหน่ง ของพระสงฆ์ อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ๒) ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์ของพระสังฆาธิการ ตามสัปปุริสธรรม ๗ คือ ๑) 

ธัมมัญญุตาการรู้จักหลักการและกฎเกณฑ์ ๒) อัตถัญญูตา การรู้จักผลของความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ๓) อัต

ตัญญุตา การรู้จักตนเอง ๔) มัตตัญญุตา การรู้จักความพอเหมาะพอดี ๕) กาลัญญุตา การรู้จักกาลเวลาที่เหมาะ

สม ๖) ปริสัญญุตา การรู้จักความแตกต่างของชุมชนและสังคม และ ๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา การรู้จักความแตก

ต่างของบุคคลอื่น 

 ระยะด�าเนินการวิจัย

 ผู้วิจัยท�าการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็น รูปแบบการวิจัยเชิง

ส�ารวจ (Survey Research) โดยผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะสงฆ์ อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน ๑๗๐ 

รูป ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan ที่ระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน .๐๕ ได้
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กลุ่มตัวอย่างจ�านวน ๑๑๘ รูป โดยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ เป็น

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่านตรวจสอบความตรง ทุกข้อได้ค่าความตรง ตั้งแต่ ๐.๖ – 

๑.๐ และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .๙๑๖ 

ผลการศึกษา
 ๑) มนุษยสัมพันธ์ตามหลักสัปปุริสธรรมของพระสังฆาธิการ อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =๔.๐๘) เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า มนษุยสัมพันธ์ตามหลักสัปปริุสธรรมของพระ

สงัฆาธิการ อ�าเภอทุง่ใหญ่ จังหวดันครศรธีรรมราช ทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก โดยด้านอัตตัญญตุา การรูจ้กัตนเอง มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =๔.๒๖) รองลงมา คือ ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา การรู้จักความแตกต่างของบุคคลอื่น ( =๔.๒๑) 

ส่วนด้านกาลัญญุตา การรู้จักกาลเวลาที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ( =๓.๙๕)

 ๒) ผลการเปรยีบเทยีบข้อมูลเก่ียวกับมนษุยสมัพันธ์ตามหลักสัปปริุสธรรมของพระสังฆาธกิาร อ�าเภอ

ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มนุษยสัมพันธ์ตามหลักสัปปุริสธรรมของพระสังฆาธิการ อ�าเภอทุ่งใหญ่ 

จงัหวดันครศรธีรรมราช ทีม่ ีการศกึษานกัธรรม ต่างกนั โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคัญท่ีระดบั .๐๕ (F=๘.๒๒๑)

ส่วนพระสงัฆาธกิารทีมี่ อายุ พรรษา การศกึษาสามัญ และต�าแหน่งต่างกนั มมีนษุยสมัพันธ์ตามหลกัสปัปรุสิธรรม 

โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .๐๕ 

 ๓) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามนุษยสัมพันธ์ตามหลักสัปปุริสธรรมของพระสังฆาธิการ 

อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ข้อเสนอแนะที่พระสงฆ์เสนอแนะมากที่สุด ได้แก่ ด้านกาลัญญุตา 

การรู้จักกาลเวลาที่เหมาะสม กล่าวคือ พระสังฆาธิการต้องรู้จักวางแผนในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้

ตามก�าหนดเวลา และการจัดล�าดับความส�าคญัรูว่้าอะไรควรท�าก่อนอะไรควรท�าทหีลงั รองลงมาคือ ด้านมตัตัญญุ

ตา การรู้จักความพอเหมาะพอดี กล่าวคือ พระสังฆาธิการพิจารณาให้ความดีความชอบอย่างสมเหตุสมผล การ

จัดสรรค่าใช้จ่ายอย่างพอเหมาะพอดี และการลงโทษผู้กระท�าผิดอย่างพอเหมาะพอควร

 มนุษยสัมพันธ์ตามหลักสัปปุริสธรรมของพระสังฆาธิการ อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย

รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีมนุษยสัมพันธ์ 

และให้การช่วยเหลอืแก่พระสงฆ์ในอ�าเภอเป็นอย่างดีโดยตลอด ท�าให้พระสงฆ์มองเหน็ว่า มนษุยสมัพันธ์ของพระ

สงัฆาธกิารอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า มนษุยสมัพันธ์ตามหลกัสปัปรุสิธรรมของพระสงัฆา

ธิการ อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านอัตตัญญุตา การรู้จักตนเอง มีค่า

เฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา การรู้จักความแตกต่างของบุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของ พระไพรวัลย์ ธมฺมวโร (วงศ์ภักดี) (๒๕๕๔) ท่ีได้ศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์ของ

ผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในทัศนะของครูสังกัดส�านักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ผลการ

วิจัยพบว่า พฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ๖ ด้าน เรียงล�าดับได้ดังนี้ ๑) ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา 

รู้จักบุคคล ๒) ด้านปริสัญญุตา รู้จักชุมชน ๓) ด้านมัญตัญญุตา รู้จักตน ๔) ด้านมัญตัญญุตา รู้จักประมาณ ๕) ด้าน

อัตถัญญุตา รู้จักผล และ ๖) ด้านกาลัญญุตา รู้จักกาล และ ๗) ด้านธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ ตามล�าดับ เช่นเดียวกับ 

ผลการศึกษาของ สุรัตน์ กลั่นประเสริฐ (๒๕๕๓ : ๒) ได้วิจัย เรื่อง ภาวะผู้น�าทางการบริหารโดย การประยุกต์ใช้

ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ : กรณีศึกษา บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ๑. พนักงานมี

๔๙๒



492 493
การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan
๔๙๓

ความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีภาวะผู้น�าทางการบริหารในการประยุกต์ใช้ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ กรณีศึกษา บริษัท 

ทรคูอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านได้แก่ ด้านรูจ้กัเหต ุด้านรูจ้กัผล

ด้านรู้จักตน ด้านรู้จักประมาณ ด้านรู้จักกาล ด้านรู้จักชุมชน.และด้านรู้จักบุคคล พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 ผลการเปรียบเทียบมนุษยสัมพันธ์ตามหลักสัปปุริสธรรมของพระสังฆาธิการ อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่มี การศึกษานักธรรม ต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .๐๕ ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะผู้ที่ไม่ได้เรียนนักธรรม ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ตามหลักสัปปุริสธรรม จึงมีความเห็น

ว่า มนุษยสัมพันธ์ตามหลักสัปปุริสธรรมของพระสังฆาธิการ อ�าเภอทุ่งใหญ่ น้อยกว่า ผู้ที่ได้เรียนนักธรรมชั้นตรี 

ชั้นโท และชั้นเอก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ส่วนผู้ได้เรียนนักธรรมในทุกระดับ มีความเห็นว่า มนุษยสัมพันธ์ตาม

หลักสัปปุริสธรรมของพระสังฆาธิการ อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พระจ�ารัส 

ฐิตธมฺโม (สวาส โพธิ์กลาง) (๒๕๕๕) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการบริหารจัดการ

ชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี

ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการบริหารจัดการชุมชน: กรณี

ศึกษา ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ ไม่แตกต่างกัน 

 ส่วนพระสงฆ์ที่มี อายุ พรรษา การศึกษาสามัญ การศึกษาบาลี และต�าแหน่ง ต่างกัน เห็นว่า

มนษุยสมัพนัธ์ตามหลกัสปัปุรสิธรรมของพระสงัฆาธกิาร อ�าเภอทุง่ใหญ่ โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทาง

สถิต ิทัง้นี ้เป็นเพราะพระสงฆ์ในอ�าเภอทุง่ใหญ่ ในแต่ละสถานะท่ีแตกต่างกนันัน้ ได้สัมผัสคุ้นเคย กบัพระสังฆาธิการ

ไม่แตกต่างกนั ท�าให้เหน็ว่า มนษุยสมัพนัธ์ตามหลกัสปัปุรสิธรรมของพระสงัฆาธกิาร ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบั

ผลการศึกษาของ พระไพรวัลย์ ธมฺมวโร (วงศ์ภักดี) (๒๕๕๔) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์ของ

ผูบ้รหิารตามหลกัสปัปรุสิธรรม ๗ ในทศันะของครสัูงกดัส�านกังานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์

ของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ไม่แตกต่างกัน

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามนุษยสัมพันธ์ตามหลักสัปปุริสธรรมของพระสังฆาธิการ 

อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ข้อเสนอแนะที่พระสงฆ์เสนอแนะมากที่สุด ได้แก่ ด้านกาลัญญุตา 

การรู้จักกาลเวลาที่เหมาะสม กล่าวคือ พระสังฆาธิการต้องรู้จักวางแผนในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้

ตามก�าหนดเวลา และการจัดล�าดับความส�าคญัรูว่้าอะไรควรท�าก่อนอะไรควรท�าทหีลงั รองลงมาคือ ด้านมตัตัญญุ

ตา การรู้จักความพอเหมาะพอดี กล่าวคือ พระสังฆาธิการพิจารณาให้ความดีความชอบอย่างสมเหตุสมผล การ

จัดสรรค่าใช้จ่ายอย่างพอเหมาะพอดี และการลงโทษผู้กระท�าผิดอย่างพอเหมาะพอควร ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของ พระมหาคมเพชร วชิรปญฺโญ (เรืองผา) (๒๕๕๓). ได้ท�าการศึกษาเรื่อง“การน�าหลักสัปปุริสธรรม ๗ มา

ประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอบางบัวทอง 

จงัหวดันนทบรุ”ี พบว่า การทีผู่น้�าได้สร้างภาวะผูน้�าหรอืสร้างการยอมรบัให้เกิดขึน้กบัผูต้ามส่วนหนึง่คือการน�าเอา

หลักสัปปุริสธรรมไประยุกต์ใช้ เป็นต้นว่าการรู้เหตุ รู้ผลย่อมน�ามาซึ่งความน่าเชื่อถือ การรู้กาล รู้ประมาณ ย่อม

น�ามาซึ่งความศรัทธา การรู้คน รู้ชุมชนและสังคมย่อมน�ามาซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจ และที่ส�าคัญหากผู้น�าคนใดรู้ตน 

นั่นแสดงว่าผู้น�าคนนั้นสามารถครองตน ครองคนและครองงานอย่างมีสติ
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ข้อเสนอแนะ
 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากการวิจัยเรื่อง มนุษยสัมพันธ์ตามหลักสัปปุริสธรรมของพระสังฆาธิการ อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

  ๑) การมีมนุษยสัมพันธ์ตามหลักสัปปุริสธรรมของพระสังฆาธิการ อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช เป็นการลดช่องว่างระหว่างพระสงฆ์ฝ่ายปกครอง และพระสงฆ์ที่อยู่ในปกครอง การสร้าง

มนุษยสัมพันธ์อันดี จึงท�าให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความราบรื่น ฉะนั้น เจ้าคณะพระสังฆาธิการ

ทุกระดับชั้น ควรน�าเอาหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ตามหลักสัปปุริสธรรมไปใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

  ๒) จากผลการวิจัยพบว่า ด้านกาลัญญุตา การรู้จักกาลเวลาที่เหมาะสม พระสงฆ์เห็นว่า 

มนุษยสัมพันธ์ตามหลักสัปปุริสธรรมของพระสังฆาธิการ อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด ซ่ึงจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องการรู้จักวางแผนในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามก�าหนดเวลา 

และการจดัล�าดบัความส�าคญัรูว่้าอะไรควรท�าก่อนอะไรควรท�าทหีลงั เพือ่เป็นการพฒันากจิการคณะสงฆ์ให้ด�าเนนิ

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 ๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 ผลจากการวิจัยเรื่อง มนุษยสัมพันธ์ตามหลักสัปปุริสธรรมของพระสังฆาธิการ อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า ด้านกาลัญญุตา การรู้จักกาลเวลาท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียต�่าสุด ดังนั้นผู้วิจัย

จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

  ๑. ควรมกีารศกึษา เร่ือง ปัจจยัทีม่ปีระสทิธผิลต่อการบรหิารกจิการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธกิาร 

ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗

  ๒. ควรมีการศึกษา เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

๔๙๔
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ธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดีสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

Constitution article 9 good villages to the Development of sustainable cities
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บทคัดย่อ

 บทความธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดีสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนเป็นการประมวลภาพรวมจาก

ประชาชนคนไทยได้น้อมน�าไปประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตคือความเป็นคนดี รู้จักท�ามาหากินโดยสุจริต พึงพา

อาศยักนัเมตตาปราณต่ีอกนัไม่โลภ และความมัน่คงอยูใ่นความกตญัญกูตเวที ตลอดท้ังลักษณะส�าคัญของเมืองน่า

อยู่ ประกอบด้วยด้านต่างๆ ๕ ด้าน มีการท�าเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งในสภาวะปัจจุบัน ประกอบ

กับมีเป้าหมายหลักของการพัฒนาในช่วงนี้ คือ ความอยู่เย็นเป็นสุข และความสงบสุขของสังคมไทย คนไทยมีการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ค�าส�าคัญ : ธรรมนูญหมู่บ้าน, ๙ ดี, การพัฒนา

Abstract

 Constitution article 9 villages, good to the development of sustainable cities is an 

image processing to include people from Thailand, has nomnam to improve the quality of life 

for the{ application is a good man. Known for good faith reliance relies on mercy toward each 

other, not greedy and stability are in gratitude throughout the key characteristics of cities consist 

of 5 sides are making sustainable cities which are necessary in the present conditions. With the 

main goal of this range is its development. and peace of society, Thailand. Thailand people are 

continually learning. Have better health? There are ethics, including environmental quality is 

standard.

Keywords : Constitution of village Development
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๑. บทน�า
 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ เป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชนท้ังในเมืองและชนบททุกระดับ ทั้งผู้มีฐานะดี คนชั้นกลาง และผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสามารถ

จะมคีณุภาพชวีติในการอยูอ่าศยัในเมืองหรอืชมุชนทีน่่าอยูอ่ย่างเท่าเทยีมกนัด้วยความสงบสขุ ความสะดวกสบาย 

ความสะอาดถูกสุขอนามยั และความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิการพฒันาเมืองน่าอยูแ่ละชมุชนน่าอยูใ่นทาง

ปฏิบัติ เป็นการเน้นการใช้ประโยชน์ขององค์กรกลไกที่มีอยู่เดิม และการปรับปรุงวิธีการจัดสรรงบประมาณ ให้

บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นและที่ส�าคัญที่สุด คือ การสร้างจิตส�านึกและจิตวิญญาณ ของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคีการพัฒนาในการร่วมแรง ร่วมใจ สมัครสมาน สามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

เพื่อพัฒนาเมืองและชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ น่าอาศัย อย่างยั่งยืน ๕๖๔

๒. ความเป็นมาของการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
 ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ส�านักงานองค์การอนามัยโลกภาคพื้นยุโรป (WHO, EURO) ได้เสนอโครงการเมือง

น่าอยู ่โดยเอาวธิกีารพฒันาสขุภาพของประชาชนบนพ้ืนฐานของหลักการสุขภาพดถ้ีวนหน้ามาใช้ในระดบัท้องถิน่

องค์การอนามัยโลก ได้ก�าหนดให้วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๙ เป็นวัน WHO Healthy Cities เพื่อรณรงค์ให้เมือง

ต่าง ๆ จากทั่วโลกหันมาสนใจโครงการเมืองน่าอยู่ และได้ก�าหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองน่าอยู่

อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและที่อยู่สะอาด ปลอดภัย การมีระบบนิเวศอยู่ในภาวะ

ดลุยภาพและยัง่ยนืการมชีมุชนเข้มแขง็ ช่วยเหลอืเกือ้กลู ไม่เอารดัเอาเปรยีบกนั ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนด 

ควบคุม ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนได้รับปัจจัยพื้นฐานของชีวิต ประชาชนมีสิทธิ มี

โอกาสรบัรูข่้าวสาร มกีารตดิต่อประสานงาน และระดมความคดิ ประสบการณ์ เพือ่ท�างานร่วมกนัในชุมชนมรีะบบ

เศรษฐกิจที่หลากหลาย มีชีวิตชีวา มีนวัตกรรมอยู่เสมอ มีการเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรม วิถีการด�ารงชีวิต รวม

ทัง้เอกลกัษณ์ของกลุม่ชนแต่ละชมุชนมีการพฒันาเป็นไปอย่างกลมกลืน และส่งเสรมิคณุลกัษณะทีด่ ีทีม่มีาในอดตี 

มีระบบบริการทางสาธารณสุข และการรักษาพยาบาลที่ทั่วถึง เหมาะสมส�า หรับประชาชนทุกคน ประชาชนมี

สภาวะสุขภาพดี มีอัตราการเจ็บป่วยในระดับต�่า

 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย ได้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้กรอบทางด้านสาธารณสุขตาม

แนวทางขององค์การอนามัยโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยสนับสนุนให้ชุมชนเมืองขนาดต่าง ๆ ๕ เมือง ได้แก่

กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา พะเยา ยะลา และพนัสนิคม เป็นเมืองน�าร่อง และก�าหนดแนวทางให้ผู้บริหาร

องค์กรท้องถิน่ สร้างเครอืข่ายการพฒันาร่วมกบัชมุชนภายในท้องถิน่นัน้ โดยในทางปฏบิตัแิต่ละเมอืงได้ใช้วธิกีาร

ของตนเองในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้เริ่มด�าเนินงานพัฒนาเมือง

น่าอยู่อย่างยั่งยืน เช่น ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ส�านักงานพัฒนาชุมชนเมือง ส�านักงานนโยบายและ

แผนสิ่งแวดล้อม ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แต่การด�าเนินงานของหน่วยงานดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมการ

พัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่อย่างเต็มรูปแบบ ๕๖๕

 ๕๖๔ บทความเมืองน่าอยู่ ตอน. ความแตกต่างของความน่าอยู่. แหล่งที่มา http://www.ngobiz.org/index.php?option=com_

content&view=article&id=289:2015-03-30-05-46-44&catid=32:pisanulok . [๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙]

 ๕๖๕ บทความเมืองน่าอยู่ ตอน. ความแตกต่างของความน่าอยู่. แหล่งที่มา http://www.ngobiz.org/index.php?option=com_

content&view=article&id= 289:2015-03-30-05-46-44&catid=32:pisanulok . [๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙]
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๓. ลักษณะส�าคัญของเมืองน่าอยู่
 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก�าหนดกรอบความคิดในการพัฒนา

เมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยก�าหนดให้เมืองน่าอยู่หรือ ชุมชนน่าอยู่มี

ลักษณะส�าคัญ ๕ ด้าน ดังนี้ ๕๖๖

 ๓.๑ ด้านสังคม เมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ควรมีสังคมที่ ประชาชนได้รับการศึกษา รู้เท่าทันข่าวสาร 

มีบริการด้านสุขภาพและบริการที่จ�าเป็นอย่างพอเพียงและสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคดี

อาชญากรรม ยาเสพติดจ�านวนน้อย ทุกคน ทุกฝ่ายในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง สิทธิของประชาชนได้

รับการคุ้มครอง

 ๓.๒ ด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมของเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ควรมีลักษณะ สามารถควบคุมของ

เสียในดิน ในน�้า และในอากาศได้ และต้องไม่มีเสียงดังเกินไป เป็นเมืองที่ประชาชนมีจิตส�านึกและความภูมิใจใน

ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและราคาไม่แพง

 ๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ ภายในเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ควรมี บรรยากาศที่ดีส�าหรับการท�ามาค้าขาย

และการลงทุน ค่าครองชีพไม่แพงและประชาชนมีงานท�า

 ๓.๔ ด้านกายภาพ เมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ควรมีสภาพ เป็นเมืองที่มีระเบียบ มีการจัดสรรการใช้

ที่ดินที่เหมาะสม มีบริการของภาครัฐ เช่น น�้า ไฟ ถนน โทรศัพท์ อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ทกุพืน้ที ่มกีารเดนิทางขนส่งทีส่ะดวก ปลอดภัย และไม่สิน้เปลอืง มสีถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจ มรีะบบบ�าบดัน�า้เสยี

และการก�าจัดขยะอย่างเหมาะสม

 ๓.๕ ด้านการบริการจัดการ เมืองน่าอยู ่และชุมชนน่าอยู่ ควรมีความโปร่งใสและยุติธรรม มี

ประสิทธิภาพและยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกๆ ขั้นตอน

 สรุปได้ว่าลักษณะส�าคัญของเมืองน่า หรือชุมชนน่าอยู่ มีอยู่ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านสังคมควรมีสังคม

ท่ีประชาชนได้รบัการศกึษา, ด้านสิง่แวดล้อมควรมีลกัษณะสามารถควบคุมของเสยีในดนิ ในน�า้ และในอากาศได้, 

ด้านเศรษฐกจิควรม ีบรรยากาศทีดี่ส�าหรบัการท�ามาค้าขายและการลงทนุ, ด้านกายภาพควรมสีภาพเป็นเมอืงทีม่ี

ระเบียบ มีการจัดสรรการใช้ที่ดินที่เหมาะสม มีบริการของภาครัฐ, และด้านการบริการจัดการควรมีความโปร่งใส

และยุติธรรม

 

๔. การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
 ปัจจุบันประเทศก�าลังอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ที่ยังคงความต่อเนื่องแนวคิดการพัฒนาประเทศจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ คือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงและคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา รวมทั้งเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้ง คน สังคม 

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และการเมืองเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งแม้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที ่๑๑ จะไม่ได้บรรจแุนวคดิเรือ่งเมอืงน่าอยูไ่ว้อย่างชดัเจน แต่เป้าหมายหลกัของการพฒันาในช่วงนี ้คอื ความ

อยู่เย็นเป็นสุข และความสงบสุขของสังคมไทย คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะท่ีดีขึ้น มีคุณธรรม

จรยิธรรม รวมถึงคุณภาพสิง่แวดล้อมอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน โดยผ่านการพฒันาใน ๖ ยทุธศาสตร์ ได้แก่ ยทุธศาสตร์

๔๙๘

 ๕๖๖ ส�านกันายกรฐัมนตร,ี ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ “แผนพฒันา เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี ๙ 

พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ”. โรงพิมพ์ชุมชน สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร. ๒๕๔๕.
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การสร้างความเป็นธรรมในสงัคม ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชีวติอย่างย่ังยืน ยุทธศาสตร์

ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน ยทุธศาสตร์การปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิสูก่ารเตบิโต

อย่างมคีณุภาพและยัง่ยนื ยทุธศาสตร์การสร้างความเชือ่มโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกจิ

และสังคม และยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายทั้งหมดนี้เป็น

องค์ประกอบส�าคัญของแนวคิดเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนทั้งสิ้น ประเทศไทย มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติเป็น “แผนแม่บท” ที่ใช้ในการก�าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยภาพรวมของการพัฒนา

ประเทศในช่วงระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑-๗ ที่ผ่านมา ได้สรุปว่า ประเทศไทยมีการ

พฒันาทางด้านเศรษฐกจิทีด่ด้ีานสงัคมมปัีญหา และการพฒันาไม่ยัง่ยนืประเทศไทยจงึได้ปรบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติโดยมีแนวคิดการพัฒนาประเทศ จากเดิมที่ให้ความส�าคัญในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ

เพียงด้านเดียวมาเป็นการให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสังคม และพัฒนาคนควบคู่กันไป โดยน้อมน�าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงมาน�าทางในการบรหิารและพัฒนาประเทศ ซึง่เร่ิมในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที ่๘ (๒๕๔๑-๒๕๔๔) ทัง้น้ี แนวคิดเรือ่ง “เมอืงน่าอยู่” ได้ถกูบรรจไุว้อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาติฉบับที ่๙ (๒๕๔๕-๒๕๔๙) ภายใต้ยทุธศาสตร์ “การปรบัโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมอืงอย่าง

ยั่งยืน” และได้กลไกในหลายระดับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเมืองน่าอยู่สู่การปฏิบัติจริง ดังนี้ ๕๖๗

 ๔.๑ กลไกระดับนโยบาย : ในปีพ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนาเมือง

อย่างยั่งยืน เมืองน่าอยู่” ขึ้นภายใต้ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

มาท�าหน้าที่ เป็นกลไกเชื่อมประสานการด�าเนินการพัฒนาเมืองน่าอยู่ของส่วนกลางให้เป็นไปตามเป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙ (๒๕๔๕ - ๒๕๔๙)

 ๔.๒ กลไกระดบักระทรวง - กรม หลายหน่วยงานของภาครฐัได้ใช้กลไก การสร้างเครอืข่ายการท�างาน

ร่วมกับท้องถิ่น ผ่านส�านักในระดับจังหวัดในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ และสถาบันวิชาการในท้องถิ่น

 ๔.๓ กลไกระดับท้องถิ่น: โดยส่วนใหญ่ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน จะเป็นผู้พัฒนาโครงการต่างๆ ที่น�า

ไปสูก่ารพฒันาเมืองน่าอยูใ่นลกัษณะ “โครงการวิจยัเชิงปฏบิตักิาร” ลงไปเป็นกลไกในการขบัเคลือ่นให้ท้องถิน่ได้

น�าแนวคิด

 นอกจากนี้ ๕๖๘ ได้เสนอแนวคิดของการจัดโครงสร้างเพื่อน�าไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนไว้ดังนี้

 ๑. นโยบายและวิสัยทัศน์ของเมือง ต้ังแต่ชุมชนขนาดเล็กจนถึงเมืองใหญ่ ผู้บริหารของเมืองจะต้อง

ก�าหนดวสัิยทศัน์นโยบายว่า อยากทีจ่ะให้เมอืงเป็นเมืองท่ีน่าอยู่อย่างไร โดยในการก�าหนดนโยบายเพ่ือให้ได้มาซึง่

วสิยัทศัน์ทีด่ขีองเมืองนัน้ ขัน้ต้นต้องก�าหนดให้มีแผนพฒันาภาค แผนพัฒนาจงัหวดั แผนพฒันาชมุชน แผนพฒันา

ที่อยู่อาศัย แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นจ�าเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยให้แผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติที่เป็น

รูปธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นกฎหมายที่สอดรับกับนโยบายของท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

 ๒. ต้องมอีงค์กรบรหิารจดัการ ได้แก่ องค์กรบรหิารส่วนต�าบล เทศบาลหรอืเทศบาลนคร องค์กรเหล่า

นีไ้ม่ว่าจะเป็นส่วนบรหิารอบต. หรอืว่าองค์กรในระดบัรฐับาลจะมกีารรายงานมาเป็นล�าดับขัน้ ตามกรอบทีร่ฐับาล

ก�าหนด ขณะเดียวกันก็ยังมีองค์กรอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า "องค์กรมหาชน" หรืออาจจะเป็นในรูปของบรรษัทพัฒนา

 ๕๖๗ ส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่น ส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คู่มือการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั้งยืน. บริษัทเพนนินซูนลาร์แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด. กรุงเทพฯ. ๒๕๕๕.

 ๕๖๘ ปรีดี บุรณศิริ. เมืองน่าอยู่. แหล่งที่มา http://sawasdee.bu.ac.th/article/gl440702.Htm [๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙]
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เมือง หรือบรรษัทพัฒนาพื้นที่ มาเป็นเครื่องมือ โดยที่การวิเคราะห์ใช้เครื่องมือเหล่านี้ต้องมองเรื่องผลตอบแทน

ในเชิงพาณิชย์ด้วยเสมือนหนึ่งเป็นบริษัทเอกชน แต่ว่าเป็นของรัฐ 

 ๓. การระดมทนุเพือ่พฒันาโครงสร้างสาธารณปูโภคพืน้ฐานของเมอืงนัน้ จะเป็นเรือ่งทีส่�าคญัมาก โดย

เฉพาะการระดมทุนของท้องถิ่นในรูปแบบของการจัดเก็บภาษี เพราะแนวความคิดเรื่องเมืองน่าอยู่นั้น ชุมชนใด

ต้องการสิ่งอ�านวยความสะดวก หรือสาธารณูปโภค-สาธารณูปการใด ท้องถิ่นนั้นก็จะต้องจ่ายเพื่อความสะดวก

สบายเหล่านั้น 

 สรุปได้ว่าการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ต้องประกอบไปด้วยกลไกระดับประเทศ กลไกระดับ

กระทรวงทบวงกรม กลไกระดับท้องถิ่นมีการก�าหนดนโยบายวัสัยทัศน์ มีองค์กรเข้ามาบริหารจัดการ และการ

ระดมทรัพยากรณ์เพื่อน�าไปสู่การพัฒนา ๕๖๙

๕. การพัฒนาเมืองด้วยหลักธรรมนูญ ๙ ดี
 สงัคมประเทศใด มีผูน้�าและการปกครองมีธรรมาภบิาล สงัคมประเทศนัน้จะเข้มแขง็มัน่คง ประชาชน

เป็นสุขร่วมกัน ดังนั้น การเปิดแนวคิดกองทุนหมู่บ้านพึ่งพาตัวเอง กองทุนหมู่บ้านคุณธรรม กองทุนหมู่บ้านพึ่งพา

ตัวเองรูปแบบใหม่ ตามกรอบคิดของศูนย์คุณธรรม น่าได้รับการสนับสนุนยิ่งจากทุกฝ่าย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ศูนย์คุณ

ธรรมฯ วางเป้าหมายขับเคลื่อนสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม โดยผ่านกลไกจังหวัดคุณธรรม ซึ่งเริ่มน�าร่องใน ๔ 

จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ ราชบุรี พิจิตร และพัทลุง และในปี ๒๕๖๐ จะขยายอีก ๙ จังหวัด 

 ดีที่ ๑ เป็นคนดี ด้วยการส่งเสริมให้เคารพกฎกติกา ปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

ให้คนในชุมชนแสดงออกถึงการตอบแทนผู้มีพระคุณและบ้านเกิด รวมถึงสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมส�าคัญ

ทางศาสนาเพื่อสร้างจิตส�านึกให้ทุกครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดี 

 ดีที่ ๒ มีปัญญาดี ด้วยการอาศัยความร่วมมือ และยึดหลักบ้าน วัด และหน่วยงานของทางราชการ

ในการสร้างการเรยีนรูแ้ละน�าภมูปัิญญาในถิน่มาสร้างอาชพีให้กบัชาวบ้าน เช่นการรวมกลุม่วสิาหกจิชมุชนทอผ้า

ไหม เป็นต้น 

 ดีที่ ๓ รายได้สมดุล ด้วยการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยการกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้วยการน�าแนวทางการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ

ราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีการน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

 ดีที่ ๔ สุขภาพดี ด้วยการร่วมมือจากหน่วยงานราชการและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล และ

ได้จัดตั้งชมรมออกก�าลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงเพื่อการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 

 ดีที่ ๕ สิ่งแวดล้อมดี ผ่านนโยบาย ๓ ส่วน ได้แก่ กระบวนการต้นน�้า คือการท�าให้ชาวบ้านมีความ

รู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กระบวนการกลางน�้า คือเริ่มจากการท�าความสะอาดในบ้านของ

ตนเอง การจัดตั้งกลุ่มสมาชิกรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน และกระบวนการปลายน�้า ด้วยการพัฒนาอาชีพ

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นต้น 

 ดทีี ่๖ สงัคมด ีการส่งเสรมิให้ทกุคนในหมูบ้่านได้ดแูลลูกหลานอย่างใกล้ชิด เพ่ือสร้างครอบครัวอบอุ่น 

ท้ังการเข้าวัดท�าบุญร่วมกันของคนในครอบครัว การสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อย

อาศัย มีความสมัครสมานสามัคคี และรักษากฎวินัยของหมู่บ้านอย่างเข้มแข็ง 

๕๐๐

 ๕๖๙ ตุลย์ ณ ราชด�าเนิน. ธรรมนูญ ๙ ดี บุรีรัมย์. แหล่งที่มา http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=turobfpivxdo-

reewturmu9bpto=&sectioned=turnee5rpto=&day=twpbee5tmhdpuzb3tke9pq [๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙]
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 ดีที่ ๗ หลุดพ้นอาชญากรรม จัดให้มีการเวรยามหมู่บ้าน คอยออกตรวจพื้นที่เสี่ยงทุกวัน และการ

ป้องกันยาเสพติด จัดอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด โดยการร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ต�ารวจ และสาธารณสุขให้มี

การสุ่มตรวจสารเสพติดในวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้านทุก ๑๕ วัน 

 ดทีี ่๘ การจดัตัง้กองทนุพึง่พาตนเอง คอืการจดัตัง้กองทนุของหมูบ้่าน มาจากทนุต่างๆ ทีม่ใีนหมูบ้่าน

โดยให้ทุกคนในหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในกองทุนเพื่อความโปร่งใส และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนใน

หมู่บ้านให้มีความสามารถในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองและดีสุดท้าย 

 ดทีี ่๙ การสร้างความเข้มแขง็ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึง่มีบทบาทส�าคัญในการช่วยงานในหมู่บ้าน

เพื่อให้เกิดการพัฒนา โดยให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างสูงที่สุด เช่นการจัดท�าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ�าทุก

เดือน ทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อน�าเงินมาพัฒนาชุมชนหรือเข้ากองทุนพึ่งพาเป็นต้น (ชมรมรักในหลวง.๒๕๕๘)

 สรปุได้ว่าการพฒันาเมืองด้วยหลกัธรรมนญู ๙ ด ีคือ การเสรมิสร้างให้คนคนด ีการสร้างปัญญาด ีการ

สร้างรายได้ที่สมดุล การสร้างสุขภาพดี การสร้างสิ่งแวดล้อมดี การสร้างสังคมดี การหลุดพ้นอาชญากรรม การจัด

ตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง การสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการหมู่บ้าน
 

๖. กรณีตัวอย่างธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดีสู่การพัฒนาเมืองบุรีรัมย์อย่างยั่งยืน
 Buriram Case Management Model (BCM Model) ซึง่เป็นคู่มือการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านเพ่ือให้ 

จ.บุรีรัมย์ มุ่งสู่การเป็น จังหวัดคุณธรรมแนวคิด BCM Model เริ่มตั้งแต่สมัยที่ผู้ว่าราชการจังหวัด เสรี ศรีหะไตร 

รับราชการที่ จ.พัทลุง และสมัครใจเข้าโครงการต้นแบบ “จังหวัดคุณธรรม” เมื่อปี ๒๕๕๗ ได้จัดท�า คู่มือ PCM 

Model “พทัลงุโมเดล” หรอื Patthalung Case Management Model : ตัวแบบระบบการบริหารจัดการรายกรณี 

โดยใช้ชื่อว่า หัวใจการวางแผน “ฉบับขวัญใจชาวบ้าน PCM Model” ถือเป็นสมบัติสาธารณะที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

หรอืผูส้นใจสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้โดยอสิระ เพ่ือช่วยกนัพัฒนาหรือเตมิเตม็ให้เป็นตวัแบบท่ีมีมาตรฐานและ

เกิดประโยชน์ต่อการจัดท�าแผนพัฒนาที่มีคุณภาพ โดยผู้ใช้สามารถศึกษารายละเอียดการใช้ PCM Model 

อย่างลกึซึง้เพ่ิมเตมิได้จากคูมื่อ PCM Model ‘กล่องดวงใจการวางแผนเชงิยทุธศาสตร์’ ทีไ่ด้จดัท�าขึน้อกีฉบบัหนึง่” 

ในเดือน มิ.ย. ๒๕๕๗ ผู้ว่าฯ เสรี ศรีหะไตร ได้ย้ายมารับราชการที่ จ.บุรีรัมย์ จึงน�ามาขยายผลให้เป็นรูปธรรมด้วย

การจัดท�าโครงการ “พลายบุรีรัมย์ สันติสุข ๙ ดี” โดยใช้ BCM Model เป็นคู่มือการด�าเนินโครงการ การท�า

โครงการนี้เชื่อว่า ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาประเทศ ได้แก่ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ปัญหาด้านสุขภาพ 

ปัญหาด้านการศกึษา ปัญหาความยากจน ปัญหาทรพัยากรธรรมชาต ิปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา

ความแตกแยกของคนในชาต ิฯลฯ สามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมูบ้่านและชมุชน 

แนวคิดนี้ส่วนนี้สอดคลองกับทางราชการที่ได้จัดตั้งองค์กรเพ่ือท�าหน้าที่สนองต่อนโยบายของรัฐบาลและรับผิด

ชอบการท�ากิจกรรม ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และชุมชนเมือง (กชช.) ดังนั้น การแก้ไขปัญหาที่ตรงกับ

บริบทของแต่ละสังคมต้องมุ่ง “สร้างความเข้มแข็งให้กรรมการหมู่บ้านและชุมชนเมือง” และเป็นท่ีมาของ “ดท่ีี ๙ 

สร้างความเข้มแขง็คณะกรรมการหมูบ้่าน/ชมุชนเมอืง” จากการระดมความคดิของประชาชน ได้ก�าหนดคณุสมบตัิ

ส�าคัญของกรรมการหมู่บ้าน ๒ ประการ คือ เสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และไม่มีความมุ่งหวัง

ทีจ่ะเข้าสูต่�าแหน่งทางการเมือง สามารถสรปุความดทีีต้่องท�าและไม่ท�ารวมเป็นธรรมนญู ๙๙ ข้อ สามารถจดักลุม่

ได้ ๙ ความดี จึงเป็นที่มาของ “สันติสุข ๙ ดี” ประกอบกันเป็นช้างพลายบุรีรัมย์ ดังนี้ ๕๗๐

 ๕๗๐ วีรวิท คงศักดิ์. พล.อ.อ. พลายบุรีรัมย์ "สันติสุข ๙ ดี". แหล่งที่มา http://www.posttoday.com/social/think/391080.

[๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙]
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 ดีที่ ๑ เป็นคนดี – เสมือน “หัวใจช้าง”

 ดีที่ ๒ มีปัญญา – เป็น “สมองช้าง”

 ดีที่ ๓ รายได้สมดุล – เป็น “งวงช้าง”

 ดีที่ ๔ สุขภาพแข็งแรง – เป็น “ล�าตัวช้าง”

 ดีที่ ๕ สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ – เป็น “หางช้าง”

 ดีที่ ๖ สังคมอบอุ่น – เป็น “หลังช้าง”

 ดีที่ ๗ หลุดพ้นอาชญากรรม – เป็น “งาช้าง”

 ดีที่ ๘ กองทุนพึ่งพาตนเอง – เป็น “ท้องช้าง”

 ดีที่ ๙ สร้างความเข้มแข็งกรรมการหมู่บ้าน – เป็น “ขาช้าง” หรือฐานรากของจังหวัด

ภาพประกอบที่ ๑ มาจาก. https://sites.google.com/site/pokkrongburiram/home/hna-hlak/

buriramy-santisukh 

 การมีส่วนร่วมในการกันแสวงหา “ความดี” ที่คนบุรีรัมย์จะยึดถือปฏิบัติแล้ว ปัญหาที่ตามมา คือ 

“ท�าอย่างไรจึงจะมีการน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” ซึ่งค�าตอบ คือ ต้องสร้าง “ความเชื่อ” เพื่อให้ยึดถือจนเป็น 

“วิถีชีวิต”ความเชื่อแรก เกิดขึ้นจากการค้นหาในประวัติศาสตร์พบว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เคยมาตั้งทัพเพื่อปราบปรามข้าศึกศัตรู จึงได้น�าจุดนี้มารณรงค์ให้คนบุรีรัมย์

ตระหนักว่า “เป็นลูกหลานของรัชกาลที่ ๑ ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประพฤติตนเป็น

คนดี” พร้อมกับสร้างพระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ เพื่อเป็นที่สักการะของคนบุรีรัมย์ ความเชื่อที่สอง รณรงค์ให้

คนบรุรีมัย์ค�านงึถงึการ “สร้างอนาคตทีดี่ให้กบัลกูหลาน” ด้วยการยดึมัน่ปฏิบตัตินตาม “ธรรมนญูหมูบ้่านสนัตสิขุ 

๙ ดี” ที่ทุกคนร่วมกันคิดจากปัญหาที่เคยเกิดขึ้น โดยเช่ือว่า “ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี เป็นคัมภีร์สร้าง

อนาคตที่ดีให้ลูกหลาน ไม่ใช่กฎหมาย แต่เป็นเครื่องมือส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ เป็นหลัก

จริยศาสตร์ จารีตประเพณีที่ต้องปฏิบัติสืบเนื่องไปอย่างยั่งยืนและเป็นสัญญาประชาคมที่ทุกคน ทั้งภาคราชการ 

๕๐๒

พลายบุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ/เอกชน และประชาชน จะต้องประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด” ความ

เชื่อที่สาม สืบเนื่องจากคนบุรีรัมย์มีความเชื่อในบาปบุญคุณโทษเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว จึงมีการสร้างศาลธรรมนูญ

ประจ�าหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิญาณตนเป็นคนดียึดมั่นในธรรมนูญหมู่บ้าน และส�านึกผิดขอขมาลาโทษ

เมือ่ประพฤตตินฝ่าฝืนธรรมนญูหมูบ้่าน พร้อมกับให้สัญญาว่าจะไม่กระท�าเช่นนัน้อีก ในด้านกจิกรรมร่วมกนั คณะ

กรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นแกนกลางในการร่วมกันปรึกษาหารือหาหนทางแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านร่วมกัน และ

จดัท�าแผนการปฏิบตักิารตามหลกัพฒันาคุณภาพด้วยวงจรเดมมิง่ (PDCA) ได้แก่ การวางแผน ทดลองปฏิบตั ิตรวจ

สอบประเมินผล และจัดท�ามาตรฐานการปฏิบัติ ๙ เดือนของการเริ่มโครงการได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน 

จ.บุรีรัมย์ กว่า ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน จาก ๒,๕๔๖ หมู่บ้าน ได้รับการประเมินผลความก้าวหน้าในระดับเป็นที่น่าพอใจ 

และจะด�าเนินการขยายผลต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเสริมสร้างคุณธรรมความดีอย่างยั่งยืนทั่วทั้งจังหวัด 

การเปล่ียนแปลงทีเ่หน็ได้อย่างชดัเจน คอื หลายหมูบ้่านเลกิประเพณเีลีย้งสรุาและเล่นการพนนัในงานศพ เด็กแว้น

ที่เคยขับข่ีมอเตอร์ไซค์สร้างความร�าคาญให้ชาวบ้าน เปลี่ยนพฤติกรรมมาช่วยเป็นอาสาสมัครคุ้มครองหมู่บ้าน 

พ่อแม่หันมาเอาใจใส่กับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชนร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ส.ค. ๒๕๕๘ จ.บุรีรัมย์ 

ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ “บุรีรัมย์เมืองสันติสุข ๙ ดี” 

ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ได้น�าเสนอและพาชมหมู่บ้านท่ีผ่านการประเมินในระดับ “ต้นแบบ” 

ที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ ๕๗๑

 ดีที่ ๑ “เป็นคนดี” บ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์

 ดีที่ ๒ “มีปัญญา” บ้านโนนส�าราญ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

 ดีที่ ๓ “รายได้สมดุล” บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

 ดีที่ ๔ “สุขภาพแข็งแรง” บ้านโนนสมบูรณ์ ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 ดีที่ ๕ “สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์” บ้านระเบิกขาม ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

 ดีที่ ๖ “สังคมอบอุ่น” บ้านโปรงตึกพัฒนา ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

 ดีที่ ๗ “หลุดพ้นอาชญากรรม” บ้านเจริญสุข ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

 ดีที่ ๘ “จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง” บ้านสนวนนอก ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

 ดทีี ่๙ “สร้างความเข้มแขง็คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง” บ้านโคกพลวง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง 

จ.บุรีรัมย์

 การพัฒนาชุมชนให้มีคุณธรรมเป็นเรื่องที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง คนบุรีรัมย์ได้เริ่มปฏิรูปตนเอง

แล้ว ด้านหน่วยงานของรัฐจะให้การสนับสนุนโครงการนี้จนบรรลุเป้าหมาย “จังหวัดคุณธรรม” อย่างยั่งยืน

๗. บทสรุป
 ธรรมนูญหมู่บ้านจัดท�าขึ้นไว้เพื่อเป็นการบังคับใช้ในระดับหมู่บ้านเพื่อเป็นการจัดระเบียบสังคม และ

เป็นการสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาของสังคมระดบัหมูบ้่าน โดยเป็นการปฏบิติัให้สอดคล้องกบัวฒันธรรม จารตี

ประเพณ ีและไม่ขดัต่อกฎหมาย มสีาระส�าคญัเพือ่ให้บรรลุวตัถปุระสงค์ร่วมกันของราษฎรในหมู่บ้าน ในการธ�ารง

รกัษาไว้ซ่ึงความสงบเรยีบร้อยของสงัคม การท�านบุ�ารงุรกัษาศาสนา การยดึถอืระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

๕๐๓

 ๕๗๑ พลายบุรีรัมย์. แหล่งที่มา http://www.buriram.go.th/bru/. [๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙]
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ชมรมรักในหลวง. ธรรมนูญ “๙ ดี” ที่บุรีรัมย์ สูตรสะท้อนความส�าเร็จ ตามแนวพระราชด�าริในหลวง ใช้หลัก

 คณุธรรมจรยิธรรมน�าทาง. แหล่งทีม่า http://welovethaiking.com/blog/. [๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙]
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The Concept of Happiness in Buddhism in Accordance with Somdej 

Phrabhuddhaghosajarn (P.A.Payutto)
 

Assoc.Prof. Vician Chabutrbuntarik *

 Assoc.Prof. Dr.Ekkachat Jarumetheechon **

1. Introduction
 On the occasion of the Phrabrahmagunabhorn (P.A.Payutto) has been appointed in 

the higher rank of the Sangha Council in Buddhism as Somdej Phra Buddhaghosajarn on the 

fifth day of December, 2016. I would like to present his bibliography and the important works 

belonging to him in order to spread for the public in English version with the highest respect. 

The central point of the study is what the Buddhist Happiness in accordance with Somdej 

Phrabuddhaghosajarn (P.A. Payutto) whose teaching and writing works influence to the ethical 

spirituality of the society. So Somdej Phrabuddhaghosajarn (P.A.Payutto) is here analytical study 

in both his bibliography and writing works. The result of the study is that I present, is to know 

and to spread the preaching to the public in order to be useful for all interested persons, be-

cause his teaching is ethical spirituality which is suitable for happiness in practical daily life.

A. Life and His Works
 First, I would show his bibliography and prominent works of happiness as well as his 

importance in order to be considered that who is he? What does he do? And how his teaching 

and writing works are useful for society, especially the preaching and writing works regarding 

happiness in Buddhism? His bibliography in childhood and monkhood as well as the role of 

preaching the Buddha’s sermons to society would be indicated here.

 Somdej Phrabuddhaghosajarn (P.A.Payutto) is a famous monk as long as he was young 

one with his sharp intellect and works hard continuously. His writing works are not only Buddhist 

field subject, but also the others. He relates the Buddhist studies to various subjects as well. 

In the rank of Thai monk council he also has been appointed as the higher monk, but the real 

role belonging to him is independent technician in Buddhist studies and has been well known 

for a long time.

 * Lecturer at Buriram Buddhist College.
 ** Acting Directerof Graduate Studies at Buriram Buddhist College.
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 His origin name is Prayuth and surname is Aryangkoor. He was been in January 12, 

1938 at Sriprachanta district, Supanburi province. Later he had been ordained as novice when 

he was 13 years old (May 10, 1951)

 He studied religions course in the first monastery and in 1953 he has gone to Bangkok

and stayed in Wat Prapiren monastery and continued more his studies both Dhamma and Pali 

courses and has passed the ninth grade of Pali in ecclesiastical examination while he was novice, 

and later he has roped for the monk by the king patronages as royal ordainer in the emerald 

Buddha monastery in July 14, 1961 and also graduated as bachelor of Art in Buddhist Studies 

degree with the first class honor of Mahachulalongkornrajavidyalaya University in 1962 and also 

has passed the special secondary school teacher diploma in education

B. The honors degree he accepted
 Beside the degree of the education as said Somdej Phrabuddhaghosajarn (P.A.Payutto) 

has got the honor degree of the University as follow :     

 Ph.D. (Honors) in Buddhist Studies Study of Mahachulalongkornrajavid yalaya University in 1982

 Ph.D. (Honor) in Philosophy of Dhammasat University in 1986

 Ph.D.(Honors) in Curriculum and Teaching of Silpakorn University in 1989

 Ph.D.(Honor) in Teaching Education of Kasetsart University in 1990

 Ph.D.(Honor) in Arts of Chulalongkorn University in 1991

 Ph.D.(Honor) in Linguistics of Mahidol University in 1991

 Ph.D.(Honor) in Educational Philosophy of Srinagarintaravirote University in 1993 

 Ph.D.(Honor) in Education of Ramkamheang University in 1996

 D.Ed.(Honor) from Songkhla University in 1997

 Tipitakacharya (Honor) of Nava Nalanda Mahavihar, Bihar, India in 1998 (The data of 1999)

C. His post, the certificates and prides he accepted 
 During 1972-1976 he had taken post of vice registrar of Mahachulalongkornrajavidya-

laya University and also was the lecturer on Buddhism in MCU. For more than twenty years. 

 The honor certificates and prizes have been received are as follows :  

 The honor certificate for the Buddhist benefit persons in bicentenary years (200) 

celebration of Bangkok

 The prize of Bangkok bank foundation for the essay uniting work of the first class for 

the Buddhist writing work on Buddhadhamma in 1982

 The prize of UNESCO in Education for peace in 1994    

 Mahidolvaranusorn prize in 1989       

๕๐๖
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 The prize of the benefit person for education in 20 years of the faculty of Education 

Science, Kasetsart University in 1989       

 -Silver Sankhla of the honor relation of Humanity in the branch of the Buddhist 

preaching in 1989

 -The honor certificate of the cultural senate committee of the national committee 

1990 (The data of 1989)

D. The virtue ranks of Sangha (priest)      

 - Received the common virtue rank of Sangha (priest’s council) at Phra 

Srivisutthimoli in 1969.

 - Received the second higher virtue rank of Sangha (priest’s council) at Phra 

Rajamuni in 1973.

 - Received the third higher virtue rank of Sangha (priest’s council) at Phra Depvedi 

in 1987

 - Received the fourth higher virtue rank of Sangha (priest’s council) at Phra 

Dhammapitaka in 1993. 

 - Received the fifth higher virtue rank of Sangha (priest’s council) at Phra 

Brahmagunabhorn in 2000.

 - Received the sixth higher virtue rank of Sangha (priest’s council) at Somdej 

Phrabhuddhaghosajarn in 2016.

2. The meaning of happiness according to Somdej Phrabhuddhaghosajarn 
(P.A.Payutto)

 Dictionary of Buddhism, composed by Somdej Phrabhuddhaghosajarn (P.A.Payutto) 

defines that happiness is easy; joy; comfort and pleasure. He divides happiness as two kinds 

physical and mental happiness. In Buddhadhamma, the text book belonging to him explains 

the state of happiness that is important for the Buddhist practice. He says more ever that the 

merit is same with happiness and again the Buddha said that in the mind practicing, the man 

who has been attained happiness only can reach concentration and meditation which is the 

state of Jhana (absorption) and then after that his mind can attain the highest happiness called 

Nibbana.

 Somdej Phrabhuddhaghosajarn (P.A.Payutto) says in Buddhadhamma that there are 

there levels of happiness are as follows :

 a. Kamasukha (The sensual happiness) occurring from the outside factor by eyes, ears, 

noses, body and mind with form, sound, smell, taste and touch, is the basic happiness.
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 b. Jhanasukha (absorption happiness) is the higher than sensual happiness. This state 

is soft and occurs from mind peacefulness. The states of Jhana are eight and happiness depends 

on each state of Jhana.

 c. Nibbanasukha (extinguishing happiness) is the highest happiness in Buddhism. 

It is sustainable happiness and not be changed called amatasukha (immortal) or the supreme 

happiness which is the happiness of noble man.

3. The process of his developing happiness for the people
 Somdej Phrabhuddhaghosajarn (P.A.Payutto) starts the process to develop happiness 

for the people by preaching his teaching regarding happiness to the public were he is invited 

to the monk and laymen for along time while he also spreads the valued writing works to the 

public continuously since he has graduated in 1962.

 His preaching and writing works are generally accepted by the people especially the 

educated persons both monks and laymen including the foreigners and his works can be applied 

in morality and ethics which are concerned happiness of human lives.

4. The result of works for happiness belonging to Somdej Phrabuddha- 
ghosajarn (P.A.Payutto) 
 It is said that for his long life he dedicates to Buddhism in order to spread happiness 

to amount of people as much as possible. We can say that Somdej Phrabuddhaghosajarn 

(P.A.Payutto) is the nice jewel of Buddhism. His teaching regarding happiness can be applied in 

various subjects such as education, political science, economics, business, social science and 

different natural sciences. That man who absorbs his teaching becomes good man, good con-

ductor and attains happiness. It is not easy to be accounted that how many people who are 

converted by his teaching to be happy in their lives, but we can say that his works spread over 

many people, and can be seen with the number of the honor degrees and prizes he received 

for time to time

 The process, as it is noticed, of developing for happiness is made by Somdej Phrabud-

dhaghosajarn (P.A.Payutto) can be concluded consequently as following :   

 1) teaching in the classroom       

 2) writing works for the public       

 3) preaching the monk and layman in the monastery’s hall and in other places where 

he is invited to preach         

 4) lecture on the topics of Dhamma by the radio and television   

 5) shows himself as to be good character and be respected as well as be loved. 

๕๐๘
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 All of these are practical sample belonging to him as long as he is in monkhood since 

1951 until nowadays.

5. The writing works concerning happiness composed by Somdej 
Phrabuddhaghosajarn (P.A.Payutto) 
 The ten selected works are the principles of the study in discussion, are the Buddhist 

writing works belong to Somdej Phrabuddhaghosajarn (P.A.Payutto) regarding to happiness in 

Buddhism. They have been published and several of them contain more than one thousand 

pages. The writings as said are as follows (All of them are translated from Thai version) : 

The Writing Work No. 1 572        

 It is the book named “Buddhadhamma” containing of 1,145 pages and it also becomes 

valuable reference book among Buddhist writings. It contains the principle of wide variety of 

Dhamma and it is to be said that it covers the essence of Buddhist studies as appears in Tripitaka 

: Suttanta, Vinaya and Abhidhamma for 84,000 items or Dhammakhantha.

 In the Buddhadhamma context, regarding the happiness, it appears in between the 

pages of 529-565. Somdej Phrabuddhaghosajarn (P.A.Payutto) explains about happiness in three 

levels are as below : 

 Kamasukha or sensual happiness which is pleasure occurring by the eyes, ears, noses, 

tongue and body. It is basic happiness of lives for the common people.

 Jhanasukha or absorption happiness is the higher than kamasukha happiness. It occurs 

from concentration and meditation of mind respectively. This state happiness is the fulfillment 

of mind and keeps peace.

 Nibbanasukha is the highest happiness. It derived from the purred mind and consists 

of the highest wisdom which is the noble happiness or the supreme happiness.

 Somdej Phrabuddhaghosajarn (P.A.Payutto) concludes that happiness is the goal of 

the Buddhism and can be attained by practicing to the Buddha’s sermons which depends on 

the bliss, not misery. Those who want to know more can seek for such as the said pages. 

 In the case of sexual happiness, he divided the happiness as three levels. They are 

rough happiness, good happiness and excellence happiness. The rough happiness is gentle sex-

ual attainment. The gentle happiness guarantees that limited area of happiness lesser than the 

merit and moral behaviors. The good happiness is moral sexuality, but far away from the soft 

happiness. In this state, the sexual man knows what is it, not be voluptuous by consciousness.

 The excellent happiness is the supreme happiness which derives the peaceful and 

 572 See Phra Bhahmagunabhorn (P.A.Payutto), Buddhadhamma (1996) p.529-565.



510 511รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

pure mind as well as the supreme wisdom. It is the top of happiness. Those who consist of this 

happiness are the nobles persons, reaching to Arahantship which is the highest state of mind 

called Nibbanasukha.

Writing Work No. 2 573

 It is the book named “The Method of Thinking According to the Principles of Buddhad-

hamma”. Somdej Phrabuddhaghosajarn (P.A.Payutto) explains the method of various thinking 

in accordance with the principles of Buddhadhamma (Yonisomanasikara) in order to spending 

of life correctly. This writing work is reprinted as the ninth in 2,008 consisting of 164 pages. The 

essence of this book say the method of Buddhist thinking leading to happiness as it appears in 

the pages of 120-122 (Thai version) that Buddha teaches the way of happiness with spending 

money. On the selected pages it is said that the Buddha divided the people who are admitted 

in sensuality as the ten kinds and also separated as four groups are as follows: 

 Group A : Seeking for and getting the property incorrectly. This groups can be again 

divided as three kinds as the following :       

 1. Some ones seek for and get the money in correct way. They have got the money, 

but do not feed themselves as happy and also do not give the others as well as do not make 

goodness for them with that money. These persons are blamed three ways.   

 2. Some ones seek for and get the money in correct way. They have got the money 

and feed themselves as happy, but they do not give to the others and do not merit. These 

are blamed in two ways, but are blessed in one way.     

 3.Some ones seek for and get the money in correct way, they have got the money 

and feed themselves as happy and also have given to the others and do not make good with 

that money. They would be blamed in one way and blessed in two ways.

 Group B: Seeking for and getting for the money in both correctly and incorrectly

 4. Some ones seek for money both correct and incorrect ways. They have got money 

in correct way, but do not feed themselves as happy and do not give to the others as well as 

do not spend that money for doing merit. They should be blamed in three ways and blessed 

in one way.

 5. Some ones seek for and earn money in both correct and incorrect ways, they have 

got money in correct way and feed own selves as happy but they do not give it to the other 

and also do not spend that money for doing merit. They would be blamed in two ways and be 

๕๑๐

 573 See Phra Brahmagunabhorn (P.A.Payutto), The Method of Thinking according to the principle of 

Buddhadhamma, (2008). p.120-122.
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blessed in two ways too.          

 6. Some ones seek for and earn money in both correct and incorrect ways. Whenever 

they have got money in correct way and feed own selves as happy. They give it to the others 

and spend that money for merit. They would be blamed in one way and blessed in three ways.

 Group C : Seeking for and getting of money correctly    

 7. Some ones seek for and get money correctly they have got money correctly. They 

do not feed own selves as happy. They do not give it to the others and do not spend that 

money for merit. They should be blamed in three ways and blessed in one way.  

 8. Some ones seek for and get money in correct ways. They have got the money and 

feed own selves as happy, but do not give to the others and also do not spend that money 

for merit. They are blamed in one way and blessed in two way.    

 9. Some ones seek for and get money in correct way. They have got money and 

feed own selves as happy. They give that money to the other and spend that money for merit, 

but they still are voluptuous and spend that money without wisdom and not see the offence 

as well as have not wisdom to spend in order to be independent and boss of that properties. 

They should be blessed in three ways and should be blamed in one way.

 Group D : The special group

 The special group : earning money correct way and spending it for suitability with 

consciousness and independent mind.       

 10. Some ones seek for and get money in correct way. They have got the money and 

feed own selves as happy and give it to the others. They spend that for merit. They are not 

voluptuous. They spend that money with their conscious, and they know the right and wrong 

ways, they also use their wisdom and make themselves to be free and boss of the money. 

They are not blamed and blessed in the four ways.

The Writing Work No. 3 574

 It is the book named “From Happiness in Home to Social Peace” (The sermon on 

peaching in 2001). This writing work belong to Somdej Phrabuddhaghosajarn (P.A.Payutto), he 

speaks of loving and generosity (Piya and Metta) derive from home first. The relative persons in 

home are loved and generous to each others. Loving of the parent is sustainable. He said more 

that according to Buddhism happiness can be divided as two kinds which are as follows:  

 The first kind of love is to be taken as their happy. Those who can support for 

 574 See Phra Brahmagunabhorn (P.A.Payutto), From Happiness in Home to Social Peace, (2001) p.7-9.
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happiness and satisfaction become happy. This kind of happiness is one kind of love which 

planty. The second kind of love is that wish other persons as happy. The parent’s loving is the 

second that is wished happiness for their children.      

  Somdej Phrabuddhaghosajarn said again that happiness of parent is wished the 

children to be happy and work for them in various ways and also give them happiness. He says 

again that “the first kind of love is focus of happiness to own selves whenever they cannot 

help us, they are aboring and dismissing them away while the second love is that wishing them 

to be happy whenever they find the difficulty and suffering, we are pity and wish to help them 

from such as misery” (pages 7-9). We see that happiness at home can be extended to wide 

world in society. It is the first step, and then it will be started to the second which is enlarged 

to the society far away.

Writing Work No. 4 575

 It is the book named “Buddhism and World Business”. This work indicates that Bud-

dhism is suitable for economic aspects. It is conversation between Somdej Phrabuddhagho-

sajarn (P.A.Payutto) and Mr.Laurens Van Den Muyjen Burg, the Denish newspepernist and the 

writer in June 9, 2000 regarding Buddhist economics.     

  On this work Somdej Phrabuddhaghosajarn (P.A.Payutto) speaks of two kinds of 

happiness. They are happiness depending on world variety of outside factors and happiness 

depending on inside factors. The businessman or the other persons are happy in sensation 

of five as form, sound, smell, taste and contact senses. This happiness depends on the other 

factors. If they want more happiness they must increase such factors more and more, so it is 

that more racing and more quarrels have happened and happiness lost suddenly. This kind of 

happiness cannot be solved the human’s problems or fulfilled the human needs.  

  Somdej Phrabuddhaghosajarn (P.A.Payutto) say that “the method of solving the 

problems is help the man to be happy by himself. If the man can be higher happy and then 

he can be happy with the other persons and the environment. This kind of happiness can be 

achieved by depending on the other things”.

The Writing Work No. 5 576

 It is the book named “The Concept of Happiness in Bunya and Barmi (the merit 

and its accumulation)”. The words said above is the part of preaching in his teaching which 

is concerned Buddhist happiness. Somdej Phrabuddhaghosajarn (P.A.Payutto) says about the 

๕๑๒

 575 See Phra Brahmagunabhorn (P.A.Payutto), Buddhism and World Business” (2009) p.11-13.

 576 See Phra Brahmagunabhorn (P.A.Payutto), The Concept of Happiness in Punya and Barmi (the merit and 

its accumulation), (2005) p.89.
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Bunya and the merit that both of them are the name of happiness, because it bring happiness 

to the man who practices, we can say that merit or Bunya accumulated much more becomes 

as Barmi which brings him happiness. So the name of Bunya is the name of happiness as the 

Buddha said (in Pali version) that “O Bhikkhu Sukkhassetam Athivacanam : Bunya and Happiness 

are the same one. It brings man happiness.      

 The word “Bunya” is the name of happiness which is wishing, wanting, loving and the 

satisfaction. He more says that the principle of merit here are concluded in the three actions : 

giving, precept and mind developing. Giving is divided as two kinds which are giving for helping 

and giving for paying to the merit-valued persons. Two kinds of giving are called “Dana”. Dana 

is the first step to the other merits. Precepting is keeping the body and mind in the rule of ac-

tion which indicated by the Buddha. Mind developing is the third merit, leading to happiness, 

it means that the body and mind of human beings must be developed by themselves, That 

means mind must be controlled by know whenever the body acts and also knowing the mind 

thinking of in order to develop wisdom. So it is seen that the merit are supported by happiness.

The writing work No.6 577

 It is the book named “Dana is the Started Point of Merit” Somdej Phrabuddhaghosa-

jarn (P.A.Payutto) speaks of donation that donation bring happiness to both the givers and the 

receivers. It is related between one and the other which is different from that one has, but the 

other loses. It is divided happiness and merit. Those who have are happy and the lost ones are 

unhappy. Whenever both of them are happy, all worlds also are happy. The merit is a factor, 

bringing to happiness. It is actual that both the merit and happiness are the same one as the 

Buddha says (in Pali Version) that “Sukkhassetam Athivacanam : the word of Bunya is the name 

of happiness” as said in No.5

The Writing Work No. 7 578

 It is the book named “Democrat Creativiting for Happiness According to Buddhism” 

Somdej Phrabuddhaghosajarn (P.A.Payutto) says that the mind of human beings is developed 

step by step. Those who are not developed their minds are happy with what are having only. 

They think that I must take what I want. So I am happy. If I provide for the others, it is very lose 

for me and I am unhappy. Later if man has developed his mind, happiness will be increased. 

It is more. It is another kind of happiness which is better than before, that is happiness which 

is more softer than before, it is happiness of giving belonging to the merit men only.

 577 See Phra Brahmagunabhorn (P.A.Payutto), Dana (donation): The started point of merit, (2005) p.89.

 578 See Phra Brahmagunabhon (P.A.Payutto), Democratic creating for happiness according to Buddhism, (1993) p.84-85.
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The Writing Work No.8 579

 It is the book named “The New Era comes, Man’s Thinking must be advanced, and 

the development of ability to happiness must be changed by education”. Somdej Phrabud-

dhaghosajarn (P.A.Payutto) says that in this matter we come back to happiness again. Happiness 

can develop the ability of happiness, as said that the happiness advances for development 

of happiness from the first step to the second. That is the happiness responding the desire to 

take for happiness and to be wanted to know and respond knowledge cognition and wanting 

to do good. And then happiness occurred step by step respectively. So wanting to do good for 

human beings together, the happiness adds more as well.

The Writing Work No.9 580

  It is the book named “Family Happiness is Social Peace”. Somdej Phrabuddhaghosajarn

(P.A.Payutto) says that the quality of family is happy life, it can be seen four grades are as

follows: The first grade can be divided as various mention such as good health; without 

diseases, strong health, smart and long aged. The second grade is composted of that right 

occupation, properties, much money and untroubled with economy. The third grade is the 

social role such as social status, respected, ranked, posted, circles and accepted. It is very good 

that is be honor. The fourth grade is a warm family, pleasure, good relating family happiness, 

be loved with each one another, and yielded family. These factors are supported to happiness 

for the fourth grade.

Writing Work No.10 581

 It is the book named “For Community of Education and the Condition of Technical 

Circle”. Somdej Phrabuddhaghosajarn (P.A.Payutto) peaches that whenever real education move 

fore advance, than happiness will be developed follow. In every process of development, the 

happiness appears in every step of moving, which indicates that right development of man can 

be found happiness belong to the man whenever he can response the desire. If he want to know, 

the need of new knowledge occurs to him and then he can get happiness more again. So the 

scientist can do their search work for all day and all night without sensory happiness. They pay 

their interest to what they are doing and happy to do all time. (The fifth printing of 2543:24) 

๕๑๔

 579 See Phra Brahmagunabhorn (P.A.Payutto), New Era Comes, Man’s Thinking must be Changed; Education must 

Change the Ability of Happiness, (2005) p.41-42.

 580 See Phra Brahmagunabhorn (P.A.Payutto), Family Happiness is Social Peace, (2000) p.24 

 581 See Phra Bramagunabhorn (P.A.Payutto), For Community of Education and the Condition of Technical Circle, 

(2000) p.32-33
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Conclusion
 Somdej Phrabuddhaghosajarn (P.A.Payutto) was born in Sriprachanta district, Supunburi 

Province. He is with good knowledge and sharp intellectual as well as good character becomes 

the important person for both his family and the local place where he was born. He is not useful 

for the sangha council only but also for the wide world. It is not happy and proud for Supanburi 

people only but for all Buddhists and the others who have know him, and also regarded him 

as the nice jewel in Buddhism because of his works useful for the technician in Buddhism and 

the others who are interested in Buddhist study. 

 The writing works of happiness which are shown by Somdej Phrabuddhaghosajarn 

(P.A.Payutto) consist of the happiness in various way and they can be divided as different kinds 

are as follows :

 1. The book named “Buddhadhamma” mentions the three kinds of happiness which 

are kamasukha or the sensual happiness, Jhanasukha or the absorption happiness and the last 

one is nibbanasukha or the happiness of peaceful mind with wisdom and extinguishing of the 

passion, the highest goal of Buddhism.       

 2. The book named “The methods of thinking according to the principle of Buddhad-

hamma” is shown that according to principle of it people who have money and spend their 

money in various ways both correct and incorrect ways which are blamed and blessed. The 

last group is the special group that is suitable for practicing becomes the blessed one only. 

 3. The book named “Happiness in home to social peace”. It is shown that home is 

very good for society, the family is very important for everyone. Loving, good relation and peace 

in family bring man happiness.        

 4. The book named “Buddhism and world business”. It is shown that two kinds of 

happiness which are the outside factor and inside factor. The outside are of form, sound, smell, 

taste and touch, the sensual happiness which the precept meditation and wisdom are inside 

factors. The inside factors only can be solved the problems of happiness   

 5. The book named “Bunya and Barmi”. It is said that Bunya and Barmi are the same 

name which are source of happiness. The word “Bunya” means the merit or good actions. The 

man always makes goodness will be happy and the goodness is sufficiency accumulated as Barmi 

or the full merit. So both goodness and merit bring man happiness.    

 6. The book named “Dana is the first started point of merit, bringing happiness”. Dana 

or donation brings happiness to both the givers and receivers. It is the basic of Human relation. 

Whenever the givers and the receivers are happy, all world also are happy. The donation and 

merit are the same meaning which bring man happiness.     

 7. The book named “Democratic creativity for happiness”. It means that the mind 

of human being is be developed step by step and be accumulated as purred mind and then 
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become democratic mind which is independent and be sustainable happy 

 8. The book named “The new era comes, man’s thinking must be advanced that : 

Education change the development of ability of happiness. It is said that happiness can develop 

advances for development of happiness from the first step to the second and further more. 

 9. The book named “Family happiness is social peace”. Happiness can be divided 

as four grades. The first grade is mentioned of the good character the second is of the suitable 

occupation, the third is social status and the forth is warm family, all grade are supported man 

as to be happy in his life.         

 10. The book named “For community of education and the condition of technical 

environment”. This writing work is explained that the education moves for advance and then 

the happiness will be developed after. Because the happiness appears in every step of moving. 

So when ever education is developed the happiness also is developed surely.

 So we see that Somdej Phrabuddhaghosajarn (P.A.Payutto), the famous monk who 

become the important person, working very hard for Buddhism and the world is appointed in 

the second highest rank of Sangha as said, we may congraturate to him on this occasion.
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Buddhist ethics and oneself governing
 

Dr. Raccha Sindhukūt

 

Human beings

Who is the human?

 "The human condition is the one who called. Knowing yourself that is the potential 

to develop in different ways. Customers no limit human beings are valuable when they are 

stationary. but the quest and perseverance in doing what he believes. Somehow, though, it will 

fail." (Somparn Promta, 2538, page 124) 

 "The human condition is the one who called. Knowing yourself hat is the potential 

to develop in different ways. customers no limit Human beings are valuable when they are 

stationary. 

 But the quest and perseverance in doing what he believes. Somehow, though, it will 

fail" (The Dean Carpets, 2538, page 124)

 The content of the question, who is, in fact, a man? Human nature itself should be 

considered as a concept of the abstract imaginations about. If ones absolutely believe that they 

have to be different from other animals. They must try as their best to give the most reasonable 

answers how they themselves are different from other animals. In each era of human history, 

in habitat of different geographical areas around the world, human beings have been searching 

for the so-called answers. It was seen that we can understand that who is the man with the 

studying of knowledge from modern scientific disciplines, including the contents of religion, 

philosophy, natural science and social science. 

The definition and concept of the human beings  
 Humans began to move into the consciousness of themselves when they asked 

themselves who are we or what exactly are we. Firstly, they seem to be the simple questions 

that are followed by so many questions, for example, how were humans happened? Where did 

they come from? Later, it was the question concerning with the seriousness of the dead. To try 

to solve out those questions were appeared that prehistoric man discovered the various tales 

known as fairy tales, the question about the existence of mankind which appeared within those 

fairy tales become to be the larger questions, such as "how was the world going up?" (Julian 
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Huxley J. Bore Now Ski and Gerald Brary, James Fisher, 2547: 8) From the above mentioned 

questions, human tried to seek for various reasonable answers until they more understood the 

world, themselves and society. Their understandings reflected on the ways of lives of humanities 

later on.

 According to the questions such as who is a man? What is he composed of ? , some 

may think that they are the questions of contradictory or absurd questions. If we look carefully 

and with deliberation, it was seen that those questions are not only very deep, but reflect the 

development of human's intelligence and civilization also. The content of the question that 

who is a man etc., in fact, creates concept or a better understanding about the abstract images 

concerning with human nature itself. If humans believe that they themselves are differentiate 

from other animals, they have to seek for the answers to themselves that how are they differ-

entiate from other creatures beside the physical differences.

 Royal Institute dictionary, B.E. 2542, provides a meaning of the word "man" that man 

is known as the rational animal with high spirit. Such definition seems to have been influenced 

by the ideas resulting from Greek philosopher named Aristotle. In the first and the second 

definition, he pointed out 2 levels of human mind; rational part and irrational part which are 

highlighted by comparing the differences between animals and humans in intellectual activities. 

In the opinion of Aristotle, we can see that the level of human mind may indicate human nature 

in view of psychoanalysis. It was widely perceived that Sigmund Freud (Sigmund Freud, 2528: 

11-13) classified the spirit of man into three parts; Fluid (Id) a part of irrational ego (Ego), a part 

of Identity and a part of Super-ego (superego). Super-ego is a part consciousness or the section 

that contains the reason itself. About this topic, Freud has pointed out the process of human 

nature in accordance with the psychoanalysis that where there is any fluids (Id), there is an ego 

(Ego). His aim is to give the reason which is the mental level of a Super Ego (Superego), that is 

to say he needed Superego to overwhelm demand with unreasonable that is in the collective 

unconscious (Id), and required human had been freed from the power of the unconscious mind 

as far as human nature could do so. Humans must recognize the power of the unconscious 

mind that is in themselves in order to dominate and control it out. In fact, the ultimate aim of 

Freud is to want humans get the most knowledge about the truth.

  Ven. Pradhammapitaka (P.A. Payutto) (2543: 30, 32) has provide a meaning and nature 

of the man that "man is an animal who has to study a better life that is the life of the study. 

Human nature is an animal who either needs to be trained or needs to be educated and trained. 

๕๑๘
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According to his viewpoint, if human habitats an instinct only, it is not enough to survive. It is 

inasmuch unlike other animals, he emphasized the nature of man that human, the educated life, 

that is to continuously learn, practice and evolve, will be the sublime life called "the sublime 

life from the study," as the Buddha's diction that was continually reiterated that "Danto seṭtho 

manusesu" means among those men who were well trained were the sublime men. 

  Witaya Wisavetaya (2536: 55) has provide the definition of "human being" that "man 

is a living creature who is in the same category as animals. But man is higher than the animals 

in the sense that he not only has the intelligence to learn, has a religion and morality, but 

recognizes an aesthetic taste also.

 We can see that human is the curious animal, concentrates on the realistic, it is be-

cause he is an animal taking the brain, it is recognized that his curiosity, thinking and rationality 

are the special features of humanity. They become human conditions that make the differences 

from other animals. It is because of the so-called knowledge endowed with reason, humans can 

understand the world and life. Humans, moreover, can also completely provide the meanings, 

analyze, clarify and provide answers or problems. (Sitdhi Butintra, 2522: 4-5) 

 Therefore, the reasoning is an absolutely important for human beings, especially in 

the current social climate which is an extremely complex. The understanding for co-existence 

in society is needed to learn how to use the basic reasons in order to understand as the basic 

and then extends to learn about the humans in various aspects. These processes pay influence 

to the rational use of each human society. That is why, the learning process for a basic justifica-

tion is an imperative that humankind of every society has to learn. Although each society has 

different culture, beliefs or lifestyles. To know how to use the intelligences and ideas about the 

logical using of reason is determined as a very valuable heritage that is offered to the world by 

the ancient Greeks. And it is arranged to be the subject of philosophy. It is also recognized as 

the first system of the thought in the pursuit of knowledge and truth of humankinds. Reasoning, 

hence, is considered as a daily activity and is an very important tool in seeking for knowledge 

and truth of humans. The reasoning, therefore, is a distinctive feature that makes humans be 

different from normal animals

Philosophical viewpoint : Who is the man? 
  Terminology tells us to know that philosophy means precious knowledge or strikingly 

knowledge. Philosophy was originated from an old derivation of Greek " philos " and " sophia ",

philos means love , sophia means knowledge or wisdom, by definition, it means love in the 
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knowledge, or seek for the knowledge, the nature of truth (Metaphysics), goodness (Ethics) and 

beauty (Aesthetics). All of them are relevant to the humankind. Philosophy, therefore, is the 

matter directly concerning with human lives.

 According to philosophical viewpoint, description of the question "Who is the man? 

What is the human nature? was proposed as the key concepts by Sompal Promta (2538: 31-32) 

in 2 prominent academies of philosophy ; they are Materialism and Idealism, the first philosoph-

ical school believes that the man or human is a substance, while the second school believes 

that human is also an abstract component beside the substance, human abstract component is 

called mind. The first part is called "materialist" or " Materialism " and the second part is called 

"idealist" or "Idealism". 

  Materialism believes that only matter exists. Man has become a rough substance, his 

spirit is more fine, but it still is a substance as the of body. Spirit or mind is just a calling name 

along phenomenon or the complex process of substance which comprises us only. Materialist 

has the opinion that mind or spirit which is an abstract matter does not exist. (Sompal Promta, 

2538: 36) It is more proposed that since human is a substance, then after death nothing is re-

mained, there is no immortal spirit for rebirth in the next incarnation. The aim of life, therefore, 

is in this life. The so-called aim of life is happiness by which human can touch through the 5 

senses : eyes, ears, nose, tongue, body due to the life living. That is, happiness is for this lifetime 

only. (Suchitra Onkom, 2545: 29) Materialist, moreover, does not believe the human existence 

in reincarnation as well as virtue. The man, again, can be cut down to the smallest things with 

the scientific process. But he is still the matter. It may be said in other words, the man is a 

machine who very complexly works only. 

  According to idealism, idealists believe that human is somewhat more than matter. 

To try to make the understanding about the human nature through senses and reasons is too 

narrow and engine. The idealists believe that whenever we use the senses in order to know 

somewhat that is called "humankind", we will find two components; the first thing is the image 

of a man in the shape of substance, the second thing is the image of a man in the aspect of 

something beyond the substance. (Sompan Promta, 2538: 44) 

 The reason for the idealism that makes them believe that humans are something 

more than the substance called spirit or mind is that (Whit Wisawawet 2525: 55-58) human 

always has initiative which is something more than rocks or plants. Human takes continuously 

learning, then, he gets feeling and emotion, tries to learn the new things all the time as well 

๕๒๐
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as has the conflicted feelings. As widely known that human consists of two parts: the human 

body and mind, they cause the conflicted feelings while he does something wrong. In all, it is 

because human mind itself can touch somewhat called the moral, goodness or evil etc.

  For the reasons mentioned above, Idealism believes that humans are spiritual beings, 

even though they consist of both physical and mental elements, the physical elements or the 

bodies are concrete components or the substances which will be broken out over time. But their 

spirits that are no substances are the mortal and are the true identities of human. Therefore, 

idealism has confirmed that humans are spiritual.

 

  In summary, an explanation about the philosophical questions that who is humankind? 

And how is human nature? is considered by the two major schools of thought; idealism and 

materialism. But hereby, the man began to be different in accordance with the opinion of the 

philosophers and of religion, that is to say, human began to decline and began to ask questions 

about God. Humans focus on overcoming the natural phenomena and have the confidence to 

find out the rational answers with the unlimited intellectual potentialities and creative thoughts. 

They have operated by the means of human reasons and of the focus on the senses. This was 

not only the turning point of the revolution on human civilization, but the beginning of the 

modern world also. It is the world of the scientific pursuits of knowledge and the fact. 

Human perceptions of Buddhism

 

  Buddhism does not accept the view concerning of the creation of human in Hindu 

religion. Buddhism regards that human is not creation of Brahma and nothing remains. Human 

is appeared by the physical factors : they are soil, water, air and fire and by mental factors : 

they are shape; corporeality, feeling; sensation, perception; idea, compounded things and soul /

spirit. All together are referred to as the "five aggregates", there are always the natural changes 

in both of physical and mental factors. But, according to Buddhist perceptions, one thing that 

makes humans different from each other is "karma", a man will be good or bad is measured by 

karma or action that the individual has done. Good or bad karma or deed defines human life, 

it is no creation of Brahma and, moreover, Buddhism teaches by focusing on the mind, that is, 

teaches human to realize the importance of mental goodness for living. 

  Therefore, according to the opinion of Buddhism, human is occurred without the 

creation of God or Brahma. But he is occurred on the natural causation, or by the law of karma 

in accordance with principle: 

  "When this thing is being, this thing is being, when this thing is occurred, this thing is 
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occurred. When this thing is not being, this thing is not being, because of this thing being extinct, 

this thing also is extinct." (Pradhammapidhoke 2546 : 81)

 

  From this point of view, human, in accordance with the perceptions of Buddhism, 

neither comes from God's creation nor Brahma' creation. But karma determines the birth and 

rebirth that is known as a "karmic destiny."

Thais on the ways of life 
 A way of Thais' life is that man ought to happily live in society. Thais' living is tradition-

ally associated with the temple, the temple is a place where Thai people respect. In the past, 

the temple is not only an important place for Buddhists, but as a place to teach knowledge to 

Thai people also. Buddhist monks worked as the teachers who educated the students. Schools 

are located throughout all areas of the country. 

 The temple, therefore, is an important place for anyone in the past. Thai people 

can develop themselves a good knowledge to live in society. Especially during the period of 

rule by the King Rama V, there were foreigners come to trade in Thailand, many of the public 

schools began to be built outside the temple. Buddhist influence dominates Thai lives from 

the beginning until the end of life and the temple is a place for Buddhist rituals, for example: 

 The first, in every early morning, at approximately 6:00 to 7:00 Buddhist monks depart 

from the temple to receive food from the villagers for breakfast and lunch. 

 The second, when a child is born, in particular parents will go to the temple located 

in their village in order to seek for any advice such as the naming of the newborn child. Reli-

gious activities are still ongoing as on the birthday, parents carried children to go to temple for 

offering food and/or donating the reasonable things etc. Moreover, at the end of life the body 

is kept at a temporary measure during seven days or more or less. After cremation ceremony, 

some of the bones are preserved in an urn at a pagoda in the temple.

 The temple, in more addition, takes participations in society such as sing herbs for 

health, drug therapies and more other necessary activities concerning people in dairy life. In 

economic aspect, Buddhist temple has a role to society in the case of teaching people how to 

live adequately. Moreover, Buddhist temples, especially in rural areas, are the centers of Thai 

traditional activities such as carpentry, construction, technical, painting and other crafts.

Thais' faith 

๕๒๒
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  Thailand is known for many things, such as "national independence" or "country of 

the yellow shirt." About 95% of people are Buddhists, there are more than 30,000 temples 

established throughout the country. To talk about the faith of Thai people, in Thailand, the 

temples pay various role for people, a lot of people in the villages often go to the temples 

for doing many activities such as ordination ceremony, the annual ceremony of the villages, 

Songkran, Loy Krathong and New Year's Day etc.

Thai Education 
 Various forms of education come to the country during the reign of King Chulalongkorn 

(Rama 5). Most of government schools are usually located inside the temples. In recent years, 

the existence of the school was gradually transformed by the Ministry of Education, Buddhist 

monks' role concerning with education was reduced, the specialist teachers are trained up 

to replace the monk teachers. Until nowadays, the subjects about sociology and ethics are 

approved by the Ministry of Education to teach for the monk teachers. They are recognized as 

the moral teachers in the schools.

 Buddhist monks, nowadays, still plays a role in creating the schools as usual. They 

could build the schools on their own, most the money used to pay for the buildings come 

from public donations. Despite strong about Thai temple in the last, but in the current days the 

faith about the temples seems to be changed with the adoption of technologies flew from the 

West that are relevant to everyday life. Economy is growing more and more, it makes lifestyle 

change, thus it is believed that economic system makes Thais' belief change also.

Thai culture and tradition
Begging
 Begging is not only instead of saying hello without any words, but it is expected to 

show respect for each other also, for example, begging is done to show off respect and honor 

to someone. It shows a lot meanings in order to support Thai social structure. By Thai tradition, 

there are four gestures in begging as follows : 

 1. Raise arms close to body, fingers are around the throat, not above the chin. 

 2. Hands are in the position of No.1, bow down a head a little bit, it is used for offering 

of superior to those below. 

  3. Head down to the fingertips that are above the nose, it is used for saluting of those 

who are less to seniority. 

  4. Raise the thumbs on the forehead between the eyebrows, it is used for paying 

homage to the most respected one. 
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Smile 

  One thing should be commended herein, it is sure that those who will come to visit 

to Thailand should ever hear the parlance that Thailand is the land of smile or it was well known 

as a smile Siam. When they come in, will find that what they heard was true, it is because Thai 

people tend to smile all the time. The guests often see the cheerful faces at anywhere.

Thai Social Systems
 On the basis of Thai people, they are based on agriculture and religion. Most of villages 

have temples and shrines for worship in their villages. Temples serve the psychological values 

well as the study of the arts, crafts and various learning do. Especially the study of arts and 

crafts were passed to the public and influences them from birth to death. In the current days, 

however, social habits and traditions in the modern era are lightly changed, cultural changes 

evolving communication between the old and new are appeared, while people were still in 

their original ways. Behavior in opposite directions of the capital and the large city is called the 

transformation of old age. Old people are replaced by a new culture.

 

Social Values 
 Thai traditions are seen prominently in the villages, in urban areas and even in 

national events. Traditions in the level of villages are extended from family system by religion 

will influence the overall attitude of Thai people. Buddhists hold the psychological impact as 

very important. It was found in general, for example, when something is happened without 

any action of anybody, one might assume that it may be a result of karma done previously.

A meaningful way of human life

 The ethical principles are very necessary for human living, the persons have to be 

based on the ethical principles in order to produce goodness for their lives and society. To subsist

based on the so-called ethical principles, the persons have to follow these four methods, they 

are self governing, persons governing, jobs governing and family governing.

Self governing 

 To govern oneself, the person should have the following basic morality:

 1. Oneself morality : it means to have a morality to self govern properly.

 2. Colleague morality : it means to have a morality to workmate or colleague govern 

properly.

๕๒๔
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 3. Work morality : it means to have a morality to work or job govern properly.

1. Oneself morality
 A person ought to dominate himself along the Buddhist teachings, Buddhist principles 

are all the absolute truth, the natural fact such as where there is a birth, there is an extinguish, 

do good get good, do bad get bad, etc. For a living happily in the state of layman, a person at 

least should begin with the five precepts, they are:

 1. To abstain from killing animals, encroaching the others

 2. To abstain from theft, desire some of the other that are not his own

 3. To abstain from sexual misconduct

 4. To abstain from telling lie, speaking trickery

 5. To abstain from alcohol, drugs that are harmful

 

 1. Living in daily life, a person has to be in balance with each other on all sides, then 

will reach to happiness indeed. In addition, oneself governing would be more complete if a 

person follow more Buddhist principles called the Noble Eightfold Path; the path leading to 

the cessation of suffering, there are as follows:

 1. Sammā diṭṭhi : it is right understanding.

 2. Sammā saṅkappa : it is right thought.

 3. Sammā vācā : it is right speech.

 4. Sammā kammanta : it is right conduct; right behavior.

 5. Sammā ājīva : it is right livelihood; right means of livelihood; right pursuits.

 6. Sammā vāyāma : it is right effort.

 7. Sammā sati : it is right mindfulness.

 8. Sammā samādhi : it is right concentration.

 These Noble Eightfold Paths will make a human life balance on all sides that are as 

the foundation of happiness, prosperity on all of economic, social and oneself.

Buddhist principle : 4 objects of sympathy; principles of social integration. 

  These 4 Buddhist principle called objects of sympathy are the principles for binding 

mind, kindness of each other, they cause a unity, love and happiness of human living. A person 

ought to be of these 4 principles, they are as follows :

 1. Dāna : it is giving; charity; donation.

 2. Piyavācā : it is a pleasant speech; kindly speech, friendly word.

 3. Atthacariyā : it is an useful conduct or behavior; doing something that benefits both 

oneself and others.
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 4. Samānattatā : it is a state of equality; equality and participation.

Buddhist principle : Lokapāla dhamma : 

 These 2 virtues protect people or humanity in the world to live together happily 

cover the stump, they are : 

 1. Hiri: moral shame; conscience

 2. Ottappa: moral dread; not to do bad 

2. Colleague morality
  A man ought to have a morality for workmate or colleague governing properly. 

The fact is that in daily life of humankind, nobody can be living alone and working alone, one 

needs to interact with others with integrity. Therefore, a person should govern his workmate or 

colleague in working condition with the morality of human relationships called 4 Brāhama 

vihāra, they are as follows:

 1. Mettā : it means loving-kindness, the desire to make others happy. 

 2. Karuṇā : it means compassion, pity, the thinking to help others out of trouble.

 3. Muditā : it means sympathetic joy; altruistic joy, delighting when the others are 

well, happy, success in life and work progress. 

 4. Ubekkhā : it means equanimity, even-mindedness, neutrality, without bias, neither 

pleasurable nor painful feeling.

 

Buddhist principle : 4 kinds of moralities for befriending

 In addition, also a person ought to have 4 kinds of moralities for befriending in order 

to show sincerity, goodness, a good diligence and sharing to his workmate, they are as follows :

 1. Sacca : that is truth; truthfulness, locating in faithfulness, telling the truth including 

of sincere in association with friend.

 2. Dhammo : that is the norm, the law, the nature.

 3. Dhiti : that is energy; courage; steadfastness; firm character; resolution; wisdom.

 4. Cāgo : that is charity, abandoning, giving up, renunciation generosity.

 

Buddhist principle : 5 categories of the fair  

 In oneself domination, a person needs of five categories of justice to treat everyone as workmate 

with equality. then, veneration, faith and belief would appear to him. Those five categories of 

justice are as follows:         1. Saccavā : that 

is to advice valuable things to workmate, friends and the others for well living and to regular 

๕๒๖
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practice with the pure and unadulterated mind.

 2. Baṇḍitā : that is a wise guide to the truth and reality and all venerations with 

intelligence, thoughtful and reasonable.

 3. Utsāhasena : it is a painstaking to decision-make the problems with mindfulness and 

with intelligence. A person ought to decide solve the problems both on the jobs and disputes 

of workmate or other persons with wisdom. moreover, he also ought to try to control the mind 

and the decision with precepts, meditation and wisdom. 

 4. Medhāvī : that is to consider the justified morality without the generously entice-

ment such as bribery, and flattery.

 5. Dhammañdha : that is not vindictive revenge. A person should do not shift the 

threatens revenge on the action. On the other hand, a person should be in habit of pardon, 

because Buddhism regards that forgiveness is the highest charity as well.

 

3. Work morality : Dominated jobs Virtue
   The management principles that govern successfully, then, should be the basis for 

works dominating of a person. These are 7 articles called as POSDCROB that have to be applied 

in order to jobs control and dominate by a person, they are as follows : 

  1. Planning (Plannig) 

  2. Organization (Organising). 

  3. Personnel Management (Starffing). 

  4. the decision (Directing). 

  5. Coordination (Co-rodination). 

  6. Report (Reporting) 

  7. Budgeting (Bridgeting). 

  Besides those means of 7 steps (POSDCROB) for jobs dominating, the other means 

of a guide to the overall management and quality process called PDCA for jobs dominating are 

also necessary for a person to apply for jobs management, they are : 

  1. P : planting to plan the operation. 

  2. D : doing to practice requirements for planning step. 

  3. C : checking monitor the results of programs and operations. 

  4. A : accreting to improve and solve the problems in practice.

 

Buddhist principle : Iddhipāda: path of accomplishment

 In addition, to occupy the jobs success, a person should regard the most important 
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Buddhist principle called Iddhipāda: path of accomplishment which is the basis for success as 

the tools to complete all of jobs, they are as follows : 

 1. Chanda: will; zeal; aspiration : to attain to about what a person likes, needs to be 

furnished, desires to do more it well, tries always to develop it.

 2. Viriya: energy; effort; exertion; perseverance : to try to do the assigned things with 

hardiness, cognizant and unflinching.

  3. Citta: thoughtfulness; active thought; dedication : to dedicate the physical and 

mental energies to things to do.

 4. Vimaṅsā : investigation; examination; reasoning; testing : to check more the weakness 

in what may have been done, to plan, devise a way to measure and to invent the solutions to 

improve.

Buddhist principle : Sappurisa-dhamma : qualities of a good man; virtues of a gentleman

 Sappurisa-dhamma or 7 doctrines of qualities of a good man / virtues of a gentleman 

are the tools for helping a person to know how to coordinate with the related parties properly 

such as how to know the individual, how to know the different individuals etc. Those who follow 

7 Sappurisa-dhamma are regarded as to be the persons who reach to the nine sangha's graces, 

even Lord Buddha and the emperors are all consisted these 7 Sappurisa-dhamma. They are as 

follows :

 1. Dhammaññutā: knowing the law; knowing the causes : that is to know the law of 

truth, the principles, the rules, the natural laws, the rules of reasons and the effective causes. To 

say as an overall, Dhammaññutā can help a person to know things sagaciously and to dominate 

jobs properly.

 2. Atthaññutā : knowing the meaning; knowing the purpose; knowing the consequence: 

that is to know the wished benefit, to know the effects resulting from the actions. It can help 

a person to achieve the policy resulted in the organization and all those who are involved are 

happy.

 3. Attaññutā: knowing oneself: that is to know himself on a position, rank, the available 

functions including to know how to dominate the life that consists of morality, how to behave 

as a proper balance and know how to improve, revise and change the various relevant for the 

sake of great benefit to the public and refrain from seeking a personal gain.

 4. Mattaññutā : moderation; knowing how to be temperate : that is to know about the 

moderateness. In particular, a person should be stretched to fit the philosophy of sufficiency 

economy as a guide to live and to jobs dominate.

 5. Kālaññutā: knowing the proper time; knowing how to choose and keep time: that 

๕๒๘
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is to be tactful how to use any proper time in any job. A person needs to know a proper time 

to do and not to do anything and should spend the times for jobs dominating in daily life, 

otherwise the disadvantages may be happened not only on himself, but on the others also.

 6. Parisaññutā: knowing the assembly; knowing the society: that is to say, only knowing 

the assembly, knowing the society are still defective for oneself to jobs dominate. A person 

needs to always creates good conduct for the sake of further benefit to the community. Com-

munity should get the benefits as reasonable desired. A person ought to create good conduct 

as his best on the condition of obligations, diligence and activities performing with intending in 

order to achieve a happy of society.

 7. Puggalaññutā: knowing the individual; knowing the different individuals : that is to 

know the different individuals in the features of courtesy, ability, moral principle etc. A person 

should have ability to study and clearly distinguish the individuals bring around him even until 

assign the jobs matching to their skills, abilities and aptitudes. The achievements, then, will be 

reached to the goals.

Buddhist principle : Ariya-dhana : noble treasures
 According to Buddhist doctrine, Ariya-dhana or noble treasures are regarded as better 

than external treasures because nobody can usurp and cannot be lost by any kind of threats. 

They also can be the moral costs to establish the external treasures. A person ought to follow 

these 7 noble treasures called virtues of great assistance, they are :

 1. Saddhā : Confidence: that is a rational belief, to be confidence in what a person 

recognizes and in good conduct.

 2. Sīla : morality; good conduct; virtue: Pañca-sīla: the five precepts; rules of morality, 

herein, are special emphasis for a person to jobs dominate.

 3. Hiri : moral shame; conscience: for jobs governing, a person ought to always 

remember that he must shame to sin, corruption and duplicity. 

 4. Ottappa : moral dread; fear-to-err: a person has to always moral dread or fear-to-err. 

 5. Bāhusacca : great learning: that is to say, the term "great learning" means the study 

of liberal arts, humanities and including modern technology.

 6. Cāga : liberality: it means sacrifice, charitableness and it includes the donation to 

religious and public activities.

 7. Paññā: wisdom: it means knowledge, perfectly understanding good reason, good and 

bad, right and wrong, benefits and non-benefits, knowing how to think wisely, how to consider 

and how to do properly. Wisdom is the most necessary and important virtue for a person to 

jobs dominate. 
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 In addition, the following 3 virtues are regarded as the summarized core of Buddhist principles 

by which a person should follow for the sake of his jobs governing, they are: 

  1. To abstain from corruption, physical, verbal and mental bad behavior.  

  2. To operate honestly jobs, occupations and physical, verbal and mental good 

behavior. 

conclusion 
 The above mentioned principles for oneself, the relative persons and jobs governing are based 

on Buddhist doctrines. They are influential on a person in the three aspects of personal lifestyle 

(of his own domination), the relative individuals and works management (of the jobs governing). 

They establish the perfect balance, concordance to his own domination in accordance with 

modern principles, methods and processes of jobs management. They absolutely are the causes 

of love, unity in community and continuous work development. All of the above mentioned, 

those who receives the most and highest benefits in accordance with this article "Buddhist ethics 

and oneself governing" is human society.
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ความผาสุกทางจิตวิญญาณ : คุณธรรมจริยธรรมในการท�างาน

Spiritual Happiness: Virtue and Morolity in Working

รุ่งสุริยา หอมวัน *

บทน�า

 บุคคลที่ใช้ชีวิตการท�างานอยู่กับสิ่งที่ตนพอใจ ท�าให้มีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่ดี ซึ่งส่งผลให้ท�างาน

ดีไปด้วย เพราะฉะนั้นแต่ละองค์กรต้องศึกษาและหาหนทางให้สอดคล้องกับความต้องการระหว่างองค์กรและ

พนักงาน เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายสูงสุด การท�างานมีความส�าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถือว่าการ

ท�างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใดๆ และในอนาคตอันใกล้มนุษย์จ�าเป็นต้องใช้เวลาของ

ชีวิตเกี่ยวข้องกับการท�างานเพิ่มขึ้นไปอีก คุณภาพชีวิตของการท�างานมีความส�าคัญยิ่งในการท�างาน เพราะคน

เป็นทรัพยากรที่ส�าคัญ ในปัจจุบันคนเราท�างานเพื่อให้ด�ารงชีวิตอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน ดัง

นั้นสถานที่ท�างานต้องมีความเหมาะสมคือ ท�าให้เกิดความสุข ความมั่นคง หากเกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน จะส่ง

ผลดีต่อทั้งตัวบุคคลและองค์กร คุณภาพชีวิตการท�างานส่งผลต่อองค์กร ๓ ประการคือ๕๘๒ ๑. ช่วยเพิ่มผลผลิต

ขององค์กร ๒.ช่วยเพิ่มขวัญและก�าลังใจของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการท�างาน ๓.ช่วยปรับปรุง

ศักยภาพของผู้ท�างาน ในขณะเดียวกันคุณภาพขององค์กรจะส่งผลต่อการด�าเนินชีวิต คือ มีคนนับหน้าถือว่า มี

คนเคารพนับถือ ยกย่องเชิดชู มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี จึงกล่าวได้กว่าทั้งองค์กรและคุณภาพชีวิตการท�างานจะท�าให้

มนษุย์มคีณุธรรมจรยิธรรม เมือ่มคีณุธรรมจรยิธรรมในการท�างานแล้วจะส่งผลต่อความผาสกุทางจติวญิญาณของ

บุคลากร

ความหมาย
 ความหมายของจิตวิญญาณ

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน๕๘๓ ให้ความหมายของจติวญิญาณ โดยแยกค�าอธบิายความหมาย

ของ จิต หมายถึง ใจ สิ่งที่มีหน้าที่รู้ คิด และนึก วิญญาณ หมายถึง สิ่งที่ถือกันว่าสิงอยู่ในตนท�าให้เป็นบุคคล

ขึ้น เมื่อร่างกายเปื่อยเน่าแล้วก็ยังอยู่ต่อไป นอกจากนี้แล้วยังหมายถึงจิต ใจ ความรู้แจ้ง และความรู้สึกตัว ส่วน 

ประเวศ วะสี ๕๘๔ กล่าวว่า จิตวิญญาณ เป็นการน�าเอาค�าว่าจิต และวิญญาณ มาสมาสกัน ไม่มีใช้ในพระไตรปิฎก 

อาจถือได้ว่าเป็นค�าที่ไม่เป็นทางการ แต่เป็นค�าที่คิดขึ้นเพื่อแปลค�าว่า Spirituality

 จิตวิญญาณ หมายถึง ความดี คุณค่า การมีจิตใจสูง หรือหมายถึง จิตขั้นสูง คือ จิตที่ลดความเห็นแก่

ตวั จติทีเ่หน็แก่ผูอ้ืน่ จติทีเ่ข้าถงึสิง่สงูสดุ (พระรตันตรยั ปัญญา พระนพิพาน) ซึง่ในบรบิทของสังคมไทย ค�านีไ้ม่ได้

เป็นศัพท์ใหม่ แต่เป็นค�าที่ใช้กันอยู่เสมอ ได้แก่ ความดี จิตใจสูง ความเป็นมนุษย์ บุญ กุศล อริยะ หรืออริยมรรค 

หรือมรรค ๘ จิตใจสูงในที่นี้ต้องเป็นกระบวนการทางปัญญา คือมีปัญญารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี รู้ว่าธรรมชาติของ

 * นสิติหลกัสตูรพุทธศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาพทุธจติวิทยา คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

  ๕๘๒ sarita phakeephan คณุภาพชวีติกบัการท�างาน https://www.gotoknow.org/posts/480263

 ๕๘๓ ราชบัณฑติยสถาน. พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรงุเทพฯ ; นานมบีุค๊ส์ พบัลเิคช่ันส์, ๒๕๔๖.

 ๕๘๔ ประเวศ วะส.ี สขุภาวะทางจติ : สขุภาวะทางจติวิญญาณ. หมอชาวบ้าน, ๒๕๔๔, หน้า ๔๑-๔๖.
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan ๕๓๓

สรรพสิง่คอืความไม่มตีวัตน ไม่ยดึมัน่ในตัวตน ไม่เหน็แก่ตวั จติวญิญาณเป็นมติขิองความเป็นมนษุย์ (มนษุยธรรม) 

เป็นมิตขิองชีวติทีท่�าให้มนษุย์มคีวามเป็นมนษุย์ทีส่มบูรณ์ และมคีวามแตกต่างจากสตัว์ มนษุย์ขาดจากดไีม่ได้และ

เม่ือมนษุย์ขาดจติวญิญาณอนัเป็นสิง่ทีไ่ม่อาจขาดได้ มนษุย์จะขาดความสมบรูณ์ในตวัเอง มสีขุภาพไม่ด ีกลายเป็น

คนพร่อง ท�าให้ต้องการอะไรมาเติม และสิ่งที่จะมาเติมมี ๓ อย่างใหญ่ๆ ได้แก่ ยาเสพติด ความฟุ่มเฟือย และ

ความรุนแรง ๕๘๕

 ความหมายของความผาสุกทางจิตวิญญาณ

 ประเวศ วะสี ๕๘๖ (๒๕๔๔) กล่าวว่า ความผาสุกทางจิตวิญญาณ (Spiritual well-being) หมาย

ถึง ความสุขในทุกอณูของร่างกาย เป็นความสุขที่เกิดจากความดีหรือการมีกิเลสน้อย ไม่เห็นแก่ตัว เป็นสภาวะ

ที่จิตสงบและมีความเป็นอิสระจากสิ่งรบกวนจิตใจ มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มีความตื่นตัวในการด�าเนิน

ชีวิต เรียนรู้ได้ (ไม่ประมาท) มีสติ สมาธิ ปัญญา มีการเข้าถึงสิ่งสูงสุด เช่น พระรัตนตรัย พระนิพพาน พระเจ้า 

ซึ่งคุณภาพของจิตดังกล่าวจะท�าให้มีปีติ มีความผ่อนคลาย มีความสุขอย่างลึกซึ้ง ประณีต มีภูมิคุ้มกันสูง มีโรค

น้อยและอายุยืน ซึ่งมีผลต่อสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางสังคมด้วย 

 แม่ชศีนัสนยี ์เสถยีรสตุ ๕๘๗ ทีไ่ดก้ล่าววา่ ความผาสกุทางจติวญิญาณ หมายถงึ สภาวะจิตใจทีม่คีวาม

สขุ มีความสงบเยน็ และมคีวามแขง็แรงทางจติวญิญาณ ตลอดจนมภีมูคิุม้กนัทางจิตทีม่กีระแสการรบัรูท้ีไ่วต่อสิง่

เข้ามากระทบ รู้ตื่นและเบิกบานกับการท�าหน้าที่และการใช้ชีวิต ไม่ประมาทหรือขาดสติ เป็นพลังงานแห่งความ

เข้าใจการใช้ชีวิต เป็นสิ่งที่สามารถท�าอะไรที่มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้อีกมากมาย และเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อ

ให้เกิดสุขภาพทางกายและใจที่ดีอย่างถ่องแท้

 ณัฐวรรณ ค�าแสน ๕๘๘ ได้ให้ความหมายของความผาสุกทางจิตวิญญาณ หมายถึง ความรู้สึกมีความ

สุขสงบ สมบูรณ์ มีเกียรติ มีคุณค่าในจิตส่วนลึกของบุคคลที่มีต่อตนเอง มีความเข้าใจในธรรมชาติ ความเป็นจริง

ของชีวิต และสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี

 ฉวีวรรณ ไพรวัลย์ ๕๘๙ ได้ให้ความหมายของความผาสุกทางวิญญาณ หมายถึง ความรู้สึกเป็นสุข 

ความสงบ ความประณีตของจิตใจในส่วนลึกของแต่ละบุคคลที่มีต่อความเข้าใจในธรรมชาติ ความเป็นจริงของ

ชีวิต ความเข้าใจในตนเอง ความพึงพอใจในสภาพของตนเองและศาสนา

 พุทธทาสภิกขุ ๕๙๐ แบ่งโลกของคนออกเป็นโรคทางกาย (Physical Diseace) โรคทางจิต (Mental  

Diseacs) และโรคทางวิญญาณ (Spiritual Disease) ซ่ึงโรคทางวิญญาณน้ีตรงกับโรคทางจิตในสมัยพุทธกาล 

ส่วนอีกสองโรคนี้จัดไว้ในฝ่ายโรคทางกายทั้งหมด โรคทางจิตวิญญาณ คือการที่บุคคลมีความยึดมั่น ถือมั่นในสิ่ง

ต่างๆ ว่าเป็นตัวเรา ของเรา ก็ให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง ปกติบุคคลจะมีโรคทางวิญญาณ ซึ่งท�าให้

หลงใหลเพลดิเพลนิไปตามกระแสโลกประสาทต่อชีวติ จนกว่าเมือ่ใดทีส่ามารถละความยดึมัน่ถอืมัน่ว่าเป็น 

  ๕๘๕ ประเวศ วะส.ี สูส่ขุภาพสีมิ่ต.ิ สาระส�าคญัจากการเสวนาเรือ่ง สูสุ่ขภาพทางสงัคมและจติวญิญาณ, กรงุเทพฯ : ๒๑ เซน็จูรี.่ ๒๕๔๔.

 ๕๘๖ ประเวศ วะส.ี (๒๕๔๔). สขุภาวะทางจติ: สขุภาวะทางจติวิญญาณ. หมอชาวบ้าน, ๒๒(๒๖๑), ๔๑-๔๖.

 ๕๘๗ แม่ชศัีนสนย์ี เสถยีรสตุ. (๒๕๔๔). การมสีตใินทกุขณะคอื..... หมอชาวบ้าน, ๒๒(๒๑๖), ๑๔-๑๖.

 ๕๘๘ ณฐัวรรณ ค�าแสน. (๒๕๔๐). ความสมัพนัธ์ระหว่างบทบาทการสอนการพยาบาลจติวญิญาณของอาจารย์ ความผาสกุทางจิตวญิญาณ

ของนกัศกึษากับพฤตกิรรมการพยาบาลจติวิญญาณตามการรายงานของนกัศกึษา วทิยาลัยพยาบาลสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนน ีกระทรวงสาธารณสขุ.

วทิยานพินธ์ พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการพยาบาลศกึษา บณัฑติวทิยาลยั จุฬาลกรณ์มหาวทิยาลยั.

 ๕๘๙ ฉววีรรณ ไพรวัลย์. (๒๕๔๐). ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การประพฤติกิจการทางศาสนา พฤตกิรรมการดแูลทางการพยาบาล

กับความผาสกุทางจติวญิญาณของผูป่้วยเอดส์ โรงพยาบาลบ�าราศนราดูร. วทิยานพินธ์ พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารการพยาบาล บณัฑติ

วทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.

 ๕๙๐ พทุธทาสภกิข.ุ (๒๕๓๕๗). คูมื่อมนษุย์ฉบบัสมบรูณ์. กรงุเทพฯ: ธรรมสภา. (๒๕๓๕, หน้า ๒๓-๖๕)
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“ตวัก ูของกู” ไปได้ก็จะไม่เป็นทุกข์เพราะการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เพราะจิตอยู่ด้วยสติปัญญา ซึ่งเป็นยาแก้โรคของ

จิตวิญญาณ ขณะที่มีสติปัญญาจะมีความละอายเกรงกลังต่อบาป มีความอดทน อดกลั้น มีความกตัญญู ซื่อสัตย์ 

ใจคอเป็นปกติ ไม่ระส�่าระสายวุ่นวาน

 พระเมธีธรรมาภรณ์ ๕๙๑ กล่าวว่า ทุกคนถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์นั้นป่วยด้วยโรคทางใจ ทางจิต

วิญญาณ โรค เป็นภาษาบาลี รากศัพท์หมายถึง สิ่งที่เสียดแทง เบียดเบียน เจ็บป่วย ถ้าเสียดแทงหรือเบียดเบียน

ทางกายเป็นโรคทางกาย ถ้าเสียดแทงใจก็เป็นโรคทางใจนั่นก็คือ สิ่งที่มาบีบคั้นเสียดแทงจิตใจให้ทุรนทุราย กลุ้ม 

กังวล เหงา ทุกข์ คนที่ทุกข์ก็คือคนที่ยังมีกิเลส มีตัณหา มีปรารถนา มีความโลภ โกรธ หลง เป็นโรคทางวิญญาณ 

ซึง่ท�าให้เกดิความทกุข์เรือ้รงั มองโลกในแง่ร้าย ไม่มคีวามสขุในการท�างาน ตรงข้ามกบัผู้ท่ีมจีติใจด ีจะรูจ้กั รกัผูอ้ืน่

ไม่หงุดหงิด ไม่เครียด ใช้ปัญญาพิจารณา ความเป็นจริงของชีวิต ว่าชีวิตก็เป็นเช่นนั้น เป็นการรู้เท่าทันความทุกข์ 

จึงเป็นผู้ที่มีความสุข

 พระเทพเมธี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ๕๙๒ กล่าวว่าบุคคลทั่วไปต้องการมีชีวิตที่มีความสุขและแสวงหา

ความสุขด้วยวิธีการต่างๆ เช่น แสวงหาความสุขด้วยการบ�ารุงบ�ารุงร่างกายด้วยวัตถุต่างๆ บางคนฝากชีวิตไว้กับ

สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์มุง่หวงัความสขุและชวีติทีด่จีากสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์หรอืหวงัพึง่พาผู้อืน่ซึง่เป็นทางออกของมนษุย์อย่างหนึง่ 

ถ้าการหาความสุขนี้มีการเอื้อเฟื้อมีเมตตาไมตรีต่อกัน สามารถท�าให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ไม่ก่อให้

เกดิความเดือดร้อนแก่ผูอ้ื่นก็เป็นความสุขทีก่้าวหนา้ขั้นหนึ่ง การมีความสุขทีแ่ทจ้ริง คือการมคีวามสุขดว้ยล�าพงั

จิตใจตนเอง สามารถอยู่กับความจริงโดยไม่มีความทุกข์ ซึ่งสุขของปุถุชนหรือกามสุขนี้ หากบุคคลรู้จักแนวทาง

ด�าเนนิหรอืข้อปฏบิตัทีิถ่กูต้องนัน่คอืธรรมะของพระพุทธเจ้าอนัเป็นสจัธรรม กจ็ะช่วยให้บคุคลอยูใ่นขอบเขตแห่ง

ความดงีาม มศีลีธรรม ไม่ก่อปัญหาทัง้แก่ตนเองและผูอ้ืน่ รูเ้ท่าทันโทษทีบ่กพร่องของกามสขุนัน้ รูจ้กัพอประมาณ 

ไม่หลวงมัวเมา

 พระราชวรมุนี ๕๙๓ กล่าวว่า ความผาสุกทางจิตวิญญาณ คือสภาวะจิตใจที่เป็นความสุขแยกจากดิน

แดนของวัตถุ อยู่เหนือดินแดนของวัตถุ ไม่เกี่ยวข้องกับสภาพร่างกาย เป็นเรื่องของจิตล้วนๆ ที่มีประสบการณ์

ทางศาสนาเข้ามาเกีย่วข้อง บคุคลนัน้จะเป็นผู้ทีม่คีวามสขุ สงบ ชวิีตมเีป้าหมาย มอีดุมคต ิมคีวามหวงั มแีรงจงูใจ

ในการด�าเนินชีวิต หรือกล่าวได้กว่าบุคคลนั้นมีจิตใจที่มีสรณะเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก

 พระครูปลัดปิฏกวัฒน์ ๕๙๔ กล่าวว่า ความผาสุกทางจิตวิญญาณ ในทางพระมีหลัก คือคนเราจะมี

ความสุข มีความก้าวหน้าทางด้านจิตใจ หรือมีคุณธรรมชุดหนึ่งเรียกว่า มีปราโมทย์ ปิติ ปัสสัทธิ สุข สมาธิ โดย

ให้ความหมายไว้ว่า ปราโมทย์ คือความแช่มชื่น เบิกบานใจ ปิติ คือความอิ่มใจ ปัสสัทธิ คือความสงบ เย็นกาย 

เย็นใจ สุข คือความโปร่งโล่ง เบาสบาย สมาธิ คือจิตใจนิ่ง ซึ่งหลักทางพุทธศาสนา ผู้ที่ปฏิบัติธรรมมากเท่าใดจะ

ยิ่งเกิดปัญญามากขึ้นรู้เท่าทันโลก จิตใจสงบไม่ยึดมั่นถือมั่นและสามารถท�าลายกิเลสหรือตัวอวิชชา หรือตัวไม่รู้

ได้ ส�าหรบัการมองว่าบคุคลใดเป็นผูม้คีวามผาสกุทางจติวญิญาณนัน้ขัน้พืน้ฐานกอ็าศยัหลกัของคณุธรรมดงักล่าว

  ๕๙๑ พระเมธธีรรมาภรณ์. (๒๕๓๔). พทุธศาสนากบัมติด้ิานจิตวญิญาณ. ใน อรพนิท์ วรีะฉตัร (บรรณาธกิาร), การพยาบาลในมิติจติวญิญาณ. 

(หน้า ๕๖-๕๘). กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.

  ๕๙๒ พระเทพเมธ ี(ประยทุธ์ ปยตุโฺต). (๒๕๓๖). ยิง่ก้าวถงึสขุ ยิง่ใกล้ถงึธรรม. กรงุเทพฯ : โรงพมิพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (๒๕๓๘, 

หน้า ๑๔-๔๐)

 ๕๙๓ พระราชวรมนุ ี(ประยทุธ์ ปยตุโฺต). (๒๕๔๐). พจนานุกรมพทุธศาสตร์ ฉบบัประมวลธรรม. พมิพ์ครัง้ที ่๘. กรงุเทพฯ: มหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลยั.

 ๕๙๔ พระครปูลดัปิฏกวฒัน์. (๑๑ ตลุาคม ๒๕๔๐). สมัภาษณ์. เจ้าอาวาส. วดัญาณเวศกวนั อ.สามพราน จ.นครปฐม.
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan
๕๓๕

 พระมหาธีรพงษ์ มีไธสง ๕๙๕ กล่าวว่า ผู้มี่มีความผาสุกทางจิตวิญญาณหรือผู้ที่มีความสุขในจิตใจ ใน

บคุคลทัว่ไปจะเป็นผูท้ีไ่ม่มคีวามกระวนกระวาย เสยีขวญั มเีมตตาต่อผูอ้ืน่ มองโลกในแง่ด ีรูจ้กัปล่อยวาง ยอมรบั

ความเป็นจริง มีจิตใจสงบเยือกเย็น

 สรปุได้ว่า ความผาสกุทางจิตวญิญาณ เป็นสภาวะทีบ่คุคลมคีวามสุขในทกุอณขูองร่างกายอย่างลกึซึง้

และประณีต เป็นความสุขที่เกิดจากความดีหรือการมีกิเลสน้อย การไม่เห็นแก่ตัว เป็นสภาวะที่จิตใจมีความสงบ 

มคีวามเป็นอสิระจากเคร่ืองรบกวนจติใจ ตลอดจนมภีมิูคุม้กนัทางจติทีม่กีระแสการรบัรูท้ีไ่วต่อส่ิงทีเ่ข้ามากระทบ 

มีการเข้าถึงสิ่งสูงสุด เช่น พระรัตนตรัย พระนิพพาน และมีความแข็งแรงทางจิตวิญญาณ มีเมตตา กรุณา มุทิตา 

อุเบกขา เข้าใจความจริงสูงสุดของชีวิต ค้นพบเป้าหมาย ความหมายของชีวิต รู้สึกและเบิกบานกับการท�าหน้าที่

และการใช้ชีวิต รวมทั้งมีสติ สมาธิ และปัญญา

แนวคิดด้านจิตวิญญาณ
 ส่วนประกอบท่ีเป็นนามธรรมท่ีส�าคัญของชีวิต มีการด�าเนินไปโดยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ 

ไม่มีส่วนที่เป็นตัวตน เป็นกระบวนการที่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาทุกขณะของการด�าเนินชีวิต เป็นศูนย์กลางแห่ง

กิจกรรมของชีวิต มีความกว้างขวาง ซับซ้อน และลึกซึ้ง รวมทั้งเป็นสิ่งที่ให้คุณค่า และความหมายแก่ชีวิต

 จิตวิญญาณ เป็นส่วนประกอบของมนุษย์ที่เป็นนามธรรมมี ๔ ส่วน ซึ่งเมื่อรวมกับส่วนที่เป็นรูปธรรม 

(กาย) จะเรียกรวมกันว่า ขันธ์ ๕ (The five aggregates) โดยเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของชีวิต เป็นกระบวน

การที่ด�าเนินไปตามกระแสแห่งเหตุปัจจัยต่างๆ ที่สืบเนื่องและอาศัยซึ่งกันและกันอย่างแยกกันไม่ได้ตามวิถีทาง

แห่งธรรมชาติตามกฎแห่งปฏิจจสมุปบาท (Dependent origination) ขันธ์ ๕ ประกอบด้วย ๕๙๖

  ๑) รูป (Corporeality) ได้แก่ ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด ได้แก่ ร่างกายและพฤติกรรม

ทั้งหมดของร่างกาย

  ๒) เวทนา (Feeling/Sensation) ได้แก่ ความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ

  ๓) สัญญา (Perception) ได้แก่ ความก�าหนดได้ หมายรู้ หรือความจ�า

  ๔) สังขาร (Mental formations/Volitional activities) ได้แก่ ความคิด รู้คิดทั้งในด้านดี ด้าน

ชั่ว หรือด้านกลางๆ ไม่ดีไม่ชั่ว

  ๕) วิญญาณ (Consciousness) ได้แก่ การรู ้ความรูแ้จ้งทางอารมณ์ทัง้ ๖ จากการเหน็ การได้ยนิ 

การได้กลิ่น การรู้รส การสัมผัสทางกาย และการรู้อารมณ์ทางใจ

  กายและใจทั้ง ๕ ส่วน หรือขันธ์ ๕ ด�าเนินการประสานสอดคล้องเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน อาศัย

กันและกันแยกกันไม่ได้ ชีวิตจึงจะยังด�ารงอยู่ได้ด้วยดี แต่ความส�าคัญขึ้นอยู่กับใจ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่

จิตใจ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและควบคุม๕๙๗ จิตใจเป็นศูนย์กลางแห่งกิจกรรมของชีวิต มีความกว้างขวาง ซับซ้อน 

และลึกซึ้ง เป็นที่ให้คุณค่าและความหมายแก่ชีวิต รวมทั้งเป็นส่วนที่จะช้ีว่าชีวิตจะยังคงอยู่หรือไม่ จิตใจจะท�า

หน้าทีส่ัง่การ ดแูล ควบคมุร่างกายให้ด�าเนนิชวีติไปในรปูต่างๆ พฤตกิรรมของคนทีแ่สดงออกจงึเป็นเรือ่งของจติใจ

ทั้งสิ้น ถ้าจิตใจยังมีอยู่ ร่างกายก็ยังคงอยู่ ทางพระพุทธศาสนา กล่าวว่า จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว หรือกล่าวอีก

 ๕๙๕ พระมหาธรีพงษ์ มไีธสง. (๑๑ ตลุาคม ๒๕๔๐). สมัภาษณ์. เจ้าอาวาส. ต.มชียั อ.เมอืง จ.หนองคาย.

 ๕๙๖ พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยตุโต). พทุธธรรม. พมิพ์ครัง้ที ่๘. กรุงเทพฯ : มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. ๒๕๔๒.

 ๕๙๗ พระพุทธพจนวราภรณ์, ชีวติกบัการรักษาจติ. วารสารปัญญา. เชยีงใหม่ : โรงพมิพ์นันทพนัธ์, ๒๕๔๕ หน้า ๑-๔
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อย่างหนึ่งได้ว่า ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน ใจเป็นต้นเรื่องของสิ่งทั้งปวง จิตจึงเป็นใหญ่ในร่างกาย กิจกรรมต่างๆ 

ทั้งหลายที่เราประกอบอยู่ในชีวิตประจ�าวัน ก็เนื่องมาจากจิตของเรา ความคิดดังกล่าวข้างต้นจะชักจูงน�าจิตหรือ

วญิญาณให้คดิ ให้รบัรูใ้นเรือ่งทีต้่องการปรงุแต่งไม่รูจ้กัจบจักสิน้และพร้อมกนันัน้ กจ็ะปรงุแต่งสภาพพืน้เพของจติ

หรือวิญญาณนั้นให้กลายเป็นจิตที่ดีงามหรือชั่วร้าย มีคุณธรรมหรือไร้คุณธรรมหรือมีคุณสมบัติต่างๆ ตามเจตนา

ทีดี่หรอืไม่ดนีัน้ๆ ด้วยความคดิทีด่งีามเป็นปัจจยัทีก่่อให้เกดิวญิญาณซึง่รูอ้ารมณ์ในแง่ทีด่งีาม เมือ่นกึคดิในทางที่

ไม่ดีก็จะเกิดความรับรู้อารมณ์ในแง่ที่ชั่วร้าย เมื่อวิญญาณท�าหน้าที่ก็จะส่งผลให้รูปธรรมท�างานร่วมไปด้วย ๕๙๘

 จะเหน็ได้ว่ากระบวนการดงักล่าวก่อให้เกดิความเป็นไปในจติใจของบคุคลและความเป็นไปภายนอก

เกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ สามารถชีใ้ห้เหน็ถงึแหล่งทีม่าของความทกุข์ ความสขุ ความสงบหรอืความ

ชัว่ร้ายต่างๆ ในสงัคมทีเ่กดิจากกเิลศของมนษุย์ ดงันัน้จติวิญญาณเป็นเรือ่งของความรูส้กึทัง้หมดของมนษุย์ เป็น

แหล่งที่มาของความสุขและความทุกข์ อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุหัวเลี้ยงหัวต่อของทางแยกระหว่างความ

ดี (กุศล) และความชั่ว (อกุศลหรืออวิชชา) กุศลและอกุศลเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในจิตใจและมีผลต่อจิตใจก่อน 

แล้วจึงมีผลต่อบุคลิกภาพและแสดงผลนั้นออกมาภายนอก ถ้าไม่มีการฝึกฝนอบรมปฏิบัติในเรื่องของจิต หรือ

จิตวิญญาณอย่างถูกต้องแล้ว มนุษย์จะถูกชักจูงให้ด�าเนินชีวิตในทางท่ีมุ่งเสพเสวยโลก ท�าการต่างๆ เพียงเพื่อ

แสวงหารูป เสียง กลิ่น รส การสัมผัสทางกาย (โผฏฐัพพะ) ที่ชอบใจและความสนุกสนานบันเทิงต่างๆ มาปรน

เปรอตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ตามใจอยากของตน พอกพูนกิเลสซึ่งได้แก่ ความโลภ โกรธ หลง แล้วก่อให้เกิด

ความวุ่นวายเดือดร้อน ทั้งแต่ตนเองและผู้อื่น จะเห็นได้ไม่ยากว่าการเบียดเบียนกัน การขัดแย้งแย่งขิง การกดขี่

บบีคัน้ การเอารดัเอาเปรยีบกนั ตลอดปัญหาสงัคมต่างๆ ทีเ่กดิเพิม่ขึน้และทีแ่ก้ไขกนัไม่ส�าเรจ็ ล้วนแต่เป็นปัญหา

ทีเ่กดิจากจติหรือจติวญิญาณทัง้สิน้ ซึง่สอดคล้องกบัพระเมธธีรรมาภรณ์ (๒๕๓๓) ทีก่ล่าวว่า ใจนัน้ส�าคญัเป็นฐาน

ของชีวิต ชีวิตเป็นโรคทางจิตวิญญาณเพราะมีกิเลสมากเมื่อควบคุมไม่ได้ก็ทุกข์มาก คนที่ทุกข์คือ คนที่ยังมีกิเลส

ตัณหา ความปรารถนา ความโกรธ และความหลง เมื่อมีกิเลสมากอาจออกฤทธิ์จนกลายเป็นโรคจิต โรคประสาท 

เช่น โลภอยากได้มากๆ พอไม่ได้กเ็กดิความกงัวลใจ เครยีด ทัง้นีเ้น่ืองจากกเิลสเป็นทีม่าแห่งความทกุข์ของมนษุย์

ปุถุชนทุกคน เป็นตัวบังคับบัญชาพฤติกรรมท้ังหลายของบุคคลให้เป็นไปตามอ�านาจของกิเลสทั้งที่รู้หรือไม่รู้ตัว 

และเป็นตัวหล่อหลอมบุคลิกภาพ รวมทั้งมีบทบาทส�าคัญในการชี้จะตากรรมของมนุษย์ในวงกว้าง ๕๙๙ ดังนั้นจึง

มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอบรมจิตใจเพื่อให้เกิดปัญญา ไม่ให้อวิชชาหรือกิเลสเข้าครอบครองจิตใจ เพื่อให้

เกิดความรู้ ความฉลาด สามารถพากายไปหาสุขได้ดังพุทธพจน์ “จิตที่ฝึกแล้วย่อมน�าสุขมาให้” ๖๐๐

ความหมายของคุณธรรม จริยธรรมในการท�างาน
 คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีและความถูกต้องในการแสดงออกทั้งกาย วาจา และใจของ

แต่ละบุคคลซึ่งยึดมั่นไว้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย

 จริยธรรม หมายถึง กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม เหมาะสม และ

เป็นที่นิยมชมชอบหรือยอมรับจากสังคม เพื่อความสันติสุขแห่งตนเองและความสงบเรียบร้อยของสังคม

 ๕๙๘ พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานนัทภกิขุ), การฝึกจติ : จติทีฝึ่กฝนดีแล้วน�าความสขุมาให้. กรงุเทพฯ : ส�านกัพมิพ์ธรรมสภา. ม.ป.ป.

 ๕๙๙ พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยตุโต). พทุธธรรม. พมิพ์ครัง้ที ่๘. กรุงเทพฯ : มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. ๒๕๔๒.
 ๖๐๐ พระพุทธพจนวราภรณ์. ชีวติกบัการรักษาจติ. วารสารปัญญา, ๑๐(๔๘), ๒๕๔๕, ๑-๔.
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ความส�าคัญของคุณธรรมจริยธรรม
 ๑. ช่วยให้ชีวิตด�าเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบ

 ๒. ช่วยให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา

 ๓. ช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่บุคคลในชาติ

 ๔. ช่วยควบคุมไม่ให้คนชั่วมีจ�านวนมากขึ้น

 ๕. ช่วยให้มนุษย์น�าความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรค์แต่สิ่งที่มีคุณค่า

 ๖. ช่วยควบคุมความเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของคนให้เจริญไปพร้อม ๆ กัน

คุณธรรมในการท�างาน
 คณุธรรมในการท�างาน หมายถงึ ลกัษณะนสัิยทีดี่ทีค่วรประพฤตปิฏบัิตใินการประกอบอาชพีคณุธรรม

ส�าคัญที่ช่วยให้การท�างานประสบความส�าเร็จมีดังนี้

 ๑. ความมีสติสัมปชัญญะ หมายถึง การควบคุมตนเองให้พร้อม มีสภาพตื่นตัวฉับไวในการรับรู้ทาง

ประสาทสมัผสั การใช้ปัญญาและเหตผุลในการตดัสนิใจท่ีจะประพฤตปิฏบิตัใินเรือ่งต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ เหมาะ

สม และถูกต้อง

 ๒. ความซือ่สตัย์สจุรติ หมายถงึ การประพฤตปิฏิบตัอิย่างตรงไปตรงมาทัง้กาย วาจา และใจ ไม่คิดคด

ทรยศ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวงใคร

 ๓. ความขยันหม่ันเพียร หมายถึง ความพยายามในการท�างานหรือหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขัน 

ด้วยความมุ่งมั่นเอาใจใส่อย่างจริงจังพยายามท�าเรื่อยไปจนกว่างานจะส�าเร็จ

 ๔. ความมรีะเบยีบวนิยั หมายถงึ แบบแผนทีว่างไว้เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัแิละด�าเนนิการให้ถกูล�าดบั 

ถูกที่ มีความเรียบร้อย ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณ ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมาย และศีลธรรม

 ๕. ความรบัผดิชอบ หมายถงึ ความเอาใจใส่มุง่ม่ันตัง้ใจต่องาน หน้าที ่ด้วยความผูกพนั ความพากเพยีร 

เพื่อให้งานส�าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้

 ๖. ความมนี�า้ใจ คอื ปรารถนาดมีไีมตรจีติต้องการช่วยเหลอืให้ทกุคนประสบความสขุ และช่วยเหลอื

ผู้อื่นให้พ้นทุกข์

 ๗. ความประหยัด หมายถึง การรู้จักใช้ รู้จักออม รู้จักประหยัดเวลาตามความจ�าเป็น เพื่อให้ได้

ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด

 ๘. ความสามัคคี หมายถึง การที่ทุกคนมีความพร้อมทั้งกาย จิตใจ และความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน 

มีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส�าเร็จโดยไม่มีการเกี่ยงงอน

จริยธรรมในการท�างาน
 จรยิธรรมในการท�างาน หมายถงึ กฎเกณฑ์ทีเ่ป็นแนวทางปฏิบตัตินในการประกอบอาชีพทีถ่อืว่าเป็น

สิง่ทีด่งีาน เหมาะสม และยอมรบั การท�างานหรอืการประกอบอาชีพต่าง ๆ  จะเน้นในเรือ่งของจรยิธรรมทีม่คีวาม

แตกต่างกันดังนี้



538 539รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑๕๓๘

จริยธรรมในการท�างานทั่วไป
 จริยธรรมที่น�ามาซึ่งความสุขความเจริญในการท�างานและการด�ารงชีวิต เรียกว่า มงคล ๓๘ ประการ 

มงคลชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการท�างานมีดังนี้

 ๑. ช�านาญในวชิาชีพของตน (มงคลชีวติข้อที ่๘) เป็นการน�าความรูท้ีเ่ล่าเรียน ฝึกฝน อบรม มาปฏบิตัิ

ให้เกิดความช�านาญจนสามารถยึดเป็นอาชีพได้

 ๒. ระเบียบวินัย (มงคลชีวิตข้อที่ ๙) การฝึกกาย วาจาให้อยู่ในระเบียบวินัยที่สังคมหรือสถาบันวาง

ไว้เป็นแบบแผน

 ๓. กล่าววาจาดี (มงคลชีวิตข้อที่ ๑๐) คือ วจีสุจริต ๔ ประการ ได้แก่ ความจริง ค�าประสานสามัคคี 

ค�าสุภาพ ค�ามีประโยชน์

 ๔. ท�างานไม่คั่งค้างสับสน (มงคลชีวิตข้อที่ ๑๔) ลักษณะการท�างานของคนโดยทั่วไปมี ๒ แบบ คือ

  - การท�างานคั่งค้างสับสน คือ ท�างานหยาบยุ่งเหยิง ท�างานไม่ส�าเร็จ

  - การท�างานไม่คั่งค้าง คือ การท�างานดีมีระเบียบ ท�างานเต็มฝีมือ และท�างานให้เสร็จ

จริยธรรมในการท�างานผู้บริหาร
 ๑. มีหิริโอตตัปปะ

 “หริ”ิ นัน้หมายถงึ ความละอายใจ ส่วน “โอตปัปะ” หมายถงึ ความเกรงกลัวต่อ บาป ฉะนัน้ผู้บรหิาร

ต้องรู้จกัตริตรองและละอายก่อนทีจ่ะประพฤต ิหรอืกระท�าการใดๆ ทีเ่ป็นบาป ทีเ่ป็นอกศุล และค�านงึถงึจรยิธรรม

ทางด้านการบริหาร ไม่นึกหรือเข้าข้างตัวเองว่าไม่มีใครเห็น หรือ ล่วง รู้ แต่ตัวเองนั่นเองที่รู้ดีอยู่แก่ใจว่าสิ่งที่จะ

ท�า หรือสิ่งที่ได้ท�าไปแล้วชอบธรรมหรือไม่ ควรจะ ละอายใจให้จงหนักและเมื่อจะลงมือท�าการ ใดในทางเสื่อม

เสีย หรือผิดบาปก็ควรจะชะงัก และเกรงกลัวต่อบาปเพราะหากดื้อดึง หรือ ดึงดันกระท�าลงไปอย่างไม่เกรงกลัว

ต่อบาป หรือต่อผลที่จะตามมา เช่น อาจจะกระทบ หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือส่วนรวม ขององค์กร

แล้ว ตนเองย่อมไม่พ้นบ่วงกรรม หรือผลที่จะตามติดมาอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นกฎง่ายๆ ของเหตุและผล ตามกฎ

จักรวาล ในฐานะของผู้บริหารจึงต้องมี ข้อนี้ประจ�าใจ เพราะดูจะเป็นเรื่องยากที่จะ ตามบอกทุกฝีก้าวว่าสิ่งใด

ควร หรือไม่ควร อีกทั้ง ควรถือเป็นสามัญส�านึกของผู้มีจิตใจสูงสมกับ ความเป็น “มนุษย์” ซึ่งแปลว่าผู้มีจิตใจ

สูงทุก วันนี้มักจะมีคนประเภทดื้อตาใส ที่จะประพฤติ ตนอย่างที่ไม่ครั่นคร้าม ไม่หวั่นสายตาใครๆ ซึ่งเป็นเรื่อง

อันตราย ยิ่งผู้ประพฤติผิดเป็น บุคคลระดับสูงด้วยแล้ว ยิ่งส่งผลสะเทือนได้แรง เพราะหมายความว่าบุคคลนั้นๆ 

ขาด คุณสมบัติของความเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีซึ่ง จะต้องมีคุณธรรม

 การที่ใครจะเป็นผู้น�า หรือผู้บังคับบัญชาท่ีดีนั้น นอกจากจะต้องน�าองค์กรไปข้างหน้า เหลียวหน้า

แลหลังบริวารให้อยู่ในร่องในรอย ผู้น�าก็จะต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นที่ย�าเกรง นับถือ รักและครอง

ใจบริวารได้ เราอาจเห็นผู้น�าใจถึงของบางชาติ ที่เมื่อประพฤติผิด ถูกสังคมติเตียน ตนเองละอายใจ เกรงกลัว

ต่อบาปที่ตัวท�า ก็จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองท�าผิด คือมีความละลายต่อบาป โดยการลาออกจากต�าแหน่ง เพื่อ

แสดงความรับผิดชอบ เพื่อรักษาเกียรติยศของตัวเองและวงศ์ตระกูล หลักค�าสอนในเชิงบริหารนี้ ควรเป็นหลัก

ยึด ก่อนคิด หรือก่อนกระท�าการใดๆ มากกว่า
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 ๒. เว้นอคติ ๔ ประการ

 อคติ หมายความว่า การกระท�าอันท�าให้เสียความเที่ยงธรรม มี ๔ ประการ

 ๑. ฉันทาคติ ล�าเอียงเพราะรักใคร่

 ๒. โทสาคติ ล�าเอียงเพราะโกรธ

 ๓. โมหาคติ ล�าเอียงเพราะเขลา

 ๔. ภยาคติ ล�าเอียงเพราะกลัว

 อคติ 4 นี้ ผู้บริหาร ไม่ควรประพฤติเพราะเป็นทางแห่งความเสื่อม

 ๓. มีพรหมวิหาร ๔

 หลัก "พรหมวิหาร ๔ " มีดังนี้

 ๑. เมตตา รู้สึกสงสารผู้อื่น เอ็นดูผู้อื่นอยู่เสมอ แม้ใครจะด่าจะว่า หรือใครจะมาท�าร้าย ก็ยังนึกเอ็นดู

สงสารในคนเหล่านัน้ หากมศัีตร ูกค็ดิกับศตัรด่ัูงมนษุย์ทีน่่าสงสารคนหน่ึงทีย่งัเวยีนว่ายตายเกดิหาทีสุ่ดไม่ได้ มอง

ศตัรดู้วยสายตาทีเ่อน็ดดูัง่สายตาของมารดาแลดบูตุร ส่ิงนีจ้ะท�าให้ผู้บรหิารมแีววตาเป็นประกายดัง่แก้วใส และมี

พลังท�าให้คนที่คิดร้ายหรือศัตรูต่างๆ เปลี่ยนใจมาคิดดีต่อเรา ไปที่ไหนคนก็รักใคร่ อยากใกล้ชิด แม้ว่าจะเพิ่งรู้จัก

กันก็ตาม เพราะกระแสพลังของความเมตตา มีพลังมากที่สุดในโลกใบนี้ เมตตาธรรม ค�้าจุนโลก

 ๒. กรุณา ยื่นมือช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ ช่วยเหลือแม้กระทั่งศัตรู ช่วยแม้กระทั่งไม่ท�าให้ศัตรูโกรธ

เรา ช่วยไม่ให้เขาเผลอก่อกรรมกับเรา เขาด่ามาก็ไม่ด่าตอบ เพื่อช่วยให้เขาไม่มีเวรกับเรา เห็นขอทาน หรือคนที่

เดอืดร้อนกช่็วยเหลอืแบบไม่ต้องตระหนี ่พระพทุธองค์สอนให้ท�าทาน เพือ่ลดความตระหนีใ่นตวั และเผ่ือแผ่ช่วย

เหลอืกนัและกนั เป็นการท�าบญุซ่ึงถอืว่าเป็นอริยทรพัย์ตามตดิไปภพหน้าได้ทกุภพ ท่านจะดมูสีง่าราศ ีแม้แต่สนุขั

ยังไม่กล้ากัด มีแต่เดินตามกระดิกหาง หรือคนเจอหน้าก็รักใคร่ ไปที่ไหนคนก็อยากเสวนาด้วย

 ๓. มทุติา ยนิดใีนสิง่ทีผู่อ่ื้นม ียนิดใีนสิง่ท่ีผูอ้ืน่เป็น ใครจะได้ดกีว่าเรากย็นิดกีบัเค้า เค้าท�าความดเีราก็

อนุโมทนา ไม่อิจฉาริษยา ไม่ไปนินทาให้ร้ายเค้า ไม่หมันไส้หรือน้อยเนื้อต�่าใจใดๆ ส่วนใครด่าว่าเราก็ยินดีในเสียง

ที่ด่าเข้ามา เสียงนินทาเราก็ยินดีที่เขาได้นินทาเราไป เพราะแสดงว่าเราได้เคยท�ากรรมกับเขามาก่อน เราจึงต้อง

มาโดนด่าในวนันี ้ส่วนทีเ่ราต้องยนิด ีนัน่กเ็พราะว่าเราได้มโีอกาสได้ชดใช้กรรมแล้ว เป็นเรือ่งน่ายนิดอีย่างยิง่ทีไ่ด้

มีโอกาสชดใช้กรรมให้หมดไปโดยไม่เกิดการจองเวรกัน และได้บุญเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่ง คือ อภัยทาน นี่เป็นการ

ท�าให้เรายินดีน้อมรับแม้แต่ค�าด่าค�าติฉินนินทา ยินดีที่ผู้อื่นดีกว่าเรา ยินดีที่เราไม่มีวันจะเก่งเหมือนใคร พอใจที่

เกิดมาแบบนี้ แล้วท่านจะมีเสน่ห์มาก จะมีความมั่นใจในตัวเอง และสีหน้าสว่างไสว ความหมองจะไม่มี

 ๔. อุเบกขา การวางเฉย ระลึกเสมอว่า ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนอย่างแท้จริง เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลวหรือ

ดี เขาก็ยังเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเรา เขาท�าอะไรมา ท่านก็วางเฉย อย่าไปเอามาเก็บจนปั่นป่วนใจ มีใจเป็นก

ลาง ใครมาพูดอะไรกระทบใจ ก็ท�าใจเฉยๆ ไว้ เหมือนสายลมโชยที่พัดคลอใบหู ไม่มีแก่นสารใดๆ ให้มาท�าร้าย

ใจเราได้ ใครท�าอะไรมาก็วางเฉย เพราะเชื่อในกรรมว่า กรรมจะจัดสรรผลกรรมได้ยุติธรรมที่สุด ความทุกข์ที่แท้

จริงคือทุกข์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้น เราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่นไม่ต้องไปแก้นิสัยใคร ไม่ต้องไปเก็บ

ค�าพูดหรือการกระท�าคนอื่นมาจ้องจับผิดหรือตีโพยตีพาย หรือเอามาใส่ใจจนเจ็บข้ามวันข้ามคืน แล้วท่านจะมี

เสน่ห์มาก ใครเห็นใครรัก เวลาดวงตกก็จะไม่หนักเหมือนคนอื่น นี่คือพลังของอุเบกขา 

 หากผู้น�าหรือผู้บริหารน�าความมี เมตตา + กรุณา + มุทิตา + อุเบกขา มาใช้ จะเป็นผู้น�าที่มี ภาวะ

ผู้น�า เป็นผู้มีเสน่ห์ต่อผู้ใช้บังคับบัญชา และมีจิตใจสงบเยือกเย็น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้น�าใฝ่ฝันหากันในปัจจุบันนี้ครับ
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 ๔. มีสังคหวัตถุ ๔

  ๔.๑ การบริหารตามหลักทาน

  หลกัของทาน การให้สิง่ของของตนแก่คนทีค่วรให้ คือต้องรูจ้กัการให้โดยเฉพาะการแบ่งปันด้วย

ความยุติธรรมปราศจากอคติ ทานในทางพระพุทธศาสนามี ๒ อย่าง คือ อามิสทาน การให้สิ่งของ และธรรมทาน 

การให้ธรรมะ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ผู้ให้ย่อมผูกใจหมู่มิตรไว้ได้ การให้วัตถุสิ่งของสามารถผูกสัมพันธไมตรีของคนที่

เป็นบรวิารไว้ชัว่นรินัดร เช่น ความเป็นผู้ให้ของเจ้านายทีท่�าให้ลกูน้องซาบซึง้น�า้ใจของเจ้านายจงึไม่ยอมไปท�างาน

ที่อื่น เนื่องจากว่าบางครั้งเจ้านายซื้อหุ้นแล้วแบ่งให้โดยที่ลูกน้องไม่ได้ลงทุนร่วมเลย แต่เจ้านายก็แบ่งให้ เป็นน�้า

ใจที่ท�าให้ลูกน้องประทับใจอยู่ตลอดและเป็นเหตุให้ลูกน้องอยู่ช่วยงานเจ้านายตลอดมา

  ๔.๒ การบริหารตามหลักปิยวาจา

  ค�าพูดไพเราะ หรือการใช้วาจาสุภาพอ่อนโยนกับเพื่อนร่วมงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา จะท�าให้ผู้

ฟังรูส้กึประทบัใจและมกี�าลงัในการท�างาน การใช้ค�าพดูมปีระโยชน์ต่อการบรหิารงานหรือต่อการด�าเนนิชีวติเป็น

อย่างยิ่ง สุนทรภู่ นักกวีเอกของโลกได้ประพันธ์บทกลอนเกี่ยวกับการใช้วาจาไว้หลายส�านวน เช่น ว่า

  อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก  แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย

แม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย เจ็บจนตายเพราะเหน็บให้เจ็บใจ

อีกบทหนึ่งว่า

  ถึงบางพูด พูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต

แม้นพูดชั่วตัวตายท�าลายมิตร จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา

 ปิยวาจา ไม่ได้หมายความว่า วาจาอ่อนหวานเป็นที่รักแก่ผู้ฟังอย่างเดียว วาจาที่เปล่งออกไปแล้ว

ท�าให้ผู้ฟังได้สติ ได้ข้อคิดสะกิดใจสามารถเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนความคิดผิดเป็นความคิดถูกก็ถือว่า ปิยวาจา 

เช่นเดียวกัน 

  ๔.๓ การบริหารตามหลักอัตถจริยา

  อัตถจริยา คือ การประพฤติให้เป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายตนเองและคนอื่น หมายความว่า ต้องไม่

ให้เสียประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ผู้บริหารต้องพัฒนาตนเองหรือสร้างฐานะของตนให้มั่นคงเสียก่อน และในขณะ

เดียวกันก็ไม่ละเลยประโยชน์ของเพื่อนร่วมงานหรือของคนรอบข้างหรือประโยชน์ที่เป็นสาธารณชนทั่วไป เช่น 

เข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมอย่างสม�่าเสมอ ตามโอกาส อันควร ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียว การท�าอย่าง

นี้จะท�าให้เพื่อนร่วมงานและคนรอบข้างเกิดความประทับใจ แสดงถึงความมีน�้าใจของผู้บริหาร หรือผู้น�าองค์กร 

ผูน้�าครอบครวั เมือ่ถงึ คราวต้องท�าประโยชน์ตนบ้างทีต้่องใช้คนช่วยเป็นจ�านวนมาก กส็ามารถทีจ่ะขอก�าลงัความ

ช่วยเหลอืจากเพ่ือนร่วมงานและคนรอบข้างได้ และคนเหล่านัน้กพ็ร้อมท่ีจะช่วยเหลอือย่างภมูใิจอย่างเตม็ใจ หรอื

ถึงแม้ว่าการท�าเพื่อประโยชน์ของคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ก็เป็นการประพฤติประโยชน์ในความหมาย

นี้เหมือนกัน

  ๔.๔ การบริหารตามหลักสมานัตตตา

  สมานัตตตา คือ การน�าตนเข้าไปเช่ือมสมานกับคนอื่น หรือการวางตนให้เสมอต้นเสมอปลาย

กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ร่วมสถาบันต่างๆ การเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นเรื่องส�าคัญ
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ในการผูกมิตรไมตรีกับผู้อื่นหรือกับคนรัก ตัวอย่างการน�าตนเข้าไปสมานกับคนอื่น เช่น ผู้บริหารคอยสอบถาม

เรื่องงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เนืองๆ ว่า ที่มอบหมายเป็นอย่างไรบ้าง ท�าเสร็จตามที่ก�าหนดไหม ต้องการให้

ใครช่วยท�าไหม ตอนนี้มีงานอะไรที่ยังท�าไม่เสร็จสมบูรณ์บ้าง ค�าถามเหล่านี้แสดงถึงความห่วงใย ความเสมอต้น

เสมอปลายของผูบ้รหิารทีม่ต่ีอผูใ้ต้บงัคบับญัชา ถ้าองค์กรใดปฏบิตัอิย่างนีจ้ะท�าให้คนในองค์กรมคีวามสขุ อยูด้่วย

กันด้วยความรักความเมตตาต่อกัน แต่ละคนก็จะมีก�าลังในการท�าหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ และงานก็จะประสบ

ความส�าเร็จน�าความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาสู่องค์กรตลอดไป

ลักษณะของคนในองค์กร ซึ่งโดยทั่วๆ ไปแล้ว มี ๓ ลักษณะ

 ๑. ลักษณะปิด ไม่ค่อยชอบออกสังคม ชอบอยู่เงียบๆ เฉยๆ ไม่ค่อยแสดงออก

 ๒. ลักษณะเปิด ชอบแสดงออก ชอบการมีส่วนร่วม กล้าพูด กล้าท�า ร่าเริง

 ๓. ลักษณะปรับ สามารถปรับตัวตามสถานการณ์

 จิตวิญญาณในการท�างาน มี ๖ ระดับ 

 ๑. ท�าให้สิง่ทีค่วรท�า ทัง้ๆ ทีม่นัมใิช่หน้าทีข่องเรา เช่น เหน็เศษขยะหล่นอยูท่ีพ่ืน้เรากเ็กบ็ เหน็ก๊อกน�า้

ไม่ปิดเราก็ปิด โดยไม่ได้คิดว่ามันเป็นหน้าที่ของคนนั้นคนนี้ หรือเห็นคนใช้บริการรอนาน เดินเก้ๆ กังๆ ก็ถามไถ่ 

โดยไม่ต้องรอให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์มาเป็นคนถาม นี้คือผู้มีจิตวิญญาณในการท�างานในระดับสูงที่สุดจริงๆ 

 ๒. ท�าให้สิง่ทีต้่องท�า ซึง่สิง่ทีต้่องท�านีถ้กูก�าหนดไว้ใน J.D. (Job description กคื็อค�าบรรยายลกัษณะ

งาน) ของแต่ละหน่วยงานแล้ว สรุปง่ายๆ คืองานประจ�าของแต่ละคนนั่นเอง

 ๓. ท�าในสิ่งที่บอกให้ท�า ทั้งๆ ที่มันเป็นความรับผิดชอบของเราแต่เราก็ไม่ท�า ต้องให้หัวหน้าบอกเรา

จึงท�า อารมณ์แบบนี้ แถมบางคนบอกให้ท�าแล้วก็ยังท�าผิด 

 ๔. ท�าในสิ่งที่ขู่ให้ท�า คนกลุ่มนี้สร้างความเบื่อหน่ายให้กับหัวหน้าและหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง

 ๕. ท�าในสิ่งที่บังคับให้ท�า คนกลุ่มนี้หนักกว่าระดับในข้อ ๔ อีก คือขู่แล้วก็ยังไม่ยอมท�าต้องบังคับถึง

จะท�า ถ้ามีแบบนี้หน่วยงานก็ย�่าแย่

 ๖. ท�าในสิ่งที่ไม่ควรท�า พวกนี้สร้างความปั่นป่วนให้กับหน่วยงานมากที่สุด เป็นพวกที่เราเรียกว่าโง่

แล้วยังอวดฉลาด หน่วยงานไหนมีคนแบบนี้เก็บไว้เยอะๆ ก็คงจะปิดกิจการเข้าสักวัน

 เม่ือแยกระดับจิตวิญญาณในการท�างานได้แล้วอย่างนี้ ลองทบทวนพฤติกรรมจิตวิญญาณในการ

ท�างานของพวกเราดูว่า “พวกเรามีจิตวิญญาณในระดับใด” แต่สิ่งที่พวกที่อยากเห็นก็คือ ท�าในสิ่งที่ต้องท�า โดย

คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรท�า นั่นแหละจึงจะเรียกว่ามีจิตวิญญาณในการท�างานในระดับสูงที่สุดจริงๆ

สรุป
 การทีค่นจะความผาสกุทางจติวญิญาณในการท�างาน และมคุีณธรรมจรยิธรรมในการท�างานนัน้จะมี

ส่วนประกอบที่ส�าคัญ ๒ องค์ประกอบ คือ บุคลากร และหน่วยงาน ทั้งสองนี้ต้องมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 

เพราะถ้าคนบุคลากรไม่จิตวิญญาณ หรือขาดคุณธรรมจริยธรรมในการท�างาน จะท�าให้องค์หน่วยงานล้มเหลว 

บุคลากรเองก็จะล้มเหลว ไม่สามารถที่จะรักษาทั้งหน่วยงานและบุคลากรไว้ได้ แต่ในขณะเดียวกันถ้าบุคลากรมี

คุณธรรมจริยธรรมในการท�างาน กล่าวคือ มีหิริโอตตัปปะ เว้นจากอคติ ๔ มีพรหมวิหาร ๔ และสังคหวัตถุ ๔ จะ

ส่งให้ผลมีความผาสุกทางจิตวิญญาณในการท�างานให้หน่วยงานเจริญรุ่งเรืองต่อไป
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ความมั่นคงของมนุษย์ในพระพุทธศาสนาตามหลักศีลห้า

Human Security in Accordance with the Five Precepts of Buddhism.

พระสุเทิด ทีปงฺกโร / งามประจบ *

บทคัคย่อ

 ความม่ันคงของมนุษย์ในพระพุทธศาสนาตามหลักศีลห้า ศีล ๕ เป็นหลักประกันความมั่นคงของ

มนุษย์ ๕ ด้าน คือ ปานาติปาตาหลักประกันชีวิต อทินนาทานาหลักประกันทรัพย์สิน กาเมสุมิจฉาหลักประกัน

ครอบครัว มุสาวาทาหลักประกันสังคม สุราเมระยะหลักประกันคุณภาพด้วยศีล ๕ ซึ่งจะน�าพาชีวิตประสบผล

แห่งความมั่นคงใหญ่ ๆ  ๓ ด้าน คือ น�าพาสู่สุคติ ประสบโชคมีโภคทรัพย์อุดม น�าพาสู่พระนิพพาน (ความมีอิสระ

ภาพ) และด�าเนนิชวีติทีด่งีามและสร้างสรรค์สงัคมไทยให้เจรญิมัน่คง ศีล ๕ เป็นหลักประกันความมัน่คงของมนษุย์

ตามแนวพระพทุธศาสนาทีม่มีาเป็นเวลาทีย่าวนานกว่าสองพนักว่าปีมาจนถงึปัจจบุนันี ้จงึนบัได้ว่าศีล ๕ มมีนษุย์

สมัพนัธ์ทีด่ต่ีอส่งคมมนษุย์และท�าให้มนษุย์มคีวามมัน่คงตัง้อยูใ่นคณุความด ีเป็นความประพฤตพิืน้ฐานทางสังคม

ของมนุษย์ เพราะศีล ๕ เป็นเครื่องส่งเสริมคุณความดีที่ถาวรและเป็นหลักความมั่นคงของมนุษย์โลกในปัจจุบัน

 ดงันัน้ บทความนีอ้ยูใ่นรายวชิาพระพุทธศาสนากับความมัน่คงของมนษุย์ จงึเหมาะส�าหรบัมนษุย์ตาม

องค์การ หน่วยงาน คนทุกสังคม โดยรวม ก็ย่อมมีความเป็นปกติสุขหรือเกิดความมั่นคงของมนุษย์ขึ้นนั่นเอง ยัง

มีอีกมากมายครับ หลักพุทธศาสตร์หรือพระธรรมค�าสอนที่พระพุทธองค์ทรงร้อยเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ ล้วน มุ่ง

พัฒนาชีวิตจิตใจผู้คนหรือแม้แต่เทวดา ให้มีคุณธรรมและคุณค่าสูงยิ่งขึ้น เป้าหมายสุดท้ายคือ การ มีปัญญาเห็น

แจ้ง รูเ้ท่าทนัความเป็นไปต่างๆ เหน็และเข้าใจชัดตรงตามความเป็นจรงิ เมือ่มนษุย์มีปัญญาสูง พอแล้ว กจ็ะเลอืก

ท�าแต่เรื่องที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นโดยรวมย่อมเกิดความสุขความสามัคคี 

Abstract

 Human Security in the five precepts of Buddhism as the five precepts as a guaran-

tee human security is a top 5 life insurance Santa Ana Tipa. The thin-Natal's collateral assets. 

Gamera Su Mihฉa collateral family The social security lie Alcohol's secured term quality of 

life, bringing the five precepts, the result of three major areas: security leads to bliss luck with 

abundant wealth. Leads to nirvana (The Independent) and life is pretty good and stable society 

to flourish Thailand five precepts as a guarantee human security along with Buddhism over 

a period longer than two thousand years until today. This would provide five precepts have 

good human relations and human to human transmission quality, stability is a virtue. Discipline 

is the basis of human society because five precepts is promoting the virtue of permanent and 

 * อาจารย์ประจ�าวิทยาลยัสงฆ์บรุรีมัย์ มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
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essentially human security in the world.

 So this article is subject to the principles of human security. It is suitable for people 

of all agencies, organizations, human society as a whole would have a normal life or physical.

Human enough There are many more good Buddhism or preaching. The Buddha taught 

hundreds sorted into categories, all aimed at improving the life of people or even angels. The 

morality and values even higher. The end goal is to have the intelligence report. Knowingly 

various possible to see and understand clearly meets reality. When human intelligence is high 

enough to do, but as you are. Both to themselves and others Overall I was happy harmony.

บทน�า

 ความมัน่คงของมนษุย์ เป็นเร่ืองทีก่ล่าวถงึกนัอย่างกว้างขวางมากขึน้ทกุขณะในปัจจบุนัโดยเฉพาะ ใน

สังคมไทย ถึงกับมีการตั้งกระทรวงขึ้นใหม่ เพื่อดูแล เรื่องนี้โดยตรง การที่คนเราเห็นความส�าคัญด้านนี้ มากกว่า

ในอดตีนัน้ มทีีม่าอย่างน้อยสองสาเหตคุอื การ เต้นตามกระแสโลก และการทีม่นษุย์โดยรวมมคีวามมัน่ คงในชวีติ

น้อยลง ประการหลงัน่าจะเป็นต้นเหตทุีท่�าให้ เกดิกระแสปลกุให้เกดิการตืน่เต้นตดิตามมา ซึง่นบัวนัจะรนุแรงขึน้

ทุกที อะไรที่ท�าให้คนเราทุกวันนี้มีความมั่นคงในชีวิตน้อย ลง คงวิเคราะห์วิจารณ์กันได้หลายแง่มุม หรือแม้แต่

จะ ให้แยกแยะว่า ความมั่นคงของมนุษย์นั้นมีองค์ประกอบ ส�าคัญอะไรบ้าง ใช้มาตรฐานอะไรเป็นเกณฑ์วัด ค�า

ตอบก็คงมีมากมายหลายหลากเช่นกัน คิดกันตาม ประสาชาวบ้านทั่วไปก็ พอสรุปได้ว่า การมีชีวิตอยู่อย่าง พึ่ง

ตนเองได้ ช่วยตัวเองได้ และสอนตัวเองได้ น่ันแหละคือความมั่นคงในชีวิตมนุษย์ เพราะการที่คนเราจะอยู่ใน

สภาวะเช่นนั้นได้ จะต้องมีความพร้อมพอสมควร ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้ง ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินด้วย การที่มนุษย์ในปัจจุบันมีคุณสมบัติเช่นที่ว่าน้อยกว่าแต่ ก่อน คงเป็นเพราะเรามีทางเลือก

มากขึ้นที่จะพึ่งปัจจัย ภายนอกโดยเฉพาะสิ่งอ�านวยความสะดวกทั้งหลาย ซึ่งเป็นผลผลิตจากความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีต่างๆ สามารถซื้อหามากได้ด้วยเงิน ไม่ต้อง คิดเองท�าเอง คนเราส่วนใหญ่ในยุคนี้จึง

ทุ่มเทศักยภาพ เท่าที่มี ตั้งหน้าหาเงินกันอย่างเต็มก�าลัง เพื่อใช้เป็นสื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของและบริการสารพัดชนิด

ตามทีต่น ต้องการ ชวีติเราจึงต�าเป็นทาสของเงนิและเวลากนั มากขึน้ และมากขึน้ พร้อมกบัความตกต�า่ลงในเรือ่ง 

ความสามารถในการพึ่งตัวเอง ช่วยตัวเอง และสอนตัวเอง รวมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยจะด้วยความยินดี

และเต็มใจหรือไม่ก็ตาม ชีวิตคนเรา ทุกวันนี้ตกอยู่ในสภาพพึ่งพิงสิ่งนอกตัวและผู้อื่นอย่าง มากมาย ทั้งที่จ�าเป็น

บ้างไม่จ�าเป็นบ้าง ใครที่มีเงินมาก ก็มักจะพึ่งตัวเองได้น้อยลง เพราะเลือกที่จะซื้อความ สะดวก ผลักภาระอันพึง

ท�าได้เองบางส่วนออกไปให้ พ้นตัวให้ผู้อื่นสิ่งอื่นท�าแทน คนเหล่านี้จึงมีความอ่อนแอลงตามล�าดับ ช่วยตัวเองได้

น้อยลงเรื่อยๆ เรื่อง สอนตัวเองแทบไม่ต้องพูดถึง เมื่อสามารถใช้เงินสนอง ความต้องการของตนได้อยู่เสมอ ก็

รู้สึกพอใจที่จะอยู่อย่างสะดวกสบาย มองไม่เห็นทุกข์ที่แฝงอยู่ในชีวิต ไม่ คิดที่จะพัฒนาจิตวิญญานของตนให้มี

คุณค่าสูงขึ้น ทั้ง ต่อตัวเองและเพื่อนร่วมสังคม มองไม่เห็นความจ�าเป็น ที่จะต้องท�าเช่นนั้น คิดง่ายๆ ว่าเมื่อตน

มีความสมบูรณ์ พูนพร้อมแล้ว ก็สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับ ใครมากนัก มีเงินอย่างเดียวก็เสมือนมีทุก

อย่าง อยาก ได้สินค้าหรือบริการอะไร ก็ใช้วิธีซื้อเอาจ้างเอา เมื่อคนเห็นเงินเป็นใหญ่ การตกเป็นทาสของวัตถุ

และ ความเย้ายวนของกิเลสก็เกิดตามมา การพึ่งพาอาศัย กันในลักษณะเอื้อเฟื้อกันด้วยน�้าใจเช่นในอดีต นับวัน 
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จะหดหายลงทุกที จะช่วยจะให้อะไรกันก็มักจะต้องมีข้อ แลกเปลี่ยน คิดถึงกันแต่เรื่องก�าไร-ขาดทุน ได้เปรียบ-

เสียเปรียบ มุ่งแต่จะเอาประโยชน์ตนให้ได้มากเข้าไว้ เอาเปรียบใครเขาได้ก็เก็บมาชื่นชมยินดี ทั้งที่มันเป็น ความ

ด้อยคุณธรรม ซ่ึงจะน�าความเสื่อมมาสู่ชีวิตจิตใจ ตนเองและสังคมมนุษย์โดยรวมในโอกาสต่อไป จึงพอเห็นได้

ค่อนข้างชดัเจนว่า สภาพการณ์เช่นทีก่ล่าวบบีบงัคบัให้คนเราพึง่ตวัเองและพึง่พากนัเองได้ น้อยลงทกุขณะ ท�าให้

ความมั่นคงของความเป็นมนุษย์ โดยรวมตกต�่าตามไปด้วย ปรากฎการณ์ท�านองนี้มีให้ เห็นอยู่ทั่วไป แล้วเราจะ

ท�าอย่างไรกันดี อย่าเพิ่งท้อแท้และสิ้นหวังนะครับ ที่พึ่งอันประเสริฐยังมี อยู่ ก็พระธรรมค�าสอนของบรมศาสดา

สมัมาสมัพทุธ เจ้ายงัไงละ อาจเรยีกรวมๆ ได้ว่าวชิาพุทธศาสตร์ ซ่ึง พระพทุธองค์ทรงแยกแยะไว้เป็นหมวดหมูอ่ย่าง

ละเอยีด ชดัเจนทเีดยีว สามารถเลอืกมาใช้แก้ปัญหาเฉพาะทาง ได้อย่างมปีระสิทธผิลสูง เกีย่วกบัความมัน่คงของ

มนุษย์ก็เช่นกัน เราได้เลือก ความหมายแบบชาวบ้านไว้ในเบื้องต้นแล้วว่า มันคือ ความสามารถในการพึ่งตัวเอง 

ช่วยตัวเอง และสอนตัว เอง ท�าได้ดีก็มีความมั่นคงสูง แล้วจะใช้พุทธธรรมบท ไหนละ น�ามาสร้างเสริมศักยภาพ

ดังกล่าว มีมากมาย ครับ เช่น อัตตาหิ อัตโน นาโถ (ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน) โภชเน มัตตัญญุตา (การบริโภคแต่พอดี) 

และ สังค หวัตถุธรรม ๔ (ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา) หลักธรรมในสองตัวอย่างแรกนั้น ได้อธิบาย

ตัวเองได้ ชัดเจนอยู่แล้ว คนเราถ้ามีใจมุ่งมั่นที่จะพึ่งตัวเองให้ได้ มากที่สุด ก็ย่อมไม่คิดที่จะผลักภาระใดๆ ออกไป

ให้คน อืน่สิง่อืน่ท�าแทนโดยไม่จ�าเป็น การรูจ้กักนิใช้แต่พอ ควรกเ็ช่นกนั เข้าหลักทฤษฎีพระราชทานเศรษฐกจิพอ 

เพยีงนัน่แหละ เป้าหมายหลกัคอืการพึง่ตวัเองและพึง่ พากนัเองในหมูค่ณะตนให้ได้มากขึน้ ความมัน่คงใน ชวีติก็

จะเกดิตามมา อยากกนิอยากใช้อะไร กพ็ยายาม สร้างให้ได้เอง หรอือะไรทีย่งัท�าเองไม่ได้ก็พยายามข่ม ใจไว้ อย่า

ไปอยากได้ใคร่ดมีนันกั กนิใช้เท่าทีจ่�าเป็น เหมาะสมกบัฐานะและก�าลงัทีต่นม ีหนีส้นิกจ็ะไม่เกดิ ชวีติย่อมมคีวาม

มั่นคง ส�าหรับสังคหวัตถุธรรม ๔ นั้น เป็นหลักธรรมที่ช่วยให้ เกิดความรู้รักสามัคคีขึ้นในกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็น

ระดับ ครอบครัว ชุมชน หรือระดับประเทศ แม้แต่ระหว่าง ประเทศก็ตามทีเถอะ หากน�าเอาพุทธธรรมหมวดนี้

ไป ประยกุต์ใช้อยูเ่นอืงๆ แล้ว การเบยีดเบียนกนักจ็ะลดลง ได้มาก โลกย่อมมสีนัติภาพสนัตสิขุยิง่ขึน้ ความมัน่คง 

ของมนุษย์โดยรวมก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย เนื่องจาก ทานคือการให้ การเสียสละแก่กันและกัน ก่อน ไม่ว่าจะ

เป็นวัตถุทาน อภัยทาน หรือธรรมทาน ล้วนเป็นปัจจัยเสริมสร้างความกลมเกลียวในหมู่มนุษย์ ได้ทั้งนั้น ความ

ขัดแย้งแย่งชิง จ้องแต่จะเอารัดเอา เปรียบกัน คงเกิดขึ้นยากในสังคมที่ผู้คนรักการให้ การ เสียสละ ปิยวาจา มี

องค์ประกอบสาม ได้แก่ ความสุภาพ ความ สัตย์จริง และความมีประโยชน์หรือเป็นถ้อยค�าที่สร้าง สรรค์ ซึ่งนับ

วันผู้คนจะละเลยคุณธรรมข้อนี้กันมากข้ึน มีแต่ข่มขู่เชือดเฉือนกระทบกระเทียบเสียดสี หาสาระ อะไรไม่ค่อย

ได้ แถมยังโกหกค�าโตหันหน้าตาเฉย ปลิ้น ปลอกหลอกลวงกันเองอีกต่างหาก แล้วเราจะรักกันได้ อย่างไร ความ

สามัคคีคงเกิดยากในหมู่คนที่ขาดปิยวา จาต่อกัน จึงอยู่ร่วมกันด้วยความระวังระแวงตลอดเวลา อัตถจริยา คือ 

การท�าแต่ในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ทั้ง ต่อตนเองและส่วนรวม ไม่ชักน�าพวกพ้องไปในทาง เสื่อมหรือร่วมมือกัน

อย่างผิดๆ เช่น คิดเอาเปรียบคน กลุ่มอื่น ประเทศอื่น ใช้ก�าลังที่เหนือกว่ากดขี่ข่มเหงเขา อย่างไม่เป็นธรรม หาก

หลีกเลี่ยงการประพฤติเช่นนี้ได้ ย่อมมีส่วนช่วยเสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงให้ มวลมนุษย์ทั้งโลกได้อีกทาง

หนึ่ง สมานัตตา หมายถึง การวางตนเสมอกัน ไม่ยกตนข่ม ท่าน หรือดูถูกดูแคลนผู้อื่น บางครูบาอาจารย์บอกว่า 

คือ ความเป็นกันเอง ไม่ถือเขาถือเรา ซึ่งเป็นหลักการ พื้นฐานที่ยอมรับกันอยู่แล้วโดยทั่วไป โดยเฉพาะใน เรื่อง

ระหว่างประเทศ รัฐต่างๆ ในโลกล้วนมีศักดิ์ศรีเท่า เทียมกัน ไม่ว่าจะเล็กใหญ่ เข้มแข็งอ่อนแอ หรือรวยจน ต่าง

กันเพียงใด แต่ท�ากันจริงๆ ได้มากน้อยแค่ไหนก็ เห็นๆ กันอยู่ คิดอย่างพูดอย่างแล้วท�าอีกอย่างกันเป็น ส่วนใหญ่ 

พอเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมครับ หลักพุทธศาสตร์ ที่ว่าด้วยสังคหวัตถุธรรม ๔ นี้ ไม่ว่าคนใดหรือชนหมู่ใดน�า
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ไปประพฤตปิฏบิตัแิล้ว ย่อมน�ามาซึง่ความรูร้กัสามคัคสีนัติสุข และความมัน่คงของมนษุย์ใน ทกุระดบั การเอือ้เฟ้ือ

เกือ้กลูกันในหมูม่นษุย์กจ็ะมมีาก ขึน้ ซึง่เท่ากับเป็นการลดความคดิทีจ่ะเอารดัเอา เปรยีบ หรอืการเบยีดเบยีนผูอ้ืน่

ลงในขณะเดียวกัน ท�า ได้เช่นนี้คนเราย่อมมีขีดความสามารถสูงขึ้นในการพึ่ง ตัวเอง ช่วยตัวเอง และสอนตัวเอง 

โลกคงจะอยู่กว่านี้ ขึ้นอีกมาก สังคมมนุษย์ไม่ว่าจะในระดับใด จะมั่นคงยืนยงอยู่ได้ ย่อมมิใช่เพราะใครคนใดคน

หนึ่ง เป็นเรื่องที่ทุกคนต้อง ช่วยกันไปตามก�าลังความสามารถและหน้าที่ของตน ผู้ ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มก็มีบทบาท

มากหน่อย เพราะรับผิด ชอบในการตัดสินใจเรื่องของส่วนรวม และดูแลความ เป็นไปในหมู่สมาชิกมากกว่าผู้อื่น 

มีส่วนชี้น�าหรือเป็น แบบอย่างให้พวกพ้องด�าเนินรอยตาม หากผู้น�าเป็นผู้ที่ มีปัญญาสัมมาทิฐิก็นับว่าโชคดีของ

สังคมนั้น การอยู่ ร่วมกันอย่างสุขสงบและสร้างสรรค์เป็นอันหวังได้ไม่ ยาก ในระดับบุคคลก็มีความส�าคัญมาก

เช่นกนั สงัคมโดย รวมจะดีได้จ�าเป็นต้องประกอบดว้ยคนดมีากกวา่คน เลว และมคีนดีท�าหน้าหน้าที่ส�าคัญต่างๆ 

เพื่อส่วนรวม ไม่ปล่อยให้คนเลวเป็นผู้น�าหรืออยู่ในฐานะให้คุณให้ โทษใครๆ ได้มากนัก เกี่ยวกับความมั่นคงของ

มนุษย์ นั้น จ�าเป็นต้องเริ่มสร้างให้เกิดขึ้นที่แต่ละคนก่อน ด้วย การรักษากายและจิตของตนให้เป็นปกติ เพื่อการ

มีชีวิต ที่มั่นคง ความปกติทางกายสามารถสร้างเสริมด้วยการ ประพฤติตามหลักศีล ๕ และเว้นอบายมุข ๖ ซึ่ง

เป็น หลักพุทธธรรมพื้นฐานที่เราต่างทราบกันอยู่โดยทั่วไป ส่วนจะน�ามาปฏิบัติจริงเพียงใด นั้นเป็นเรื่องความรัก

ดี ของแต่ละคน ใครทนความเย้ายวนของกิเลสได้มากก็สามารถรักษา ความเป็นปกติทางกายวาจาไว้ได้มากด้วย 

ศีล ๕ แต่ยังไม่กล่าวถึงในรายละเอียด ส่วนอบายมุข ๖ หรือเหตุ ๖ ประการ ที่จะน�าความเสื่อมมาสู่ชีวิตคนนั้น

ประกอบ ด้วย ความเกียจคร้าน การเสพเครื่องดองของเมา (และ สิ่งเสพติดที่ท�าลายสุขภาพ) การเล่นการพนัน 

การคบ คนชั่วเป็นมิตร การเที่ยวกลางคืน (มากเกินควร) และการเที่ยวดูการละเล่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลางวัน

หรือ กลางคืน หากท�าบ่อยจนเกินพอดีแล้ว ย่อมน�าความ เสื่อมมาให้เช่นกัน อย่างน้อยก็ท�าให้เสียทรัพย์และร่าง 

กายทรุดโทรมได้ ส่วนการรักษาความปกติทางจิตนั้น หลักธรรมที่พึงยึด ถือก็มีอยู่มากมายเช่นกัน ส่วนที่พวกเรา

ส่วนใหญ่คุ้น เคยกันอยู่แล้ว ได้แก่ การท�าทาน การรักษาศีล และการ เจริญกุศลภาวนา ซึ่งเป็นหลักสามประการ

ในการท�าบุญ นั่นเอง อานิสงส์หรือผลที่จะได้รับก็เริ่มจากน้อยไปหา มาก สูงสุดคือการภาวนา หรือการพัฒนา

จิตให้มีสติ เข้มแข็งด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเจริญพุทธมนต์ การ เดินจงกรม และการนั่งสมาธิ อันเป็นขั้นตอน

หลักของ การปฏิบัติกรรมฐานนั่นเอง พุทธธรรมอีกหมวดหนึ่งที่พึงน�ามาปฏิบัติเพื่อให้เกิด ความผิดปกติทางจิต

ก็คือ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อัน ประกอบด้วย 

 ทาน คือ บุญส�าเร็จได้ด้วยการบริจาคทาน (ทานมัย) คือการเสียสละนับแต่ทรัพย์ สิ่งของ เงินทอง 

ตลอดจนก�าลังกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยส่วนรวม รวมถึงการละ

กิเลส โลภะ โทสะ โมหะ ออกจากจิตใจ จนถึงการสละชีวิตอันเป็นสิ่งมีค่าที่สุดเพื่อการปฏิบัติธรรม 

 ศีล คือ บุญส�าเร็จได้ด้วยการรักษาศีล (สีลมัย) คือการตั้งใจรักษาศีล และการปฏิบัติตนไม่ให้ละเมิด

ศีล ไม่ว่าจะเป็นศีล ๕ หรือศีล ๘ ของอุบาสกอุบาสิกา ศีล ๑๐ ของสามเณร หรือ ๒๒๗ ข้อของพระภิกษุ เพื่อ

รักษากาย วาจา และใจ ให้บริสุทธิ์สะอาด พ้นจากกายทุจริต ๔ ประการ คือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ละเว้นจาก

การลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม และเสพสิ่งเสพติดมึนเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท วจี

ทุจริต ๔ ประการ คือไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดปด ไม่พูดเพ้อเจ้อ และไม่พูดค�าหยาบ มโนทุจริต ๓ ประการ คือ ไม่

หลงงมงาย ไม่พยาบาท ไม่หลงผิดจากท�านองคลองธรรม 

 ภาวนา คือ บุญส�าเร็จได้ด้วยการภาวนา (ภาวนามัย) คือการอบรมจิตใจในการละกิเลส ตั้งแต่ข้ัน

หยาบไป จนถึงกิเลสอย่างละเอียด ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นโดยใช้สมาธิปัญญา รู้ทางเจริญและทางเสื่อม จนเข้าใจ
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อริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค เป็นทางไปสู่ความพ้นทุกข์ บรรลุมรรค ผล นิพพานได้ในที่สุด 

 อ่อนน้อมถ่อมตน คือ บุญส�าเร็จได้ด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ (อปจายนมัย) 

คือการให้ความเคารพ ผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ ๓ ประเภท คือ ผู้มี วัยวุฒิ ได้แก่พ่อแม่ ญาติพี่น้องและผู้สูงอายุ 

ผู้มี คุณวุฒิ หรือคุณสมบัติ ได้แก่ ครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ และผู้มี ชาติวุฒิ ได้แก่พระมหากษัตริย์ และเชื้อ

พระวงศ์ 

 การขวนขวาย คือ บุญส�าเร็จได้ด้วยการขวนขวายในกิจการที่ชอบ (เวยยาวัจจมัย) คือ การกระท�าสิ่ง

ที่เป็นคุณงามความดี ที่เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนรวม โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา เช่น การชักน�าบุคคลให้มา

ประพฤติปฏิบัติธรรม มีทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น ในฝ่ายสัมมาทิฎฐิ 

 ให้ส่วนบุญ คือ บุญส�าเร็จได้ด้วยการให้ส่วนบุญ (ปัตติทานมัย) คือ การอุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้กระท�า

ไว้ ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง การบอกให้ผู้อื่นได้ร่วมอนุโมทนาด้วย ทั้งมนุษย์และอมนุษย์ ได้ทราบข่าวการบุญการ

กุศลที่เราได้กระท�าไป 

 อนุโมทนาบุญ คือ บุญส�าเร็จได้ด้วยการอนุโมทนา (ปัตตานุโมทนามัย) คือ การได้ร่วมอนุโมทนา เช่น 

กล่าวว่า “สาธุ” เพื่อเป็นการยินดี ยอมรับความดี และขอมีส่วนร่วมในความดีของบุคคลอื่น ถึงแม้ว่าเราไม่มี

โอกาสได้กระท�า ก็ขอให้ได้มีโอกาสได้แสดงการรับรู้ด้วยใจปีติยินดีในบุญกุศลนั้น ผลบุญก็จะเกิดแก่บุคคลที่ได้

อนุโมทนาบุญนั้นเองด้วย 

 การได้ฟังธรรม คือ บุญส�าเร็จได้ด้วยการฟังธรรม (ธัมมัสสวนมัย) คือ การตั้งใจฟังธรรมที่ไม่เคยได้ฟัง

มาก่อน หรือที่เคยฟังแล้วก็รับฟังเพื่อได้รับความกระจ่างมากขึ้น บรรเทาความสงสัยและท�าความเห็นให้ถูกต้อง

ยิ่งขึ้น จนเกิดปัญญาหรือความรู้ก็พยายามน�าเอาความรู้และธรรมะนั้นน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สู่หนทางเจริญ

ต่อไป 

  การบรรยายธรรม คือ บุญส�าเร็จด้วยการแสดงธรรม (ธัมมเทสนามัย) คือ การแสดงธรรมไม่ว่าจะ

เป็นรปูของการกระท�า หรอืการประพฤตปิฏบิตัด้ิวยกาย วาจา ใจ ในทางทีช่อบ ตามรอยบาทองค์พระศาสดา ให้

เป็นตวัอย่างทีด่แีก่บคุคลอืน่ หรือการน�าธรรมไปขดัเกลากเิลสอปุนสิยัเพือ่เป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผูอ้ืน่ ให้เกิดความ

เลื่อมใสศรัทธา มาประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป 

 การปรบัความคดิให้ตรง คอื บญุส�าเรจ็ได้ด้วยการท�าความเห็นให้ตรง (ทฏิฐชกุมัม์) คือ ความเข้าใจใน

เรือ่ง บาป บญุ คณุ โทษ สิง่ทีเ่ป็นแก่นสารสาระหรอืทีไ่ม่ใช่แก่นสารสาระ ทางเจรญิทางเสือ่ม สิง่อนัควรประพฤติ

สิ่งอันควรละเว้น ตลอดจนการกระท�าความคิดความเห็นให้เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่เสมอ 

 บญุกริยิาวตัถทุัง้ ๑๐ ประการน้ี ผูใ้ดได้ปฏบิตัอิย่างใดอย่างหนึง่หรอืยิง่มากจนครบ ๑๐ ประการแล้ว 

ผลบุญย่อมเกิดแก่ผู้ได้กระท�ามากตามบุญที่ได้กระท�า ยิ่งได้มีการเตรียมกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ตั้งใจจรด

เข้าสูศ่นูย์กลางกาย หยุดในหยุด เข้าไปแล้วกย่ิ็งได้รบับญุมหาศาลตามความละเอยีดประณตีทีเ่ข้าถงึยิง่ๆ ขึน้ไป ๖๐๑

 ทานศีล ภาวนา การท�าหน้าที่ของตนให้ ถูกต้อง การฟังธรรม การแสดงธรรม การเป็นธุระจัดให้ มี

การแสดงธรรม การเสวนาธรรม การพลอยยินดี (อนุโมทนา) ในการสร้างกุศลของผู้อื่น และการแผ่ เมตตาอุทิศ

ส่วนกุศลให้แก่สรรพชีวิตทั้งหลาย เหล่านี้ ล้วนเป็นการสร้างบุญ ซึ่งหมายถึงการช�าระจิตใจให้ สะอาด อันจะน�า

มาซึ่งความสุขความเจริญต่อไป คนเราเมื่อมีความเป็นปกติทั้งกายและจิตแล้ว ชีวิตโดยรวมย่อมมีความเป็นปกติ

 601 http://www.palungjit.com/board/showthread.php?p=104645
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หรือมั่นคงตามไปด้วย เพราะชีวิตเราก็เท่านี้ มีกายและจิตเป็นส่วนประกอบหลัก เมื่อคนที่ต่างมีชีวิตมั่นคงมาอยู่

รวมกันเป็นสังคม ไม่ว่าจะ ระดับใด คนกลุ่มนั้นก็จะอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี มี แต่คิดจะให้กับช่วย ไม่จ้องแต่

จะเอารัดเอาเปรียบหรอื เบยีดเบียนกนัเอง มีหลกัธรรมน�าทางในการด�าเนนิชวีติ สังคมโดยรวม กย่็อมมคีวามเป็น

ปกติสุขหรือเกิดความ มั่นคงของมนุษย์ขึ้นนั่นเอง ยังมีอีกมากมายครับ หลักพุทธศาสตร์หรือพระธรรมค�า สอน

ที่พระพุทธองค์ทรงร้อยเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ ล้วน มุ่งพัฒนาชีวิตจิตใจผู้คนหรือแม้แต่เทวดา ให้มีคุณธรรมและ

คณุค่าสงูยิง่ขึน้ เป้าหมายสุดท้ายคอื การ มปัีญญาเหน็แจ้ง รูเ้ท่าทนัความเป็นไปต่างๆ เหน็และ เข้าใจชดัตรงตาม

ความเป็นจริง เมื่อมนุษย์มีปัญญาสูง พอแล้ว ก็จะเลือกท�าแต่เรื่องที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

ความมั่นคงของมวลมนุษยชาติ โดยรวมย่อมเกิดขึ้นตามมา เห็นด้วยใช่ไหมครับมั่นคงด้วยคุณธรรม คุณธรรมค�้า

จุนคอยกูลเกื้อ อยู่ทุกเมื่อเชื่อได้ไม่ผิดผัน ก่อความรักสามัคคีดีต่อกัน ต่างผูกพันมั่นใจไม่คลายคลอน จิตพร้อมให้

ใจพร้อมช่วยด้วยแรงรัก หมายปกปักพิทักษ์หมู่กู้ไว้ก่อน ยามทุกข์ยากวิบากกรรมท�าอาทร ร่วมรานรอนให้อ่อน

เพลาบรรเทาลงจะพูดจาพาทีวจีเพราะ ไม่เย้ยเยาะเหลาะแหละและใหลหลงยึดความซื่อถือความสัตย์ความชัด

ตรง ความม่ันคงยงยนือยูคู่ม่นษุย์พึง่ตวัตนพึง่คนอืน่หยบิยืน่ให้ ถงึทเีขาเราเทใจให้สดุสดุ ช่วยกันไปให้กนัมาต�ารา

พทุธ ย่อมยือ้ยดุฉดุผูค้นพ้นภยัพาลสร้างปัญญาพาพวกตนพ้นทางต�า่ ยดึศีลธรรมค�า้จนุจติคิดสร้างสรรค์ รวมเป็น

หมู่อยู่ทุกทีไม่มีมารธรรมบันดาลศานติสุขทุกเมื่อเอย ๖๐๒

 จากข้อความบทน�าข้างต้นน้ันถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธ

ศาสนาอีกทางหนึ่งในการปฏิบัติ และการน�าเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ

ชีวิตเราก็เท่านี้ มีกายและจิตเป็นส่วนประกอบหลัก เมื่อคนที่ต่างมีชีวิตมั่นคงมาอยู่รวมกันเป็นสังคม ไม่ว่าจะ 

ระดับใด คนกลุ่มนั้นก็จะอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี มี แต่คิดจะให้กับช่วย ไม่จ้องแต่จะเอารัดเอาเปรียบหรือ 

เบียดเบียนกันเอง มีหลักธรรมน�าทางในการด�าเนินชีวิต สังคมโดยรวม ก็ย่อมมีความเป็นปกติสุขหรือเกิดความ 

มั่นคงของมนุษย์ขึ้นนั่นเอง ยังมีอีกมากมายครับ หลักพุทธศาสตร์หรือพระธรรมค�า สอนที่พระพุทธองค์ทรงร้อย

เรียงไว้เป็นหมวดหมู่ ล้วน มุ่งพัฒนาชีวิตจิตใจผู้คนหรือแม้แต่เทวดา ให้มีคุณธรรมและคุณค่าสูงยิ่งขึ้น เป้าหมาย

สุดท้ายคือ การ มีปัญญาเห็นแจ้ง รู้เท่าทันความเป็นไปต่างๆ เห็นและ เข้าใจชัดตรงตามความเป็นจริง เมื่อมนุษย์

มีปัญญาสูง พอแล้ว ก็จะเลือกท�าแต่เรื่องที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ความมั่นคงของมวล

มนุษยชาติ โดยรวมย่อมเกิดขึ้นตามมา 

 ดงันัน้ผูเ้ขยีนบทความเรือ่ง ความมัน่คงของมนษุย์ในพระพุทธศาสนาตามหลกัศลีห้า ผมก็จะขอกล่าว

เนือ้หาทีเ่กีย่วข้องกบับทความตามหลกัพระพทุธศาสนา และจะยกทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความมัน่คงของมนษุย์มา

เป็นบางส่วน และยกความหมายของบางส่วนในเนื้อเรื่องของบทความ ดังต่อไปนี้

 ๑. ความมั่นคงของมนุษย์ " หมายถึง การสร้างสภาพที่มั่นคงให้แก่มนุษย์โดยครอบคลุมทุกด้าน

 ๒. มนุษย์ หมายถึง สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจสูง

 ๓. ศีล หมายถึง ความตั้งใจที่งดเว้นจากความชั่ว ความทุจริต และสิ่งที่ไม่ดีทุกประการ

 ๑. ความมั่นคงของมนุษย์ " หมายถึง การสร้างสภาพที่มั่นคงให้แก่มนุษย์โดยครอบคลุมทุกด้าน ทั้ง

ในด้านการเมือง (เช่น การปลอดจากภัยสงคราม) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น การกินดีอยู่ดี การมีสุขอนามัย) และด้าน

สังคม (เช่น การมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายก�าหนด) " ความมั่นคง จากพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ NECTEC's 

 ๖๐๒ นรชาติ ๑ ก.ค. ๒๕๔๙. พลเรือตรไีพโรจน์ แก่นสาร จาก นาวกิาธปัิตย์สาร คลังปัญญา พัฒนาผูน้�า ฉบบัที ่๖๘ หน้า ๙
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Lexitron Dictionary มีความหมายตรงกับค�าว่า security และถ้าไปเปิดหาความหมายจากดิกชันนารีใหญ่ ๆ 

อย่าง The Free Dictionary จะได้ความหมายหลากหลายดังนี้

 1. Freedom from risk or danger; safety.

 2. Freedom from doubt, anxiety, or fear; confidence.

 3. Something that gives or assures safety, as:

 a. A group or department of private guards: Call building security if a visitor acts 

suspicious.

  b. Measures adopted by a government to prevent espionage, sabotage, or attack.

  c. Measures adopted, as by a business or homeowner, to prevent a crime such as 

burglary or assault: Security was lax at the firm's smaller plant.

 d. Measures adopted to prevent escape: Security in the prison is very tight.

 4. Something deposited or given as assurance of the fulfillment of an obligation; 

a pledge.

 5. One who undertakes to fulfill the obligation of another; a surety.

 6. A document indicating ownership or creditorship; a stock certificate or bond.

 เมือ่แปลกลบัมาเป็นไทย จะหมายความว่า ความเป็นอสิระจากความเส่ียง , ภยนัตราย , ความเคลือบ

แคลงสงสยั, ความวติกกงัวล, ความกลวั ; ความปลอดภยั ; ความเชือ่มัน่ ; หรอืสิง่ใดกต็ามทีป่ระกนัความปลอดภยั

ให้ แปลให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นอีกนิด ก็ต้องบอกว่า ความมั่นคง คือ ความรู้สึกปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ นานา 

ทั้งทางกายภาพ และทางจิตใจ เช่น ความเสี่ยง, อันตราย, ความกลัว, ความวิตกกังวล และสิ่งทั้งปวงที่จะมากระ

ท�าให้รู้สึกไม่ปลอดภัย 

Maslow's Hierarchy Of Needs
 แนวคิดเรื่องความมั่นคงสัมพันธ์กับความสุขและความทุกข์ ยังปรากฏในงานประชุมนานาชาติ เรื่อง 

"สิง่ท้าทายความมัน่คงของมนษุย์ในโลกไร้พรมแดน" เมือ่วนัที ่๑๑ ธนัวาคม ๒๕๔๖ ซึง่จัดโดยคณะ กรรมาธกิารว่า

ด้วยความมั่นคงของมนุษย์ สหประชาชาติ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นค�ากล่าว ของ อมาตยา เซน 

นกัเศรษฐศาสตร์ชาวอนิเดยี เจ้าของรางวลัโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจ�าปี ๑๙๙๘ โดยท่านได้กล่าวสะท้อน

มุมมองเรื่องแนวคิด เกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการปลอดพ้นจากความหวาดกลัว มีความตอนหนึ่งว่า 

ความมั่นคงของมนุษย์เป็นปัญหาเก่าแก่ หากย้อน กลับไปสมัยพุทธกาลเมื่อกว่า ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว พระพุทธเจ้า

ต้องการสร้างความมัน่คงให้แก่มวมนษุยชาต ิซ่ึงความลมัน่คงดงักล่าวคือความมัน่คงทางจติใจ พระองค์เหน็ความ

ทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บตายจึงพยายามหาเหตุแห่งทุกข์ดังกล่าว จึงพยายามค้นหาทางดับทุกข์ดังกล่าว การ

ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า การเผยแพร่ธรรมที่ทรงตรัสรู้นั้นเป็นการสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้กับ มนุษย์ ซึ่งเป็น

รากฐานของความมัน่คงในระดบัจติใจ พระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนให้เข้าใจรากเหง้าของสาเหตทุีท่�าให้เกดิทกุข์ และ

ค�าสอนดังกล่าวยังสามารถปรับใช้กับสภาวะการณ์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ๖๐๓

 603 Maslow's hierarchy of needs Amartya Sen :Nobel Prize winners (economics), achievement : contributions to welfare 

economics รายงานเรือ่ง 'ความกลัว' และ 'ความม่ันคง' ของมนุษย์ มองจากมมุ 'อมาตยา เซน'
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ความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ก น�าศีล ๕ เป็นหลักประกันความมั่นคงของมนุษย์ ๕ ด้าน

 ๑. หลักประกันชีวิต

 ๒. หลักประกันทรัพย์สิน

 ๓. หลักประกันครอบครัว

 ๔. หลักประกันสังคม

 ๕. หลักประกันคุณภาพ

ข ด้วยศีล ๕ ซึ่งจะน�าพาชีวิตประสบผลแห่งความมั่นคงใหญ่ ๆ ๓ ด้าน

 ๑. น�าพาสู่สุคติ

 ๒. ประสบโชคมีโภคทรัพย์อุดม

 ๓. น�าพาสู่พระนิพพาน (ความมีอิสระภาพ)

ค ด�าเนินชีวิตที่ดีงามและสร้างสรรค์สังคมไทยให้เจริญมั่นคง

 ๑. รักษาชีวิตให้สะอาดโดยว้นชั่ว ๑๔ ประการ

 ๒. เตรียมทุนชีวิตให้พร้อม

 ๓. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

พุทธวิธีสร้างความมั่นคงของมนุษย์

๑. วางฐานชีวิตให้มั่นคงแน่นหนา ทิฏฐิธัมมิกัตถะ ประโยชน์ทันตาเห็น

 สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์เลยตาเห็น

 ปรมัตถะ ประโยชน์สูงสุด

๒. น�าพาชีวิตไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย

 ก เป็นบัณฑิตและด�าเนินชีวิตให้บรรลุอัตถะทั้ง ๓

 ข น�าพาชีวิตให้ถึงจุดหมาย ๓ ขั้น เพื่อให้บรรลุความส�าเร็จ ๓ ด้าน

  ๑. อัตตัตถะ จุดมุ่งหมายเพื่อตนหรือประโยชน์ของตน

  ๒. ปรัตถะ จุดมุ่งหมายเพื่อผู้อื่นหรือประโยชน์ของผู้อื่น

  ๓. อุภยัตถะ จุดมุ่งหมายร่วมกันหรือประโยชน์ร่วมกัน

ก ความมั่นคงของชีวิต

 - มีสุขภาพดี

 - มีอาชีพสุจริต

 - มีสถานภาพให้สังคม

 - มีครอบครัวที่ผาสุก

ข ด้านด�าเนินชีวิต

 - ร่มเงา

 - ร่มเกล้า

 - ร่มเย็น

๕๕๐
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 - ร่มญาติ

ค ความเสื่อมของชีวิต

 ความเสื่อมของชีวิตเกิดขึ้นได้เพราะ

 - นอมาก

 - พูดมาก

 - ไม่ยอมก้าวหน้า

 - เกียจคร้าน

 - มักโกรธ

 วิธีแก้ความเสื่อมเป็นความเจริญมั่นคง

 - นอนแต่พอดี

 - พูดแค่พอเหมาะ

 - ลุกขึ้นและก้าวไปข้างหน้า

 - เพิ่มพูนความขยัน

 - เจริญเมตตา

 ความมั่นคงพื้นฐานส�าคัญของชีวิตมนุษย์

 - สุขภาพ

 - เศรษฐกิจ

 - สังคม

 - การเมืองการปกครอง

 - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ทิฏฐิธัมมิกัตถะ ประโยชน์ทันตาเห็น

 สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์เลยตาเห็น

 ปรมัตถะ ประโยชน์สูงสุด 

พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์

ความมั่นคง

 - ความเป็นอิสระจากความเสี่ยงความกลัว

 - ความปลอดภัยความเชื่อมั่น

 - สิ่งใดก็ตามที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยจากอันตราย

ความมั่นคงของมนุษย์ คือ การที่ประชาชนได้รับ

 - หลักประกันด้านสิทธิความปลอดภัย

 - การตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐาน

 - สามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

 - โอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและครอบครัว

๕๕๑
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ความมั่นคงของมมนุษย์ตามขอบข่าย UNDP

 - ด้านเศรษฐกิจ

 - ด้านอาหาร

 - ด้านสุขภาพ

 - ด้านสสิ่งแวดล้อม

 - ด้านบุคคล

 - ด้านชุมชน

 - ด้านการเมือง

ความมั่นคงของมนุษย์ในบริบทสังคมไทย

 - ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม

 - สุขภาพอนามัย

 - การศึกษา

 - การมีงานท�าและรายได้

 - ด้านครอบครัว

 - ความมั่นคงบุคคล

 - การสนับสนุนทางสังคม

 - สังคมและวัฒนธรรม

 - สิทธิและความเป็นธรรม

 - การเมืองและธรรมาภิบาล ๖๐๔

๒. มนุษย์ หมายถึง สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจสูง

 พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ให้ความหมายค�าว่า “มนษุย์” หมายถงึสตัว์ทีรู่จั้ก

ใช้เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจสูง ๖๐๕

 อริสโตเติล (Aristotle) ให้ค�านิยามไว้ ๓ ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่

 มนุษย์ คือสัตว์ที่มีเหตุผล (Man is rational animal)

 มนุษย์ เป็นสัตว์ที่รู้จักคิด (Man is thinking animal)

 มนุษย์ เป็นสัตว์สังคม (Man is social animal)

ตามทัศนะของซิกมันด์ ฟรอยด์ แบ่งระดับจิตของมนุษย์ออกเป็น ๓ ส่วน คือ

 อิด (Id) เป็นส่วนที่ไร้เหตุผล

 อีโก (Ego) ส่วนที่เป็นตัวตน

 ชูเปอร์อีโก (superego) ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นจิตส�านึกหรือส่วนที่ประกอบด้วยเหตุผล

 ๖๐๔ อาจารย์ปิยวฒัน์ คงทรพัย์ เอกสารการสอน รายวิชา พระพทุธศานากบัความมัน่คงของมนษุย์ วทิยาลยัสงฆ์บรีุรมัย์

 ๖๐๕ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

๕๕๒
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 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต, ๒๕๔๓: ๓๐, ๓๒) ได้ให้ความหมายและธรรมชาติของมนุษย์ไว้ว่า 

“มนุษย์ คือสัตว์ผู้ต้องศึกษา และธรรมชาติของมนุษย์ คือ เป็นสัตว์ที่ต้องฝึก หรือต้องศึกษาและฝึกได้หรือศึกษา

ได้ด้วยตามความเห็นของท่านก็คือ มนุษย์อาศัยเพียงสัญชาตญาณอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการด�าเนินชีวิต ซ่ึง

ไม่เหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นๆ และได้เน้นย�้าถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่า มนุษย์คือชีวิตที่มีการศึกษา เรียนรู้ ฝึกหัด 

พัฒนาอยู่เรื่อย เป็นชีวิตที่ประเสริฐเรียกว่า “ชีวิตประเสริฐเกิดจากการศึกษา” ๖๐๖

 โดยสรุป จากความหมายที่มีผู้ให้นิยามไว้หลากหลาย ค�าว่ามนุษย์ จึงหมายถึง สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่

อยากรู้อยากเห็น ฝักใฝ่ในความมีเหตุผล เพราะเป็นสัตว์ใช้สมอง มนุษย์จึงสามารถเข้าใจเรื่องของโลกและชีวิต 

ทั้งยังสามารถให้การตีหมาย วิเคราะห์ ชี้แจง และให้ค�าตอบเรื่องต่างๆ หรือปัญหาต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน

 ๓. ศีล หมายถึง ความตั้งใจที่งดเว้นจากความชั่ว ความทุจริต และสิ่งที่ไม่ดีทุกประการ ดังที่พระสารี

บุตรได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า “ศีล คือ เจตนา ความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากกายทุจริต ๓ (คือ ไม่ฆ่า

สัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม) และวจีทุจริต ๔ (คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดค�าหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูด

เพ้อเจ้อ)”

 ศีล คือ ข้อปฏิบัติส�าหรับควบคุมกาย และวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม โดยมีศีล ๕ เป็นมาตรฐานวาง

ไว้ส�าหรบัก�าหนดวดัความประพฤตขิองมนษุย์ในข้ันความเป็นกลัยาณชน ทีเ่รยีกว่า มนษุยธรรม คนทีป่ระพฤตติ�า่

กว่ามาตรฐานนี้ถือว่า เป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบ ไม่น่าไว้ใจ

ความส�าคัญของศีล

 ๑. ศีล มีความส�าคัญต่อการควบคุมกาย วาจา และใจของคนให้เรียบร้อย สงบร่มเย็น และเป็นสุข

 ๒. ศลี มคีวามส�าคญัต่อการอยูร่่วมกนัของคนในสงัคม หากคนในสงัคม กลุม่คนขาดศลีสังคมกลุม่คน

นั้นๆ ก็ไม่น่าอยู่ จะมีปัญหามากมายตามมา

 ๓. ศีล เป็นระบบการควบคุมและขัดเกลาพฤติกรรมในการด�าเนินชีวิต มีผลต่อกิจกรรม พิธีกรรม 

พฤติกรรม ความเป็นไปของผู้คนในสังคม

 ๔. ศลี เป็นแนวทางปฏบิติัทีเ่ป็นหวัใจส�าคญัต่อการประพฤตปิฏิบติัชอบของชาวพทุธตามค�าสอนของ

พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เพราะศลี คอื สิง่ทีจ่ะต้องมาก่อนมาอนัดบัแรกในการศึกษาและปฏิบตัธิรรมในศาสนาพทุธ 

คือ เริ่มจาก ศีล สมาธิ ปัญหา ถ้าไม่มีศีลก็จะไม่มีสมาธิและจะเกิดปัญญาไม่ได้

 ๕. ศีล มีความส�าคัญต่อความเป็นมนุษย์ของคน คนกับมนุษย์จะมีความเหมือนกันเพียงร่างกายแต่

จะแตกต่างกันที่มีศีล คนถ้าไม่มีศีลก็จะไม่แตกต่างจากสัตว์ทั่วๆ ไป อาจร้ายกว่าสัตว์ด้วยซ�้า ศีลจะท�าคนให้เป็น

มนุษย์ได้ เพราะจะเป็นมนุษย์ได้จะต้องเป็นคนมีศีล ควบคุมก�ากับจิตใจตลอดเวลา หลักมนุษยธรรมอันท�าให้คน

เป็นมนุษย์ก็คือ ศีลนั่นเอง

 ศีล ๕ หมายถึง ข้อปฏิบัติ ๕ ข้อ ที่ควรละเว้นส�าหรับควบคุมกาย และวาจาให้ตั้งอยู่ในคุณความดี 

เป็นความประพฤติพื้นฐานทางสังคม เพราะเป็นเครื่องส่งเสริมคุณความดี

 ๖๐๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโต,๒๕๔๓: ๓๐, ๓๒)

๕๕๓
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องค์ประกอบส�าหรับปฏิบัติตามหลักของศีล ๕

 ๑. ประพฤติตามหลักสุจริต ๕ คือ

 – กายสุจริต คือ การประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริต ประพฤติในสิ่งที่ดีงาม ละเว้นการประพฤติที่

ขัดต่อศีลธรรม

 – วจีสุจริต คือ การพูดด้วยวาจาสุจริต พูดสิ่งที่ถูกต้อง และดีงาม

 – มโนสุจริต คือ การนึกคิดในสิ่งสุจริต และดีงาม ไม่นึกคิดในทางที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงาม

 ๒. ประพฤติตามหลักอารยธรรมที่สอดคล้องกับหลักแห่งกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ได้แก่

  ๒.๑ ทางกาย ๓ ประการ

  – ละเว้นการฆ่าสตัว์ และสิง่มชีวีติต่างๆ และให้มเีมตตาช่วยเหลอืผูอ้ืน่ๆ และสรรพสตัว์ตามก�าลงั

ของตน

  – ละเว้นการแย่งชิง การขโมยทรัพย์สิน การบีบคั้น การเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเพื่อให้ได้มาใน

สิ่งที่ตนต้องการ และให้เคารพในสิทธิของบุคคลอื่น

  – ละเว้นการประพฤตผิดิในกามส�าหรบัผูมี้คู่ครอง และละเว้นการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้อ่ืน ทัง้

ชาย และหญิงด้วยการใช้ก�าลังหรือการบีบบังคับไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ

  ๒.๒ ทางวาจา ๔ ประการ

  – ละเว้นการพูดเท็จ การกล่าวโกหกเพื่อหลอกลวงให้ผู้อื่นเชื่อ ควรกล่าวค�าสัตย์ที่เป็นจริงเพื่อ

ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น และตนเอง

  – ละเว้นการพูดส่อเสียด การพูดให้ร้ายแก่ผู้อื่น รวมถึงละเว้นการพูดยุยงให้ผู้อื่นเกิดความ

บาดหมางกัน

  – ละเว้นการพูดค�าหยาบ ค�าไม่สุภาพที่จะท�าให้ผู้อื่นเกิดโทสะ เกิดความไม่สบาย ควรพูดแต่ค�า

ที่สุภาพนุ่มนวลที่ท�าให้คนฟังเกิดความรู้สึกดีหรือสบายใจ

  – ละเว้นการพูดโอ้อวด พูดเกินความเป็นจริง พูดเหลวไหลเพ้อเจ้อเพื่อให้คนอื่นหลงเชื่อหรือชื่น

ชอบในตัวตน

  ๒.๓ ทางใจ ๓ ประการ

  – ไม่คดิหาผลประโยชน์หรอืกอบโกยทรพัย์สนิจากผูอ้ืน่ในทางทีผ่ดิ ให้คดิเป็นผูใ้ห้ทัง้ในทรพัย์สนิ 

และการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ไม่คิดเพ็งเล็งคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว

  – ไม่คิดมุ่งร้ายหรือเบียดเบียนผู้อื่น ท้ังทางกาย ทางกลอุบาย ควรคิดปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็น

หลัก

  – มีความคิดเป็นกลาง ถูกต้องตามหลักสัมมาทิฐิ เข้าใจในความเป็นไปของวัฏจักรที่ไม่มีความ

แน่นอนทั้งในชีวิต และทรัพย์สิน ๖๐๗

๕๕๔

 ๖๐๗ รุง่รัชน ีวงศ์ละคร, ๒๕๔๘. ความสามารถของนกัศึกษาระดบับณัฑติศกึษา สาขาวิชา วทิยาศาสตร์ศึกษาในการจ�าแนกพฤตกิรรมท่ีไม่พงึ

ประสงค์โดยใช้ศีล ๕ เป็นเกณฑ์: กรณศีกึษามหาวทิยาลยัขอนแก่น.
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ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕

 ๑. ผู้ปฏิบัติเกิดจิตเมตตา เห็นอกเห็นใจ และชอบช่วยเหลือผู้อื่น

 ๒. ผู้อื่นที่ได้รับปฏิบัติต่อที่ดีย่อมกล่าวการสรรเสริญ และยกย่องนับถือ

 ๓. เป็นผู้มีจิตสงบ ไม่มีเรื่องวุ่นวายมีรบกวนจิตใจ

 ๔. ทรัพย์สินที่ให้แก่คนอื่นย่อมเกิดความคุ้มค่าทางด้านจิตใจ

 ๕. เกิดความสุขต่อครอบครัว ญาติพี่น้อง และบุคคลทั้งหลายที่อยู่ใกล้ชิด

 ๖. มีผู้คนรู้จัก การท�ามาค้าขายรุ่งเรือง

 ๗. ไม่มีบุคคลอื่นมาคิดหวังร้ายหรือท�าให้เกิดความเดือดร้อน

 ๘. เกิดสมาธิ และสติปัญญา

หลักประกัน คือ หลักเพื่อความมั่นคงในการด�าเนินชีวิต
 พระพุทธศาสนาได้ให้หลักประกันในการด�าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนที่ได้ปฏิบัติตามหลักค�าสอน

ของพระพทุธศาสนาเพือ่สามารถให้มนษุย์มชีวีติอยูร่่วมกนัในสงัคมอย่างมคีวามสขุความสามคัค ีความเอือ้อาทร 

พึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั ดงันัน้ถ้าหากคนเราสามารถปฏบิตัตินได้ตามหลกัวนิยัของพระพทุธศาสนาก็สามารถให้

ประกันได้ว่า โลกของเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขหลักประกันในพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึง คือ ศีล เพราะศีลเป็นหลัก

เบือ้งต้นของพระพทุธศาสนา เป็นแม่บท เป็นพืน้ฐานแห่งความดทีัง้หลาย เป็นประมขุแห่งคุณธรรมทัง้ปวงเพราะ

พระพุทธศาสนาเห็นถึงคุณค่าของชีวิตทุกชีวิต คือ

 ๑. ปาณาติปาตา สิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่า สัตว์ทุกชนิดพยายามรักษาชีวิตตนเอง แม้เราก็รักชีวิต

ของเรา คนอื่นเขาก็ย่อมรักชีวิตของเขาเช่นกัน ดังนั้น คนเราจึงไม่ควรเบียดเบียน ข่มเหง และท�าลายคุณค่าแห่ง

ชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคคลอื่นให้ตกไป ถ้ามนุษย์เราปฏิบัติตามข้อนี้สังคมก็จะมีหลักประกันชีวิตในการอยู่

ร่วมกันหลักประกันของ พระพุทธศาสนา

 ๒. อทนินาทานา สิง่ของของใคร เขากร็กั เขากเ็สียดายและอยากสงวนรกัษาไว้ ไม่อยากให้ใครบคุคล

ใดท�าลาย ฉก ชิง ลัก ปล้น จี้ ดังนั้น ถ้าใครท�าเช่นนี้ ก็เป็นการท�าลายหรือลักทรัพย์ของบุคคลอื่น เป็นการท�าร้าย

จิตใจกัน ถ้าสังคมมีการช่วยเหลือกันไม่ลักทรัพย์กัน ช่วยดูแลของกันและกัน สังคมนั้นก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ข้อนี้

ชื่อว่าเป็นหลักประกันทรัพย์สิน

 ๓. กาเมสุมิจฉาจารา ลูก หลาน สามี ภรรยา ของใครใครก็รักก็สงวนอย่างยิ่ง ไม่ประสงค์ให้ผู้หนึ่งผู้

ใดมาล่วงเกินซึง่กถื็อเป็นการท�าลายจติใจผูอ้ืน่อย่างหนกั เป็นบาปร้ายแรงถ้าคนในสงัคมสามารถประพฤตปิฏบิตัิ

ตามศีลในข้อน้ีได้ คือไม่ท�าการล่วงเกินบุคคลอื่นที่มีผู้ดูแลอยู่ สังคมครอบครัวก็จะมีความอยู่เย็นเป็นสุข ความ

แตกแยกร้าวฉานในครอบครัวก็จะไม่มี ซึ่งถือว่าเป็นหลักประกันครอบครัว

 ๔. มุสาวาทา การพูดเท็จ การกล่าวค�าโกหกหลอกลวงเป็นสิ่งที่ท�าลายความเชื่อถือของผู้อื่น ท�าให้

มีการกล่าวร้ายซึ่งกันและกัน ท�าให้คนที่ได้รับข่าวสารเกิดความเข้าใจผิด ซึ่งมีการกล่าวว่า แม้แต่สัตว์เดรัจฉาน

ก็ไม่พอใจในค�าหลอกลวง เช่นกรณีที่มีการฝึกสุนัขหรือสัตว์อื่น ๆ ผู้ฝึกมีรางวัลให้แก่สัตว์เหล่านั้น เมื่อท�าตามสิ่ง

ที่เขาได้สอนไป แต่ถ้าหากสัตว์เหล่านั้นปฏิบัติได้ แต่ผู้ฝึกไม่มีการให้รางวัลตามที่เคยได้รับ สัตว์นั้นก็จะไม่เชื่อฟัง

และไม่ปฏิบัติตามค�าสอนของครูฝึกอีก ดังนั้นผู้ที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นส�าหรับตนเองให้แก่บุคคลอื่น ก็อย่า

ได้กล่าวค�าโกหกหลอกลวง ซึ่งวันหนึ่งสิ่งนั้นก็จะปรากฏความจริงแก่สังคม เขาก็จะได้รับความเดือดร้อน แต่ถ้า

๕๕๕
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หากผู้ที่ได้รับข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง แล้วเผยแพร่ข่าวสารออกไปสู่วงกว้างก็จะท�าให้สังคมได้รับความระส�่าระสาย 

เกิดความเดือดร้อนเพิ่มยิ่งขึ้น ดังค�ากล่าวที่ว่า เพราะน�้าผึ้งหยดเดียวเป็นเหตุ แต่ถ้าเราได้กล่าวกัน แต่ความจริง 

สังคมก็จะรับรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ข้อนี้ถือว่าเป็นหลักประกันสังคม

 ๕. สุราเมรยมัชชะปมาทัฏฐานา สุรา ยาเสพติดเป็นของมึนเมาให้โทษ ดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วท�าให้

คนดี ลดคุณค่าความดีของตนเองลงตามล�าดับและการดื่มสุรา หรือเสพยาก็จะเป็นเครื่องท�าลายสุขภาพทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจ ซึ่งถือเป็นการท�าลายตนเองและผู้อื่น เมื่อพิจารณาเห็นโทษของสุรา ยาเสพติด และไม่ดื่ม ไม่

เสพ ก็จะเป็นคนดีของสังคม เป็นผู้ตั้งอยู่ในการกระท�าที่มีสติมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ซึ่งข้อนี้พุทธศาสนา

ถือเป็น หลักประกันสุขภาพ

 ถ้าคนในสงัคมมวีถิชีวีติตามหลกัประกนัของพระพุทธศาสนา คอื ศลีเพยีง ๕ ข้อ ผลกค็อื คนในสงัคม

จะมคีวามเยน็กายสบายใจ จะไม่มกีารคดิร้ายก่อเวรกบัใคร เพราะไม่มใีครคิดทีจ่ะฆ่าใคร ไม่คิดจะลักของของใคร 

ไม่คดิจะล่วงเกนิของรกัของชอบของใคร ไม่คดิจะโกหกพกลมใส่ร้ายป้ายสีใคร ไม่คิดจะเสพของมนึเมาอนัเป็นต้น

เหตแุห่งความประมาทและเสือ่มสขุภาพกายและสขุภาพใจ คนในสงัคมกจ็ะมัง่มกีนัแต่ความสขุจะนัง่กเ็ป็นสขุ จะ

นอนก็เป็นสุข จะไปที่ไหน ๆ ก็เป็นสุข ไม่ต้องกลัวอันตรายดังเช่นทุกวันนี้ เมื่อใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่จะต้องมา

คอยระวังว่าจะเกิดมีระเบิดที่โน่น ที่นี่ ที่นั่น จะไปที่ไหน ๆก็ต้องคอยระแวดระวัง เป็นการเที่ยวอย่างไม่มีความ

สุขแต่ถ้าคนในสังคมพร้อมใจกันปฏิบัติตามหลักประกันของพระพุทธศาสนา ๕ ข้อน้ี สังคมก็จะอยู่เย็นเป็นสุข

ถ้วนหน้ากัน

 ...หลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อสามารถให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ร่วมกัน

ในสังคมอย่างมีความสุขความสามัคคี ความเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน...

สรุป 
 ความมั่นคงของมนุษย์ในพระพุทธศาสนาตามหลักศีลห้า ศีล ๕ เป็นหลักประกันความมั่นคงของ

มนุษย์ ๕ ด้าน คือ ปานาติปาตาคือหลักประกันชีวิต อทินนาทานาคือหลักประกันทรัพย์สิน กาเมสุมิจฉาหลัก

ประกันครอบครัว มุสาวาทาคือหลักประกันสังคม สุราเมระยะคือหลักประกันคุณภาพด้วยศีล ๕ ซึ่งจะน�าพา

ชีวิตประสบผลแห่งความมั่นคงใหญ่ ๆ  ๓ ด้าน คือ น�าพาสู่สุคติ ประสบโชคมีโภคทรัพย์อุดม น�าพาสู่พระนิพพาน 

(ความมีอิสระภาพ) และด�าเนินชีวิตที่ดีงามและสร้างสรรค์สังคมไทยให้เจริญมั่นคง ศีล ๕ เป็นหลักประกันความ

มัน่คงของมนษุย์ตามแนวพระพทุธศาสนาทีม่มีาเป็นเวลาทีย่าวนานกว่าสองพนักว่าปีมาจนถงึปัจจุบนันี ้จงึนบัได้

ว่าศลี ๕ มมีนษุย์สมัพนัธ์ทีด่ต่ีอส่งคมมนษุย์และท�าให้มนษุย์มคีวามมัน่คงตัง้อยูใ่นคณุความด ีเป็นความประพฤติ

พืน้ฐานทางสงัคมของมนษุย์ เพราะศลี ๕ เป็นเครือ่งส่งเสรมิคณุความดีทีถ่าวรและเป็นหลกัความมัน่คงของมนษุย์

โลกในปัจจุบัน

  

๕๕๖
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ศึกษาทัศนคติเรื่องพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาล

A Study of the Concept of Arahant in Early Buddhism

พระมหาพจน์ สุวโจ, ดร., พระสุเชษฐ์ จนฺทธมฺโม * 

Abstract

 Arahant is one of civilized concept of ancient India. It originates more than thousand 

years before appearing of Buddhism. Time by time, it develops again and again. When the 

Buddha propagates his Teaching, the people in India, both secular and clergy, discusses it issue 

and cannot find out the solution. Studied in depth, the concept of Arahant may differ each 

other many points, but the points of agreement are very interesting. These points can view 

from the notion of clergy and secular. These point of agreement maintains many religions side 

by side since now. To study these concept is not only benefit for Buddhism but also shows 

the luxurious idea of India.

 This essay points out to viewpoint of Buddhism such as the topic on Arahant in 

Buddhism and the role of Arahant both for sangha and lay people. It shows that the meaning 

of Arahant is not mention person who isolates himself from society without taking responsibility. 

The fact from the Pali Canon shows that Arahant means who is free from own’s duty, therefore, 

he already sacrifices himself for upliftment people’s mind to follow the Buddha’s Teaching. 

Keywords: Arahant, Concept, Role, Early Buddhism

บทน�า
 พระอรหันต์เป็นกระแสธารแห่งความคิดของชาวอินเดียโบราณ ถือก�าเนิดเกิดขึ้นก่อนการปรากฏ

ตัวของพระพุทธศาสนาหลายพันปี แต่ละยุคสมัยท่ีพ้นผ่านก่อเกิดพัฒนาการหลายครั้งหลายครา แม้สมัย

พระพุทธเจ้าเสด็จออกจาริกประกาศหลักธรรมค�าสอน เรื่องพระอรหันต์ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันทั้งในแวดวง

นักบวชและชาวบ้าน ยังไม่สามารถหาข้อยุติตกลงให้เป็นหน่ึงเดียวได้ หากศึกษาให้ละเอียดจะเห็นว่าแม้แนว

ความคิดเรื่องพระอรหันต์จะมีจุดแตกต่างกันหลายด้าน แต่ยังมีจุดร่วมอย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะมองในมุมของ

นักบวชหรือแม้แต่แนวคิดของชาวบ้านเอง จุดร่วมดังกล่าวท�าให้ศาสนาน้อยใหญ่ด�ารงคงอยู่เคียงคู่กันจวบ

จนถึงปัจจุบัน การศึกษาทัศนคติดังกล่าว นอกจากจะเอื้อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาแล้ว ยังส่งผลต่อความ

ร�่ารวยทางความคิดของอินเดียด้วยเช่นกัน 

๕๕๘

 * อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรพุทธศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาพระพุทธศาสนา วทิยาลยัสงฆ์บรุรีมัย์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั



558 559
การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan ๕๕๙

 บทความชิ้นนี้แสดงทัศนะในมุมมองของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความเป็นพระ

อรหนัต์ตามนยัพระพทุธศาสนา และบทบาทหน้าทีข่องพระอรหนัต์ท้ังด้านคณะสงฆ์และการสงเคราะห์ชาวบ้าน 

ทัง้นีเ้พือ่ต้องการชีใ้ห้เหน็ว่าความเป็นพระอรหนัต์มไิด้หมายถงึการปลกีตัวออกจากสงัคม โดยปราศจากความรบั

ผดิชอบอนัใด แต่ความจริงท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกคือ พระอรหนัต์คือผูห้มดภาระเรยีบร้อยแล้ว พร้อมทุ่มเทแรง

กายและแรงใจเพื่อยกระดับจิตใจของผู้คนให้เจริญงอกงามตามนัยแห่งค�าสอนของพระพุทธเจ้า

ค�าส�าคัญ: พระอรหันต์, ทัศนคติ, บทบาท, สมัยพุทธกาล 

แนวความคิดเรื่องพระอรหันต์นอกพุทธศาสนา
 ค�าว่า “อรหันต์” พบเห็นคร้ังแรกในคัมภีร์ฤคเวท ๖๐๘ ซึ่งเป็นคัมภีร์บรรจุค�าฉันท์ใช้ส�าหรับสวด

สรรเสรญิเทพเจ้าผูม้เหศกัด์ิ ในท่ีนีห้มายถึงมหาเทพผูย้ิง่ใหญ่นามว่าอคัน ีพราหมณ์ผูท้�าพธิน้ีอยใหญ่สมยันัน้นยิม

สวดกัน บ่งความหมายถึงว่าเป็นผู้สมควรรับเครื่องเซ่นสรวงบูชา อันเนื่องมาจากว่าเทพอัคนีองค์นี้ท�าหน้าที่เป็น

สื่อกลางระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์โลก (messenger) กล่าวคือทรงรับเคร่ืองสังเวยของมนุษย์ที่ผ่านการเผา

ไฟแล้วน�าไปส่งมอบให้แก่เหล่าเทพยดาทุกชั้นฟ้า ขณะเดียวกันก็รับพรอันศักดิ์สิทธิ์ของเทวดามาประทานแก่

มวลมนุษย์ผู้ท�าพลีกรรมบูชารอคอยหวังผล ด้วยเหตุน้ันอรหันต์จึงเป็นสมัญญานามของเทพอัคนี ต่อมาค�าว่า 

“อรหนัต์” ขยายความบ่งถงึเทพแห่งดวงจนัทร์นามว่าโสมด้วย หลกัฐานส่วนนีบ้นัทกึไว้ในคมัภร์ีสตปถพราหมณะ 

(Satapatha-Brahmana) โดยกล่าวไว้ว่าเทพโสมเป็นผู้ถอืถ้วยอมฤตส�าหรับประทานแจกจ่ายแก่เหล่าเทพเจ้าน้อย

ใหญ่ใช้ดื่ม นอกจากนั้นยังเป็นมหาเทพผู้ทรงเมตตาคุณ เพราะทรงประทานความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื่นแก่พืชพันธุ์

ธัญญาหาร ส�าหรับหล่อเล้ียงสรรพสัตว์ท่ัวหล้าให้สามารถด�ารงชีพได้ พราหมณ์ทั้งหลายจึงสมควรสักการะเซ่น

ไหว้และแสดงความเคารพอย่างสงูสดุ หากศกึษาเรือ่งราวของมหาเทพทัง้สองย่อมเหน็ว่า พราหมณ์ผูท้�าพิธกีรรม

นัน้เองเป็นผูเ้สกสร้างเทวดา พากนัแต่งคมัภร์ีและก�าหนดพธิกีรรมให้สอดคล้องตามคตคิวามเชือ่แห่งตน มหาเทพ

อัคนีและเทพโสมเป็นเพียงผลผลิตทางความคิดของพราหมณ์เหล่านั้น ค�าว่า “อรหันต์” ที่น�ามาใช้เป็นสมัญญา

นามของมหาเทพทั้งสอง จึงเป็นเพียงการสนองกโลบายดึงคนให้เชื่อถือ และหลงงมงายตามพิธีกรรมอันซับซ้อน

ที่พวกตนคิดค้นขึ้นมา

 ก่อนพุทธกาลเล็กน้อย ค�าว่า “อรหันต์” เริ่มมีการดึงลงต�่าน�ามาใช้เป็นสมัญญานามของมนุษย์แทน

เทพเจ้าผู้สูงส่ง สมัยนี้อรหันต์ใช้เป็นนามแทนกษัตริย์หรือผู้ปกครอง (ruler) เหตุเพราะท่านเหล่าน้ันท�าหน้าที่

ปกครองบ้านเมืองด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชาวบ้านอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข จึงต้องให้ความ

เคารพย�าเกรงและมอบรางวลัด้วยข้าวปลาอาหาร หากปฏเิสธการตอบแทนเสีย ผู้ปกครองกจ็ะพโิรธโกรธเคอืงน�า

มาซึ่งความพินาศฉิบหายเหลือคณานับ

 ครั้นล่วงเข้าสู่สมัยพุทธกาล ค�าว่า “อรหันต์” เปลี่ยนความหมายจากกษัตริย์กลายเป็นนักบวช หลัก

ฐานดังกล่าวปรากฏพบเห็นในพระสูตรของศาสนาเชน (Jaina Sutras) ซึ่งระบุไว้ว่าพระอรหันต์และพระภควัต

ศาสดาล้วนอยู่ในฐานะสูงส่ง ย่อมเป็นที่เคารพกราบไหว้ของเหล่าสาวกสาวิกา แม้แต่องค์พระปารศวะตีรถังกร

ผูเ้กดิก่อนพระศาสดามหาวรีะก็มสีมญัญานามว่าพระอรหนัต์เช่นเดยีวกนั ๖๐๙ กรณศีาสนาเชนใช้ศพัท์อรหนัต์แทน

 608 Isaline Blew Horner. The Early Buddhist Theory of Man Perfected. (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1979), p.53.

 609 Isaline Blew Horner. The Early Buddhist Theory of Man Perfected. pp.67-68.
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พระภควัตศาสดานั้น สันนิษฐานว่าคงต้องการเน้นให้เห็นถึงแก่นแท้แห่งหลักค�าสอน ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ

ของสามัญมนุษย์ แทนการสยบยอมความสูงส่งทรงฤทธิ์ของเทพเจ้าตามคติความเชื่อแบบพราหมณ์ เดิมนั้นพระ

อรหันต์แบบพราหมณ์ต้องมีการบวงสรวงเซ่นไหว้ แต่องค์พระศาสดาแห่งศาสนาเชนแปรเปลี่ยนความหมายเสีย

ใหม่ กลายมาเป็นผู้สมควรรับทักษิณาทาน เพราะท่านเป็นเนื้อนาบุญของโลกหรือบุญเขตร

 ความหมายของพระอรหนัต์มกีารถกเถยีงโต้แย้งกนัอย่างแพร่หลาย จงึเหน็สมควรน�ามาวิเคราะห์เสีย

ก่อน เพ่ือให้เหน็ภาพชัดเจนมากขึน้ก่อนพูดถึงพระอรหนัต์ตามนยัพทุธต่อไป เบือ้งต้นเหน็สมควรกล่าวถงึชาวบ้าน

ผูห้มกมุน่อยูก่บัชวีติครอบครวัตามฆราวาสวสิยั ต่างพากนัเข้าใจความหมายของพระอรหันต์ตามคตคิวามเช่ือของ

สงัคมสมัยนัน้ โดยเหน็ว่านกับวชทกุลทัธนิกิายล้วนเป็นพระอรหนัต์เสมอเหมอืนกนั เพราะ “การเหน็พระอรหนัต์ทัง้

หลายเหน็ปานนัน้เป็นเรือ่งด”ี อีกทัง้พร้อมท�าหน้าท่ีปกป้องคุ้มครองและอปุถมัภ์บ�ารงุเป็นอย่างด ี๖๑๐ กรณีกระท�า

ผิดกฎหมายบ้านเมืองก็พร้อมให้อภัยในฐานะผู้ครองเพศเป็นบรรพชิต ๖๑๑ เอกลักษณ์เช่นนี้ดูเหมือนว่าจะกลาย

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวอินเดียสมัยนั้นตลอดแว่นแคว้นน้อยใหญ่ทั่วชมพูทวีป

 คตคิวามเชือ่อกีอย่างหนึง่ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของพระอรหนัต์คือ จ�าต้องทรงอภิญญาสามารถแสดงอทิธิ

ปาฏหิาริย์ได้ ดงักรณเีศรษฐีชาวเมอืงราชคฤห์ปรารถนาอยากจะทราบว่าสมณพราหมณ์รปูใดเป็นพระอรหนัต์ จึง

ให้กลึงบาตรไม้จันทน์แล้วใส่สาแหรกแขวนไว้ที่ปลายไม้ไผ่ผูกต่อกันขึ้นไปหลายล�า จากน้ันประกาศเชิญชวนให้

พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ปลดบาตรจากปลายไม้ไผ่นั้น ๖๑๒ หรือเกวัฏฏ์บุตรคฤหบดีผู้มั่งคั่งแห่งเมืองนาลันทา เข้าเฝ้า

กราบทลูให้พระพุทธเจ้าแนะน�าสาวกอรหนัต์ให้แสดงอิทธปิาฏหิารย์ิ เพือ่จงูใจให้ชาวเมอืงนาลนัทาหนัมาศรทัธา

เลื่อมใสมากขึ้น ๖๑๓ ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าชาวบ้านมองพระอรหันต์เพียงแค่สถานภาพและความสามารถทรง

ฤทธิ์เท่านั้น โดยไม่สนใจกระบวนการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าถึงภาวะความเป็นพระอรหันต์ เข้าใจแต่เพียงว่าการ

ได้มีโอกาสอุปถัมภ์ดูแลพระอรหันต์ก็ถือว่าเป็นมงคลย่ิงแล้ว หากศึกษาพัฒนาการทางความคิดของชาวอินเดีย

ตามข้อกล่าวอ้างเบื้องต้น จะเห็นว่าทัศนคติเช่นนี้เป็นความเช่ือที่รักษาสืบต่อกันมานานนักหนาแล้ว มิใช่เป็น

ปรากฏการณ์ใหม่เพิ่งเกิดมีขึ้นสมัยพุทธกาลแต่อย่างใด

 ส�าหรับกลุม่ต่อมาคอือุบาสกอบุาสกิาผูป้ระกาศตนนบัถือพระรัตนตรยัตลอดชีวติ ซ่ึงคนเหล่านีม้โีอกาส

อยูใ่กล้ชดิพระอรหนัต์มากกว่ากลุม่แรก นอกจากท�าหน้าทีอ่ปัุฏฐากดแูลเป็นเวลาช้านานแล้ว ยงัมโีอกาสสนทนา

ธรรมแลกเปลีย่นความคดิเหน็อย่างใกล้ชดิอกีด้วย แต่กไ็ม่สามารถล่วงรูว่้าพระสงฆ์เหล่านัน้เป็นพระอรหนัต์ ๖๑๔ 

ต่อเมือ่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์แล้วนัน้ จงึทราบความจรงิว่าแท้จรงิแล้วตนเองเป็นเหมอืนใกล้เกลอืกนิด่าง เหตุ

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะนิมิตหมายของพระอรหันต์ ไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากบุคลิกลักษณะภายนอก หรือแม้แต่

จากลักษณะนิสัยความเคยชินเฉพาะตัว เพราะการบรรลุภาวะนิพพานเป็นการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเกิดขึ้นเฉพาะ

ภายในจิตใจเท่านั้น หามีผลต่อบุคลิกภายนอกไม่ ตัวอย่างเช่น พระลกุณฎกภัททิยเถระผู้มีร่างเตี้ยค่อม ถูกพระ

หนุ่มเณรน้อยคอยล้อเลียนและเย้าแหย่มานาน กว่าจะทราบว่าท่านเป็นพระอรหันต์ก็ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าทรง

พยากรณ์ยืนยันแล้ว ๖๑๕ หรือพระอรหันต์ปิลินทวัจฉะชอบร้องเรียกเพื่อนสหธรรมิกว่าคนถ่อยชาติสถุล ๖๑๖

๕๖๐

 ๖๑๐ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๖๘.

 ๖๑๑ วนิย. (ไทย) ๑/๗๙-๘๒.

 ๖๑๒ วนิย. (ไทย) ๔/๓๗-๕๐.

 ๖๑๓ ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๓๓๘-๓๕๐/๒๗๓-๒๘๓.

 ๖๑๔ ขุ.เปต. (ไทย) ๒๖/๑๒๑, องฺ.ฉกกฺ. (ไทย) ๒๒/๓๓๐/๔๓๖. 

 ๖๑๕ ส�.น.ิ (ไทย) ๑๖/๗๐๓-๕/๓๒๕.

 ๖๑๖ ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๗๘.
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือพวกนักบวช ซึ่งมีจ�านวนมากมายเกลื่อนกล่นเต็มดินแดนชมพูทวีป คนเหล่านี้

แม้เข้าสู่แวดวงสมณะ ปลีกตัวออกจากฆราวาสวิสัยแล้วก็จริง แต่กลับไม่ละทิ้งคติความเชื่อดั้งเดิมแบบชาวบ้าน 

เพราะยงัมทีศันคตเิกีย่วกับพระอรหนัต์เฉกเช่นชาวบ้านทัว่ไป นัน่คือพระอรหนัต์ต้องด�ารงสถานภาพเป็นนกับวช

และทรงอภิญญาชั้นสูง ดังตัวอย่างเช่น พระสารีบุตรสมัยเป็นปริพาชกก�าลังแสวงหาครูอาจารย์ ผู้สามารถชี้แนะ

หนทางสู่วิโมกข์ วันหน่ึงได้เห็นอากัปกริยาของพระอัสสชิเถระขณะออกรับบิณฑบาต กลางเมืองราชคฤห์ เกิด

ความศรัทธาเลื่อมใสมั่นใจแน่วแน่ว่าพระเถระต้องเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่ง ๖๑๗ หรือพระสุนักขัตตลิจฉวี ผู้เป็น

พุทธอุปัฏฐากอยู่หลายปี ก็เคยยกย่องนักบวชชีเปลือยว่าเป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกัน ๖๑๘ ส่วนความเชื่อว่าพระ

อรหันต์ต้องเป็นผู้ทรงฤทธิ์นั้น พบเห็นในเรื่องราวของชฏิลอุรุเวลกัสสปะ ผู้เป็นคณาจารย์ผู้ใหญ่ตั้งโรงพิธีบูชาไฟ

ใกล้ต�าบลอรุเุวลา แม้พระพทุธเจ้าจะเสดจ็ไปโปรดด้วยการแสดงอทิธปิาฏหิารย์ิทรมานหลายครัง้หลายครา แต่ก็

ยังเชื่อมั่นว่าตนมีฤทธิ์มากกว่าพระพุทธองค์ ๖๑๙ ทัศนคติเกี่ยวกับพระอรหันต์แบบชาวบ้านหรือนักบวชนั้น เป็น

สามญัวสิยัของมนษุย์ทกุยคุทกุสมยั เพราะตราบใดหากยงัไม่สามารถเข้าถงึภาวะสูงสดุกล่าวคอืพระนิพพาน ความ

เชื่อก็ยังฝังใจวนเวียนอยู่กับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ จนยึดถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานวัดความเป็นพระอรหันต์เรื่อยไป 

การจะสลัดออกจากคติความเช่ือดั้งเดิมจ�าต้องกล้ายอมรับความจริง ซึ่งพระพุทธองค์ทรงน�าทางเป็นแบบอย่าง

เอาไว้ 

ทัศนคติเรื่องพระอรหันต์ตามนัยพุทธศาสนา

 พระอรหันต์ตามนัยพุทธพจน์นั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการบรรลุพระนิพพาน ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมาย

สูงสุดของพระพุทธศาสนา เป็นการรู้แจ้งเห็นจริงเฉพาะตน เพราะเป็นของ “อันผู้บรรลุเห็นได้เอง ไม่ขึ้นกับกาล

เวลา เรยีกให้มาดูได้ ควรน้อมเอาเข้ามาไว้ อนัวิญญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน” ๖๒๐ จงึเหน็สมควรศกึษาภาวะพระนพิพาน

ให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน แล้วจะส่งผลให้ทราบความหมายของพระอรหันต์ตามนัยพระไตรปิฎกอย่างถูกต้อง 

นิพพาน แปลแบบชาวบ้านว่า ดับร้อนให้หายเย็น แปลให้เต็มความหมายแบบชาววัดว่า ดับกิเลสจนไม่เหลือเชื้อ 

(แต่ไม่ใช่ดับสูญ) ด้วยเหตุนั้น ค�าว่า “พระอรหันต์” จึงแปลว่า ผู้ห่างไกลจากกิเลสหรือมีกิเลสดับสิ้นแล้ว นิพพาน

แบ่งออกเป็น ๒ ได้แก่ นิพพานของพระอรหันต์ผู้ยังมีชีวิตอยู่ (ภาษาบาลีเรียกว่า สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ) และ

นิพพานของพระอรหันต์เมื่อสิ้นชีวิต (ภาษาบาลีเรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ)

 นิพพานข้อแรกมีพระพุทธพจน์ยืนยันว่า “ภิกษุทั้งหลาย สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ เป็นไฉน ภิกษุใน

ธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์ สิ้นอาสวะแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ท�ากิจที่ควรท�าเสร็จแล้ว ปลงภาระลงได้แล้ว 

บรรลุประโยชน์ตนแล้ว มีสังโยชน์เครื่องผูกมัดไว้กับภพหมดสิ้นไปแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบ อินทรีย์ ๕ ของ

เธอยังด�ารงอยู่เท่ียว เพราะอินทรีย์ท้ังหลายยังไม่เสียหาย เธอย่อมได้เสวยอารมณ์ทั้งที่พึงใจและไม่พึงใจ ย่อม

เสวยทั้งสขุและทกุข์ อนัใดเป็นความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ ของเธอ อันนี้เรียกว่าสอปุาทิเสสนิพ

พานธาตุ” ส่วนนิพพานข้อหลังมีพระพุทธพจน์ยืนยันว่า “ภิกษุทั้งหลาย อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เป็นไฉน ภิกษุ

ในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์ สิ้นอาสวะแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ท�ากิจที่ควรท�าเสร็จแล้ว ปลงภาระลงได้

๕๖๑

 ๖๑๗ วนิย. (ไทย) ๔/๖๔.

 ๖๑๘ ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๔.
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แล้ว บรรลุประโยชน์ตนแล้ว มีสังโยชน์เครื่องผูกมัดไว้กับภพหมดสิ้นไปแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบ อารมณ์ที่

ได้เสวย (เวทยิต) ทั้งปวงในอัตภาพนี้แหละของเธอ ซึ่งเธอไม่ติดใจเพลินแล้ว (อนภินันทิต) จักเป็นของเย็น ข้อนี้

เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ” ๖๒๑ 

 ปถุชุนคนธรรมดาผูไ้ม่สามารถเข้าใจล่วงรูพ้ระนพิพานอย่างแท้จรงิได้มกัเกิดความสงสยัเข้าไปกราบทลู

ไต่ถามพระพุทธเจ้า เกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงอธิบายแบบตรรกะว่า “เปรียบเหมือนคนตาบอดแต่ก�าเนิด 

เขาไม่เห็นรูปด�า รูปขาว รูปเขยีว รปูเหลอืง รปูแดง รปูสชีมพ ูรปูทีเ่รยีบเสมอและไม่เรยีบ ไม่เหน็หมูด่าว ดวงจนัทร์ 

ดวงอาทิตย์ (ถ้า) เขากล่าวว่า รูปด�า รูปขาว ไม่มี คนเห็นรูปด�า รูปขาว ก็ไม่มี รูปเขียวไม่มี คนเห็นรูปเขียวก็ไม่มี 

ฯลฯ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ไม่มี คนเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ไม่มี ข้าพเจ้าไม่รู้ ข้าพเจ้าไม่เห็น สิ่งนั้นๆ เพราะ

ฉะนั้น สิ่งนั้นๆ ย่อมไม่มี เมื่อเขากล่าวดังนี้ จะชื่อว่ากล่าวถูกต้องแล้วหรือ” ๖๒๒ นี้เป็นการอธิบายความมีอยู่ของ

พระนิพพานตามนัยพุทธ การยืนยันความมีอยู่ของพระนิพพานอีกทางหนึ่ง คือการอธิบายคุณลักษณะของพระ

อรหันต์ผู้พ้นผ่านการบรรลุพระนิพพานแล้ว ก�าลังเสวยสุขจากภาวะเช่นนั้นอยู่ ดังตัวอย่างเช่น พระภัททิยเถระ

ผู้หมดความสะดุ้งหวาดกลัว เวลาท่านอยู่ในอิริยาบถไหนก็มักเปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอ ๖๒๓ หรือพระพากุล

เถระเปล่งอทุานอนัเป็นผลเกดิจากการบรรลพุระนพิพานว่าสขุดหีนอ เพราะไม่มคีวามโศก ปราศจากกเิลสคอืธลุี 

ปลอดโปร่ง และดับทุกข์สิ้นเชิง ๖๒๔

 ส่วนการอธิบายความหมายพระอรหนัต์ตามนยัพทุธนัน้ ส่วนใหญ่พระพทุธองค์ทรงขยายความหมาย

จากศัพท์เดิมของพราหมณ์ โดยเฉพาะเน้นหักล้างคติความเชื่อของพวกพราหมณ์เป็นหลัก ซึ่งเดิมพราหมณ์เชื่อ

มั่นว่าพวกตนมีก�าเนิดสืบสายโดยตรงมาจากพรหม เป็นผู้บริสุทธิ์มาแต่ก�าเนิด แต่พระพุทธเจ้าทรงแย้งว่าความ

บรสิทุธิไ์ม่ใช่เป็นผลมาจากชาตกิ�าเนดิ แต่เป็นเพราะการกระท�าเท่านัน้ เพราะคนเป็นพราหมณ์มไิด้หมายถงึเพยีง

ผูเ้กดิมาจากท้องมารดาแต่มากด้วยกเิลส หรอืสกัแต่ว่าผูค้นสรรเสรญิยอมรบัเท่านัน้ แต่พราหมณ์แท้จรงิต้องเป็น

คนที่ไม่มีกิเลส และไม่มีความยึดมั่นต่างหาก ๖๒๕

 พระพุทธพจน์แห่งหน่ึงยืนยันชัดเจนว่า “สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้จักธรรมเหล่านี้ 

(ปฏิจจสมุปบาท) รู้จักเหตุเกิดแห่งธรรมเหล่าน้ี รู้จักความดับแห่งธรรมเหล่านี้ รู้จักทางด�าเนินถึงความดับแห่ง

ธรรมเหล่านี้ สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ันแล จึงควรแก่การยอมรับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ และยอมรับว่า

เป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ และจึงได้ช่ือว่าได้บรรลุประโยชน์ของความเป็นสมณะ และประโยชน์ของความ

เป็นพราหมณ์ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน” ๖๒๖ หมายความว่า ผู้เข้าถึงภาวะนิพพานหมดสิ้นกิเลส

อาสวะเท่านั้น จึงจะเรียกว่าพราหมณ์อย่างแท้จริง เพราะชื่อว่าเป็นผู้ลิ้มรสความเป็นพราหมณ์ตามนัยแห่งพุทธ

พจน์ กล่าวตามความจริงพระพุทธเจ้าทรงเลียนแบบศัพท์เดิมของพราหมณ์ แต่น�ามาปฏิวัติความหมายเสียใหม่

ให้สอดคล้องกับหลักค�าสอนของพระองค์อย่างมีเหตุมีผล การอธิบายย้อนแย้งความหมายของศัพท์เช่นนี้ เป็น

เรื่องแตกตื่นในสังคมสมัยนั้น เพราะหลังจากนั้นมีพราหมณ์น้อยใหญ่จ�านวนมาก เข้าเฝ้าถกเถียงหรือโต้แย้งวา

ทะกับพระพุทธเจ้าพร้อมเหล่าสาวก แต่สุดท้ายมักลงเอยด้วยการยอมรับค�าอธิบายของพระพุทธเจ้า นอกจาก

 ๖๒๑ พระพทุธพจน์ดใูน ข.ุอติ.ิ๒๕/๒๒๒/๒๕๘ ส่วนอธบิายความหมายดพูระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโฺต) น.๒๖๔-๒๖๕.

 ๖๒๒ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๗๑๙/๖๕๖.

 ๖๒๓ วนิย. (ไทย) ๗/๓๔๕-๖/๑๖๓.

 ๖๒๔ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๓๐๙/๓๐๕.

 ๖๒๕ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๗๐๗/๖๔๔.

 ๖๒๖ ส�.น.ิ (ไทย) ๑๖/๔๑/๑๙.
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นั้น การตีความหมายศัพท์เช่นนี้ถือว่าเป็นการประกาศศาสนาเชิงท้าทายอย่างหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้า

ทรงพร้อมเตรียมรับผลกระทบอันเกิดจากความไม่พอใจของพราหมณ์ 

คุณสมบัติของพระอรหันต์ตามนัยพุทธศาสนา
 หากศึกษาข้อมูลในคัมภีร์พระไตรปิฎกย่อมทราบว่า พระพุทธเจ้าทรงเลือกอธิบายคุณสมบัติของ

พระอรหันต์ตามกลุ่มบุคคล กล่าวคือ ชาวบ้านและนักบวชภายนอกกลุ่มหนึ่ง และพระภิกษุสาวกของพระองค์

เองกลุ่มหนึ่ง ส�าหรับกลุ่มแรกน้ัน พระพุทธเจ้าทรงอธิบายอย่างเรียบง่าย ไม่ลึกซ้ึงจนเกินความเข้าใจ ทรงเน้น

ว่าพระอรหันต์จ�าต้องมีคุณสมบัติ คือ ๑) ไม่แกล้งฆ่าสัตว์ ๒) ไม่ลักขโมย ๓) ไม่เสพเมถุน ๔) ไม่กล่าวเท็จ ๕) ไม่

สั่งสมบริโภคกามคุณเหมือนสมัยเป็นคฤหัสถ์ และจ�าต้องละเว้นอคติ ๔ ๖๒๗ นอกจากนั้นยังทรงขยายความถึง

การรักษาศีลอุโบสถด้วย เพราะถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งในการประพฤติตามแบบอย่างพระอรหันต์ทั้งหลาย ๖๒๘

 คุณสมบัติของพระอรหันต์ดังกล่าวเบื้องต้น หากมองมุมหนึ่งไม่ได้แตกต่างจากคุณธรรมของชาว

บ้านสามัญแต่อย่างใด เพราะย่อมเป็นปกติวิสัยของชาวบ้านต้องรักษาเบญจศีลกันอยู่แล้ว แต่เอกลักษณ์เด่นชัด

ของพระอรหันต์ตามนัยพุทธพจน์คือ พระอรหันต์ต้องไม่ส่ังสมบริโภคกามคุณเหมือนเป็นคฤหัสถ์ ซึ่งหมายถึง

พระอรหันต์ต้องครองเพศเป็นบรรพชิตเท่าน้ัน วิธีนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าแม้พระอรหันต์จ�าต้องรักษาศีลเช่นเดียว

กับฆราวาสก็จริง แต่สถานภาพจ�าต้องเปลี่ยนจากคฤหัสถ์เป็นพระภิกษุเท่านั้น ด้วยวิธีการอธิบายเช่นนี้ ท�าให้

ผู้ฟังเกิดแรงจูงใจศรัทธาหันมานับถือพระพุทธศาสนามากต่อมาก เพราะเป็นการอธิบายอาศัยพื้นฐานของผู้ฟัง

เป็นหลัก นอกจากนั้น ยังเป็นการลดแรงเสียดทานการโต้ตอบของนักบวชภายนอกอีกทางหนึ่งด้วย เหตุเพราะ

นักบวชภายนอกท้ังหลายเข้ามาสนทนาปราศรัยกับพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวก ส่วนใหญ่ล้วนต้องการหักล้าง

หลกัธรรมค�าสอนของพระพทุธศาสนา มเีพยีงส่วนน้อยเท่านัน้ต้องการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ส่วนตน เมือ่เรือ่ง

พระอรหนัต์เป็นหวัข้อส�าคญัของทกุลทัธนิกิาย การผ่อนวธิอีธบิายแบบง่ายส�าหรบัชาวบ้าน จงึถอืว่าเป็นการวาง

หลักเป็นกลาง โดยไม่ยกตนและไม่ต�าหนิคนอื่น แต่พระพุทธองค์ยังคงรักษาประเด็นส�าคัญตามนัยความเชื่อของ

สังคมอยู่ กล่าวคือพระอรหันต์ต้องครองเพศบรรพชิตเท่านั้น ส่วนประเด็นเพิ่มเติมเชิงลึกนั้น พระพุทธองค์ทรง

เลือกอธิบายเป็นรายบุคคล 

  ส�าหรับการอธิบายคุณสมบัติของพระอรหันต์แก่พระภิกษุสาวกนั้น ทรงแสดงเป็นหลักการซึ่งตรง

กันข้ามกับกลุ่มแรกอย่างสิ้นเชิง ทรงอธิบายว่าผู้บรรลุภาวะนิพพานจนกลายเป็นพระอรหันต์แล้วนั้น ย่อมมีองค์

ประกอบเหล่านี้ คือ ๑) ย่อมน้อมใจไปสู่บรรพชา ๒) ย่อมน้อมใจไปสู่ความเงียบสงัด ๓) ย่อมน้อมใจไปสู่ความ

ไม่เบียดเบียน ๔) ย่อมน้อมใจไปสู่ความสิ้นอุปาทาน ๕) ย่อมน้อมใจไปสู่ความสิ้นตัณหา และ ๖) ย่อมน้อมใจ

ไปสู่ความไม่หลงใหล ๖๒๙ ตัวอย่างเช่น ยสกุลบุตรมีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธองค์จนบรรลุพระอรหันต์ขณะ

เป็นคฤหัสถ์ เศรษฐีผู้เป็นบิดาปรารถนาให้บุตรกลับเรือนเพื่อเสวยกามสุขแบบฆราวาสวิสัย พระพุทธองค์ตรัส

ยืนยันว่า “ยสกุลบุตรไม่ควรกลับเป็นคฤหัสถ์บริโภคกามเหมือนเป็นคฤหัสถ์ครั้งก่อน” หรือกรณีของพระรัฐบาล

ผู้บรรลุพระอรหันต์ในเพศบรรพชิต ปรารถนาจะไปเยี่ยมบิดามารดาซึ่งท่านจากมาตั้งแต่ออกบวช พระพุทธเจ้า

ทรงทราบชดัว่า “รัฐบาลกลุบตุรไม่สามารถทีจ่ะบอกลาสกิขาสกึออกไปเป็นคฤหัสถ์แล้ว” ประเดน็นีช้ีบ้อกว่า ไม่

 ๖๒๗ อง.ฺอฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๒๑๑.

 ๖๒๘ อง.ฺเอก. (ไทย) ๒๐/๕๑๐.

 ๖๒๙ วนิย. (ไทย) ๕/๑-๓.
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ว่าฆราวาสหรือบรรพชติหากบรรลภุาวะความเป็นพระอรหันต์แล้ว ย่อมมัน่ใจได้ว่าจะไม่หวนคืนถอยหลัง กลบัไป

ครองเพศเป็นฆราวาสเพ่ือเสพบริโภคกามคุณอีก ย่อมมีจิตมุ่งตรงต่อเพศบรรพชิต ด�ารงชีพอาศัยเพียงจีวรเป็น

เครื่องบริหารกาย และบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง จะไปแห่งหนใดก็สะดวกเหมือนนกอาศัยปีกโผบินไปได้

ทุกแห่งหน เป็นการยืนยันว่าเพศบรรพชิตเท่านั้นสามารถรองรับความเป็นพระอรหันต์

 หลกัการส�าคญัอกีอย่างหนึง่ทีพ่ระพทุธองค์ทรงวางเป็นแบบอย่างคอื พระอรหันต์จ�าต้องทรงคณุธรรม 

๑๐ ประการ ได้แก่ ๑) พจิารณาสงัขารทัง้ปวงตามความเป็นจรงิ ๒) พจิารณาเหน็กามทัง้หลายว่าเป็นเหมอืนหลุม

ถ่านเพลิง ๓) เป็นผู้น้อมจิตไปในเนกขัมมะ ๔) เป็นผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ๕) เป็นผู้เจริญสัมมัปปธาน ๔ ๖) เป็น

ผู้เจริญอิทธิบาท ๔ ๗) เป็นผู้เจริญอินทรีย์ ๕ ๘) เป็นผู้เจริญพละ ๕ ๙) เป็นผู้เจริญโพชฌงค์ ๗ และ ๑๐) เป็น

ผู้เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ๖๓๐ กล่าวตามความจริงธรรมดาของพระอรหันต์น้อยใหญ่ จ�าต้องพิจารณาหลักธรรม

ส�าคัญเหล่านี้เป็นปกติวิสัยอยู่แล้ว เพราะถือว่าเป็นความอยู่สบายในปัจจุบัน (ทิฏฐธรรมสุขวิหาร) แต่เหตุผลที่

พระพุทธองค์ทรงวางคุณสมบัติเหล่าน้ีไว้ เพื่อเป็นการอนุเคราะห์ชุมชนที่เกิดตามมาภายหลัง (ปัจฉิมาชนตานุ

กัมปา) และเป็นแบบอย่างอันดีอันชนภายหลังจะได้ยึดถือปฏิบัติตาม (ทิฏฐานุคติ) คุณสมบัติของพระอรหันต์ที่

พระพทุธเจ้าทรงอธบิายแก่พระสงฆ์สาวกนัน้ สงัเกตได้ว่าทรงปพูืน้ฐานท�าความเข้าใจ โดยเริม่ตัง้แต่การออกบวช

ครองเพศบรรพชิต เพราะ “ฆราวาสนี้คับแคบ เป็นบ่อเกิดแห่งธุลี ส่วนบรรพชาปลอดโปร่ง” ๖๓๑ จากนั้นทรง

อธบิายหวัข้อธรรมส�าคญัตามล�าดบัเริม่ต้นจากง่ายจนไปถงึยาก หากปฏิบตัติามวธิกีารท่ีพระองค์ทรงแนะน�าแล้ว 

ก็สามารถถึงปลายทางคือบรรลุภาวะพระนิพพาน คือความเป็นพระอรหันต์นั่นเอง

 หลกัฐานเบือ้งต้นย�า้ชดัว่าคณุสมบตัทิีพ่ระพทุธองค์ทรงก�าหนดเป็นหลักการเอาไว้นัน้ มพีระประสงค์

ท�าความเข้าใจแก่ชาวบ้านส่วนหนึ่ง และทรงมุ่งหมายแก่พระสงฆ์สาวกผู้ยังเป็นโลกียบุคคลส่วนหน่ึง เพราะ

ธรรมดาของพระอรหันต์นั้น หลักธรรมเหล่านี้ย่อมเป็นปกติวิสัยที่ท่านจะต้องพิจารณาอยู่แล้ว ทั้งน้ีเพื่อเป็น

ตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังประการหนึ่ง เพื่อต้องการพักผ่อนเพื่อความสบายส่วนตนประการหนึ่ง ความจริงเมื่อพระ

ภกิษสุงฆ์ประจักษ์แจ้งพระนพิพานเป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านย่อมรูช้ดัด้วยตนเองว่า “ชาตสิิน้แล้ว พรหมจรรย์ได้

อยู่แล้ว กรณียะได้ท�าแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกแล้ว” ไม่จ�าเป็นต้องให้เพื่อนพรหมจารีรูปใดยืนยัน

รบัรอง หรอืไม่ต้องเดนิทางไปกราบทลูรายงานพระพทุธองค์ เพราะการบรรลดัุงกล่าวเป็นการประจักษ์แจ้งเฉพาะ

ตน ไม่ปรากฏผลเปลี่ยนแปลงทางบุคิกภาพภายนอก ซ่ึงหลักฐานเกี่ยวกับลักษณะเช่นน้ีมีบันทึกมากมายตาม

คัมภีร์พระไตรปิฎก ไม่มีเหตุจ�าเป็นต้องกล่าวถึงหรืออธิบายให้มากความ

 แต่มีบางเหตุบางกรณีที่เกิดความสงสัยในบรรดาสาวกสาวิกาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ผู้ซ่ึงเห็น

พฤติกรรมหรือจริยาวัตรของพระอรหันต์บางรูปเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือไม่เป็นไปตามความคิดของปุถุชนคน

ธรรมดา จงึพากนัถกเถียงโต้แย้งกลายเป็นประเดน็ปัญหาลกุลามใหญ่โต ความสงสยัดงักล่าวหากไม่ด่วนรบีแก้ไข 

ย่อมท�าให้เหล่าสาวกสาวิกาเห็นแย้งแตกต่างมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดช่องให้นักบวชภายนอกกล่าว

ร้ายโจมต ีจงึเป็นภาระหน้าทีข่องพระพทุธเจ้าจ�าต้องรบีท�าความเข้าใจ จงึเป็นทีม่าของค�าว่าพยากรณ์หรอืยนืยนั

รับรองพระอรหันต์

 ยกตัวอย่างเรื่องพระปิลินทวัจฉเถระเป็นกรณีศึกษา พระเถระรูปนี้เป็นหนึ่งในอสีติมหาสาวก ผู้ได้

รับเอตทัคคะจากพระพุทธเจ้าว่าเหล่าเทพยาดาทุกสวรรค์ชั้นฟ้าล้วนศรัทธาชื่นชอบ และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย

๕๖๔
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ในวงกว้างว่าเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์ เฉกเช่นพระอรหันตสาวกผู้ทรงอภิญญาอีกหลายรูป ท่านเคยแสดงอิทธิ

ปาฏิหาริย์ให้ปรากฏหลายต่อหลายครั้ง ดังเช่น เคยช่วยเหลือบุตรของอุปัฏฐากจากการจับกุมของพวกโจร เคย

เสกหมวกฟางของธดิาสตรผีูท้�าการวดัให้เป็นทอง และเคยอธษิฐานพระราชวงัของพระเจ้าพมิพสิารให้กลายเป็น

ทอง เป็นต้น ๖๓๒ แต่ลักษณะนิสัยของท่านกลับตรงกันข้ามความเป็นพระอรหันต์ เหตุเพราะท่านชอบร้องเรียก

เพื่อนสหธรรมิกด้วยกันว่าคนถ่อยชาติสถุล จึงกลายเป็นเรื่องโจษจันถกเถียงกันในแวดวงบรรพชิตและคฤหัสถ์ 

ธรรมชาตขิองปถุชุนคนธรรมดา เมือ่ไม่รูแ้จ้งแทงตลอดนยัอนัลกึซึง้ของความเป็นพระอรหนัต์ จ�าเป็นต้องเข้าเฝ้า

ร้องเรียนพระพุทธเจ้าผู้เป็นองค์ศาสดา เพราะสงสัยว่าความประพฤติของพระเถระรูปนี้เป็นพระอรหันต์ตามนัย

พทุธพจน์จรงิหรอืไม่ พระพทุธองค์ทรงพยากรณ์ว่า พระปิลินทวจัฉเถระประจกัษ์แจ้งพระนพิพานเป็นพระอรหนัต์

จริง แต่เหตทุีเ่รยีกคนอืน่ว่าคนถ่อยชาตสิถลุนัน้ เพราะท่านเคยประพฤตมิาแต่ชาตก่ิอนหนหลังหลายร้อยชาต ิการ

พูดค�าหยาบเช่นนั้นหามีเจตนามุ่งโทษผู้ใดไม่ การพยากรณ์เช่นนี้เป็นการท�าความเข้าใจแก้ความสงสัยของปุถุชน

คนธรรมดา

 บางเหตุบางกรณีมีพระสงฆ์สาวกผู้ผ่านการมุ่งมั่นบ�าเพ็ญเพียร ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตามค�า

สัง่สอนขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจนบงัเกดิผลเหน็จรงิ จากนัน้พากนัเดนิทางเข้าเฝ้ากราบทลูรายงาน

อรหัตผลแห่งตน พระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์รับรองความเป็นพระอรหันต์ บางครั้งพระพุทธองค์ทรงผ่อนการ

พยากรณ์ลงมาถึงอริยสาวกและอริยสาวิกา ผู้เป็นอนาคามี สกทาคามี และพระโสดาบัน เพราะทรงมุ่งหวังผล

ให้เป็นแรงจูงใจหนุนส่งผู้ก�าลังเดินทางตามแนวแห่งพระอริยะให้เกิดศรัทธามุ่งม่ันก้าวเดินให้ถึงจุดหมาย ๖๓๓

สอดคล้องกับเจตนาศรัทธาของนางวิสาขามหาอุบาสิกา ผู้เห็นอานิสงส์ใหญ่ไพศาลจึงกราบกรานขอพรต่อ

พระพุทธเจ้าว่า “พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุทั้งหลายผู้จ�าพรรษาตามทิศน้อยใหญ่ จักเดินทางไกลมาพระนครสาวัตถี 

เพื่อเข้าเฝ้าพระองค์ แล้วจักทูลถามว่าภิกษุมีชื่อนี้มรณภาพแล้วมีคติอย่างไร มีภพหน้าอย่างไร ครั้นแล้วพระองค์

จักทรงพยากรณ์ภิกษุนั้นในโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อานาคามิผล หรืออรหัตผล หม่อมฉันจักเข้าไปถามภิกษุ

พวกนั้นว่า พระคุณเจ้ารูปนั้นเคยมาพระนครสาวัตถีไหมเจ้าข้า ถ้าท่านเหล่านั้นตอบหม่อมฉันว่า ภิกษุนั้นเคยมา

พระนครสาวัตถี หม่อมฉนัจกัถงึความตกลงใจว่า พระคุณเจ้ารปูนัน้คงใช้สอยผ้าอาบน�า้ฝน คงเคยฉนัอาคันตกุภัต

ร คมิกภัตร คิลานภัตร คิลานุปัฏฐากภัตร คิลานเภสัช หรือยาคู เป็นประจ�าแน่ เมื่อหม่อมฉันระลึกถึงกุศลนั้นอยู่ 

ความปลื้มใจและความอิ่มเอิบใจจักบังเกิด กายและจิตจักสงบ เกิดสุขมีจิตตั้งมั่น และจักอบรมอินทรีย์พละและ

โพชฌงค์” ๖๓๔ การพยากรณ์หรอืยนืยนัพระอรหนัต์ของพระพุทธเจ้า จึงถอืว่าเป็นการช่ืนชมอรหตัผลประการหนึง่ 

และเป็นการขจดัข้อสงสัยของปถุชุนคนธรรมดาประการหนึง่ นอกจากนัน้ยงัหวงัผลสร้างแรงกระตุน้ให้ปถุชุนคน

ธรรมดา เกิดแรงศรัทธาเดินตามพระอรหันต์ผู้น�าทางเป็นแบบอย่างหลายต่อหลายรูป

บทบาทของพระอรหันต์ต่อคณะสงฆ์
 พระอรหันต์ตามนัยพุทธมิใช่เสวยสุขเหมือนพรหมในวิมานลูกฟัก หากแต่ต้องขวนขวายช่วย

เหลือกิจการงานพระศาสนาประกาศหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธองค์ “เพื่อประโยชน์สุขของพหูชน เพื่อ

อนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” และค�านึงถึงความ

ดีงามของคณะสงฆ์และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่อนุชนคนรุ่นหลัง ซึ่งหลักการเหล่านี้มีพระพุทธเจ้าทรงประพฤติ

๕๖๕
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น�าทางเป็นแบบอย่าง แลพระสาวกอรหันต์ล้วนพากันประพฤติตามจนเป็นปกติวิสัย ยกตัวอย่างเช่น พระมหา

กัสสปเถระผู้ถือว่าเป็นพระสาวกผู้ใหญ่ยืนอยู่แถวแนวหน้าในฐานะผู้ทรงคุณธรรมหลายด้าน ๖๓๕ ความส�าคัญ

ของท่านเห็นได้จากพระพุทธองค์ทรงยกย่องว่ามีคุณสมบัติเหมือนพระองค์ อีกทั้งทรงแลกเปลี่ยนผ้าสังฆาฏิกับ

พระเถระ เพราะท่านเป็น “บุตรผู้เกิดแต่อก เกิดแต่พระโอฐ ของพระผู้มีพระภาค เกิดแต่พระธรรม อันธรรม

นิรมิตแล้ว เป็นธรรมทายาท” แลภายหลังพุทธปรินิพพานล่วงแล้วสามเดือน ท่านยังเป็นประธานการสังคายนา

พระธรรมวินัย ร้อยกรองค�าสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นหมวดหมู่ พระเถระได้รับการยกย่องว่าเลิศกว่าภิกษุ

ทั้งหลายด้านถือธุดงค์ เหตุเพราะท่านยินดีในเสนาสนะป่ายิ่งนัก แม้พระพุทธองค์จะทรงแนะน�าให้ผ่อนธุดงค

วัตรลงบ้าง เพื่อความสะดวกสัปปายะต่อวัยชราภาพ แต่ท่านกราบทูลยืนยันว่า เหตุถือธุดงควัตรก็เพราะมอง

เห็นประโยชน์ถึงสองทาง “เพ่ือการอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมหนึ่ง และอนุเคราะห์ประชุมชนผู้เกิดมาภายหลัง

หนึ่ง” นอกจากนั้น พระเถระยังเป็นผู้ปรารถนาดีต่อเพื่อนพรหมจารี มักช่วยแนะน�าตักเตือนแสดงพระธรรม

เทศนาอธิบายนัยแห่งพระพุทธพจน์หลายครั้งหลายหน

 อีกรูปหนึ่งนามว่าพระทัพพมัลลบุตร ท่านบรรลุอรหันต์ตั้งแต่อายุยังน้อย ครั้นแล้วได้ค�านึงถึงชีวิต

อันเหลืออยู่ว่าจะท�าการสิ่งใดให้เป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์ส่วนรวม จึงตกลงใจว่า “เราควรจัดแจงเสนาสนะ

ของสงฆ์ และจัดแจกอาหารแก่สงฆ์” แล้วเข้าไปกราบทูลรายงานความสมัครใจแด่พระพุทธเจ้า พระพุทธองค์

ทรงประทานสาธุการ จากน้ันมอบหมายให้คณะสงฆ์ประชุมพิจารณาตกลงกัน แล้วมีมติแต่งตั้งท่านเป็นพระผู้

จัดแจงที่พักอาศัย (เสนาสนปัญญาปกะ) และพระผู้จัดแจกอาหาร (ภัตตุเทสกะ) ๖๓๖ ด้วยการรับผิดชอบหน้าดี

ดังกล่าวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่อง ภายหลังต่อมาพระพุทธเจ้าจึงยกย่องท่าน

ว่าเป็นเลิศด้านจัดแจกเสนาสนะแก่หมู่สงฆ์

 ภารกิจเด่นเห็นชัดอีกอย่างหนึ่งของพระอรหันต์คือ ช่วยแนะน�าสั่งสอนเพื่อนพรหมจารีให้ด�าเนินถูก

ทาง ตามหลักค�าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้มิได้เป็นค�าสั่งของพระพุทธองค์ แต่หากพระอรหันต์รูป

ใดสามารถแสดงหลักธรรมอธิบายขยายนัยแห่งพุทธพจน์แก่เพื่อนพรหมจารีได้ ก็ล้วนแล้วแต่เห็นว่าเป็นภาระ

หน้าที่แห่งตน บรรดาพระสงฆ์สาวกอรหันต์เหล่าน้ัน พระอัครสาวกทั้งสองกล่าวคือพระโมคคัลลานะและพระ

สารีบุตร ดูเหมือนว่าโดดเด่นมากกว่ารูปอื่นใด เพราะมีภาระหน้าที่รับผิดชอบมากมายนัก เป็นรองก็เพียงองค์

พระศาสดาเท่านั้น พระพุทธองค์ทรงยกย่องคู่แห่งอัครสาวกว่า “พระสารีบุตรเปรียบเหมือนมารดาผู้ให้ก�าเนิด 

ส่วนพระโมคคัลลานะเปรียบเหมือนผู้บ�ารุงเลี้ยงทารกท่ีเกิดแล้ว พระสารีบุตรย่อมแนะน�าให้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติ

ผล ส่วนพระโมคคัลลานะย่อมแนะน�าให้ตั้งอยู่ในผลชั้นสูงขึ้นไป” ๖๓๗ นอกจากจะแนะน�าสั่งสอนพระภิกษุสงฆ์

ด้วยกันแล้ว พระอรหันต์บางรูปยังรับภาระหน้าท่ีแสดงธรรมแก่ภิกษุณีสงฆ์ด้วย ดังกรณีของพระนันทกเถระผู้

บรรลุอรหันต์ตั้งแต่ออกบวชไม่นาน เบ้ืองต้นพระอานนท์จัดเวรให้ท่านท�าหน้าที่แสดงธรรมแก่ภิกษุณีเช่นเดียว

กับภิกษุรูปอื่นแต่ท่านปฏิเสธเสีย ครั้นพระศาสดาทรงทราบจึงตรัสแนะน�าท่านว่า “ดูกรนันทกะ เธอจงโอวาท

สัง่สอนพวกภกิษุณี ดูกรพราหมณ์ เธอจงกล่าวแสดงธรรมกถาแก่พวกภกิษณุเีถดิ” ท่านจงึน้อมรับพระด�ารสัด้วย

ดี การแสดงธรรมแก่ภิกษุณีประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี มีพระภิกษุณีเป็นจ�านวนมากสามารถบรรลุธรรมชั้น

โสดาบันจนถึงพระอรหันต์ ๖๓๘
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

 ด้วยเหตดุงักล่าวมาภาระหน้าทีข่องพระอรหนัต์จงึมคีวามส�าคญัเฉกเช่นองค์พระศาสดา ท่านมิได้ท�า

ตนวางเฉยเสวยวิมุตติสุขเพียงล�าพังโดยไม่สนใจสังคมรอบข้าง แต่ตรงกันข้ามกลับบ�าเพ็ญกรณียกิจมากย่ิงกว่า

ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิพพาน ส่วนหนึ่งต้องท�าตนเป็นแบบอย่างแก่พระรุ่นหลัง อีกด้านหน่ึงต้องคอยสงเคราะห์เพื่อน

พรหมจาร ีให้เดนิถกูทางปฏบิตัถิกูต้องตามหลกัค�าสอนของพระพทุธเจ้า งานหลกัของผูบ้รรลนุพิพานจงึเน้นการ

แนะน�าสัง่สอนเพือ่นพรหมจารทีัง้ภกิษสุงฆ์และภกิษุณสีงฆ์ จดุประสงค์เพือ่ให้เกดิความรูจ้นแจ่มชดัเกดิปัญญาจน

รู้แจ้ง สามารถเข้าถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือพระอรหันต์

 อีกด้านหน่ึงพระอรหันต์ในฐานะผู้หมดกิจส่วนตนแล้ว ย่อมประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ด้วยการ

เอาใจใส่รับผิดชอบต่อกิจการของส่วนรวม ดังตัวอย่างเช่นพระมหากัสสปเถระ ผู้ชอบเสพเสนาสนะป่าห่างไกล

จากหมู่บ้าน ครั้นถึงวันอุโบสถ ซึ่งเป็นสังฆกรรมส�าหรับสอบทานความบริสุทธิ์แห่งหมู่คณะ ท่านต้องเดินเท้าลุย

ข้ามแม่น�้ามาด้วยระยะทางยาวไกล เพื่อเข้าร่วมประชุมท�าสังฆกรรม ๖๓๙ หรือกรณีพระมหากัปปินเถระ ผู้บรรลุ

ภาวะนิพพานเป็นพระอรหันต์แล้ว แต่เห็นว่าตนไม่ควรท�าอุโบสถฟังสวดปาฏิโมกข์ พระพุทธองค์ได้ตรัสเตือน

แนะน�าท่านให้เห็นความส�าคัญของหมู่คณะ ๖๔๐ 

 นอกจากนัน้หากเหน็ความร้าวฉานแตกแยกภายในคณะสงฆ์ พระอรหันต์ทัง้ฝ่ายภกิษสุงฆ์และภกิษณุี

สงฆ์มกัรีบหาวธิรีะงบัอธิกรณ์อย่างเร่งด่วน เพือ่ความอยูผ่าสกุและพร้อมเพรยีงของหมูค่ณะ และเพือ่รกัษาศรัทธา

ของสาวกสาวกิาฝ่ายคฤหสัถ์ ดงักรณขีองพวกภกิษชุาวเมอืงโกสมัพวีวิาทกนัด้วยเรือ่งวนิยัเลก็น้อย แต่บานปลาย

กลายเป็นความบาดหมางจนกระทบสังคมชาวบ้าน แม้พระพุทธเจ้าเสด็จไประงับอธิกรณ์ด้วยพระองค์เองก็ไม่

เป็นผล พระอรหันตเถระทั้งภิกษุและภิกษุณีครั้นทราบข่าวไม่นิ่งเฉยได้เสนอตัวต่อพระพุทธเจ้า เพื่อแก้ไขปัญหา

ให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่โต ๖๔๑ ความมั่นคงของพระศาสนาก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของ

พระอรหันต์ ซึ่งท่านเป็นหนึ่งในบริษัทสี่ที่พระพุทธองค์ทรงมอบหมายภาระหน้าที่ให้เป็นผู้ดูแลสานงานการพระ

ศาสนาสืบต่อ เพื่อให้ “พรหมจรรย์ของเราตถาคตส�าเร็จผลแพร่หลายกว้างขวาง ชนเป็นอันมากรู้จักเป็นอย่างดี 

เป็นปึกแผ่นพอที่เทพดามนุษย์ทั้งหลายประกาศไว้ด้วยดีแล้ว” ๖๔๒

บทบาทของพระอรหันต์ต่อชาวบ้าน
 ก่อนการถือก�าเนิดเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาเล็กน้อย ความศักด์ิสิทธิ์ของพิธีกรรมแบบพราหมณ์

เริ่มอ่อนก�าลังลงมากแล้ว เพราะมีกลุ่มนักบวชมากมายหลายลัทธิพากันแสดงหลักค�าสอนแบบใหม่ท้าทาย จน

ความมัน่คงของพวกพราหมณ์พธิเีริม่สัน่คลอน เดมิทชีาวบ้านเน้นท�าพิธีบชูายญัตามค�าแนะน�าของพวกพราหมณ์ 

เพราะเชื่อว่าเป็นการสังเวยแด่เทพเจ้าผู้มเหศักดิ์ เพื่อป้องกันมิให้เทพเจ้าเหล่านั้นพิโรธโกรธเคือง สิ่งของที่จัด

เตรียมส�าหรับเป็นเครื่องเซ่นสังเวยบูชานั้น มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเรียกร้องของพราหมณ์พิธี ส่วนใหญ่มักมี

ชีวิตของผู้คนและสัตว์รวมอยู่ด้วย แต่ครั้นกลุ่มนักบวชตีความหมายของยัญพิธีแบบใหม่ ค�าว่า “เนื้อนาบุญของ

โลก” จึงบังเกิดขึ้นแทนฐานะพราหมณ์เสีย ส่วนค�าว่า “ทักษิณา” ซึ่งเดิมหมายถึงค่าตอบแทนการประกอบพิธี

ของพวกพราหมณ์ ก็เปลี่ยนความหมายใหม่กลายมาเป็นสิ่งของส�าหรับมอบถวายนักบวชด้วยจิตศรัทธา เพื่อมุ่ง
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หวังความสุขสวัสดิ์ในชาตินี้ และเป็นบุญผลเสริมส่งไปยังโลกเบื้องหน้า ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวอินเดียจึงถือเป็น

ธรรมเนียมว่า หากพระอรหันต์พ�านักพักอาศัยแว่นแคว้นแดนใด ผู้คนของแว่นแคว้นแดนนั้นทุกหมู่เหล่าจ�าต้อง

สงเคราะห์ดูแลเป็นอย่างดี ๖๔๓

 พระพทุธเจ้าของชาวเราทัง้หลาย ผูท้รงประกาศพระศาสนาภายหลงัเจ้าลทัธิน้อยใหญ่ กเ็หน็ด้วยกบั

คติความเชื่อดังกล่าว เพราะ “บุคคลควรท�าความดี สั่งสมสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ภายหน้า ความดีทั้งหลายย่อม

เป็นที่พึ่งของสัตว์ในปรโลก” ๖๔๔ พระธรรมเทศนาซึ่งรู้จักกันดีในชื่อว่าอนุบุพพิกถา ก็ทรงเน้นการท�าบุญให้ทาน

แต่เบื้องต้น จนดูเหมือนว่าหลักค�าสอนพื้นฐานของพระพุทธองค์ไม่ได้แตกต่างจากเจ้าลัทธิน้อยใหญ่สมัยนั้น แม้

ลักษณะการถวายทานแบบสัตบุรุษ ซึ่งเน้นอาการและคุณสมบัติของผู้ให้ว่า ต้องมีศรัทธามั่นคงอย่างแท้จริงและ

ของทีน้่อมมาถวายต้องเป็นของแสวงหามาได้โดยบรสิทุธ์ิกแ็ทบไม่แตกต่างจากลทัธเิหล่าอืน่ภายนอก ๖๔๕ แต่เนือ้

แท้ของการท�าบุญถวายทานตามนัยพุทธนั้น พระพุทธองค์ทรงเน้นย�้ามิให้มุ่งหมายผลตอบแทนเป็นสุขแบบชาว

โลก ดังเช่น โชคลาภวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง อ�านาจ บริวาร หรือ การบังเกิดในสวรรค์ แต่ทรงสนับสนุนการ

ท�าบญุถวายทานเพือ่มุง่ลดกเิลส ท�าลายความสัง่สมก่อตวัของตัณหาเชือ้ทกุข์ ด้วยทรงต้องการให้ผูท้�าความดนีัน้

ประสบสขุประณตีลกึซ้ึง โดยมนีพิพานสขุเป็นจุดหมายสดุท้าย “บณัฑติย่อมไม่ให้ทาน เพราะเหน็แก่ความสขุกลัว้

กเิลส ย่อมไม่ให้ทานเพือ่ภพใหม่ แต่บณัฑติย่อมให้ทานเพือ่หมดสิน้กเิลส เพือ่ไม่ก่อภพต่อไปอกีโดยแท้” ๖๔๖ตรง

นี้เองคือความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างค�าสอนของพระพุทธศาสนากับลัทธิภายนอก

 ส�าหรับ “ทกัขไิณยบคุคล” หรอื “เนือ้นาบุญของโลก” แม้พระพทุธองค์จะทรงเลียนแบบศพัท์มาจาก

พราหมณ์หรือลทัธภิายนอกกต็าม แต่ทรงบญัญตัเิรยีกใช้เฉพาะพระอรยิบคุคล ๔ จ�าพวกเท่านัน้ กล่าวคอื โสดาบนั 

สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ เหตุเพราะท่านเหล่านี้ผ่านการฝึกอบรมตนเป็นอย่างดี มีความประพฤติงดงาม

และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม เป็นตัวอย่างอันดีงามของสังคม บุคคลเช่นนี้แม้มีอยู่ในโลกก็เป็นประโยชน์แก่มวล

มนษุย์มากโขอยูแ่ล้ว หากท่านจารกิเผยแพร่ธรรมแลด�ารงชวีติเป็นแบบอย่าง หรอืแนะน�าผูอ้ืน่เพือ่เข้าถงึชวีติเช่น

นั้นบ้าง ยิ่งเป็นประโยชน์ล�้าค่ามหาศาลเกินกว่าสิ่งตอบแทนอื่นใด 

 พระธรรมปิฎกได้อธบิายความหมายของค�าว่าอรยิบคุคลอย่างละเอยีดว่า อรยิะหรอือารยชนทีจ่ะเป็น

สมาชกิในสงัคมใหม่คอืชุมชนชาวพทุธนัน้ เป็นอารยชนโดยอารยธรรมคือด้วยการด�าเนนิชวีติตามมรรคาทีเ่รยีกว่า

มัชฌิมาปฏิปทา เป็นผู้มีศีลธรรมที่เป็นไปตามเหตุผลบริสุทธิ์ เพื่อไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ให้มีชีวิต

ร่วมกันที่สงบสุข เอื้อแก่ความเจริญงอกงามแห่งประโยชน์ที่พึงได้พึงถึงตามล�าดับขั้นทั้งแก่ตนและผู้อื่น ไม่ใช่ศีล

ธรรมที่ประพฤติตามค�าบงการของเจ้าหน้าท่ีผู้ผูกขาดศาสนาผู้ล่อและขู่ด้วยผลตอบแทนแก่ผู้หวังประโยชน์ส่วน

ตัวในรูปต่างๆ ซึ่งศีลธรรมจะบิดเบือนแปรรูปไปได้ต่างๆ ตามความพอใจของเจ้าหน้าที่ผูกขาดศาสนานั้นๆ 

ดังเช่น ศีลธรรมแบบพิธีบูชายัญของพราหมณ์เป็นตัวอย่าง ๖๔๗

 ประเด็นส�าคัญคือแม้พระอริยบุคคลเหล่านี้จะ “เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาน�ามาถวาย เป็นผู้ควรแก่

สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขาอุทิศบูชา เป็นผู้ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยม

ของโลก” โดยเชื่อว่าผู้ใดน้อมน�าเครื่องไทยทานถวายแก่พระอริยบุคคลเหล่านี้มีผลมากและอานิสงส์มาก แต่
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

พระพุทธองค์ทรงอธิบายว่าปาฏิปุคคลิกทานหามีผลมากกว่าการถวายแก่สงฆ์ไม่ เพราะการถวายทานแก่ส่วน

รวมหรือสังฆทาน โดยเฉพาะสงฆ์สองฝ่ายกล่าวคือภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนั้น 

ถือว่าเป็นสังฆทานขั้นครบถ้วนสมบูรณ์ มีผลานิสงส์มากมายมหาศาลเกินคณานับ ๖๔๘ เหตุผลส่วนนี้สอดคล้อง

กับความส�าคัญของสงฆ์ เหตุเพราะสงฆ์ต้องท�าหน้าที่สืบต่ออายุพระศาสนาหรือรักษาธรรมวินัยให้มั่นคงยืนนาน 

ต้องด�ารงชวีติเป็นแบบอย่างในฐานะเป็นชมุชนแห่งอสิระ เพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุของชาวโลก หากมุง่

ถวายทานแก่พระอริยบุคคลรูปใดรูปหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือเรียกว่าปาฏิปุคคลิกทาน ถึงแม้จะมีอานิสงส์มากก็

จรงิ แต่สงฆ์ส่วนรวมย่อมได้รบัผลกระทบกระเทือน ด้วยเหตน้ัุนพระพทุธองค์จงึทรงมุง่หมายให้สาวกสาวกิาท�านุ

บ�ารุงพระภิกษุทั้งหลายในฐานะสงฆ์หรือส่วนรวม เพราะเป็นการรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนยาวนาน

 แม้พระอรหันต์ในฐานะ “เนื้อนาบุญของโลก” จะมีความหมายคล้ายกับลัทธิภายนอก แต่พระพุทธ

องค์ทรงอธิบายตามนัยพุทธพจน์ให้เห็นความแตกต่าง โดยเน้นไปที่บุคคลผู้สมควรรับทักษิณาทานของชาวบ้าน

ว่าควรเป็นพระอริยบุคคล แต่ทรงช้ีว่าแม้บคุคลเหล่านีจ้ะเพยีบพร้อมด้วยคณุสมบตัก็ิจรงิ แต่การถวายทานอย่าง

ถูกต้องแท้จริง ต้องข้ามพ้นไปจนถึงค�าว่าสงฆ์หรือสังฆทาน เพราะการถวายสังฆทานถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายหลัก

ของพระพุทธศาสนา ดังพุทธพจน์ว่า “ดูกรพระนางโคตมี โปรดทรงถวาย (ผ้าชุดใหม่) แก่สงฆ์เถิด เมื่อท่านถวาย

แก่สงฆ์ ทั้งเราและทั้งสงฆ์จักเป็นอันได้รับการบูชา” ๖๔๙ 

 บทบาทของพระอรหันต์นั้น นอกจากด�ารงตนเป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านแล้ว ยังต้องมีภาระหน้าที่

เชิงรุกด้วย กล่าวคือการสั่งสอนชาวบ้านให้ด�าเนินชีวิตถูกต้องดีงาม เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคม สามารถ

ชี้แนะหนทางไปสู่สวรรค์โลก และอธิบายหลักธรรมชั้นสูงจนถึงภาวะนิพพาน เพราะ “ชาวบ้านอุปถัมภ์บ�ารุง

พระสงฆ์ด้วยปัจจัยสี่ จึงเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ควรตอบแทน ด้วยการแสดงธรรมชี้แนะหนทางพ้นทุกข์” เรียก

ว่า “กัลยาณมิตร” อันว่าหน้าที่ของพระอรหันต์ในฐานะกัลยาณมิตรนั้น พระพุทธองค์มิได้ทรงบัญญัติเป็นกฎข้อ

บงัคับให้ปฏบิตัติามตายตวั ทรงมพุีทธานญุาตข้ึนอยูก่บัความสามารถของพระอรหนัต์แต่ละรปู และลกัษณะของ

ความเป็นกัลยาณมิตรที่ถูกต้องแท้จริงนั้น ย่อมสามารถชี้แนะแนวทางประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์เบื้องหน้า 

ตลอดจนประโยชน์อย่างยวดยิ่งคือพระนิพพานได้ เพราะ “ไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิต ย่อมน้อมลาดเอนเบนไป

สู่นิพพานเช่นเดียวกัน” ๖๕๐ 

 เบื้องต้นเห็นสมควรกล่าวถึงประโยชน์ในปจัจุบันวันนี้เสียก่อน โดยส่วนใหญ่หลักธรรมระดับนี้ที่พระ

อรหนัต์ทัง้หลายน�ามาแนะน�าสัง่สอนชาวบ้าน ล้วนแล้วแต่เป็นเรือ่งธรรมดาสามญัของมนษุย์ผูป้รารถนากนัในโลก

นี้ เช่น ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ไมตรี ทรัพย์สิน ฐานะ เกียรติ และชีวิตคู่ครอง เป็นต้น โดยหลักใหญ่พระอรหันต์

พยายามชี้แนะการวางท่าทีแลการเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับส่ิงเหล่าน้ี โดยเน้นให้มองเห็นส่วนดี ข้อบกพร่อง 

และความจริงตามที่มันเป็น ท�าให้คฤหัสถ์สามารถด�าเนินชีวิตดีงามและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้

 ขอสาธกยกตัวอย่างผลแห่งการแสดงธรรมของพระนารทเถระเป็นกรณศีกึษา ครัง้หนึง่พระนางภทัทา

ราชเทวีผูเ้ป็นมเหสขีองพระเจ้ามณุฑะทวิงคต สร้างความโศกเศร้าเสยีใจอาลยัรกัแก่พระเจ้ามณุฑะยิง่นกั พระองค์

ทรงสเินหารกัใคร่พระมเหสหีาสิง่ใดเทยีบมิได้ จงึไม่ยอมสรงสนาน ไม่ทรงเสวย เว้นขาดการออกว่าราชการทกุสิง่

อย่าง ตลอดวันและคืนทรงซบพระพักตร์สะอื้นไห้ใกล้พระศพของพระมเหสี พร้อมพร�่าร�าพันบ่นเพ้อปานพระ
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หทัยจะขาดและสวรรคตตาม สร้างความยุ่งยากโกลาหลแก่เหล่าขุนนางเสนาอ�ามาตย์ทั้งหลาย

 คราวนั้นอ�ามาตย์ท่านหน่ึงนามว่าโสการักขะ ปรารถนาให้กษัตริย์แห่งตนพ้นทุกข์คือความวิปโยค

โศกศัลย์ ครั้นทราบกิตติศัพท์ว่า “พระนารทะ เป็นบัณฑิต ฉลาด มีปัญญา เป็นพหูสูต มีถ้อยค�าวิจิตร มีปฏิภาณ

ดงีาม เป็นวุฑฒบคุคล และเป็นพระอรหนัต์” จงึเข้าไปกราบเรยีนพระคณุเจ้าถงึความโศกเศร้าของกษตัรย์ิแห่งตน 

ครัน้พระเถระรับปากเป็นประกันมัน่เหมาะว่าจะช่วยสงเคราะห์ตามสตปัิญญาแล้ว โสการกัขะอ�ามาตย์จงึเข้าเฝ้า

กราบทูลพระเจ้ามุณฑะ เพื่อเดินทางไปสนทนาธรรมกับพระเถระเจ้า ณ กุกกุฏาราม แห่งนครปาตลีบุตร ธรรมะ

ที่พระเถระน�ามาชี้แจงแสดงแด่พระเจ้ามุณฑะนั้น เป็นการอธิบายถึงความปรารถนาของมนุษย์สามัญ กล่าวคือ 

อย่าแก่ อย่าเจ็บไข้ อย่าตาย อย่าสิ้นไป และอย่าฉิบหาย แต่เนื้อหาลึกซึ้งนักกอปรด้วยอุปมาอุปไมยหลายนัยยะ 

จนท�าให้พระเจ้ามณุฑะเปลีย่นแปลงจากคนทกุข์กลายเป็นเข้าใจความจรงิ สดุท้ายจงึโปรดให้ท�าพธีิพระราชทาน

เพลิงศพของพระมเหสีผู้เป็นที่รัก แล้วบรรจุเก็บอัฐิไว้ในสถูปเสีย ๖๕๑

 ขั้นถัดมาพระอรหันต์ควรสามารถชี้แนะสุขยิ่งกว่าประโยชน์ในโลกนี้ กล่าวคือสวรรค์โลก เพราะเป็น

จดุหมายทีช่าวบ้านส่วนใหญ่ต้องการ โดยเฉพาะคนท�าบญุกบัพระอรหันต์ในฐานะเนือ้นาบญุของโลก การอธิบาย

ความหมายของปรโลกเบื้องหน้านั้น ต้องสามารถชี้แจงให้เห็นว่ามีความสุขที่สูงล�้าเลิศกว่าสุขที่มองเห็นเฉพาะ

หน้า แล้วชักชวนให้หันมาท�าความดีที่ละเอียดกว่าขั้นต้น หากท�าได้เช่นนั้นแล้วก็เป็นอันหวังได้ว่ามีสวรรค์โลก

เป็นเบื้องหน้าแน่นอน ครั้งหนึ่งพระสารีบุตรพ�านักอยู่ทักขิณาคิรีชนบท ทราบว่าธนัญชานิพราหมณ์ผู้อยู่อาศัย

ใกล้ประตูตัณฑุลปาละป่วยหนัก จึงเดินทางไปหาพร้อมสอบถามอาการ ครั้นทราบว่าพราหมณ์ถึง “ทุกขเวทนา

กล้านกัหนกัขึน้ไม่ถดถอย ปรากฏอาการทวยีิง่ขึน้ เจบ็ปวดรวดร้าวเท่าทว ีเหมอืนคนเอาเหลก็แหลมคมกดศรีษะ 

เหมือนคนเอาเส้นเชือกเขม็งมัดรัดศีรษะ เหมือนนายโคฆาตเอามีดส�าหรับเชือดเนื้อโคอันคมมาเชือดท้อง และ

เหมือนคนสองคนช่วยกันจับคนละแขนแล้วรมย่างบนหลุมถ่านเพลิง” ด้วยต้องการสงเคราะห์พราหมณ์ให้เข้า

ถึงสวรรค์โลก พระสารีบุตรเถระจึงอธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอบายภูมิ มนุษย์ภูมิ และสวรรค์

ภูมิ ตลอดจนถึงพรหมโลก ครั้นทราบว่าพราหมณ์ธนัญชานิประสงค์จะบังเกิดบนพรหมโลกจริงแล้ว จึงแสดง

คุณสมบัติของผู้สามารถอุบัติบนพรหมโลกตามล�าดับ พราหมณ์ธนัญชานิตรองตามธรรมของพระสารีบุตรคร้ัน

ท�ากาละแล้วได้ไปบังเกิดบนพรหมโลก ๖๕๒ 

 อนัดบัสดุท้ายพระอรหนัต์ควรสามารถแนะน�าชาวบ้านให้เข้าถงึประโยชน์อย่างยวดยิง่คือพระนพิพาน 

ซึง่เป็นจุดมุง่หมายสงูสดุของพระพทุธศาสนา เพราะภาวะนพิพานเปิดกว้างส�าหรบัคนทกุชนชัน้วรรณะและทกุเพศ

ทุกวัย เพราะ “ไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิต หากปฏิบัติถูกต้องเพราะข้อที่ปฏิบัติถูกต้องนั้นเป็นเหตุ ย่อมเป็นผู้ยัง

กศุลธรรมที่เปน็ทางรอดพ้นใหส้�าเร็จได”้ ๖๕๓ หลกัฐานส่วนนี้เหน็ไดจ้ากพระพุทธองค์ทรงแนะน�าใหพ้ระอรหนัต

สาวกทัง้หลายช่วยกนัสอนชาวบ้านให้เข้าใจเก่ียวกบัอรยิสจัว่า “ภกิษุทัง้หลาย ชนเหล่าหนึง่เหล่าใดทีพ่วกเธอพึง

อนุเคราะห์ก็ดี เหล่าชนที่พอจะรับฟังค�าสอนก็ดี ไม่ว่าเป็นมิตร เป็นผู้ร่วมงาน เป็นญาติ เป็นสาโลหิตก็ตาม พวก
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan ๕๗๑

เธอพงึชกัชวน พงึสอนให้ด�ารงอยู ่ให้ประดิษฐานอยูใ่นการตรสัรูต้ามความเป็นจริง ซึง่อรยิสัจ ๔ ประการ” ๖๕๔แม้

อนาถบณิฑกิเศรษฐผีูใ้กล้ท�ากาละได้ฟังธรรมเทศนาอนัลกึซึง้จากพระสารบีตุรเถระ กเ็คยขอร้องให้ท่านช่วยแสดง

แก่ชาวบ้านบ้าง “เพราะกลุบตุรผูเ้กดิมามกิีเลสธลุใีนดวงตาน้อย หากไม่ได้สดบัจะเสือ่มคลายจากธรรม และเป็น

ผู้ไม่รู้ธรรม” ๖๕๕

 ข้อมลูเบือ้งต้นช้ีให้เหน็ว่า ลกัษณะการแสดงธรรมของพระอรหนัต์ในฐานะกลัยาณมติรกค็อืพระธรรม

เทศนาของพระพุทธเจ้านามว่าอนุบุพพิกถานั่นเอง เริ่มต้นจากสอนวิธีครองชีวิตดีงามโอบอ้อมอารีช่วยเหลือเผื่อ

แผ่กัน เรียกว่าทาน ถัดมาเป็นการรักษาวินัยเพื่อความผาสุกของสังคม เรียกว่าศีล จากน้ันแสดงชีวิตที่มีความ

ความอิ่มเอิบพรั่งพร้อมทุกสิ่งอย่างด้วยผลบุญเรียกว่าสวรรค์ แล้วแสดงข้อบกพร่องและความไม่สมบูรณ์เพียง

พอ เรียกว่ากามาทีนวะ และแสดงทางออกพร้อมผลดีของทางออกนั้น เรียกว่าเนกขัมมานิสังสะ ครั้นผู้ฟังเห็น

ผลดีของทางออกนั้นแล้ว จึงทรงแสดงอริยสัจ ๔ ต่อท้ายเป็นตอนจบด้วยเหตุดังกล่าวจุดมุ่งหมายของการแสดง

ธรรมก็คือพระนิพพานนั่นเอง

 กล่าวโดยสรปุ ทศันคติเรือ่งพระอรหนัต์มกีารถกเถยีงกนัมาหลายพนัปี พระพทุธศาสนาทีเ่กิดขึน้ภาย
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ความมั่นคงของมนุษย์ในบริบทสังคมไทยที่ก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑

พระครูปริยัติปัญญาโสภณ (ชัย บูรณะ) *

บทคัดย่อ

 การพฒันาประเทศต้องอาศยัคนเป็นพืน้ฐานการสร้างคนให้มีคณุภาพและประสทิธิภาพถอืว่าเป็นเรือ่ง

ส�าคญัประเทศไทยจงึต้องสร้างคนให้คณุภาพเพือ่ไว้พฒันาประเทศโดยการพฒันาคนของชาติได้คุณลักษณะ การ

ศึกษาดี สุขภาพดี สังคมและสิ่งแวดล้อมดี มีอาชีพและรายได้ คุณธรรมจริยธรรมทางสังคมดี ครอบครัวอบอุ่น 

หลักประกันทางสังคมที่ดี เพื่อเป็นทุนมนุษย์ในการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้ประชาชน สังคม 

การเมือง เศรษฐกิจ เกิดความมั่งคง มั่งคั่ง และยังยืนต่อไป

ค�าส�าคัญ : ความมั่นคง, มนุษย์, สังคม, ศตวรรษที่ ๒๑

ABATRACT
 

 Developing countries must have a basis. Creating a quality and performance is

important. Thailand must create a quality person. The development of national characteristics.

Education, good health, social and environmental responsibility Occupation and income. 

Moral and social good, good family, Better social security. To human capital development in 

the 21st century. To the people, social, political, economic, Achieve stability and prosperity 

to the stand next.

Keywords : Security, Human, Society, 21st century

บทน�า
  การก้าวเข้าเข้าสูโ่ลกทีท่นัสมยัของสงัคมไทยในศตวรรษที ่๒๑ ซึง่เป็นโลกทีพ่ฒันาความทนัสมยัและ

ความสะดวกเพือ่ตอบสนองความต้องการของมนษุยชาตใินทกุๆ ด้านโดยการน�าวถิชีีวติ ภูมปัิญญาและความเช่ือมา

พัฒนาตามหลักวิทยาศาสตร์และการสร้างนวัตกรรรมแบบใหม่มาทดแทนความเป็นจริงที่มีอยู่เดิม โลกศตวรรษ

ที ่๒๑ เป็นโลกของวทิยาศาสตร์และพลงังานนวิเคลยี การควบคมุพลงังานและการเปล่ียนแปลงพลงังานธรรมชาติ

๕๗๓
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และโลกการบริการ โลกของสื่อสารอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่มนุษย์มี

ความรู้ความสามารถมนุษย์มีความปรารถนาท่ีเอาชนะธรรมชาติและต้องการเป็นเจ้าของธรรมชาติ การแข่งขัน

และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติในโลกศตวรรษที่ ๒๑ จึงต้องน�าวิทยาการความรู้สมัยใหม่มาใช้ให้

เป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาติมากเท่าที่จะมากได้จึงหมายถึงการแข่งขันกันทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การ

วิจัย งานวิชาการการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ

 มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์จึงเป็นเรื่องส�าคัญต้นๆของการบริหารจัดการขั้นพ้ืนฐานทางสังคม เพราะในปัจจุบันการพัฒนาสังคม 

การเมือง เศรษฐกิจต้องพึ่งมนุษย์ด้านประสิทธิภาพและความพร้อมของมนุษย์ที่จะรักษาความสมดุลของชีวิต

กับบริบทสิ่งแวดล้อมท่ีอิทธิพลต่อการด�ารงชีวิตความต้องขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทางกายภาพตามหลักพระพุทธ

ศาสนาที่เรียกว่าหลักอภินหปัจจเวก การบริโภคแท้ของชีวิตได้แก่ปัจจัย ๔ คือ

 ๑. อาหาร เป็นปัจจยัทีส่�าคญัในการด�ารงชวีติเพราะว่ามนษุย์มคีวามต้องการอาหารมารกัษาโรคของ

ความหิวที่มันเกิดเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาตลอดไปและตลอดชีวิตของมนุษย์ความมั่นคงทางอาหารจึงเป็นเหตุให้

มนุษย์จักสร้างแหล่งอาหารและวิธีผลิตอาหารแบบต่างเพื่อการบริโภคและปลอดภัย

 ๒. เครื่องนุ่งห่ม เป็นเครื่องใช้ปกปิดร่างกาย ปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายและเป็นเครื่อง

ป้องกันความหนาวสร้างความอบอุ่นเครื่องนุ่งห่มช่วยป้องกันสัตว์มาท�าร้ายร่างกายเช่นยุ่งและแมลงวันป้องกัน

แดดและฝน 

 ๓. ทีอ่ยูอ่าศยัมัน่คงและถาวรท่ีสามารถป้องกนัอนัตรายจากธรรมชาติหรอืป้องกนัความปลอดภยัจาก

มนุษย์และสัตว์ร้ายได้หมดความวิตกกังวลในที่อยู่อาศัย 

 ๔. ยารักษาโรค เป็นความมัง่และปลอดภยัของชีวติแบบพืน้ฐานอนับรสุิทธิข์องมนษุย์และสตัว์ทัง้หลาย 

การดแูลรกัษาสขุภาพของมนษุย์ก็เป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัทีถ่อืว่าเป็นหลกัความมัน่คงของมนษุย์การไม่เจ็บป่วย

ถอืว่าการด�าเนนิชวีติมคีวามสขุ การมสีขุภาพท่ีห่างไกลจากโรคเป็นลาภอนัประเสรฐิเป็นหลกัมาตราของชวีติท่ีดี

มนุษย์จึงมีความต้องการความม่ังคงข้ันพ้ืนฐานของชีวิตที่ดี เช่น การอยู่ดีกินดี มีที่อยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่มและ

สขุภาพทีด่ ีในแนวความคดิของนกัปรัชญาตะวนัตกมาสโลได้พดูถงึทฤษฎีความต้องการและความมัง่คงของมนษุย์

ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุดไว้ ๕ ประการ คือ

  ๑. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs)

ความต้องการในขัน้นีเ้ป็นความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์ เป็นความต้องการข้ันพืน้ฐาน (Basic needs) ซึง่มพีลงั

มากที่สุดเพราะเป็นความต้องการที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต ตัวอย่างเช่น ความต้องการอากาศ อาหาร ยารักษา

โรค หากความต้องการขั้นแรกยังไม่ได้รับการตอบสนองก็ยากที่จะพัฒนาสู่ขั้นอื่นๆ ได้ 

 ๒. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and security needs)

 ความต้องการในขัน้นีจ้ะเกดิเมือ่ขัน้แรกได้รบัการตอบสนอง ความต้องการในขัน้นีเ้ป็นความต้องการ

ทีจ่ะรกัษาความปลอดภัยในชวีติและ ทรัพย์สนิของตนเอง หากไม่ได้รับการตอบสนองหากไม่ได้รบัการตอบสนอง

จะเกิดความรู้สึกหวาดกลัว รู้สึกไม่มั่นคง 

 ๓. ความต้องการความรัก และความเป็นเจ้าของ (Belonging and love needs) เมื่อ ๒ ขั้นแรกได้

รับการสนองความต้องการแล้ว มนุษย์จะสร้างความรักและความผูกพันกับผู้อื่น 

 ๔. ความต้องการการได้รับการยกย่องนับถือ(Esteem needs) แบ่งออกเป็น๒ลักษณะได้แก่

๕๗๔
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 – ความต้องการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความต้องการมีอ�านาจ มีความเชื่อมั่นในตนเองมี

ความสามารถและความส�าเร็จมีความเคารพนับถือตนเอง

 – ความต้องการได้รบัการยกย่องนบัถอื (Esteem from others) คือ ความต้องการช่ือเสียงเกยีรตยิศ 

การยอมรับยกย่องจากผู้อื่น 

 ๕. ความต้องการที่จะเข้าใจประจักษ์ตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization needs) เป็นความ

ต้องการเพือ่ตระหนกัรูค้วามสามารถของตนกบัประพฤตปิฏิบตัตินตามความ สามารถ และสุดความสามารถ โดย

เพ่งเล็งประโยชน์ของคนอื่นและของสังคมส่วนรวมเป็นส�าคัญ ๖๕๖

๒. การศึกษา
  การสร้างความมัง่คงทางการศกึษาของสังคมไทยในศตวรรษที ่๒๑ รฐับาลมนีโยบายพฒันาการศึกษา

ให้ทนัความเจรญิของสงัคมโลกทกุด้านเพราะว่าการพฒันาคนไทยเพือ่อนาคตของประเทศสร้างคนไทยให้เป็นคน

ดีและคนเก่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย

และจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็นสามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเอง

ได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ

เป็นหลัก 

 ๑. เร่งรดัปฏริปูการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ให้มกีารปรบัปรงุเปล่ียนแปลงระบบและกระบวนการการจดัการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

 ๒. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทรวมถึงเด็กพิการ และด้อย

โอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไปโดยเฉพาะทักษะการอ่านการเขียน และการคิด เพื่อให้มี

ความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการท�างาน

 ๓. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมีการประสาน

สมัพนัธ์กบัเนือ้หา ทกัษะและกระบวนการเรยีนกาสอนประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมนิหลกัสตูรและ

การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

 ๔. ยกระดบัความแขง็แกร่งมาตรฐานวชิาชพีครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษาให้ครเูป็นผู้ทีม่คีวามสามารถ

และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร

จัดการและเป็นผู้น�าทางวิชาการครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนสร้างความ

มั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ

   ๕. เร่งสร้างระบบให้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมี

ประสิทธิภาพเพื่อการให้บริการท่ีดีมีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานได้เป็นอย่างดี

  ๖. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการ

จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีชดัเจนเป็นสถานศกึษาคณุภาพและมปีระสทิธิภาพ ทีส่ามารถจดักาเรยีนการสอนอย่าง

มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล

๕๗๕

 ๖๕๖ https://sirikanya926.wordpress.com/2014/01/15/ ออนไลน์เมือ่วนัที ่๑๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐
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  ๗. สร้างระบบการควบคมุการจัดการการเปลีย่นแปลงทางการศกึษาทีม่ข้ีอมลูสารสนเทศและข่าวสาร 

เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม

  ๘. สร้างวฒันธรรมใหม่ในการท างานให้มปีระสทิธภิาพ เพือ่การให้บรกิารทีด่ ีท้ังส่วนกลางและส่วน

ภมูภิาคเร่งรดัการกระจายอ�านาจและความรบัผดิชอบส่งเสรมิการพฒันาเชงิพืน้ทีท่ีท่กุภาคส่วนเข้ามามส่ีวนร่วม 

ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท�าการมีส่วนร่วม และการประสานงานสามารถใช้เครือข่าย

การพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพกลุ่มบุคคล องค์กร

เอกชนองค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น

  ๙ .เร่งปรบัระบบการบริหารงานบคุคล มุ่งเน้นความถกูต้อง เหมาะสมเป็นธรรม ปราศจากคอร์รปัชัน่

ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก�าลังใจ สร้างภาวะจูงใจแรงบันดาลใจ

และความรับผิดชอบในความส�าเร็จตามภาระหน้าที่

 ๑๐. มุ่งสร้างพลเมืองดีท่ีตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้และท�าให้การศึกษาน�า

การแก้ปัญหาส�าคัญของสังคมรวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น

  ๑๑. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลังและโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้

คุณภาพเพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ๖๕๗

 การเตรียมคนเพื่อจะพัฒนาประเทศให้ถึงจุดหมายน้ัน การศึกษาถือว่าเป็นกระบวนที่ส�าคัญระดับ

ต้นๆ สิ่งที่เป็นนวตกรรมที่คนสร้างขึ้นมาให้เพื่อความสะดวกแก่การด�าเนินชีวิตล้วนเกิดจากความรู้การศึกษา 

การสังเหตุ การประดิษฐ์คิดค้น การวิจัย ประเทศไทยต้องสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาทุกๆ ด้านในการใช้

ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 

๓. สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
  การพัฒนาสุขภาพของประชาชนในประเทศไทยได้วางแผนพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนใน

ชาติมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๘ โดย เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นวัตถุประสงค์หลัก 

เน้นการพฒันาศกัยภาพของคนในด้านสขุภาพโดยเฉพาะพฤติกรรมสขุภาพเน้นเรือ่งความครอบคลมุหลกัประกนั

สุขภาพด้วยบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ มีการปรับแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่๘ ด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกบัวิกฤตทางด้านเศรษฐกจิแผนพฒันาสุขภาพ

แห่งชาตฉิบบัที ่๙ (๒๔๓๔-๒๔๓๙ )เน้นสขุภาพคือสขุภาวะพฒันาระบบสขุภาพทัง้ระบบยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับสุขภาพ ระบบสุขภาพพอเพียง ภาพลักษณ์ของสังคมและระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ เริ่มก�าหนด

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “คนในสังคมไทยทุกคนมีหลักประกันที่จะด�ารง

ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ และเข้าถึงบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ อย่างเสมอภาค รวมทั้งอยู่ในครอบครัว ชุมชนและ

สังคมที่มีความพอเพียงทางสุขภาพ มีศักยภาพ มีการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ โดยสามารถ

ใช้ประโยชน์ทั้งจากภูมิปัญญาสากลและภูมิปัญญาไทยได้อย่างรู้เท่าทัน

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาพและยึดหลักการ สุขภาพดีเป็นผลจาก

สังคมดีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ระบบสุขภาพพอเพียง เพื่อสร้างให้สุขภาพดี บริการดี สังคมดี ชีวิตมีความสุขอย่างพอเพียง

พันธกิจสร้างเอกภาพทางความคิด สร้างจิตส�านึกสุขภาพใหม่สร้างระบบจัดการที่โปร่งใส สร้างกลไกการมี

๕๗๖

 ๖๕๗ ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน นโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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ส่วนร่วมในการพัฒนายุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

 ๑. การสร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ

 ๒. การสร้างวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตที่มีความสุขในสังคมแห่งสุขภาวะ

 ๓. การสร้างระบบบริการสุขภาพและการแพทย์ที่ผู้รับบริการอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข

 ๔. การสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพ

 ๕. การสร้างทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากล

 ๖. การสร้างระบบสุขภาพฐานความรู้ด้วยการจัดการความรู้ 

  ปัจจัยที่ก�าหนดสุขภาพ (Determinants of health) ปัจจัยที่เป็นตัวก�าหนดสุขภาพ มีทั้งที่ใกล้ตัว

ทีม่ผีลต่อสขุภาพของบคุคลครอบครวัและชุมชนได้แก่ ปัจจัยทางปัจเจกบคุคลปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมท่ีอยูร่อบตวั 

ปัจจยัด้านระบบบรกิารสขุภาพและยงัมปัีจจยัทีอ่ยูไ่กลตวัออกไป เช่นปัจจยัทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมการเมอืง 

และการกระจายทรพัยากรในระดบัท้องถิน่ ระดบัชาต ิและระดบัโลกซึง่จะมผีลหรอืเป็นตวัก�าหนดปัจจยัใกล้ตวัอกี

ทหีนึง่ซึง่ในแต่ละด้านมคีวามเชือ่มโยงและมอีทิธพิลต่อกนัอย่างเป็นองค์รวมแยกกนัไม่ออกและมคีวามเป็นพลวตั

เคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาปัจจยัเหล่านี ้มผีลท�าให้บุคคลมคีวามแตกต่างกนัในเชงิสงัคมและท�าให้เกดิ

ความไม่เป็นธรรมในด้านสุขภาพปัจจัยที่เป็นตัวก�าหนดสุขภาพนั้น ต้องมีหลายหน่วยงานหลายกระทรวงเข้ามา

เกี่ยวข้อง เนื่องจากมิติของเศรษฐกิจ สังคม เช่น เรื่องความยากจนการจ้างงานการกีดกันทางสังคม โลกาภิวัตน์ 

หรือภยัทางธรรมชาต ิหรอืภาวะโรคร้อนซ่ึงเป็นเร่ืองระดบัโลก และสามารถส่งผลกระทบต่อสขุภาพต่อคนทัว่โลก

แม้จะไม่ได้เป็นประเทศท่ีเป็นต้นเหตุหลักของปัญหาระบบบริการสุขภาพ ถือเป็นปัจจัยก�าหนดสุขภาพที่ส�าคัญ

ด้วยการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพเพือ่ให้เกดิความเท่าเทียมประชาชนทกุคนสามารถเข้าถงึระบบบรกิารสุขภาพ

ทีไ่ด้มาตรฐานและมคีวามยั่งยืนไมเ่ป็นภาระงบประมาณจนไม่สามารถทีจ่ะด�าเนินการได้อย่างมปีระสทิธภิาพใน

ระยะยาวได้

๔. การมีงานท�าและรายได้
 การอยู่ดีกินดีของประชาชนในทุกภูมิภาคของไทยจะเป็นหลักประกันเรื่องการมงานท�าและมีรายได้

ลดการอพยพแรงงานจากท้องถิ่นเข้าตัวเมืองเพื่อหางานท�าสร้างรายได้นโยบายสวัสดิการสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์แก้ไขปัญหาความยากจนโดยการจัดหาที่ดินท�ากินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้

เช่นการปลูกป่าสร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านและแหล่งเงินทุนอื่นๆในระดับชุมชนให้มีกลไกที่โปร่งใส

มีประสิทธิภาพและให้ชุมชนสามารถตัดสินใจและน�าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ปรับโครงสร้าง

หนี้ภาคประชาชนเพื่อน�าไปสู่การลดหน้ีหรือยืดเวลาช�าระหนี้หรือลดอัตราดอกเบี้ยหรือพักช�าระดอกเบี้ยเร่งรัด

ปรบัปรุงแก้ไขปัญหาคณุภาพการอยูอ่าศยัคณุภาพชีวติและส่ิงแวดล้อมชมุชนโดยเฉพาะชมุชนผูม้รีายได้น้อยให้ดี

ยิง่ขึน้โดยปรบัปรงุคณุภาพและขยายการให้บรกิารสาธารณปูโภคให้ทัว่ถงึปรบัปรงุการบรหิารจดัการองค์กรภาค

รฐัด้านการเคหะและการอยูอ่าศยัของผูม้รีายได้น้อยเพือ่เพ่ิมประสิทธกิารท�างานขององค์กรรวมถึงพจิารณาจัดตัง้

องค์กรในลักษณะดังกล่าวเพ่ิมเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมของชุมชนผู้มีราย

ได้น้อยให้ดยีิง่ขึน้สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคมในกลุม่ผูส้งูอายโุดยเน้นบทบาทของสถาบนัทางสงัคม

ชมุชนและเป็นเครอืข่ายในการคุม้ครองทางสงัคมและการจดัสวสัดกิารสงัคมส�าหรบัผูส้งูอายรุวมทัง้ส่งเสรมิการน�า

ศักยภาพผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนาประเทศการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาสู่สังคมส่งเสริมการออมและสร้าง

๕๗๗
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ระบบประกนัชราภาพเพือ่เตรยีมความพร้อมเข้าสูว่ยัสงูอายอุย่างมัน่คงให้ความส�าคัญในการคุ้มครองผู้บรโิภคใน

ทกุมติโิดยการรณรงค์สร้างความรูค้วามเข้าใจจดัตัง้องค์กรอิสระผู้บรโิภคการสร้างความมัน่คงในทางเศรษฐกจิได้

เช่นโดยพืน้ฐานแล้วประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเศรษฐกจิของประเทศจงึควรเน้นทีเ่ศรษฐกจิการเกษตร

เน้นความมัน่คงทางอาหารเป็นการสร้างความมัน่คงให้เป็นระบบเศรษฐกจิในระดบัหนึง่จึงเป็นระบบเศรษฐกจิที่

ช่วยลดความเสีย่งหรอืความไม่มัน่คงทางเศรษฐกจิในระยะยาวได้เศรษฐกจิพอเพยีงสามารถประยกุต์ใช้ได้ในทกุ

ระดบัทกุสาขาทกุภาคของเศรษฐกิจไม่จ�าเป็นจะต้องจ�ากดัเฉพาะแต่ภาคการเกษตรหรอืภาคชนบทแม้แต่ภาคการ

เงนิภาอสงัหาริมทรัพย์และการค้าการลงทนุระหว่างประเทศโดยมหีลกัการทีค่ล้ายคลงึกันคอืเน้นการเลอืกปฏบิติั

อย่างพอประมาณมีเหตุมีผลและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคมการด�าเนินชีวิตตามแนวพระราชด�าริพอ

เพียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าใจถึงสภาพสังคมไทยดังนั้นเมื่อได้พระราชทานแนวพระราชด�าริหรือ

พระบรมราโชวาทในด้านต่างๆจะทรงค�านึงถึงวิถีชีวิตสภาพสังคมของประชาชนด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง

ทางความคิดที่อาจน�าไปสู่ความขัดแย้งในทางปฏิบัติได้แนวพระราชด�าริในการด�าเนินชีวิตแบบพอเพียง 

 ๑. ยึดความประหยัดตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้านลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต 

  ๒. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริต 

  ๓. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง 

  ๔. ไม่หยุดน่ิงที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีราย

ได้เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส�าคัญ 

  ๕. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา

๕. ความมั่งคงด้านครอบครัว
  สังคมครอบครัวเป็นสังคมเริ่มต้นของการพัฒนาคนให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะให้คนในสังคมออกสู่

สงัคมนอกบ้าน การพัฒนาคนในครอบครวัจงึมคีวามส�าคญัโดยเฉพาะสถาบันพืน้ฐานของการสร้างคนในชาตคิอื 

ครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นผู้สร้างบุคลิกภาพของทุกคนการเจริญเติบโต ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์หรือสังคม ย่อมขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของบิดามารดา ซึ่ง เรามักกล่าวเสมอว่า 

บิดามารดาคือครูคนแรกของลูก แม้ว่าลูกจะ เติบโตจนเข้าโรงเรียนได้แล้วบิดามารดาก็ยังต้องท�าหน้าที่เสมือน 

ครูอยู่เช่นเดิม นั่นคือ คอยเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนลูกด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิริยามารยาท ความประพฤติ บาป

บุญคุณโทษ สิ่งที่ ควรท�าหรือไม่ควรท�าและหน้าที่ของครอบครัวที่จะต้องดูแลสมาชิกให้เกิดความสุขดังนี้ ๖๕๘

 ๑. หน้าที่ในการส่งเสริมความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของลูก การเจริญเติบโตนี้หมายถึง การเจริญ

เติบโตทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญญา

 ๒. การให้ความรัก ความอบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย เช่น ไม่ เปรียบเทียบลูกของตนว่าด้อยกว่าลูกของ

คนอื่น แสดงออกให้ ลูกรู้สึกว่าถึงเขาจะมีสภาพอย่างไรพ่อแม่ก็ยังคงรักและต้องการ เขาอยู่เสมอ ให้ลูกมีโอกาส

แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 

 ๓. การให้เสรีภาพส่วนบุคคล ข้อน้ีมีความส�าคัญมากเช่นกัน ก่อนอื่นทั้งพ่อแม่และลูกต้องมีความ

เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับค�าว่า เสรีภาพและขอบเขตของเสรีภาพเสียก่อน เด็กควรได้รับอนุญาต ให้ท�าในสิ่งที่สนใจ 

เล่นหรือเที่ยวกับเพื่อนภายในขอบเขต คือ ไม่เกิดอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่น ถ้าครอบครัวสามารถปฏิบัติ เช่น

๕๗๘

 ๖๕๘ www.khanpak.com/index.php?optiondnfe5.nfe.go.th/ilp/41008/41008_02_1.htm ออนไลน์เมือ่ วันที ่๑๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐.
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นี้ได้ เด็กก็จะเข้าใจเรื่องสิทธิ เสรีภาพ 

 ๔. การแนะน�าสั่งสอน ให้รู้จักใช้เครื่องมือของวัฒนธรรม ส�าหรับชีวิตประจ�าวัน เนื่องจากมนุษย์ทุก

คนไม่มีใครรู้จักหรือ ท�าอะไรได้เองมาตั้งแต่เกิด ฉะนั้น มนุษย์เราต้องเรียนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการยืน นั่น เดิน 

การพูดจา การรับประทานอาหาร หรือกิริยามารยาทต่าง ๆ ตลอดจนการแต่งกาย การอยู่ในสังคม การรู้จักใช้

จ่ายเงินทอง เป็นต้น 

 ๕. การปลูกฝังนิสัยที่เอาใจใส่ในปฏิกิริยาของผู้อื่นพ่อแม่ต้อง ชี้แจงว่า มนุษย์เราอยู่ร่วมกันต้องรู้จัก

เอาใจใส่ผู้อื่นด้วย ทั้งนี้ เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ช่วยเหลือหรือท�าให้ ผู้อื่น ได้รับความสะดวกใจเมื่อ

ติดต่อกับผู้อื่น

 ๖. หน้าที่ในการสร้างสันติสุขภายในบ้าน สันติสุขเป็นภาระ ที่ทุกคนยินดีจะได้พบ แต่สันติสุขจะเริ่ม

มีขึ้นไม่ได้ถ้าไม่เริ่มจาก บ้านการที่บ้านมีสันติสุขมิได้แปลว่าบ้านไม่มีความขัดแย้งเพราะ ความขัดแย้งกันในบ้าน 

ย่อมมีเป็นธรรมดา แต่พ่อแม่จะต้อง พยายามแก้ไข หรือน�าความขัดแย้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์

 ๗. การสร้างความเป็นปึกแผ่น มั่นคง ให้แก่ครอบครัว ในกรณี ดังกล่าวมีความหมาย รวมกันทั้ง ๒ 

ประการคือ ความสัมพันธ์ใกล้ ชิด รักใคร่ ปรองดองกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพ่อแม่และ มีภาวะการเงินที่

มั่นคงพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัว ให้มีความสุขตาม อัตภาพ

 ๘. หน้าทีใ่นการสร้างจดุหมายชวีติและแรงจงูใจ ในทีน่ีห้มาย ความว่า พ่อแม่ควรท�าให้ลกูมจีดุหมาย

ปลายทางของชีวิตที่จะท�า ให้ชีวิตมีคุณค่ายิ่งขึ้น ถ้าคนเรามีจุดหมายในชีวิต จะท�าให้เขา ขวนขวาย ท�าให้ตนเอง

ไปถึงจุดมุ่งหมาย

 การพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวตามแนวทางพระพุทธศาสนาเม่ือพิจารณาถึงลักษณะปัญหา

ของครอบครัวบุตรธิดาและสามีภรรยาพบปัญหาที่มีมากที่สุดได้แก่ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช่จ่าย

บุตรธิดาใช่จ่ายเงินฟุ่มเฟือยส�าหรับปัญหาของสามีภรรยาที่มีมากที่สุดได้แก่เรื่องการอบรมสั่งสอนบุตรโดยบุตร

ได้แสดงความร�าคาญหงุดหงิดดื้อรั้นในเรื่องนี้บิดามารดาควรหาเวลาให้ความอบอุ่นกับบุตรและอบรมสั่งสอนให้

บุตรได้รู้จักโทษภัยของสังคมนอกจากน้ีบิดามารดาควรปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของบุตรที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นต้อ

งมมีความอดทนและท�าความเข้าใจในพฤติกรรมของบุตรโดยพยายามประคับประคองให้ผ่านพ้นวัยนี้ไปด้วยดี 

แนวทางการน�าหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติภายในครอบครัวโดยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธ

ศาสนาจะสร้างความเข้าใจภายในครอบครวัโดยปรบัให้มทีนัคตทิีด่ต่ีอกนัมคีวามคิดเหน็ตรงกนัยอมรบัซึง่กนัและ

กันไม่ขัดแย่งกันเม่ือท�าได้ดังน้ีสมาชิกในครอบครัวจะมีความปรารถนาดีให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อกัน

การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องนี้เป็นสิ่งส�าคัญต่อการอยู่รวมกันของสังคมและการด�ารงชีวิตดังนั้นการปรับตนให้

รู้จักความจ�าเป็นในเร่ืองการใช้จ่ายทรัพย์การรู้จักเก็บออมรู้จักหาเพื่อการใช้จ่ายที่ถูกต้องจะเป็นการสร้างอุปน

นิสัยที่ดีส�าหรับสมาชิกในครอบครัวอน่ึงการแบ่งเวลาเพื่อให้สมาชิกได้ท�ากิจกรรมร่วมกันเป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับ

ครอบครัวและเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความรู้สึกที่ดีต่อกันนอกจากนี้การพูดถ่อยค�าที่ไพเราะอ่อน

หวานจะสามารถประสานมิตรไมตรีต่อกันและการรู้จักหน้าที่ของตนจะช่วยลดปัญหาต่างๆได้พระพุทธศาสนา

ถือว่าหลักพุทธธรรมเป็นหลักของการปฏิบัติความดีต่อกันสมาชิกในครอบครัวควรน�าหลักพุทธธรรมมาเป็น

แนวทางปฏิบัติในการด�าเนินชีวิตเพื่อสร้างสันติสุขให้แก่สมาชิกในครอบครัว ๖๕๙

๕๗๙

 ๖๕๙ มานติา สขุส�าราญ.การศึกษาพฤติกรรมของปกครองนกัเรยีนโรงเรยีนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลง กรณราชวทิยาลยัใน

การน�าหลกัพทุธธรรมมาปฏบิติัภายในครอบครวั,๒๕๔๘.
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๖. ความมั่งคงส่วนบุคคล 
 ความมัง่คงส่วนบคุคลเป็นสิง่ทีต้่องพฒันาเป็นการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมอาเซียน

ประเทศไทยได้ความส�าคญักบัการพฒันาคนมาตามล�าดบัและมกีารมพัีฒนาให้คนไทยได้เข้าถงึความเข้มแข้งส่วน

บคุคลนัน้คอืคุณภาพและความสามารถเฉพาะบคุคลโดยรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการผลักดนัแนวคิดใหม่ เรือ่ง 

ความมัน่คงของมนษุย์ในการให้ประชาชนเป็นศนูย์กลาง โดยการจดัตัง้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีอ�านาจหน้าที่ในการพัฒนาสังคม 

การสร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาคในสังคมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ และความมั่นคงในชีวิต 

สถาบันครอบครัวและชุมชนได้ด�าเนินการศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวคิดทฤษฎี

ในประเทศและต่างประเทศร่วมกบัสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยมสีาระ

ส�าคัญ ดังนี้ 

 ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) หมายถึง การที่ประชาชนได้รับหลักประกันด้านสิทธิ 

ความปลอดภัย การสนองตอบต่อความจ�าเป็นขั้นพื้นฐาน สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตลอด

จนได้รบัโอกาสอย่างเท่าเทียมกนัในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง ประกอบด้วย ความม่ันคงของมนษุย์ จ�านวน 

๑๐ มิติ ตามแนวทาง ดังนี้ 

 ๑. ความมั่นคงของมนุษย์ด้านการมีงานท�าและรายได้ ประกอบด้วย (๑) การได้ท�างานที่มั่นคงและมี

ความสุขหรือพอใจในงาน (๒) มีรายได้ที่พอเพียงต่อการด�ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว (๓) มีเงินออมที่พอ

เพียงส�าหรับอนาคต (๔) ปราศจากหนี้สินที่ไม่สร้างผลิตผล 

 ๒. ความมั่นคงของมนุษย์ด้านครอบครัว ประกอบด้วย (๑) ความรักใคร่ปรองดอง (๒) ความรับผิด

ชอบและปฏบิตัติามบทบาทหน้าที ่(๓) การเคารพและให้เกยีรตซิึง่กนัและกนั (๔) การไม่ใช้ความรนุแรงในทกุรปู

แบบ 

 ๓.ความมัน่คงของมนษุย์ด้านสขุภาพอนามยั ประกอบด้วย (๑) การมสุีขภาพกายทีดี่ (๒) การมสุีขภาพ

จิตที่ดี (๓) การมีหลักประกันด้านสุขภาพอนามัยอย่างเท่าเทียมและพอเพียง (๔) ประชากรไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง

ต่อการเจ็บป่วยทางกายและจิต (๕) การปฏิบัติตนที่มีส่วนส่งเสริมสุขภาพกายและจิต 

 ๔. ความมั่นคงของมนุษย์ด้านการศึกษา ประกอบด้วย (๑) ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษา 

อย่างเท่าเทียม (๒) การมีการศึกษาที่พอเพียงต่อการครองชีวิต (๓) การได้รับการศึกษา และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

 ๕. ความมั่นคงของมนุษย์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ส่วนบุคคล) ประกอบด้วย (๑) 

การปลอดจากการประทุษร้ายต่อร่างกาย (๒) ความรู้สึกปลอดภัยจากการประทุษร้ายต่อร่างกาย (๓) การปลอด

จากการประทุษร้ายด้านทรัพย์สิน (๔) ความรู้สึกปลอดจากการประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน 

 ๖. ความม่ันคงของมนุษย์ด้านท่ีอยู่อาศัยและส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย (๑) เพิ่มระดับการมี สิทธิ

ครอบครองที่อยู่อาศัยท่ีมีมาตรฐาน (๒) พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐานโดยเฉพาะน�้าสะอาดอย่างท่ัวถึง

(๓) สิ่งแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษทาง เสียง กลิ่น ฝุ่น ควัน 

 ๗. ความมัน่คงของมนษุย์ด้านสทิธแิละความเป็นธรรม ประกอบด้วย (๑) การปลอดจากการถกูละเมดิ

และเลือกปฏบิตัทิกุรปูแบบ (๒) มหีลกัประกนัและการคุม้ครองด้านสิทธิ (๓) กลไกทีแ่ก้ปัญหาข้อขดัแย้งด้านสทิธิ

ที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

๕๘๐
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 ๘. ความมั่นคงของมนุษย์ด้านสังคม-วัฒนธรรม ประกอบด้วย (๑) มีเวลาพักผ่อนที่ปลอดจากภารกิจ

ที่พอเพียง (๒) ใช้เวลาติดตามข่าวสารทางสังคม-วัฒนธรรม (๓) มีเวลาในการท�าจิตใจให้สงบ (๔) มีส่วนในการ

ปฏิศาสนกิจ (๕) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มสังคมและชุมชน 

 ๙. ความมั่นคงของมนุษย์ด้านการสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย (๑) การมีบุคคลที่สามารถให้

ความช่วยเหลอืได้ (๒) ระบบบรกิารสงัคมทีใ่ห้การคุม้ครองและเข้าถงึได้ในเวลาอนัรวดเรว็ (๓) ความรูส้กึในคณุค่า

ของชีวิต และความสุขในชีวิต 

 ๑๐. ความมั่นคงของมนุษย์ด้านการเมือง - ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย (๑) ส่งเสริมการใช้สิทธิเลือก

ตัง้อย่างบรสิทุธิใ์นทกุระดบั (๒) ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในกิจกรรมการเมอืงและการรวมกลุม่ทางการเมอืง (๓) ส่ง

เสริมการติดตามข่าวสารทางการเมืองของประชากร (๔) สร้างความโปร่งใส การตรวจสอบได้และความไว้วางใจ

ให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๖๖๐

๗. สังคมและวัฒนธรรม
  ในขณะทีโ่ครงสร้างการผลติได้เปลีย่นผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอตุสาหกรรมและบรกิารอย่างต่อ

เนือ่ง ภาคอตุสาหกรรมมกีารสัง่สมองค์ความรู้และเทคโนโลยกีารผลิตเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง มกีารเปลีย่นผ่านจาก

การผลิตอุตสาหกรรมขั้นปฐมโดยการลงทุนต่างชาติในระยะแรกมาเป็นโครงสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน

มากขึ้นโดการร่วมลงทุนของนักลงทุนไทยมี

 สัดส่วนสูงขึ้น ประเทศไทยกลายเป็นฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่

ส�าคญัมากขึน้เช่นเดยีวกบัการผลติสาขาบรกิารขยายฐานกว้างขึน้จากบรกิารดัง้เดมิในกลุม่ท่องเทีย่วโดยมคีวาม

เชีย่วชาญหลากหลายมากขึน้ตามล�าดบัทัง้ในด้านการเงนิ บรกิารสขุภาพ และอืน่ๆ อย่างไรกด็ ีการพฒันาในภาค

เกษตรมคีวามล่าช้ากว่าในสาขาเศรษฐกิจอืน่ๆ ผลติภาพการผลติต�า่เนือ่งจากการน าเทคโนโลยเีข้ามาใช้สนบัสนนุ

มีน้อย ในขณะที่คุณภาพดินแย่ลง มีการใช้

 ทีด่นิไม่เหมาะสม และการบรหิารจดัการยงัไม่เป็นระบบ สาขาเกษตรต้องเผชญิกบัความผนัผวนของ

สภาพภูมิอากาศและราคาสินค้าโดยไม่มีระบบประกันความเสี่ยงที่เหมาะสม การให้ความช่วยเหลือโดยรัฐใน

ลักษณะของการอุดหนุนโดยไม่ได้ยึดโยงเข้ากับการเพิ่มประสิทธิภาพจึงเป็นภาระงบประมาณในระดับสูงอย่าง

ต่อเนือ่งในด้านสงัคมศกัยภาพและระดบัคณุภาพชวีติของคนไทยหลายด้านยงัต�า่กว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้อง

กับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ ปัญหาส�าคัญ เช่น การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย

ยงัมปัีญหาเชงิคณุภาพ เดก็ปฐมวัยยงัมพีฒันาการทีล่่าช้ากว่าวัยเพราะครอบครวัไม่มคีวามรูแ้ละขาดเวลาในการ

เลี้ยงดูอย่างเหมาะสมและเด็กวัยเรียนยังมีปัญหาด้านสติปัญญาเพราะคุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในระดับต�่า

 ประเทศไทยก้าวเข้าสูส้งัคมแงะวฒันธรรมโลกยคุโลกาภวิตัน์ ค�าว่า “โลกาภวิตัน์” หมายถงึ การแพร่

กระจายไปทั่วโลก (ของข่าวสาร) การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดสามารถรับรู้ สัมผัส หรือ รับผลกระ

ทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง สืบเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังนั้นยุคโลกาภิวัตน์

จึงเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร (Information Age) ที่ไร้พรมแดน อันเป็นยุคที่มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอย่าง

มากทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารและคมนาคม ท�าให้ประเทศต่าง ๆ ได้เข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้น กระแสโลกทั้งใน

๕๘๑

 ๖๖๐ http://www.ryt9.com/s/cabt/27187 ออนไลน์ เม่ือวนัที ่๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐.
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รูปของทุนและข้อมูล รวมทั้งค่านิยมบางประการ เช่น สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ได้ขยายตัวครอบคลุมไป

ทั่วโลก 

 ลกัษณะส�าคญัของโลกาภวิตัน์จึงเป็นความหลากหลายทีเ่กีย่วข้องกบัการกระจายกิจกรรมการด�าเนนิ

งานซึง่แต่เดมิอาจจะผกูขาดอยู ่ณ ศนูย์หรอืแหล่งไม่ก่ีแห่งในโลกออกไปยงัท้องถิน่หรือศูนย์ใหม่ๆ หลากหลายมาก

ขึน้ดงันัน้จงึอาจกล่าวได้ว่าสังคมยคุโลกาภวิตัน์จงึเป็นโลกทีม่นษุย์สามารถข้ามพรมแดนของประเทศและสามารถ

ทะลกุาลเวลาได้โดยอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศในการตดิต่อสือ่สารในลกัษณะทีไ่ร้พรมแดน โลกในสายตาของผู้

ที่อาศัยเทคโนโลยี จึงเป็นโลกใบเล็กที่สามารถติดต่อถึงกันได้ง่ายและรวดเร็ว 

 ปัจจบุนัโลกมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในทกุมติิทัง้ทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และเทคโนโลยี 

อนัเป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ และการปรบัเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกจิการเมอืงโลก มผีลท�าให้

ประเทศต่าง ๆ  ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โลกที่เคยกว้างใหญ่

กลบัเลก็ลง ดินแดนแต่ละประเทศทีอ่ยูห่่างไกลกนัสามารถตดิต่อกนัได้ภายในเวลาเส้ียววนิาทปีระดุจเป็นหมูบ้่าน 

(Global Village) ภูเขาและทะเล ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติ ที่เคยเป็นอุปสรรคในการติดต่อไปมาหาสู่ ดูเสมือน

เลือนหายไปจนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน 

 ลักษณะส�าคัญของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือส�าคัญในการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารและการบรกิารสงัคมโลกาภวิตัน์คอมพวิเตอร์มบีทบาทส�าคญัมาก เพราะเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะรบัและแปลง

ข้อมลูได้อย่างรวดเรว็และไม่ค่อยมข้ีอจ�ากดัคอมพวิเตอร์ได้ถูกน�ามาใช้ในการจัดเกบ็ บนัทกึข้อมลู จดัระบบข้อมูล

และน�ามาใช้สือ่สารถงึกนัในเวลาอนัรวดเรว็ทกุมมุโลกในระยะไม่กีปี่มานีไ้ด้มกีารพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ไปอย่าง

มากจากเครื่องที่มีขนาดใหญ่ราคาแพง เป็นระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลที่มีขนาดเล็ก มีคุณภาพ ราคาถูก และ

ศักยภาพสูง เครื่องคอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคโลกาภิวัตน์

 เกิดการเพิ่มข้ึนของแรงงานด้านข่าวสาร จ�านวนแรงงานที่ท�างานเกี่ยวกับข่าวสาร ข้อมูลมีจ�านวน

เพิ่มมากขึ้น แรงงานเหล่านี้ได้แก่ผู้ที่อยู่ในวงการการศึกษา การคมนาคม การพิมพ์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

สื่อสารมวลชน ทุกประเภท การเงิน การบัญชี รวมทั้งอุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอร์หรือชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ 

และงานทีเ่กีย่วกับการน�าเทคโนโลยมีาจดัการกับข่าวสารทกุชนดิเกดิการไหลบ่าของข้อมลูข่าวสาร วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยมีส่ีวนช่วยให้เศรษฐกจิและสงัคมเจรญิก้าวหน้า เศรษฐกจิทีเ่จรญิก้าวหน้าท�าให้โลกตะวนัตกมัง่ค่ัง

ร�่ารวย ซึ่งจะมีผลท�าให้เกิดเป็นแรงกระตุ้นให้มีการวิจัยและพัฒนา เพื่อศึกษาค้นคว้าหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์

อย่างไม่หยดุยัง้สถาบนัการศกึษาต่าง ๆ  กท็�าหน้าทีค้่นคว้าวจัิยเพือ่ให้ได้มาซึง่ความรู้ใหม่ ๆ  เพิม่มากขึน้ เทคโนโลยี

สื่อสารอันทันสมัยก็มีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลใหม่ๆหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกผลกระทบด้านสังคมการครอบโลกทางวัฒนธรรม เนื่องจาก

ระบบสื่อสารไร้พรมแดนท�าให้เกิดการครอบโลกทางวัฒนธรรมอิทธิพลของวัฒนธรรมและอ�านาจของเศรษฐกิจ

จากประเทศที่พัฒนาแล้วได้ไหลบ่าเข้าสู่ประเทศอื่นอย่างรุนแรงก่อให้เกิดกระแสวัฒนธรรมโลก (Neo - West-

ernization) ครอบง�าทาง ความคิด การมองโลก การแต่งกาย การบริโภคนิยม แพร่หลายเข้าครอบคลุมเหนือ

วัฒนธรรมประจ�าชาติของแต่ละประเทศ ผลที่ตามมา คือ เกิดระบบผูกขาดแบบไร้พรมแดน

 หมู่บ้านโลก (Global Village) จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม

ท�าให้สงัคมโลกไร้พรมแดนโลกทัง้โลกเป็นเสมอืนหมูบ้่านเดยีวกนัสมาชกิของหมูบ้่านคนใดท�าอะไร กส็ามารถรบั

รู้ได้ ทั่วกันทั่วโลก เมื่อมาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน สิ่งใดที่มากระทบประเทศหนึ่งก็ย่อมกระทบถึงประเทศอื่นๆ ไป
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ด้วยอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกสามารถรับรู้ได้อย่างฉับพลัน

 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ซ่ึงมีข้อมูลข่าวสารเข้ามามีบทบาทส�าคัญซ่ึงจะน�า

มาสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตสินค้าจากการผลิตที่เหมือนกันในปริมาณที่เป็นจ�านวนมากมาเป็นการผลิตที่

ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมในการผลิตโดยมีลักษณะการใช้งานเฉพาะซ่ึงใช้ระยะเวลาการผลิตส้ัน

กว่าสิ้นเปลืองน้อยกว่าจะเข้ามาแทนที่ เช่น รถยนต์ ชิ้นส่วนอาจได้รับการผลิตในประเทศต่าง ๆ ๔ ประเทศ ที่มี

ความสามารถเฉพาะด้าน แล้วน�ามาประกอบในประเทศที่ ๕ แล้วส่งขายไปทั่วโลก ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิด

บริษัทข้ามชาติทุนข้ามชาติ ท่ีเข้าไปเสาะแสวงหาผลก�าไร อย่างไร้พรมแดนในดินแดนต่างๆ ทั่วโลก แล้วก�าไร

เหล่านั้น ถูกส่งไปพัฒนา หรือถูกส่งไปยังบริษัทใหญ่ในประเทศแม่เป็นแบบฉบับธุรกิจโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีผลท�าให้

ธุรกิจ การเงินหลักทรัพย์ ธนาคาร ประกันภัย ต้องปรับตัวเพื่อรองรับธุรกิจแบบโลกาภิวัตน์ด้วย การผลิตใน

โรงงานอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนระบบการผลิตมาเป็นการผลิตอย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมงระบบการเงินก็จะ

ต้องปรับมาบริการแบบ ๒๔ ช่ัวโมงด้วยกระแสเงินตราต่าง ๆ ได้ผ่านเข้าออกธนาคารตลอดเวลาในช่วงเวลาที่

วัดกันเป็นเสี้ยววินาทีโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอัตราเร็วนี้คือความสามารถที่จะก้าวล�้าหน้าท�าให้มีผลต่อการกระ

จายอ�านาจและผลก�าไรอย่างมากมายนอกจากนัน้กระแสการแข่งขนัด้านการค้าและการแสวงหาตลาดได้ด�าเนนิ

ไปอย่างรวดเรว็กลายเป็นสภาพข้ามชาตอิย่างแท้จรงิการค้าและช่องทางการเข้าสูต่ลาดโลกมอิาจด�าเนนิไปในรปู

แบบที่เรียกว่าลัทธิพาณิชย์นิยม(Mercantilism) ที่เคยเป็นลักษณะหนึ่งของการแข่งขัน เพื่อผูกขาดอ�านาจและ

ผลประโยชน์ในอดีตการด�าเนินกิจกรรมทางการค้าได้พัฒนาซับซ้อนและมีกลไกมีวิธีการหลากหลายมากขึ้น ใน

ยุคนี้จะได้เห็น “การทูตแผนใหม่” (New Diplomacy) ท่ีมุ่งไปที่พันธมิตรทางธุรกิจ การค้าและอุตสาหกรรม 

แทนการใช้ระบบการเมืองดังที่เคยปรากฏในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา

 ผลกระทบด้านการเมืองเกิดความรู้สึกท้องถิ่นนิยม(Localism)กระแสโลกาภิวัตน์สร้างความรู้สึก

ท้องถิน่นยิมแทนทีอ่ดุมการณ์ชาตนิยิมเนือ่งจากสงัคมยคุโลกาภวิตัน์เป็นยคุแห่งข่าวสารซึง่ประชาชนใน ท้องถิน่

สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนของตนได้อย่างรวดเร็วจากส่ือมวลชน ท�าให้เกิด

การปลกุจติส�านกึของประชาชนในท้องถิน่ให้รูจ้กัเหน็คุณค่าอนรุกัษ์รกัษาและหวงแหนทรพัยากรภายในท้องถิน่

ของตนพร้อมทั้งตรวจสอบการด�าเนินงานของรัฐบาลกลางหากรัฐบาลกลางหวังจะตักตวงผลประโยชน์จากท้อง

ถิ่นโดยไม่โปร่งใส ก็จะถูกต่อต้านจากประชาชนในท้องถิ่นดังที่เราได้พบเห็นที่กลุ่ม ประชาชน ออกมาเรียกร้อง 

สิทธิ ความเสมอภาคต่างๆ 

 การสร้างสงัคมและวฒันธรรมใหม่ของประเทศไทยมนัเป็นไปความสือ่โดนอตัโนมตั ิการเรยีนรูส้งัคม

และวัฒนธรรมก้าวหน้าทุกด้านที่มีประกฎการณ์ทางสังคมสื่อสารให้คนไทยเข้าถึงความการบริการและระบบ

เทคโนโลยี ทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจและการให้ชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตน์

 

๘. สิทธิและความเป็นธรรม
  สิทธิมนุษยชนมีความส�าคัญในฐานะที่เป็นอารยะธรรมโลก (World Civilzation) ของมนุษย์ที่

พยายามวางระบบความคิดเพื่อให้คนทั่วโลกเกิดความระลึกรู้ ค�านึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตั้งแต่ยอมรับ

ความเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรี ชาติก�าเนิด สิทธิต่างๆที่มีพื้นฐานมาจากความชอบธรรม ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งสิทธิ

ตัง้แต่ก�าเนดิ โดยให้ความส�าคญักบัค�าว่าชวีตินอกจากนีแ้ล้วสทิธมินษุยชนยงัมคีวามส�าคัญในแง่ของการเป็นหลกั

ประกันของความเป็นมนษุย์สทิธแิละ เสรภีาพ และสภาวะโลกปัจจบุนัเรือ่งของสทิธมินษุยชนก็ไม่ใช่เร่ืองประเทศ
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ใดประเทศหนึ่ง เราจึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญในการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชน เพราะมีความส�าคัญทั้งในด้าน

สังคมโลกและการสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทยสิทธิมนุษยชนจะครอบคลุมสิทธิต่างๆในการด�ารงชีวิตของ

มนุษย์ เพื่อให้มีชีวิตที่ดีในสังคมดังนี้

 ๑. สทิธใินชวีติถือเป็นสทิธข้ัินพืน้ฐาน มนษุย์สามารถมชีวิีตอยูไ่ด้และได้รับการคุม้ครองให้ปลอดภัยได้

รับการตอบสนองตามความต้องการขั้นพื้นฐานของชีวิต ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย 

ทกุชวีติล้วนมคีณุค่าด้วยกันทัง้สิน้ ไม่วาจะเป็นบคุคลทีต้่องการความช่วยเหลอืเพือ่การด�ารงชวีติอยูเ่ป็นพเิศษจาก

ผู้อื่น เช่น คนพิการ คนชรา ฯลฯ ดังนั้นทุกคนควรปฏิบัติต่อบุคคลด้อยโอกาส ให้ความส�าคัญ ให้โอกาสและให้

ความช่วยเหลือตามสมควรเพื่อให้ทุกชีวิตมีความเท่าเทียมกันมากที่สุด

 ๒. สิทธิในการด�าเนินชีวิตและพัฒนาตนเองตามแนวทางท่ีถูกต้อง คนในสังคมต้องให้โอกาสกับคน

ที่เคยกระท�าไม่ถูกต้อง ให้โอกาสคนเหล่าน้ีได้รับการอบรมแก้ไขและพัฒนาตนเองใหม่ ให้สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น

มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น

 ๓. สิทธิในการยอมรับนับถือ หมายถึง การที่บุคคลพึงปฏิบัติต่อกันด้วยการยอมรับซึ่งกันและกัน ให้

ความส�าคัญกับศักดิ์ศรีและคุณค่าของชีวิตด้วยความเท่าเทียมกัน

๙. สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
 พฒันาการการต่อสูเ้พือ่ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์/สิทธมินษุยชนในสังคมนัน้มมีายาวนาน สถานการณ์

ส�าคญัของสงัคมไทยทีถ่อืว่าเป็นมติกิารต่อสูเ้พือ่สทิธเิสรภีาพสงัคมไทยปัจจบุนัเน้นความส�าคญัของภาคเศรษฐกจิ

และสังคม ซึ่งเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือระบบตลาดได้ครอบง�าเศรษฐกิจโลก และภายใต้ระบบตลาด

เศรษฐกิจทุนนิยมดังกล่าว ได้ท�าให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มาพร้อมกับเศรษฐกิจในระบบตลาด ภายใต้

เงื่อนไขของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจ ท�าให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นโดยในที่นี้จะขอ

กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นผลมาจากการพยายามก้าวไปสู่ความทันสมัย รัฐบาลได้ใช้กฎหมายโดยไม่ค�านึงถึง

ผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน เห็นได้จากการจัดการทรัพยากรในภาคอีสาน เช่น การประกาศเขตวนอุทยานกับ

ที่ดินท�ากินของชาวบ้าน การให้สัมปทานป่าแก่กลุ่มอิทธิพลภายนอกชุมชนด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชพาณิชย์

และการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 โดยทีป่ระชาชนมอีสิระตามเสรภีาพในการใช้สิทธนิัน้ได้ตามเจตจ�านงอสิระของตนเองหรือตามความ

สามารถในการตกลงใจของตนเองได้ด้วย ไม่อยูภ่ายใต้การบงัคบักะเกณฑ์โดยอทิธพิลอย่างอืน่ ทัง้นีส้ามารถจ�าแนก

สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน ออกได้เป็น ๓ ส่วนดังนี้ คือ สาระส�าคัญของสิทธิ พันธะของรัฐที่มี

ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการใช้ประโยชน์จากสิทธิเสรีภาพของประชาชนสาระส�าคัญของสิทธิได้แก่

 ๑. สิทธิ เสรีภาพในความเป็นมนุษย์ เป็นสิทธิ เสรีภาพ เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ความคิด จิตใจ และ

ความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งถือเป็นสิทธิจะอยู่ จะเป็น หรือเป็นสิทธิที่ติดมากับตัวของประชาชนท้ังหลาย 

ตั้งแต่เกิดมาเป็นคน โดยที่รัฐไม่อาจปฏิเสธความเป็นคน และศักดิ์ศรีความเป็นคนของประชาชนด้วยการกระท�า

ที่เป็นการล่วงล�้าเกิน คุกคาม หรือละเมิดได้ เช่น การไม่ถูกลงโทษด้วยวิธีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม การมีเสรีภาพ

ในเคหสถานส่วนตัว เสรีภาพการเดินทาง การนับถือศาสนา การสื่อสาร คมนาคม การแสดงความคิดเห็น การ

มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และการเลือกถิ่นที่อยู่ เป็น โดยที่ทุกคนมีอยู่เหมือนกัน รัฐไม่อาจเข้าไปแทรกแซงให้

เกิดความแตกต่าง หรือ สูญสิ้นสิทธิอันเป็นเสมือนองค์ประกอบของชีวิต จิตใจ และร่างกายน้ันได้ ดังน้ัน สิทธิ 
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เสรีภาพในความเป็นมนุษย์จึงเป็นสิทธิของคนท่ีห้ามไม่ให้รัฐกระท�าซึ่งอาจเรียกสิทธิแบบนี้ได้ว่าเป็นสิทธิที่เป็น

ปฏิปักษ์กับรัฐ

 ๒. สิทธิ เสรีภาพในความเป็นพลเมือง เป็นสิทธิ เสรีภาพเก่ียวกับการที่สามารถเรียกร้องความ

ต้องการขัน้พืน้ฐานจากรฐัในฐานะทีเ่ป็นราษฎรของรฐัได้ซึง่รฐัมหีน้าทีใ่ห้การสนองตอบในรปูของบรกิารสาธารณะ 

ถือเป็นสิทธิที่จะเรียกขอได้ จะรับเอาได้ หรือเป็นสิทธิที่ตามมากับตัวโดยที่งอกขึ้นมาจากความเป็นพลเมืองหรือ

เป็นราษฎรของรัฐ โดยท่ีรัฐไม่อาจจะปฎิเสธความรับผิดชอบหรือความช่วยเหลือด้วยการเพิกเฉยไม่กระท�าการ

ตอบสนองตามความเรียกร้องต้องการของประชาชนซึ่งรัฐมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองได้ เช่น 

 สิทธิในการรับการศึกษา สิทธิของผู้บริโภค เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพในการรวมตัวเป็นหมู่คณะ 

สิทธิการรับข้อมูลข่าวสารจากรัฐ เสรีภาพการจัดตั้งพรรคการเมือง สิทธิการรับบริการสาธารณสุข สิทธิการฟ้อง

หน่วยราชการ สทิธมิส่ีวนร่วมกบัรฐั สทิธคิดัค้านการเลือกตัง้ สทิธใินการเข้าชือ่เสนอกฎหมายและข้อบญัญตัท้ิอง

ถิ่น สิทธิการเข้าชื่อถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 

 ดังน้ันสิทธิเสรีภาพในความเป็นพลเมืองจึงเป็นสิทธิของพลเมืองท่ีไม่จ�าเป็นว่าทุกคนจะต้องได้รับ

ประโยชน์เท่ากัน แต่หากเป็นสิทธิอะไรของใครก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องรับผิดชอบในการสนองตอบต่อการ

ใช้สิทธินั้น กล่าวคือ พลเมืองที่เป็นเด็กย่อมสามารถเรียกร้องการศึกษาฟรีในภาคบังคับจากรัฐได้เช่นเดียวกับ

ผู้ใหญ่ก็ย่อมสามารถเรียกร้องการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ ดังนั้นสิทธิเสรีภาพของพลเมืองจึงเป็นสิทธิที่สงวน

ไว้ให้เป็นหน้าทีข่องรฐัทีจ่ะต้องจดัหาให้ประชาชน หรอืบงัคบัให้รฐัจะต้องกระท�าซึง่อาจเรยีกสิทธแิบบนีไ้ด้ว่าเป็น

สิทธิที่เป็นปฏิฐานกับรัฐ

 ๓. สทิธใินความเสมอภาค เป็นสทิธ ิเสรีภาพเกีย่วกบัการได้รบัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทียมกนัจากรฐั หรอื

การไม่เลือกปฏิบัติ เว้นแต่การเลือกปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสียเปรียบ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสิทธิโอกาสเท่าเทียม

กับคนอ่ืนได้ ซ่ึงถือเป็นสิทธิท่ีจะมีจะเหมือนหรือเป็นสิทธิ เสรีภาพที่ด�ารงอยู่นอกตัวของประชาชน โดยที่รัฐไม่

อาจปฏิเสธความเป็นกลาง หรือความเป็นธรรมด้วยการละเลยเพิกเฉยไม่ยื่นมือเข้าไปช่วย หรือ หยิบยื่นโอกาส

อันพึงมีพึงได้ให้กับประชาชนได้รับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ เพราะความ

แตกต่างตามธรรมชาติ และเพราะการกระท�าหรือละเว้นการกระท�าของรัฐที่ไม่เท่าเทียมกัน เช่น การเสมอกัน

ในกฎหมาย การไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน การได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ การได้รับความคุ้มครอง

โดยรัฐ และ สิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ เป็นต้น 

 ดังนั้น สิทธิในความเสมอภาคจึงเป็นสิทธิที่ก�าหนดให้รัฐด�ารงฐานะของความเป็นคนกลางในการถือ

ดุลระหว่างความแตกต่างกันตามธรรมชาติของคนกับความเท่าเทียมกันตามกฎหมายและการปฏิบัติของรัฐเพื่อ

อดุช่องว่างไม่ให้ความแตกต่างนัน้เป็นเหตใุห้เกิดเงือ่นไขของความไม่ยตุธิรรมขึน้ในสงัคม แต่ประโยชน์จากความ

ยตุธิรรมนัน้เป็นสิง่ทีแ่ต่ละคนต้องสร้างต่อขึน้มาให้ตวัเองในภายหลังหรอืไปหาเอาได้ข้างหน้า เมือ่รฐัได้ช่วยสร้าง

หลักประกันความยุติธรรมให้แล้ว ซึ่งอาจเรียกสิทธิแบบนี้ได้ว่าเป็นสิทธิที่เป็นพันธะของรัฐ

๑๐. บทสรุป
 การพัฒนาคนเพื่อไปความความมั่นคงทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ในศตวรรษที่ ๒๑ รัฐบาล

มหีน้าทีต้่องพัฒนาศกัยภาพประสทิธิภาพของคนในประเทศให้ได้มาตรฐานการด�าเนนิชีวติ ต้องเริม่การพฒันา การ

ศึกษาทุกรูปโดยเฉพาะการศึกษาระบบใหม่ในสังคมโลกาภิวัฒน์สังคมเทคโนโลยีและการศึกษาโลกอินเตอร์เน็ต 

๕๘๕



586 587รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

เพื่อการประกอบอาชีพและเลี้ยงชีพได้ในสังคมท่ีแข่งขันทางวิชาการเพื่อหางานท�า การพัฒนาด้านสุขภาพของ

ประชาชนมคีวามส�าคญัอย่างมากเพราะประชาชนในประเทศสขุภาพอนามยัไม่ดกีจ็ะเศรษฐกจิของประเทศไปได้

ยากจะเป็นคนทีข่าดคณุภาพ ในศตวรรษที๒่๑คนไทยต้องไม่เจบ็ไม่ป่วยมคีวามสมบรูณ์ทางร่างกายจติใจพร้อมจะ

ท�างานเพือ่การสร้างฐานครอบครวัให้มัน่คง และในส่วนสงัคมวฒันธรรมการเรยีนรูส้งัคมใหม่ทีเ่กดิจากการพฒันา

เศรษฐกจิแบบทนุนยิมการเลยีบแบบวฒันธรรมตางชาต ิค่านยิม บรโิภคนยิม ความเชือ่และความคิด คนไทยต้อง

เรยีนรูเ้พือ่การปรบัเปลีย่นหรือเรียนรูเ้พือ่อนรุกัษ์วฒันธรรมการใช้ชีวิตและการเคารพสทิธกิารให้เกยีรตคิวามเป็น

มนษุย์เพือ่การอยูร่วมกนัในครอบครัวโลกของกระแสโลกาภิวฒัน์เพือ่สร้างความมัน่คงด้านคุณภาพสามารถเล้ียง

ชีวิตของตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืนและมีความสุขในศตวรรษที่ ๒๑
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ศึกษาพฤติกรรมการรักษาศีล ๕ ของชุมชนบ้านแพงพวย อ�าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และ ๓) เพื่อศึกษา

วเิคราะห์พฤตกิรรมและกระบวนการการรกัษาศลี ๕ ของชมุชนบ้านแพงพวย อ�าเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับรุรีมัย์ 

ด�าเนินการโดยวิธีวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพุทธศาสนิกชนชุมชนบ้านแพงพวย 

หมู่ที่ ๔ ต�าบลจันดุม อ�าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จ�านวน ๓๐๐ คน 

 ผลการวิจัย พบว่า

 ๑. หลักการและเจตนารมณ์ของศีล ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ก็คือเจตนารมณ์ที่มุ่งให้มนุษย์

ในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่เบียดเบียนกัน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา นอกจากนั้นยังครอบคลุมถึงการจัด

ระบบโครงสร้างทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมและสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังมีเจตนารมณ์ที่จะ

ครอบคลุมให้สามารถแก้ไขปัญหาสังคมยุคใหม่ได้ทั้งหมด ดังนั้น เจตนารมณ์ของการรักษาศีล ๕ ในพระพุทธ

ศาสนาเถรวาท ไม่เพียงแต่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดกันระหว่างบุคคลกับบุคคลแบบตรงไปตรงมาเท่านั้น 

แต่ยังครอบคลุมถึงปัญหาที่กวางขึ้น ดังได้กล่าวข้างต้น

 ๒. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรักษาศีล ๕ ของชุมชนบ้านแพงพวย อ�าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

พบว่า ศีลข้อที่ ๑ ส่วนใหญ่เคยฆ่าสัตว์ เคยตบยุงหรือบี้มด และไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ ศีลข้อที่ ๒ ส่วนใหญ่เคย

หยิบเงินพ่อแม่ไปใช้โดยไม่บอกกล่าว ไม่เคยหยิบเอาส่ิงของของเพื่อนมาใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่

เคยยืมสิ่งของของเพื่อนแล้วไม่ส่งคืน ศีลข้อที่ ๓ ส่วนใหญ่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักของตนก่อนแต่งงาน ไม่

เคยมีกิ๊ก (มีเพศสัมพันธ์) กับเพื่อนที่ไม่ใช่คู่สมรสของตน และไม่เคยเที่ยวโสเภณีทั้งๆที่มีคู่สมรสแล้ว ศีลข้อที่ ๔ 

ส่วนใหญ่ ไม่เคยโกหกพ่อแม่ เคยพูดโกหกกับเพื่อน และไม่เคยพูดโกหกกับครูอาจารย์ ศีลข้อที่ ๕ ส่วนใหญ่ ไม่

เคยด่ืมเครือ่งดืม่ผสมแอลกอฮอล์ เคยดืม่สรุาและไม่เคยดืม่เบยีร์, ไวน์ และส่วนใหญ่รกัษาศลีอย่างเข้มงวดในบาง

โอกาส (เช่น เมื่อเข้าอบรมกรรมฐาน) ส่วนใหญ่รักษาศีลข้อ ๓ รองลงมารักษาศีลข้อ ๕ ข้อ ๒ ตามล�าดับ ส่วนข้อ 

๑ และข้อ ๔ มีจ�านวนเท่ากัน และส่วนใหญ่เห็นว่าสถานที่มีผลต่อการรักษาศีล ๕ คือที่วัด

 ๓. พฤติกรรมและกระบวนการการรักษาศีล ๕ ของชุมชนบ้านแพงพวย อ�าเภอพลับพลาชัย จังหวัด

บรุรีมัย์ พบว่า เกดิจากการจดุประกายของพระครโูสภณธรรมาภริม ทีม่คีวามสงสารญาตผิูเ้สยีชีวติทีต้่องเป็นหนี้

เป็นสนิจากการจ่ายค่าเหล้าในงานศพเป็นจ�านวนมากจึงมแีนวคดิทีจ่ะรณรงค์ให้งดเหล้าในงานศพซึง่ในขณะนัน้

๕๘๗
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ได้มีแนวร่วมกันหลายคนโดยมีสมาชิกสภาจังหวัด เข้ามาร่วมด้วย แต่การด�าเนินงานในระยะแรกไม่ประสบผล

ส�าเร็จจนจัดประชุมเพื่อท�าเวทีประชาคมกันใน ๓ หมู่บ้าน คือบ้านแพงพวย หมู่ที่ ๔ บ้านจบก หมู่ที่ ๑๓ และ

บ้านจบก หมู่ที่ ๑๗ มาร่วมประชุมกันประมาณ ๑๐๐ คน โดยประชุมเดือนละ ๑ ครั้งประมาณ ๓ เดือน จึงได้

มีมติร่วมกันว่า“จะไม่มีเหล้าในงานศพ” ซึ่งมีคนที่เห็นด้วยประมาณ ๙๐ คน เนื่องจากเกิดการวิเคราะห์ร่วมกัน

แล้วว่าชมุชนสงัคมเกดิปัญหาขึน้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางหนีสิ้นปัญหาสังคมจงึมกีารตัง้กฎของสังคมเกีย่ว

กับการจัดงานศพปลอดเหล้าจนเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและมีการขยายแนวคดิเกิดเป็นเครือข่ายไปสูต่�าบลอื่น

 ๔. แนวทางแก้ไขพฤติกรรมการล่วงละเมิดศีล ๕ ของพุทธศาสนิกชนชุมชนบ้านแพงพวย อ�าเภอ

พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า แนวทางที่จะสามารถช่วยให้พุทธศาสนิกชนหันมารักษาศีล ๕ มากขึ้น คือ 

พ่อแม่ ควรให้การอบรมสั่งสอนตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์บ่อยๆ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

เพื่อให้คนหันมาสนใจในพระพุทธศาสนามากขึ้น ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติและข้อดีข้อเสีย

ในการรักษาศีล ๕ ควรมีของรางวัลหรือสิ่งจูงใจเป็นที่ประจักษ์มอบให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหรือรักษาศีล ๕ อย่างครบ

ถ้วนในทกุหมูบ้่าน และควรงดสิง่ต่างๆ ทีท่�าให้เกิดสิง่ล่อใจ เช่น ผบั คาราโอเกะและควรมบีทลงโทษทีจ่รงิจงัและ

รุนแรงมากขึ้น

 Abstract 
 

 This research aims 1) to analyze the five precepts of Buddhism. 2) to study the five 

precepts of community watercress. District rostrum finish Buriram and 3) to study and analyze 

the behavior of the five precepts of community watercress. District rostrum finish Buriram prov-

ince Conducted by the Survey Research (Survey Research) to sample the Buddhist community, 

watercress Moo 4 Tambon Ban Chan Dum rostrum finish. Buriram 300 

 The research found that 

 1. the principles and spirit of the five precepts of Buddhism. It is aimed at fulfilling 

the human society to live together peacefully. Not hurting each other We know empathy It also 

covers the social structure. The relationship between human society and the environment. It 

also intends to provide comprehensive solutions to society at all. So the intention of keeping 

the five precepts in Buddhism. Not only to solve the problem of abuse among individuals with 

a straightforward person only. But also covers broader issues. As mentioned above, 

 2. To study the five precepts of community watercress. District rostrum finish Buriram 

province The first commandment that had killed most of the animals. Tbiug been flattened or 

ants And never persecuted animals bless the 2nd most parents never took money to spend 

without notice. I took a friend's personal belongings without permission. And never to lend 

some of his friends did not return a canon at the third, most never having sex with their partners 

before marriage never had sex (intercourse) with a friend who is not their spouse. In spite of 

prostitution and never married couple. The fourth commandment, most parents never lied. 

๕๘๘
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Never lie to a friend And never lie to teachers at the five precepts of never drinking alcoholic 

beverages. Never drink alcohol and never drink beer, wine. And most rigorous precepts on 

occasion (such as meditation training), most of the three precepts. Minor precepts Article 5, 

Article 2 respectively 1 and 4 have the same number. Most places that affect the five precepts 

is measured. 

 3. The behavior and the five precepts of community watercress. District rostrum 

finish Buriram province The spark that caused the provost Sophon governance program. A 

poor deceased relatives to be in debt to pay for these funerals are so many ideas that are 

campaigning to stop drinking at the funeral, which at that time was a coalition together by 

many members. Provincial Council Joined with But the operation was not successful in the 

first meeting as a forum for the community in the village is home to three watercress among 

4. The house, finished among the top 13 The home and finish among the top 17 attended by 

about 100 people at one meeting a month for about three months. It has been agreed that 

"there will be no alcohol at the funeral," which has been seen by approximately 90 people. 

Due to the common analysis that social problems are not so much a problem of the debt 

problem is a set of rules about the funeral until the alcohol-free, and there are concrete. the 

idea is to expand the network to other parishes. 

 4. Solution behavior violated the precepts of the Buddhist community of five houses 

watercress. District rostrum finish Buri ram found The guidelines will help the five Buddhist 

precepts turned more parents should be taught from childhood. There should be a campaign 

frequently. Ongoing and thorough So that people become interested in Buddhism more knowl-

edge and understanding about the principles and the pros and cons of keeping the precepts 

five should be rewards or incentives are apparent given to those who practice or precepts 5. 

complete in every village And avoid things The resulting enticements such as pubs, karaoke 

and penalties should be more severe and serious.

๑. บทน�า
 ในสงัคมไทยจะเหน็ว่า ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นบัถอืพระพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาต ิการ

ด�าเนนิชวีติของคนไทยและวฒันธรรมต่างๆ ได้รบัอทิธพิลหล่อหลอมด้วยหลกัธรรมค�าสอนในพระพทุธศาสนา ซึง่

อยู่ในความคิดหรือชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นเวลานาน สามารถสังเกตได้จากผลสะท้อนที่ปรากฏออกมาในด้าน

ต่างๆ เช่นวิถีชีวิต ทัศนคติ พฤติกรรม นิสัยใจคอของชาวไทยตลอดจนถึงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ลักษณะดัง

กล่าวซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยการน�ามาปฏิบัติดัดแปลงให้สอดคล้องกับการ

ด�าเนินชีวิต ๖๖๑

๕๘๙

 ๖๖๑ สมเดจ็กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ, จามเทววีงศ์ พงศาวดารเมอืงหริภญุไชย, (พระนคร : ห้างหุน้ส่วนจ�ากดับรรณกจิเทรดดิง้), ๒๕๑๖, 

หน้า ๗.
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 การที่สังคมอยู่รวมกันเป็นหมู่น้อย ปัญหาทั้งหลายย่อมไม่เกิด หรือมีแต่ก็น้อย หากมีปัญหาเกิดขึ้น

สามารถแก้ไขได้ง่าย แต่เมือ่มนษุย์มาอยูร่่วมกนัมากขึน้ปัญหาของสงัคมกม็ากขึน้ และมีความยุง่ยากทีจ่ะแก้ปัญหา

นัน้ได้ เมือ่เกดิปัญหาขึน้ และมคีวามยุง่ยากในการอยูร่่วมกนัเช่นนี ้สังคมจงึต้องมข้ีอตกลงร่วมกนั เรยีกว่าบญัญตัิ

ของสังคม ซึ่งหมายถึง กติกา และระเบียบของสังคม เพื่อที่จะท�าให้สังคมมีความสงบสุข มีระเบียบกฎเกณฑ์ของ

สังคม เพื่อควบคุมความประพฤติของคนให้อยู่ในกรอบเดียวกัน เพราะคนเราจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขทั้ง

ในหมู่มนุษย์และสัตว์เหล่าอื่น หากขาดสิ่งดังกล่าวคนก็ไม่อาจพัฒนาตนไปสู่คุณธรรมที่สูงกว่าได้ ดังที่ท่านกล่าว

ไว้ในหิโตปเทศว่า “คนและสัตว์เดรัจฉาน ย่อมมีการกิน การนอน การสืบพันธุ์ เสมอกันแต่สิ่งที่ท�าให้คนต่างจาก

สัตว์เดรัจฉานนั้นคือ ธรรม” ๖๖๒ และสิ่งที่จะน�าคนให้เข้าถึงธรรมได้นั้นก็คือระเบียบกฎเกณฑ์ หรือทางพระพุทธ

ศาสนาเรียกว่าศีล

 ศลีเป็นข้อปฏบิติัขัน้พืน้ฐานแรกของพระพทุธศาสนา หรอืจะกล่าวอกีอย่างหนึง่ว่าเป็นข้อปฏบิตัขิอง

ความเป็นคนกไ็ด้ เพราะฉะนัน้ ศลี โดยเฉพาะศลีห้าจงึเป็นมนษุยธรรมเป็นธรรมของมนษุย์ ๖๖๓ หมายความว่าคน

เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น มิใช่ว่าจะเกิดมามีรูปร่างหน้าตาเป็นมนุษย์เท่านั้น จะต้องมีธรรมคือศีล ๕ ส�าหรับ

มนุษย์อีกด้วย มนุษยธรรม คือ ธรรมส�าหรับมนุษย์ ได้แก่ เบญจศีล หรือนิจศีล คือ ศีล ๕ ข้อนั้น ศีลข้อที่ ๕ ของ

คฤหัสถ์ ได้แก่ เจตนาการงดเว้นจากการดื่มน�้าเมาคือสุราเมรัยและของเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท นับว่า

ส�าคัญมาก เพราะการดื่มสุราเมรัยและของเมาเป็นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คนประมาทย่อมขาดสติ อัน

เป็นเหตุให้กระท�าความชั่วได้ง่ายกว่าคนทั่วไปดังพระพุทธเจ้า ตรัสไว้ว่า “ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่

ตาย ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย ผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตาย ผู้ประมาทเหมือนคนที่ตายแล้ว”

 พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงแสดงอานสิงส์ของการรกัษาศลีแก่ชาวปาฏลคิามใน มหาปรนิพิพานสตูร ๖๖๔

ว่ามี ๕ ประการ คือ ย่อมได้โภคทรัพย์สมบัติมากมาย กิตติศัพท์อันดีงามย่อมขจรขจายไป มีความองอาจเมื่อไป

สู่ชุมชนใดๆ ไม่เป็นผู้หลงตาย (ไม่ตายอย่างไร้สติ) และเมื่อแตกกายท�าลายขันธ์ย่อมมีสุคติเป็นที่ไป ๑) ย่อมได้

โภคทรัพย์สมบัติมากมาย ๒) กิตติศัพท์อันดีงามย่อมขจรขจายไป ๓) มีความองอาจเมื่อไปสู่ชุมชนใดๆ ๕) เมื่อ

แตกกายท�าลายขันธ์ ย่อมมีสุคติเป็นที่ไป 

 ชุมชนบ้านแพงพวย ต�าบลจันดุม อ�าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านที่รักษาศีล ๕ โดย

เฉพาะศลีข้อ ๕ คอืงดเว้นจากการดืม่น�า้เมาคอืสรุาเมรยัและของเมาอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความประมาท มานานหลาย

ปีแล้ว เมื่อมีงานหรือมีกิจกรรมต่างๆ ชาวบ้านมีการรณรงค์งดเหล้าทุกครั้ง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจท�าวิจัย เรื่อง 

การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการรักษาศีล ๕ ของชุมชนบ้านแพงพวย อ�าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อ

น�าผลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ของชุมชนและสังคมสืบไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ๒.๒ เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการรกัษาศลี ๕ ของชมุชนบ้านแพงพวย อ�าเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับรุรีมัย์

 ๒.๓ เพื่อศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมและกระบวนการการรักษาศีล ๕ ของชุมชนบ้านแพงพวย อ�าเภอ

พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๕๙๐

 ๖๖๒ เสฐียร โกเศศ. หโิตปเทศ, (พระนคร: อมรการพิมพ์, ๒๕๐๗), หน้า ๙.

 ๖๖๓ สมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก, มนษุยธรรม, (กรุงเทพมหานคร: ชวนการพมิพ์, ๒๕๓๓), หน้า ๒.

 ๖๖๔ มหาปรนิพิพานสตูร, ทฆีนกิาย มหาวรรค, มก. เล่ม ๑๓ ข้อ ๘๐ หน้า ๒๕๔-๒๕๕.
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๓. วิธีการวิจัยด�าเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นี ้เป็นการวจิัยเชงิคณุภาพและเชงิปริมาณ โดยศึกษาค้นคว้าข้อมลูทางเอกสาร ซึ่งมรีาย

ละเอียด ดังนี้

 ๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ๓.๑.๑ ประชากร

  ประชากรท่ีศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ พุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนบ้านแพงพวย 

ต�าบลจันดุม อ�าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จ�านวน ๒๘๕ คน และกลุ่มพระสงฆ์ แกนน�าชุมชน และปราชญ์

ชาวบ้าน จ�านวน ๑๕ รูป/คน รวม ๓๐๐ รูปคน โดยศึกษาประชากรที่มีอายุ ๑๖ ปีขึ้นไป

  ๓.๑.๒ กลุ่มตัวอย่าง

  กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั ผูว้จิยัจะท�าการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายมาจากพทุธศาสนิกชนบ้านแพง

พวย ต�าบลจันดมุ อ�าเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับุรรีมัย์ ใช้ขนาดของกลุม่ตวัอย่างจ�านวน ๒๘๕ คน และกลุม่ตวัอย่าง

ที่เป็นพระสงฆ์ แกนน�าชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน จ�านวน ๑๕ รูป/คน รวมประชากรทั้งสิ้น ๓๐๐ รูป/คน

 ๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้

  ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคลของพุทธศาสนิกชนบ้านแพงพวย ต�าบลจันดุม อ�าเภอพลับพลาชัย 

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได้ มีลักษณะค�าถามเป็น

แบบปิดและเปิด จ�านวน ๙ ข้อ 

  ส่วนท่ี ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการรักษาศีล ๕ ของพุทธศาสนิกชนบ้านแพงพวย 

ต�าบลจันดุม อ�าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามทฤษฏี

ของ Likert-Type-Scale Index มี ๕ ระดับ คือเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนรายข้อ ดังนี้

  ข้อความที่เป็นพฤติกรรมทางบวก

   คะแนน ๕ หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง

   คะแนน ๔ หมายถึง เห็นด้วย

   คะแนน ๓ หมายถึง ไม่แน่ใจ

   คะแนน ๒ หมายถึง ไม่เห็นด้วย

   คะแนน ๑ หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

  ข้อความที่เป็นพฤติกรรมทางลบ

   คะแนน ๑ หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง

   คะแนน ๒ หมายถึง เห็นด้วย

   คะแนน ๓ หมายถึง ไม่แน่ใจ

   คะแนน ๔ หมายถึง ไม่เห็นด้วย

   คะแนน ๕ หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง

 ส่วนท่ี ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการรักษาและสาเหตุของการล่วงละเมิดศีล ๕ ของ

พุทธศาสนิกชน มีลักษณะค�าถามเป็นแบบเปิดและปิด จ�านวน ๑๘ ข้อ

๕๙๑



592 593รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

 ส่วนท่ี ๔ ข้อคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะของพุทธศาสนกิชนบ้านแพงพวย ต�าบลจันดมุ อ�าเภอพลบัพลาชยั

จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับศีล ๕ มีลักษณะเป็นค�าถามแบบเปิด จ�านวน ๖ ข้อ

 ๓.๓ การหาคุณภาพเครื่องมือ

 ผูว้จิยัได้น�าแบบสอบถามมาหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการหาความเทีย่งตรง (Validity) และ

ความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้ 

  ๑. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน�าไปให้ผู้เชีย่วชาญช่วยตรวจสอบความ เที่ยงตรง ตาม

เนื้อหา (Content Validity) จ�านวน ๓ ท่าน แล้วน�ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) ได้ค่า IOC มากกว่า ๐.๕ ขึ้นไปทุกข้อ 

  ๒. หาความเชือ่มัน่ (Reliability) ผูว้จิยัได้น�าแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแก้ไขจากผูเ้ชีย่วชาญแล้วไป

ทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�านวน ๒๐ คน แล้วน�ามาตรวจให้คะแนนเพื่อหาสัมประสิทธิ

แอลฟ่า (α-Coefficent) ของความเชื่อมั่นตามวิธีการ ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 

เท่ากับ ๐.๘๕๑ 

 ๓.๔ สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์โดยมีการตรวจสอบความ

สมบรูณ์และความถกูต้องของแบบสอบถามภายหลงัการด�าเนนิการจดัเกบ็ข้อมลูแล้วจงึน�าไปบนัทกึข้อมลูทีเ่ป็น

รหัสลงในแบบบันทึกข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากน้ันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์อีกชั้นหนึ่ง สุดท้ายจึงประมวลผลข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (De-

scriptive Statistics) มาวิเคราะห์ข้อมูล

๔. สรุปผลการวิจัย
 ผลการศกึษาหลกัการและเจตนารมณ์ของการรกัษาศีล ๕ ในพระพทุธศาสนาเถรวาท พอจะสรปุได้ว่า 

เจตนารมณ์ของศลี กคื็อเจตนารมณ์ทีมุ่ง่ให้มนษุย์ในสงัคมอยูร่่วมกนัอย่างสงบสขุ ไม่เบยีดเบยีนกนั ให้รูจ้กัเอาใจ

เขามาใส่ใจเรา นอกจากนั้น เจตนารมณ์ของศีล ยังครอบคลุมถึงการจัดระบบโครงสร้างทางสังคม ความสัมพันธ์

ระหว่างมนษุย์กบัสงัคมและสภาพแวดล้อม อกีทัง้ยงัมีเจตนารมณ์ทีจ่ะครอบคลุมให้สามารถแก้ไขปัญหาสังคมยคุ

ใหม่ได้ทั้งหมด แทนที่จะเป็นเพียงการละเมิดกันระหว่างบุคคลกับบุคคลแบบตรงไปตรงมาเท่านั้น ตัวอย่างเช่น

 ศลีข้อ ๑ ไม่ใช่แค่เพยีงการห้ามฆ่าสตัว์ แต่ต้องครอบคลมุถึงปัญหาความรนุแรงต่างๆ เช่น ปัญหาเด็ก

นักเรียนตีกัน การท�าแท้ง การรุมท�าร้ายกัน เป็นต้น

 ศีลข้อ ๒ ไม่ใช่แค่เพียงการห้ามลักทรัพย์ แต่ต้องครอบคลุมถึงปัญหาการลักทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ 

เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การฮั้วการประมูล การจ่ายค่าแรงอย่างไม่เป็นธรรม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

การสินค้าเกินราคา และการหลอกขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น

 ศีลข้อ ๓ ไม่ใช่แค่เพียงการห้ามประพฤติผิดในกาม แต่ต้องครอบคลุมถึงปัญหาโสเภณี ปัญหาการมี

กิ๊ก (มีเพศสัมพันธ์) การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการพูดคุยหยอกล้อในลักษณะเชิงลวนลาม เป็นต้น

 ศลีข้อ ๔ ไม่ใช่แค่การห้ามพดูปด แต่ต้องครอบคลมุถงึปัญหาการโฆษณาสนิค้าแบบเกนิจรงิ นโยบาย

ของรัฐบาลที่กระจายไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ การบิดเบือนข่าวของนักสื่อสารมวลชน เป็นต้น

 ศลีข้อ ๕ ไม่ใช่แค่เพยีงการห้ามดืม่สรุาและเมรยั แต่ต้องครอบคลุมถงึยาเสพตดิทุกชนดิและสิง่มอมเมา

๕๙๒
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ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น เกมเล่นผ่านโทรศัพท์สมารท์โฟนที่มอมเมาเยาวชน หรือสื่อต่างๆ ที่มอมเมาประชาชนให้

หลงผิด เพื่อประโยชน์ของตนเอง เป็นต้น

 ผลการการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการรักษาศีล ๕ ของชุมชนบ้านแพงพวย อ�าเภอพลับพลาชัย 

จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถสรุปได้ดังนี้

 ๑. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน ๑๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๐ อยู่ในช่วงอายุ

ระหว่าง ๒๑ – ๒๕ ปี จ�านวน ๕๗ คน ๑๖ – ๒๐ ปี จ�านวน ๕๖ คน ๒๖ – ๓๐ ปี จ�านวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อย

ละ ๑๙.๐๐, ๑๘.๖๗ และ ๑๒.๐๐ ตามล�าดับ การศึกษา จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ�านวน ๑๑๐ คน คิด

เป็นร้อยละ ๓๖.๖๗ จบปริญญาตรี จ�านวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๗ ตามล�าดับ ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส 

จ�านวน ๑๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๗ เป็นเกษตรกร จ�านวน ๙๒ คน และเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ�านวน ๘๙ 

คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๗ และ ๒๙.๖๗ ตามล�าดับ รายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท จ�านวน ๑๒๒ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๗ และต�่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท จ�านวน ๑๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ ตามล�าดับ

 ๒. ระดับทัศนคติที่มีต่อศีล ๕ โดยภาพรวมอยู่ในระดับไม่เห็นด้วยโดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๔๕ เมื่อพิจารณา

แยกเป็นศีล ๕ แต่ละข้อพบว่า

  ศีลข้อที่ ๑ การล่าสัตว์เป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้น มีระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

๔.๒๙ รัฐบาลควรส่งเสริมให้การชนไก่ เป็นกีฬาพื้นเมืองของประเทศไทย ระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วย มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๗ และการฆ่าสัตว์เพื่อท�าอาหารเป็นเรื่องปกติในชีวิต มีความคิดเห็นที่ไม่แน่ใจ โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ ๒.๘๘ ตามล�าดับ

  ศีลข้อที่ ๒ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตท�าให้มีความเจริญก้าวหน้าในการงาน มี

ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๑ รองลงมา คือการคืนเงินแก่พ่อค้าที่ทอนเงินเกิน

เป็นการกระท�าที่ถูกต้อง มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๐ การยืมเงินเพื่อนเพียง

เล็กน้อยจะคืนหรือไม่คืนก็ได้ มีระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๒ และการถือเอาสิ่งของ

เล็กๆ น้อยๆ ของเพื่อนเป็นสิ่งที่ยอมกันได้ มีระดับความคิดเห็นไม่แน่ใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๖ 

  ศลีข้อที ่๓ การมคีูร่กัมากๆ ถอืเป็นผูม้เีสน่ห์ มรีะดบัความคดิเหน็ไม่เหน็ด้วยมากทีส่ดุ มค่ีาเฉลีย่

เท่ากับ ๓.๖๘ รองลงมาคือ การมีกิ๊ก (มีเพศสัมพันธ์) เป็นวิวัฒนาการของสังคมสมัยใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๒ 

และการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จักสามารถเป็นไปได้เสมอในสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๒ ตามล�าดับ

  ศีลข้อที่ ๔ การนินทาคนอื่น ถ้าเขาไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนั้น มีระดับความคิดเห็นไม่แน่ใจ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ ๓.๔๑ ถ้ามีประโยชน์มาก จะพูดโกหกบ้างก็ไม่เป็นไร มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

๒.๑๘ 

  ศีลข้อที่ ๕ การดื่มเหล้าหรือเบียร์เหมาะสมกับการรับประทานอาหารมื้อเย็น มีระดับความคิด

เห็นไม่แน่ใจ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั ๓.๔๑ และ การดืม่เหล้าหรอืเบยีร์สามารถช่วยให้คลายเครยีดได้ระดบัหนึง่ มรีะดบั

ความคิดเห็นไม่แน่ใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๖ และเมื่อมีงานเลี้ยงสังสรรค์จะดื่มหล้า หรือเบียร์บ้างก็ไม่เป็นไร มี

ระดับความคิดเห็นไม่แน่ใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๕๕ ตามล�าดับ 

 เมือ่เรยีงล�าดบัความคดิเหน็ทีพ่ทุธศาสนกิชนชมุชนบ้านแพงเหน็ด้วยมากทีสุ่ดได้แก่การปฏิบตัหิน้าที่

ด้วยความซือ่สตัย์สจุริตท�าให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าในการงาน, การคืนเงนิแก่พ่อค้าทีท่อนเงนิเกนิเป็นการกระท�า

ที่ถูกต้อง และถ้ามีประโยชน์มาก จะพูดโกหกบ้างก็ไม่เป็นไร โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๖๑, ๔.๕๐ และ ๒.๑๘ ตามล�าดับ

๕๙๓
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 เมื่อเรียงล�าดับทัศนคติท่ีพุทธศาสนิกชนชุมชนบ้านแพงพวย ไม่เห็นด้วยมากท่ีสุดได้แก่ การล่าสัตว์

เป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้น, การยืมเงินเพื่อนเพียงเล็กน้อยจะคืนหรือไม่คืนก็ได้, การมีคู่รักมากๆ ถือเป็นผู้มีเสน่ห์, การ

มีกิ๊ก (มีเพศสัมพันธ์) เป็นวิวัฒนาการของสังคมสมัยใหม่ และการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จักสามารถเป็นไปได้

เสมอในสังคม โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๒๙, ๔.๐๒, ๓.๖๘, ๓.๖๒ และ ๓.๕๒ ตามล�าดับ

 ๓. พฤติกรรมการรักษาและการล่วงละเมิดศีล ๕ ของพุทธศาสนิกชนชุมชนบ้านแพงพวย อ�าเภอ

พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ศีลข้อที่ ๑ พุทธศาสนิกชนชุมชนบ้านแพงพวย ส่วนใหญ่เคยฆ่าสัตว์ เคยตบยุงหรือบี้มด และไม่

เคยเบียดเบียนสัตว์

  ศลีข้อที ่๒ พทุธศาสนกิชนชมุชนบ้านแพงพวย ส่วนใหญ่เคยหยบิเงนิพ่อแม่ไปใช้โดยไม่บอกกล่าว 

ไม่เคยหยิบเอาสิ่งของของเพื่อนมาใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่เคยยืมสิ่งของของเพื่อนแล้วไม่ส่งคืน

  ศลีข้อที ่๓ พทุธศาสนกิชนชมุชนบ้านแพงพวย ส่วนใหญ่ไม่เคยมเีพศสัมพันธ์กับคูรั่กของตนก่อน

แต่งงาน ไม่เคยมีกิ๊ก (มีเพศสัมพันธ์) กับเพื่อนที่ไม่ใช่คู่สมรสของตน และไม่เคยเที่ยวโสเภณีทั้งๆที่มีคู่สมรสแล้ว

  ศีลข้อที่ ๔ พุทธศาสนิกชนชุมชนบ้านแพงพวย ส่วนใหญ่ ไม่เคยโกหกพ่อแม่ เคยพูดโกหกกับ

เพื่อน และไม่เคยพูดโกหกกับครูอาจารย์ 

  ศีลข้อที่ ๕ พุทธศาสนิกชนชุมชนบ้านแพงพวย ส่วนใหญ่ ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ 

เคยดื่มสุราและไม่เคยดื่มเบียร์, ไวน์

  พุทธศาสนิกชนชุมชนบ้านแพงพวย ส่วนใหญ่รักษาศีลอย่างเข้มงวดในบางโอกาส (เช่น เมื่อเข้า

อบรมกรรมฐาน) ส่วนใหญ่รักษาศีลข้อ ๓ รองลงมารักษาศีลข้อ ๕ ข้อ ๒ ตามล�าดับ ส่วนข้อ ๑ และข้อ ๔ มี

จ�านวนเท่ากัน มีส่วนน้อยไม่เคยรักษาศีล ๕ เลย และส่วนใหญ่เห็นว่าสถานที่มีผลต่อการรักษาศีล ๕ และพบว่า

สถานที่ที่มีผลมากที่สุดคือที่วัด เพียงสถานที่เดียว 

 ๔. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขพฤติกรรมการล่วงละเมิดศีล ๕ ของพุทธศาสนิกชนชุมชน

บ้านแพงพวย อ�าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

  ปัญหาและอปุสรรคทีท่�าให้คนไทยไม่สามารถรกัษาศีล ๕ ได้ เป็นเพราะสังคมมกีารเปล่ียนแปลง

ไป คนในสงัคมเห็นแก่ตวั สงัคมอดุมไปด้วยการแข่งขนัจงึท�าให้คนเราขาดการรกัษาศลี ๕ การดิน้รนในการใช้ชวีติ

เพื่อความอยู่รอด เพราะชีวิตประจ�าวันของคนในสังคมไทยต้องฆ่าสัตว์น�ามาประกอบอาหาร อีกอย่างหนึ่งคนไม่

สนใจและขาดความรู้ ความเข้าใจพระพุทธศาสนา ขาดการศึกษา ขาดความเข้าใจในเรื่องศีล ๕

  แนวทางที่จะสามารถช่วยให้พุทธศาสนิกชนหันมารักษาศีล ๕ มากขึ้น คือ พ่อแม่ ควรให้การ

อบรมสัง่สอนตัง้แต่ยงัเป็นเดก็ ควรมกีารจดักจิกรรมรณรงค์บ่อยๆ อย่างต่อเนือ่งและทัว่ถงึเพือ่ให้คนหนัมาสนใจ

ในพระพุทธศาสนามากข้ึน ให้ความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัหลักการปฏบัิตแิละข้อดข้ีอเสยีในการรกัษาศลี ๕ ควรมี

ของรางวลัหรอืสิง่จงูใจเป็นทีป่ระจกัษ์มอบให้แก่ผูท้ีป่ฏบิติัหรอืรกัษาศลี ๕ อย่างครบถ้วนในทกุหมูบ้่าน และควร

งดสิ่งต่างๆ ที่ท�าให้เกิดสิ่งล่อใจ เช่น ผับ คาราโอเกะและควรมีบทลงโทษที่จริงจังและรุนแรงมากขึ้น

๕. ข้อเสนอแนะ
 จากการศกึษาพฤตกิรรมการรกัษาและการล่วงละเมดิศลี ๕ ของพทุธศาสนกิชนชมุชนบ้านแพงพวย 

อ�าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะว่าเม่ือรัฐหวังจะเห็นความสงบสุขของชาติ

๕๙๔
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หรือชนในชาติควรจะมีมาตรการด�าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและปฏิบัติตามหลักศีล ๕ หรือโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล ๕ อย่างจริงจังและต่อเนื่องโดย

  ๑. หน่วยงานของรฐั องค์กรหรอืสถาบนัการศกึษา คณะสงฆ์ วัดต่างๆ หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ควรก�าหนดนโยบายส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีการปฏิบัติธรรมและรักษาศีลกันมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

สามารถน�าไปปฏิบัติได้ โดยเฉพาะการรักษาศีล ๕ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะลดปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรง 

และอบายมุขให้ลดน้อยลง

  ๒. ควรส่งเสรมิให้พทุธศาสนกิชนได้ศกึษาในเร่ืองของศลีและทราบถึงโทษของการล่วงละเมดิศลี 

ส่งเสริมให้เยาวชนมีการเข้าค่ายคุณธรรมหรือค่ายพุทธบุตร เอาจริงและเข้มงวดกับการจัดระเบียบสังคม ปราบ

ปรามอบายมุขทุกรูปแบบ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมและควรอบรมศีลธรรมตั้งแต่ระดับประถมศึกษา

  ๓. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสรักษาศีล ไม่ส่งเสริมให้มีการขายสุราใน

สถานที่ที่เด็กและเยาวชนเข้าไปใช้บริการ ไม่ส่งเสริมให้มีการขายหวยทั้งใต้ดินและบนดินส่งเสริมให้คนมีอาชีพ

สุจริตท�า และทางราชการหรือหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ควรจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ทางพระพุทธศาสนา

ให้มาก โดยเฉพาะวัยรุ่น เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมของวัยรุ่น ในสังคมไทย

  ๔. เพื่อเป็นการลดปัญหาและความขัดแย้งในสังคม และการเบียดเบียนกันเพื่อผล ประโยชน์

ของส่วนตนหรือของกลุ่มตน (ทุจริตต่อหน้าที่) รัฐจึงควรจัดฝึกหัดอบรมเยาวชนให้มีศีลโดยการจัดโครงการระ

ยะสัน้ๆ เพ่ือพฒันาจติใจ โดยมุง่ถงึการไม่เบยีดเบยีนหรือการอยูร่่วมกนัโดยสงบสขุในสงัคม ไม่เบยีดเบยีนตนเอง

และผู้อื่นทางกายและวาจาที่เป็นพื้นฐานแห่งความประพฤติที่ประกอบด้วยการไม่ประทุษร้ายที่เป็นอันตรายต่อ

ชีวิต การไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของกันและกัน การไม่ละเมิดของรัก การไม่ประทุษร้ายทางวาจา และ

การไม่มอมเมาตนเองด้วยสิ่งเสพติดด้วยของมึนเมาเช่นยาบ้า เป็นต้น

  ๕. วัด หรือ องค์กรทางพระพุทธศาสนาควรจัดรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมหรือสื่อรณรงค์

เกี่ยวกับการรักษาศีล ๕ ให้มากขึ้น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถน�าไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันได้จริง

อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชน ได้หันมาให้ความส�าคัญและสนใจที่จะศึกษาปฏิบัติตามศีล 

๕ อย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อความสงบสุขสันติสุขอย่างแท้จริง
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 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม่), ๒๕๔๘

๕๙๘
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การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการจัดการเรียนการสอนของครู 

องค์การบริหารส่วนต�าบลสูงเนิน อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

An Application of Iddhipada (Path of Accomplishment) for Educational 

Management of Teacher in District Administration Organization of Sungneon 

Sub-District, Krasang District, Buriram Provin.

นางล�าดวน ดวงศรี *

รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน, พระสุนทรธรรมเมธี, ดร.พระครูวินัยธรอ�านาจ พลปญฺโญ, ดร. **

บทคัดย่อ

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาหลักธรรมเรื่อง อิทธิบาท ๔ ในพระพุทธศาสนา ๒) เพื่อ

ศกึษาสภาพปัญหาการจดัการเรยีนสอนของคร ูศนูย์พฒันาเดก็เล็ก องค์การบรหิารส่วนต�าบลสูงเนนิอ�าเภอกระสัง 

จังหวัดบุรีรัมย์ ๓) เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนของครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�าบลสูงเนินอ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ผลการวิจัยพบว่า

 ๑. อทิธบิาท ๔ หรอื หลกัความส�าเรจ็ปฏบิติัตามหลกัธรรมทีจ่ะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็แห่งกิจการทีเ่รยีก

ว่าอทิธบิาท (ธรรมให้ถงึความส�าเรจ็) ซึง่ม๔ีข้อคอื๑)ฉนัทะรกังานการเหน็คณุค่าความรกัความพอใจ๒)วริยิะสูง้าน

ความเพยีรเห็นเป็นความท้าทายใจสูข้ยนั๓)จติตะใส่ใจงานความคดิอทุศิตวัต่องานใจจดจ่อจรงิจงั๔)วมิงัสาท�างาน

ด้วยปัญญาไตร่ตรองพิสูจน์ทดสอบตรวจตราปรับปรุงแก้ไขใช้ปัญญาสอบสวน

 ๒. สภาพปัญหาการจัดการเรียนสอนของครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�าบลสูงเนิน

อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ๑) ผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�าบล คือการน�าเด็กเล็กก่อนวัย

เรียน มาเข้าสู่สถานศึกษา เพื่ออบรม สร้างความคุ้นเคยและฝึกบริหารกล้ามเนื้อ ๒) ครู ผู้สอน ความเป็นครูนั้น 

ไมได้จ�ากัดเวลาและสถานที่ การที่จะเป็นครูอาชีพหรืออาชีพครู ล้วนแล้วแต่ต้องมีความรู้ ความสามารถในด้าน

การสั่งสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนหรือเข้าใจในสิ่งที่ลูกศิษย์ควรรู้ ควรประพฤติและปฏิบัติ 

ตลอดจนอบรม บ่มเพาะ คุณธรรม จริยธรรม สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์๓) งบประมาณ กรมส่ง

เสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณส�าหรับสนับสนุน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประจ�าทุกปี 

๕๙๙
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Abstract

 There are 3 objectives of this thesis, (1) to study Iddhipada in Buddhism (2) to study 

the obstruction of educational management of Teacher in Local District Administration Organi-

zation of Sungneon Sub-District, Krasang District, Buriram Province and (3) to study an applica-

tion of Iddhipada for solving an educational management of teacher in District Administration 

Organization of Sungneon Sub- District, Krasang District, Buriram Province. 

 The result of research is as follows;

 1. The Four Iddhipadas or accomplished principles are the way leading the followers 

to reach the target, consisting of 4 namely; (1) aspiration (Chanda) means being engrossed in 

work, considering the value of love and appreciating it, (2) effort (Viriya) means being courage 

for work, hard-working, challenging heart and struggle, (3) dedication (Citta) means attending 

for work, devoting for work, concentrating for work and earnest mind and (4) investigation (Vi-

mamsa) means working in intelligent way, considering, verifying, testing, examining, correcting 

and investigation by brilliant mind. 

 2.The obstruction of educational management of Teacher in Local District Admin-

istration Organization of SungneonSub-District, Krasang District, Buriram Province finds that (1) 

children: to take pre-school children to institute for train them, to be familiarity and to muscle 

practicing, (2) teacher: teachership does not limit any time and place. To become professional 

teacher or teacher occupation must compose of knowledge and skill for teach children till 

they know, understand in lesson and realize what they need to know. Besides, teacher firstly 

should practice oneself and later train or mature them on morality. Lastly, teacher should 

create conscious mind for them 

 3. An application of Iddhipada for solving an educational management of Teacher 

in Local District Administration Organization of Sungneon Sub- District, Krasang District, Buriram 

Province finds that 

  1) An application for solving of pupil; Concentration and effort is an important 

factor for developing the children in educational management. Non-concentrated child cannot 

follow any intentioned field. They cannot get any knowledge in educational management. 

Moreover, non-effort children but consist of concentration also cannot reach the target for 

learning less than concentrated and efforted children 

  2) Teacher and application Four Iddhipada for educational management (1) as-

piration (Chanda) indicates how teachers should appreciate for advanced learning and satisfy 

on their work (2) effort (Viriya) indicates how teachers should attempt on advanced learning 

and effort on their work (3) dedication (Citta) indicates how teachers should aim for advanced 

๖๐๐
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learning and concentrate their work and (4) investigation (Vimamsa) indicates how teachers 

should reasonable consider for advanced learning and apply Four Iddhipada for their work.

๑. บทน�า
 จากสภาพปัจจุบันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�าบลสูงเนิน โดยที่รัฐบาลโดยการน�า

ของ ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ได้ให้ความส�าคัญในการจัดการศึกษา

เป็นพเิศษ โดยเฉพาะนโยบายด้านพฒันาทรพัยากรมนษุย์ ซึง่ถอืว่า เป็นทรพัยากรทีส่�าคญัสงูสดุของชาต ิในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙) ในการน�านโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติ โดย

เฉพาะนโยบายการพัฒนาสังคม ทรัพยากรมนุษย์ จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่เยาว์วัย โดยทั่วถึงและเสมอ

ภาคกัน ทั้งในเมืองและชนบท การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ในส่วนของกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เป็น

หน่วยงานหนึง่ทีจ่ะต้องจัดการอบรมเดก็ก่อนวยัเรยีน เพือ่สนองนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการและของรฐับาล

ปัจจุบัน

 พระพุทธศาสนา มีหลักธรรมส�าหรับน�าไปปฏิบัติส�าหรับบุคคลหรือองค์การที่ต้องการประสบความ

ส�าเร็จ นั่นก็คืออิทธิบาท ๔ อันได้แก่ ฉันทะความพึงพอใจ, วิริยะความเพียร,พยายาม, จิตตะ ความมุ่งมั่นเอาใจ

ใส่และวิมังสาคือความใคร่ครวญในงานที่ท�าในการบริหารงานให้ประสบความส�าเร็จนั้น ครูภายในศูนย์ฯหาก

ต้องการให้เด็กประสบความส�าเร็จในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ก็ควรมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ 

ในการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้บริหารภายในศูนย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๖๖๕

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลสูงเนิน อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการน�าของ

พระมหาสวุรรณ นาคสวุณฺโฺณ ต�าแหน่งเจ้าคณะต�าบลสูงเนนิ ได้พจิารณาเหน็ว่า วดัมคีวามพร้อมทกุด้านและเป็น

ศนูย์อบรมเดก็ก่อนวยัเรยีนในวดั โดยได้รบัความเหน็ชอบจากเจ้าคณะจงัหวดับรุรีมัย์ เจ้าคณะอ�าเภอกระสัง กรม

การศาสนา และนายอภิรักษ์ ภูบาลชื่น ผู้ช่วยศึกษาธิการอ�าเภอกระสัง รักษาการในต�าแหน่งศึกษาธิการอ�าเภอ

กระสัง ได้พิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียนในวัดขึ้น 

 ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ องค์การบรหิารส่วนต�าบลสูงเนนิ อ�าเภอกระสัง จงัหวดับรุรีมัย์ ได้น�าเดก็เล็กก่อน

วัยเรียน มาเข้าสู่สถานศึกษา เพื่ออบรม สร้างความคุ้นเคยและฝึกบริหารกล้ามเนื้อ ดังนั้น ก่อนอื่น ต้องท�าความ

เข้าใจจิตวิทยาของผู้เรียนหรือเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสียก่อนว่า จิตวิทยาเด็กนั้น ควรมีการเรียนรู้และ

พัฒนาให้เป็นไปตามพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเป็นไปตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการส�าหรับเด็กปฐมวัย

 ตามหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖๖๖ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ต�าบลสงูเนนิ อ�าเภอกระสงั จงัหวดับรุรีมัย์ โดยภาพรวมพบปัญหาในการจดัการเรยีนการสอนของคร ูดังนี้ 

 ๑) ด้านการน�าหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนการสอนตามหลักสูตร ไม่เข้าใจเนื้อหาของ

หลกัสตูร มุง่เน้นแต่ให้เดก็ได้เรยีนรูโ้ดยการอ่าน-เขยีนได้เท่านัน้การจดักจิกรรมการพฒันาการของเดก็ บรรยากาศ

รอบตัวเด็กไม่เอื้อแก่การเรียนรู้ของเด็ก เกิดจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เสียงดังรบกวนสมาธิ

การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย ครูขาดการอบรมอย่างต่อเน่ืองในเรื่อง

การพัฒนาและน�าหลักสูตรมาใช้ในการสอน

๖๐๑

 ๖๖๕ ป่ิน มุทกุนัต์, พ.อ,. แนวสอนธรรมะตามหลกัสตูรนกัธรรมตร,ี (กรงุเทพมหานคร: ส�านกัพมิพ์มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั, ๒๕๓๕)
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 ๒) ด้านนักเรียน การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ�าวันได้ต�่ากว่าวัย มีพัฒนาการเคลื่อนไหวช้ากว่า

เด็กในวัยเดียวกันการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อใหญ่ไม่ดี ไม่รักษาสุขภาพร่างกาย ชอบเล่น

ดิน เล่นทราย เล่นน�้าท�าให้ร่างกายสกปรกมอมแมมเล่นโดยไม่ค�านึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น การ

พูดจาและการใช้ภาษาไม่สุภาพ การเดินงุ่มง่ามชอบชนและสะดุดวัตถุ เดินหรือวิ่งไม่สม�่าเสมอและสะดุดพลาด

โดยไม่มีสาเหตุ ๓) ด้านครูผู้สอนครูยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน โดยไม่ค�านึงถึงเด็กว่าจะ

เรยีนรูไ้ด้หรอืไม่ ครไูม่มเีทคนคิและวธิกีาร การเร้าหรือกลวธิกีารชกัจงูใจของผูเ้รยีนให้อยากเรยีนรู ้ครรูกัเดก็การ

อบรมดูแลเลี้ยงดูเด็กที่เข้ามาเรียนไม่เท่ากัน ๔) ด้านวิธีการสอนครูสอนเด็กในเนื้อหาที่ซับซ้อน วกไปวนมาเข้าใจ

ยาก ท�าให้เด็กไม่เกิดการเรียนรู้ และไม่สามารถที่รับรู้เนื้อหาของบทเรียนนั้นได้ การสอนไม่ต่อเนื่อง ท�าให้เด็กไม่

สนองความต้องการ ความสนใจในเนือ้หาบทเรยีนทีค่รสูอน การสอนไม่เป็นไปในรปูแบบการบรูณาการ ท�าให้เดก็

ขาดการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง ไม่มีความคดิในการรเิริม่ คิดวางแผน การตดัสนิใจและลงมอืกระท�า ๕) ด้าน

การวดัและประเมนิผลการเรยีน การวดัและประเมนิผล ครปูฏบิตัไิม่สม�า่เสมอ กระท�าไม่ต่อเนือ่ง การประเมนิไม่

เป็นระบบ ไม่มีการวางแผน สภาพการประเมินไม่เป็นไปในลักษณะกับการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันของเด็ก

 จากการพบสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา และท�าการวิจัยการประยุกต์ใช้

อิทธิบาท ๔ ในการจัดการเรียนการสอนของครูองค์การบริหารส่วนต�าบลสูงเนิน อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาหลักธรรมเรื่อง อิทธิบาท ๔ ในพระพุทธศาสนา

 ๒.๒ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนสอนของครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน

ต�าบลสูงเนินอ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 ๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนของครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�าบลสูงเนินอ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดขั้นตอนของการด�าเนินการวิจัย ดังนี้

 ๑) ขั้นศึกษาเอกสาร โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลในคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ที่เป็นคัมภีร์สูงสุด

ทางพระพทุธศาสนา คมัภร์ีอรรถกถาธรรมบทวทิยานพินธ์เอกสารอ้างองิทีเ่ป็นต�ารา และเอกสารทีเ่กีย่วกบัหลกั

พรหมวิหารธรรม เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญก่อน-หลัง

 ๒) ขัน้เกบ็รวบรวมข้อมลูอาท ิคมัภร์ีพระไตรปิฎกคมัภร์ีอรรถกาวทิยานพินธ์หนงัสอืสือ่ออนไลน์และ

สือ่อืน่ๆและประสานงานตดิต่อกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทกุภาคส่วนเกีย่วกบัการขออนญุาตสัมภาษณ์เชงิลึก เพือ่

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

 ๓) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน�าข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์อรรถกาวิทยานิพนธ์หนังสือสื่อ

ออนไลน์และสื่ออ่ืนๆตลอดจนข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และเรียบเรียงโดยข้อมูลเชิงคุณภาพนี้ใช้

วิธีพรรณนาวิเคราะห์ (DescriptiveAnalysis) โดยมุ่งตอบประเด็นให้ตรงตามวัตถุประสงค์

 ๔) ขั้นเขียนรายงานการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีบรรยาย เรียบเรียงเป็นความเรียงตามเนื้อหาที่รวบรวมจัด

ระเบียบมา โดยใช้วัตถุประสงค์เป็นหลักในการเรียบเรียง

๖๐๒
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๔. สรุปผลการวิจัย
 จาการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนของครูองค์การ

บริหารส่วนต�าบลสูงเนินอ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้แนวทางฯ ดังนี้ คือ

 ด้านการน�าหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูมีความรักความเมตตาและความปรารถนา

ดีต่อเด็กทุกคน ครูจัดการเรียนการสอนด้วยความรู้ ความเข้าใจและมุ่งหวังในผลส�าเร็จเหนือสิ่งอื่นใด มีความพึง

พอใจและให้ความสนใจจริงกับการสอนอยู่เสมอ แม้จะพบและเกิดมีปัญหาอย่างมาก ตลอดจนมีความพร้อมที่

จะใช้วิธีการสอนอย่างสุดความสามารถแม้การสอนน้ันจะเหนือความสามารถครูก็จะท�าการสอนอย่างเต็มท่ีโดย

ไม่หวังผลตอบแทน

  ด้านนักเรียนส่งเสริมให้เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อให้พัฒนาการทางด้าน

ร่างกายแข็งแรงมีการเจริญเติบโตเหมาะสมกับวัย ให้เด็กได้เล่นและท�ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ครูสอนวิธีการปฏิบัติ

ตนตามกฎกติกาข้อตกลงร่วมกัน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง รู้จก

การขอโทษ การขออภัย ยอมรับผิดเมื่อตนเองกระท�าความผิด

 ด้านครูผู้สอนครูควรจัดกิจกรรมการสอนด้านเดียวไม่หลากหลาย ท�าให้เด็กเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน 

พดูคยุเวลาครสูอน ครไูม่มคีวามรูค้วามสามารถในการใช้เทคนคิวธิกีารสอนในการจดัสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการ

เรียนรู้ของเด็ก 

 ด้านวิธีการสอน

 ครูสอนเด็กให้เกิดการเรียนรู้ โดยเน้นการท่องจ�าเน้ือหามากกว่าที่จะสอนเด็กตามรายละเอียด 

ประสบการณ์และสิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้ในกจิวตัรประจ�าวนัของเดก็ เดก็ไม่สามารถเรยีนรูไ้ด้และเรยีนรูไ้ด้ช้า เนือ่ง

มาจากสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนของครูไม่ชัดเจน ไม่เพียงพอต่อจ�านวนเด็กในห้องเรียน

 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน

 ครคูวรประเมนิพฒันาการเดก็ให้ครอบคลมุทุกด้านและน�าผลการประเมนิมาพฒันาเดก็เป็นรายบคุคล 

การประเมินต้องกระท�าอย่างสม�่าเสมอต่อเนื่องตลอดปี มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เลือกใช้เครื่องมือและจด

บนัทกึไว้เป็นหลกัฐาน ประเมนิตามสภาพความเป็นจรงิในตวัเดก็ด้วยวธิกีารทีห่ลากหลายเหมาะสมกบัเดก็แต่ละวยั

รวมทั้งการบันทึกพฤติกรรม การสนทนา การประเมินจากข้อมูลผลงานเด็กที่เก็บอย่างมีระบบ

๕. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 ๑. ควรเพิ่มเติมหลักสูตรในโรงเรียน ให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเห็นถึงความส�าคัญของ

หลักอิทธิบาท ๔ ส�าหรับการพัฒนาตนเอง

 ๒. ในส่วนของความรับผิดชอบในส่วนรวม ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างรูปแบบการพัฒนาการ

ปรบัตวัของบคุคลและเดก็ในสงัคมปัจจบุนัโดยใช้หลักอทิธบิาท ๔ เพือ่ประโยชน์ทัง้ระดบัโลกยิะและโลกตุระของ

เด็กและบุคคลในสังคม

 ๓. ในส่วนของบุคคลท่ัวไป ควรสร้างรูปแบบกิจกรรมการน�าอิทธิบาท ๔ มาส่งเสริมการประพฤติ

ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและมีชีวิตที่ดีในสังคม

๖๐๓
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การศึกษาวิเคราะห์ความกตัญญูกตเวทิตาธรรมของเด็กนักเรียน

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ ต�าบลเมืองโพธิ์ อ�าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

An Analytical Study of Gratefulness of Students of Wat Banmeangpho

Primary School, Meangpho Sub-district, Huai Rat District, Buriram Province. 

ศศิธร อาญาเมือง *

พระครูวินัยธรอ�านาจ พลปญฺโญ, ดร. ผศ. ดร. ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ **

บทคัดย่อ

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (๑) เพื่อศึกษาความกตัญญูกตเวทิตาธรรมในพระพุทธศาสนา

เถรวาท (๒) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความกตัญญูกตเวทิตาธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียน

วัดบ้านเมืองโพธิ์ ต�าบลเมืองโพธิ์ อ�าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (๓) เพื่อศึกษาแนวทางการปลูกฝังความกตัญญู

กตเวทิตาธรรมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ ต�าบลเมืองโพธิ์ อ�าเภอห้วยราช 

จังหวัดบุรีรัมย์ โดยท�าการศึกษาแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้้ในการวิจัย เป็น

พระสงฆ์ จ�านวน ๓ รูป ครูผู้สอน จ�านวน ๑๐ คน ผู้ปกครองนักเรียน จ�านวน ๑๐ คน นักเรียน จ�านวน ๓๐ คน 

จากจ�านวนนักเรียนทั้งหมด ๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของจ�านวนนักเรียนทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑. ความเป็นคนกตัญญูกตเวที หมายถึง ผู้รู้อุปการะท่านที่ท�าให้, ผู้รู้คุณท่าน, ผู้สนองคุณท่าน เป็น

ค�าคู่กันกับกตัญญู และการระลึกรู้และยอมรับรู้ในบุญคุณของผู้อื่น ที่มีอยู่เหนือตนเรียกว่า กตัญญุตา (กตัญญู) 

การพยายามท�าตอบแทนบุญคุณน้ันๆ เรียกว่า กตเวทิตา (กตเวที) คนที่รู้บุญคุณ เรียกว่าคนกตัญญู คนที่ท�า

ตอบแทน เรยีกว่า คนกตเวท ีเพราะความกตญัญทู�าให้มเีกียรตยิศ ความมเีกียรตยิศท�าให้ถงึความเจรญิเดช ความ

เจริญเดชท�าให้เป็นที่น่ารักใคร่ ความเป็นผู้น่ารักใคร่ท�าให้มีความเคารพนับถือ เมื่อมีคนเคารพนับถือแล้วก็มีแต่

ความเบิกบานส�าราญใจ ที่เกลียดก็หาย ที่หน่ายก็สิ้น บุญก็มาปัญญาก็เกิด ความมี บุญมาปัญญาเกิดนั้นส่งเสริม

ท�าให้มีความเจริญก้าวหน้า ท�าให้รักษาคุณความดีเดิมไว้ได้ ท�าให้สร้างคุณความดีใหม่เพิ่มได้อีก ท�าให้เกิดสติ ไม่

ประมาท ท�าให้เกิดหิริโอตตัปปะ ท�าให้เกิดขันติ ท�าให้จิตใจผ่องใส มองโลกในแง่ดี ท�าให้เป็นที่สรรเสริญของคน

ด ีท�าให้มคีนอยากคบหาสมาคม ท�าให้ทัง้มนษุย์และเทวดาอยากช่วยเหลอื ท�าให้ไม่มเีวรไม่มภียั ท�าให้ลาภผลทัง้

หลายเกิดขึ้นโดยง่าย ท�าให้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย

 ๒. สภาพปัญหาด้านความกตญัญกูตเวทติาธรรมของนกัเรียน มดีงันี ้(๑) สภาพปัญหาด้านความกตญัญู

ของนักเรียน มีดังนี้ (๑.๑) สภาพปัญหาด้านการขาดความส�านึกในคุณ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่่มีความกตัญญู

๖๐๕
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รู้คุณผู้้มีพระคุณเป็นอย่างดี แต่มีส่วนน้อย เท่านั้น ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงความกตัญญูได้้ (๑.๒) สภาพปัญหาด้าน

การขาดความเคารพนับ ถือ พบว่า นักเรียนให้ความเคารพนับถือ พ่อแม่่ ปู่ย่า ตายาย ครู อาจารย์์ทั้งสิ้น แต่ก็ยัง

มส่ีวนน้อยทีไ่ม่แสดงความเคารพนบัถอื สงัเกตได้จากพฤตกิรรมของเดก็ ซึง่สาเหตมุาจากการอบรมจากครอบครวั 

เป็นส่วนใหญ่่ (๑.๓) สภาพปัญหาด้านการขาดความเคารพเชื่อฟัง ลักษณะการเคารพเชื่อฟังของนักเรียน พบว่า 

กลุ่มแรก เชื่อฟัง เพราะต้องให้้ความเคารพพ่อแม่่ ความ เชื่อฟังครูและฟังค�าสั่งสอนของพ่อแม่่และครู และกลุ่ม

ที่สอง รักเพื่อน ห่วงเพื่อนมากกว่าที่จะมา นั่งฟังครูบ่น หรือสอน ไม่เชื่อฟัง เพราะไม่ชอบครูเป็นการ ส่วนตัว  

 ๒. สภาพปัญหาด้านกตเวทิตาของนักเรียน มีดังนี้ (๑) สภาพปัญหาด้านการไม่รักษาชื่อเสียงผู้้มี

พระคณุ พบว่า นกัเรยีนสร้างชือ่เสยีงให้้กบัคณะคร/ูโรงเรยีน โดยการท�าเข้าร่วมกจิกรรมทีโ่รงเรยีนจดั เช่น การฝึก

ทกัษะด้านต่างๆ กฬีา เป็นต้น นกัเรยีนสร้างความเสือ่มเสยีให้้กับโรงเรยีน เพราะการโกหก เพือ่ต้องการให้้ตนเอง

รอดพ้นจากความผดิ จงึท�าให้ผูป้กครองและบุคคลอืน่เกดิการเข้าใจผิดในเรือ่งดงักล่าว (๒) สภาพปัญหาด้านขาด

การตอบแทนผูม้พีระคณุ พบว่า การตอบแทนผู้ม้พีระคุณของนกัเรยีนจะ เป็นไปได้ในลกัษณะตามวยัและคณุวฒุิ 

ส่วนใหญ่จะตอบแทนด้วยการท�าความดี ตั้งใจเรียน ช่วยงานบ้านตามก�าลัง เชื่อฟังครู พ่อแม่ เป็นต้น (๓) สภาพ

ปัญหาด้านการขาดการช่วยเหลอืกจิการงานผู้ม้พีระคณุ พบว่า นักเรยีนก็ท�าตามก�าลงัความสามารถ ตามวยัและ

ความเหมาะสม 

 ๓. แนวทางการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทิตาธรรม พบว่า ควรด�าเนินการดังนี้ (๑) โรงเรียนควรเน้น

เรื่องความกตัญญูกตเวทิตาธรรม แนะน�าการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง (๒) ครูจัดท�าสมุดบันทึกความดี เพื่อให้นักเรียน

บันทึกและส่งครูทุกสัปดาห์เพื่อตรวจและชี้แนะน�าทางที่ถูกต้องเพื่อด�าเนินการต่อไป (๓) ครูควรเป็นแบบอย่าง

ที่ดีให้นักเรียนได้ซึมซับและเรียนรู้ (๔) ครูต้องกระตุ้น สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักส�านึก

ถึงพระคุณผู้มีคุณ (๕) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมวันส�าคัญ ๆ ของผู้มีพระคุณ อาทิ วันแม่ วันพ่อ วันประสูติ วัน

ตรัสรู้ วันปรินิพพาน (๖) ขอความร่วมมือจากผู้้ปกครอง เรื่องการอบรมสั่งสอนความกตัญญูกตเวทิตา จึงท�าให้

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์มีความกตัญญูต่อผู้มีอุปการคุณมากยิ่งขึ้น เพราะความกตัญญูกตเวทีท�าให้

มีเกียรติยศ ความมีเกียรติยศท�าให้ถึงความเจริญเดช ความเจริญเดชท�าให้เป็นที่น่ารักใคร่ ความเป็นผู้น่ารักใคร

ท�าให้มีความเคารพนับถือ เมื่อมีคนเคารพนับถือแล้วก็มีแต่ความเบิกบานสราญใจ ที่เกลียดก็หาย ที่หน่ายก็สิ้น 

บุญก็มาปัญญาก็เกิด ความมีบุญมาปัญญาเกิดนั้นส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้า ท�าให้รักษาคุณความดีเดิมไว้

ได้ ท�าให้สร้างคุณความดีใหม่เพิ่มได้อีก ท�าให้เกิดสติ ไม่ประมาท ท�าให้เกิดหิริโอตตัปปะ ท�าให้เกิดขันติ ท�าให้

จิตใจผ่องใส มองโลกในแง่ดี ท�าให้เป็นที่สรรเสริญของคนดี ท�าให้มีคนอยากคบหาสมาคม ท�าให้ทั้งมนุษย์และ

เทวดาอยากช่วยเหลือ ท�าให้ไม่มีเวรไม่มีภัย ท�าให้ลาภผลทั้งหลายเกิดขึ้นโดยง่าย ท�าให้บรรลุมรรคผลนิพพาน

โดยง่าย

ค�าส�าคัญ : ความกตัญญูกตเวทิตาธรรม

Abstract

 The research aimed (1) to study gratefulness in Theravada Buddhism, (1) to investigate

the problem on the gratitude of Prathomsueksa 4-6 students, Watbanmueangpho School, 

Tambon Mueangpho, Amphore Huai Rat, Buriram, and (3) to explore a guideline for cultivating

๖๐๖
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gratefulness to Prathomsueksa 4-6 students, Watbanmuaengpho School. The sample in descriptive

research consisted of 3 Buddhist monks, 10 teachers, 10 students’ guardians, 30 students out 

of 130 students (20 %) with an interview as a research instrument. Results were as follows:

 1) A grateful man means a person who knows contribution done to himself/herself 

and in return gives back to those who do good things for. A grateful act is called Katannuta 

and action to repay in return is called Kataveditā. A grateful man is called katanyutā man 

and katavedī is used for one who pays back for what is contributed by others. Gratefulness is 

conducive to honor, prosperity, compassion, recognition and respect.

 2) Problem on students’ gratitude ; (i) lacking gratefulness among students was not 

found in most students, only a few students did not now reveal this gratefulness, (ii) lacking 

of respect to parents, grandparents and teachers was not found in most students, but only a 

few showed such disrespect to people whom should be respected due to their training and 

fostering from family , (iii) for disrespect aspect, the first group showed their obey and respect to 

their parents, and allowed parents’ and teachers’ advice whereas the second group paid more 

concern to their friends than listening to advice , but rather personally dislike their teacher.

Regarding problem on students’ Kataveditā, it was found that (i) in positive way students made 

fame to teachers and school by taking part in activities organized by school such as different 

types of sports etc., in contrast, there were some students who caused ill-fame to school due 

to telling a lie to escape from guilty leading to misunderstanding about the matter ,(ii) in lacking 

of paying back to benefactor, it was found that students showed their gratitude depending 

on their age and competence, mostly done by doing good deeds, paying attention to study, 

helping housework as they could, following a teacher’s parents’ advice etc., (iii) for problem 

on helping works, students did their work according to ability, age, and suitability. 

 3) With regard to a guideline to foster gratefulness, it was found that (i) the school 

should emphasize gratefulness with right behavior, (ii) students should be assigned to prepare 

a record notebook for good action and submit it to a class teachers for check and rectifying, 

(iii) a teacher should be a good model for students to follow and learn, (iv) students should 

be encouraged to be aware of their benefactors, (v) the school should organize important days 

of their benefactors such as Mother’s Day, Father’s Day, the Day of Birth, Enlightenment and 

Parinibbāna (attainment of final complete extinction), (vi) the cooperation from guardians to 

train, admonish their children about gratefulness, that could foster students of Watbanmueangpo 

School to be more grateful because the gratitude can bring forth one honor, prosperity, widely 

recognition and be being loved by gods and men.

Keywords : gratefulness

๖๐๗
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บทน�า
 สังคมไทยปัจจุบันก�าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในทางวัตถุและจิตใจแนวโน้มมีทั้งดีขึ้นและเลว

ลง มูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงของคนไทย ก็คือ การรับเอาระบบเทคโนโลยี อันก่อให้เกิดความต้องการใหม่ ๆ 

ท�าให้คนไทยมีค่านิยมทางด้านวัตถุมากข้ึน ถอยห่างจากหลักค�าสอนทางศาสนามากขึ้นเรื่อย ๆ ความรักความ

เคารพ ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ได้ลดน้อยถอยลงเกิดช่องว่างระหว่างบิดามารดากับบุตร ครูอาจารย์์กับศิษย์ 

 ในขณะทีส่งัคมไทยก�าลงัตกต�า่ทางจติส�านึกตกอยู่ใ่นสภาพน่าเป็นห่วงและอนัตรายนี ้ความกตญัญเูป็นคณุธรรม

ส�าคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยรักษาและประคับประคองสังคมไทยให้เกิดสันติสุขได้ ความกตัญญู คือการรู้สึกส�านึกใน

คุณ ด้วยแสดงความเคารพนับถือ เชื่อฟังและช่วยเหลือในกิจการงานต่าง ๆ  การกระท�าเช่นนี้ ย่อมน�ามาซึ่งความ

สุข ความเจริญและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงาน 

 ตามนยัของพทุธภาษตินีแ้สดงให้เหน็ว่า ผูท้ีม่คีวามกตญัญ ูคือมีจติส�านกึในคณุท่านและคิดตอบแทน 

ชือ่ว่า เป็นคนดแีละความกตญัญ ูชือ่ว่าเป็นองค์์ประกอบหนึง่ทีช่่วยให้้คนนัน้ประสบความส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน 

ส่วนผู้ที่ ไม่มีความกตัญญู คือ คนอกตัญญู ไม่รู้คุณ ย่อมถูกประณาม ว่า เป็นคนไม่ดี ไม่น่าคบหาสมาคมและเป็น

เหตุน�ามาซึ่งภัยพิบัติต่าง ๆ

 ดงันัน้ พระพทุธศาสนาจงึยกย่องความกตญัญกูตเวทว่ีา มคีวามส�าคญัและมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะ

ต้องฝึกอบรมให้้เกิดมีในตัวบุคคล ความกตัญญูกตเวทีถูกปลูกฝังในจิตใจของประชาชนชาวไทยมานาน ตั้งแต่ใน

อดตีจนกระทัง่ถงึปัจจบุนั ในอดตี ครอบครวัไทยมโีครงสร้างเป็นครอบครวัใหญ่ มกีารอยูร่่วมกนัหลายครอบครวั 

จึงมีกิจกรรมที่ท�าร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในครอบครัว ก่อให้เกิดความรู้สึกกตัญญู

ต่อกัน การรู้สึกส�านึกในอุปการคุณของผู้อื่นที่มีต่อตน จึงเริ่มจากในบ้าน ในครอบครัวของตน แล้วขยายไปในวง

ที่กว้างขึ้น คือการมีความรู้สึกกตัญญูกตเวทีต่อคนในชุมชน คนในสังคมและประเทศชาติอันเกิดขึ้นจากการช่วย

เหลือเกื้อกูลของคนในชุมชนและสังคม 

 ความกตญัญ ูหมายถึง ความตระหนกัรูใ้นคณุของคน สตัว์และสิง่แวดล้อม ทีมี่ผลต่อตนเองทัง้โดยตรง

และโดยอ้อม กตเวทีหมายถึง การตอบแทนคุณ ความเป็นผู้สนองคุณท่าน ๖๖๗

 ความกตัญญูถือเป็นเครื่องหมายของคนดี เป็นส่ิงที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ครู อาจารย์ผู้ที่ให้ความรู้ จึงมี

ความจ�าเป็นต้องหาแนวทางในการปลูกจิตส�านึกในเรื่องของความกตัญญู เพื่อให้เด็กได้น�าไปใช้เป็นแนวทางใน

การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ถ้าเด็กได้รับการแนะน�าที่ดี ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ เรื่องความกตัญญูต่อตนเองและสังคม

แล้ว ย่อมน�าไปสู่ความสุข ความส�าเร็จในชีวิต 

 ความกตัญญู เป็นหลักธรรมส�าคัญประการหน่ึง เป็นมงคลอันสูงสุด สัตบุรุษเม่ือเกิดในตระกูลช่ือ

ว่าเกิดเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อคุณ จึงเป็นบุคคลที่เกิดมาเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่บุคคลทั้ง

หลาย มบีดิามารดา เป็นต้น ความเป็นผูส้นองคณุท่าน กตัญญกูตเวท ีผู้รูอ้ปุการะทีเ่ขาท�าแล้วและตอบแทนผู้รูจ้กั

คุณค่าแห่งการความสุขแก่คนหมู่มาก คือ บิดา มารดา เป็นต้น สัตบุรุษเป็นคนกตัญญูกตเวที รู้บุญคุณที่บุคคล

อืน่กระท�ากบัตนแล้วและกระท�าการตอบแทนโดย ไม่เหน็แก่ตวั ย่อมแสวงหาโอกาสตอบแทนบคุคลผูม้กีระท�าดี

ของผู้อื่นและแสดงออกเพื่อบูชาความดีนั้น” ๖๖๘ บุคคลที่มีชีวิตอยู่ด้วยความรู้ส�านึกในบุญคุณและคิดตอบแทน

คุณคน การกระท�าเช่นนี้ย่อมน�าความสุขความเจริญและสิริมงคลมาสู่ชีวิตตนเอง ครอบครัวและสังคม
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 ในปัจจุบัน เยาวชนและนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยสนใจ ไม่ใส่ใจในการเรียน ขาดความรับผิดชอบ

ต่อการงาน ขาดความกตัญญูต่อบิดา มารดา และครู อาจารย์ ตลอดจนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่เกรงอกเกรงใจ

พ่อ แม่ ครู อาจารย์ ตลอดจนขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง ซึ่งถือได้ว่าบุคคลที่กล่าวมานั้น ขาดความกตัญญู

ต่อตนเองด้วย ๖๖๙

  การศกึษาพฤตกิรรมด้านความกตญัญกูตเวทขีองนกัเรยีน ตลอดจนถงึความเช่ือและการปฏิบตัตินตาม

หลักพุทธธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนนั้น เป็นแนวทางในการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม

และกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่จะต้องปฏิบัติต่อบิดา มารดาและครู อาจารย์ 

 โรงเรียนเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กอย่างยิ่งและถือเป็นหน่วย

สังคมที่ส�าคัญที่สุด เพราะเป็นสังคมที่นักเรียนจะต้องประสบในวัยเข้าเรียน จนกระทั่งเติบใหญ่ ๖๗๐ การวางพื้น

ฐานของมนุษย์ทั้ง ๔ ด้าน คือ ทางร่างกาย ทางความคิดสติปัญญา ทางอารมณ์และสังคม ๖๗๑ จะมาจากการ

อบรมของครอบครัวและของครู ครูถือเป็นบุคคลส�าคัญที่จะท�าให้ชีวิตของนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชน สามารถปรับ

ตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ในขณะเดียวกัน เด็กจะได้เรียนรู้การเข้าสู่สังคม การประพฤติปฏิบัติตนต่อกัน

ระหว่างนกัเรยีนด้วยกนั ความมรีะเบยีบวนิยั รบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ืน่ รูจ้กัความอดทน ความเสียสละ มจีติ

สาธารณะ ลกัษณะอย่างนีเ้ป็นสิง่ทีเ่ดก็จะได้รบัแต่เยาว์วยั ควรได้รบัการแก้ไขจากบดิา มารดา ครอบครวัและครู 

อาจารย์ 

  สภาพปัญหาของโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ในปัจจุบัน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและ

ประกอบอาชีพรับจ้างหลังฤดูเก็บเกี่ยว ฐานะทางครอบครัวยากจน มารดา บิดาที่ไม่มีเวลาอยู่กับลูก เพราะต้อง

ออกไปท�างานนอกบ้าน หาเงนิเพือ่น�ามาใช้จ่ายในครอบครวั วธิกีารแสดงความรกัต่อลูกกด้็วยการซือ้หาวตัถตุาม

ทีล่กูต้องการ ลกูจงึเตบิโตขึน้มาในสังคมทีบ่รโิภคแต่วตัถแุละไม่ทนัรู้ตวัว่า ตนเองก�าลังมองทุกส่ิงทกุอย่างเป็นวตัถุ

ไปและท�าให้เด็กในปัจจบุนัเหน็ความส�าคญัของค�าว่า ความกตญัญูกตเวที เป็นเพยีงการตอบแทนด้วยการให้เป็น

สิ่งของ หรือวัตถุเท่านั้น จึงท�าให้เด็ก มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยสนใจ ไม่ใส่ใจในการเรียน ขาดความรับผิดชอบต่อการ

งาน ขาดความกตัญญูต่อบิดา เด็กจึงมีนิสัยหยาบกระด้าง ไม่มีความนอบน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ขาดคุณธรรมอัน

เป็นพื้นฐานส�าคัญของชีวิต บางครั้งสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ใช่น้อย

 ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นคุณธรรมของคนดี เป็นผู้ที่ได้รับการ

ฝึกฝนตนมาดี ผู้ที่มีความกตัญญู ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ ผู้วิจัยจึงมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะศึกษาความ

กตัญญูกตเวทีของนักเรียน และเพ่ือหาแนวทางการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีตามแนวพระพุทธศาสนาให้เกิด

ขึ้นในจิตส�านึกของนักเรียน เหตุที่เลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ ต�าบลเมือง

โพธิ์ อ�าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากอยากทราบว่า นักเรียนซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างวัยเด็ก ก�าลังย่างเข้า

สู่วัยรุ่นนั้น เป็นวัยที่ต้องได้รับการอบรม แนะน�าในสิ่งที่ถูกต้อง จึงท�าการวิจัยและเพื่อหาแนวทางการปลูกฝังให้

นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีตามหลักพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในจิตส�านึกของนักเรียนต่อไป

๖๐๙

 ๖๖๙ พงพัชรา สมัพันธรตัน์, “การศกึษาพฤตกิรรมด้านความกตญัญกูตเวทต่ีอมารดาบดิาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ๒”, วทิยานพินธ์

พทุธศาสตรมหาบัณฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั: มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๔), บทน�า.
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาความกตัญญูกตเวทิตาธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๒ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความกตัญญูกตเวทิตาธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔-๖ 

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ ต�าบลเมืองโพธิ์ อ�าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

 ๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ ต�าบลเมืองโพธิ์ อ�าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
 วิธีด�าเนินการวิจัยแบ่ง เป็น ๙ ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 ๑) ขั้นส�ารวจศึกษาเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ ค้นคว้ารวบรวมขอมูลจาก 

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร

ขั้นทุติยภูมิ ได้แก่ อรรถกถา ฎีกา เอกสาร ต�าราวิชาการ และงานวิจัย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสารจากสื่อ

อินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีขอบเขต การวิจัยและส่วนท่ีเป็นค�าอธิบายเฉพาะประเด็นส�าคัญเรื่องความกตัญญูกตเวทีตาม

ทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ๒) ขั้นเลือกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชากร/เป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ๑) พระสงฆ์ หมาย

ถึง พระสงฆ์ในชุมชน หรือที่เข้าสอนในสถานศึกษา จ�านวน ๓ รูป ๒) ครูผู้สอน หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอน

ในสถานศึกษา จ�านวน ๑๐ คน ๓) ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีลูกหลานก�าลังเรียน

อยู่ในโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ จ�านวน ๑๐ คน ๔) นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียน

วัดบ้านเมืองโพธิ์ จ�านวน ๓๐ คน ๓) ขั้นการสร้างเครื่องมือ เครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสัมภาษณ์ 

 ๔) ขั้นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แบบสัมภาษณ์ เมื่อสร้างเรียบร้อยแล้วได้ด�าเนินการตรวจ

สอบคุณภาพ 

 ๕) ขัน้เกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูในพืน้ทีเ่ป้าหมาย โดยตดิต่อประสาน

งานขอความ ร่วมมอืกบัผูบ้รหิารสถานศกึษาในเขตพืน้ทีเ่ป้าหมายในเบือ้งต้น ต่อจากนัน้จงึได้น�าหนงัสือขอความ

ร่วมมอืจากมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาลยัสงฆ์บรุรีมัย์ ถงึผูอ้�านวยการสถานศกึษากลุม่เป้า

หมาย เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลในการท�าวิจัย เมื่อได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว จึงได้ด�าเนินการโดยใช้

แบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูล 

 ๖) ขั้นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้

ตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ของข้อมลู เมือ่ได้ตรวจสอบเรยีบร้อยแล้วจึงน�ามาจดัเรยีงล�าดบัตามวตัถปุระสงค์

ของการวิจัยเพื่อน�าไปสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 ๗) การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

(Descriptive Analysis) 

 ๘) ขั้นสรุปผลการวิจัย เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลส�าเร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยน�าผลที่ได้จากการวิเคราะห์

ในแต่ ละประเด็นมาสรุปเพื่อน�าไปสู่ขั้นตอนของการเขียนรายงานการวิจัยต่อไป 

 ๙) ขั้นการเขียนรายงานการวิจัย ผู้วิจัยได้เขียนรายงานการวิจัยตามกรอบที่ก�าหนดไว้ในคู่มือการท�า

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๖๑๐
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๔. สรุปผลการวิจัย
 ๑. กตัญญูกตเวที หมายถึง การรู้คุณของผู้อื่น หรือสิ่งอื่นที่กระท�าประโยชน์แล้วแก่ตน ทั้งโดยตรง

และโดยอ้อม แล้วจดจ�าและตระหนักในพระคุณนั้น หาโอกาสประกาศและตอบแทนพระคุณ โดยไม่ได้คิดว่า

เป็นการใช้หนี้บุญคุณโดยตีราคาเหมือนอย่างการซื้อขายสิ่งของ กตัญญูกตเวที แบ่งเป็น ๒ ส่วนดังนี้ กตัญญู คือ 

บุคคลผู้รู้คุณท่าน กตเวที คือ บุคคลผู้ตอบแทนหรือสนองคุณผู้มีพระคุณ ดังนั้น กตัญญูกตเวที จึงเป็นคุณธรรม

ทีม่นษุย์ต้องมแีละถ้าใครมีสิง่น้ีแล้ว ชีวติของคนนัน้กจ็ะอยูร่อดและปลอดภยั แต่จะมกีตญัญอูย่างเดยีวไม่ได้ ต้อง

มกีตเวทด้ีวย หมายความว่า มผีูรู้ค้ณุและมผีูต้อบคณุด้วยการให้วตัถสุิง่ของ ด้วยการช่วยเหลอืด้วยก�าลงัและด้วย

ความเคารพ สองประการนี้ต้องไปด้วยกันถึงจะสมบูรณ์พร้อม 

 ความกตัญญู มี ๒ ลักษณะ คือ กตัญญูชั้นสามัญ ได้แก่การรู้อุปการที่คนอื่นท�าให้แก่ตนเป็นส่วนตัว 

และกตญัญช้ัูนสตับรุษุ ได้แก่การรูคุ้ณงามความดทีีค่นผูไ้ด้บ�าเพญ็คณุประโยชน์หรอืกระท�าความดีทีเ่กือ้กลูแก่ส่วน

รวม ส่วนกตเวที มี ๒ ลักษณะ คือ ประกาศคุณท่าน ได้แก่ ประกาศความดีของผู้มีพระคุณต่อตน และตอบแทน

คุณท่าน ได้แก่ การตอบแทนด้วยวัตถุสิ่งของ ด้วยการรับใช้ดูและด้วยความเคารพเชื่อฟัง สิ่งที่ควรแสดงความ

กตัญญู มี ๔ ประเภท ได้แก่

  ๑.๑ ความกตัญญูต่อบุคคล ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระสงฆ์ บิดามารดา ครู อาจารย์และญาติ 

ผู้เป็นบุพการีบุคคลที่มีอุปการคุณมาก ซึ่งผู้ ได้รับอุปการคุณจะต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีตอบตามความ

เหมาะสม

  ๑.๒ ความกตัญญูต่อสถาบัน ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่ง

เป็นสถาบันที่มีอุปการคุณต่อคนทั้งประเทศ โดยที่ผู้ได้รับอุปการคุณจะต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบัน

ให้ถูกต้องตามความเหมาะสม

  ๑.๓ ความกตัญญูต่อสัตว์ ได้แก่ สัตว์ดิรัจฉาน เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย สุนัข เป็นต้น ซึ่งถือ ว่าเป็น

สัตว์มีคุณต่อมนุษย์ โดยท่ีมนุษย์จะต้องปฏิบัติด้วยความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ บ�ารุงเล้ียง รักษาให้เป็นสุข

ตามความเหมาะสม

  ๑.๔ ความกตัญญูต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะ

เป็นมนุษย์ สตัว์ สถานที ่วัตถสุิง่ของ ต้นไม้และทรพัยากรธรรมชาตอิืน่ ๆ  ซึง่ล้วนแต่มอุีปการคณุและคณุประโยชน์

ต่อคนทั้งนั้น 

 ความกตญัญกูตเวทเีป็นคณุธรรมทีส่�าคัญส�าหรบัมนษุยชาต ิเป็นคุณธรรมพืน้ฐานของมนษุย์และเป็น

สญัลกัษณ์ของคนด ีเป็นวฒันธรรมทีด่งีามและเป็นคณุธรรมค�า้จนุครอบครวัสงัคมและโลก เป็นบ่อเกดิแห่งความ

รับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์ซึ่งมีความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับสังคมไทยในปัจจุบัน

  ๒. สภาพปัญหาด้านความกตัญญูกตเวทิตาธรรมโดยทั่วไปในสังคม บุคคลในสังคมทุกสังคมย่อมมี

ปัญหาในการด�าเนินชีวิต เมื่อบุคคลมีความจ�าเป็นต้องอยู่ร่วมกัน จ�าต้องรู้สิทธิหน้าที่ แนวทางการปฏิบัติในอัน

ที่จะแสดงต่อกันจึงเป็นสิ่งส�าคัญ

  ปัญหาสังคม คือ สภาวการณ์ที่เลวร้าย มีพิษ เป็นภัย ไม่สอดคล้องกับค่านิยม เป็นไปในทางที่ไม่ดี ไม่

พึงปรารถนา มีผลกระทบต่อคนจ�านวนมากพอสมควร และก่อให้เกิดอันตรายเสียหายแก่สังคม พิจารณาเห็นว่า 

ควรจะมีการกระท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดร่วมกันเพื่อแก้ปัญหานั้นให้หมดไป 

 ปัญหาประการหนึ่งที่ส่งผลให้สังคมเกิดความปั่นป่วนและอยู่ไม่เป็นสุข นั่นคือ การขาดความกตัญญู

กตเวทีของบุคคลในสังคมที่มีต่อบุพการี ต่อสังคมและต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
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 การขาดความกตัญญูกตเวที คือการไม่รู้คุณบุคคล (บุพการี-ผู้ท�าอุปการก่อน) การขาด อุปการคุณ

เป็นการขาดการกระท�าแบบมีสัมพันธ์บุญคุณกันระหว่างบุพการีบุคคลและอุปการีบุคคล เหล่าน้ีย่อมท�าให้

ปฏิสัมพันธ์ในบทบาทและหน้าที่ของกันและกันไม่สมบูรณ์ กลายเป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นกับสังคมทั่วไปในหลาย ๆ 

ด้าน ประมวลได้หลัก ๆ ดังนี้ (๑) ด้านความกตัญญูกตเวทิตาของบุตร ธิดากับมารดา บิดา (๒) ด้านความกตัญญู

กตเวทิตาของศิษย์กับครู อาจารย์ (๓) ด้านความกตัญญูกตเวทิตาของมิตรกับมิตร ด้วยเหตุที่บุคคลขาดความ

กตัญญูกตเวทิตาธรรม ปัญหาสังคมจึงเกิดขึ้นคือ ก่อให้เกิดความแตกแยกในครอบครัว 

  ๓. สภาพปัญหาด้านความกตัญญูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 

ต�าบลเมืองโพธิ์ อ�าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 

   ๑) สภาพปัญหาด้านการขาดความส�านกึในคุณ นกัเรยีนส่วนใหญ่มคีวามกตญัญรููคุ้ณผู้มพีระคุณ

เป็นอย่างดี แต่มีส่วนน้อยเท่าน้ัน ท่ียังไม่สามารถเข้าถึงความกตัญญูได้ สาเหตุมาจากการอบรมของครอบครัว 

และส่วนหนึ่งก็มาจากสภาพแวดล้อมที่ล่อแหลม

   ๒) สภาพปัญหาด้านการขาดความเคารพนับถือ นักเรียนให้ความเคารพนับถือ พ่อแม่ ปู่ย่า ตา

ยาย คร ูอาจารย์ทัง้สิน้ แต่กย็งัมส่ีวนน้อยทีไ่ม่แสดงความเคารพนบัถอื สังเกตได้จากพฤตกิรรมของเดก็ ซึง่สาเหตุ

มาจากการอบรมจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ทางโรงเรียนพยายามกวดขันในเร่ืองเหล่านี้ เพื่อจะได้ให้นักเรียน

เป็นคนที่มีความนอบน้อมและรู้จักให้ความเคารพนับถือบุคคลอื่น

  ๓) สภาพปัญหาด้านการขาดความเคารพเช่ือฟัง สามารถแยกพิจารณาดังน้ีกลุ่มแรก เช่ือฟัง 

เพราะต้องให้ความเคารพพ่อแม่ ความเชื่อฟังครูและฟังค�าสั่งสอนของพ่อแม่และครู กลุ่มที่สอง (๑) รักเพื่อน 

ห่วงเพื่อนมากกว่าที่จะมานั่งฟังครูบ่น หรือสอน (๒) ไม่เชื่อฟัง เพราะไม่ชอบครูเป็นการส่วนตัว 

  ๔) สภาพปัญหาด้านกตเวทติาของนกัเรียน ๑) สภาพปัญหาด้านการไม่รกัษาชือ่เสยีงผูม้พีระคณุ 

มปีระเดน็ทีน่่าสนใจ คอื ๑.๑) นกัเรยีนสร้างช่ือเสยีงให้กบัคณะคร/ูโรงเรยีน โดยการร่วมท�ากจิกรรมทีโ่รงเรยีนจดั

ขึ้น ๑.๒) นักเรียนสร้างความเสื่อมเสียให้กับโรงเรียน โดยการโกหก เพื่อต้องการให้ตนเองรอดพ้นจากความผิด 

๒) สภาพปัญหาด้านขาดการตอบแทนผู้มีพระคุณ การตอบแทนผู้มีพระคุณของนักเรียนจะเป็นไปได้ในลักษณะ

ตามวัยและคุณวุฒิ ส่วนใหญ่จะตอบแทนด้วยการท�าความดี ตั้งใจเรียน เชื่อฟังครู พ่อแม่ เป็นต้น ดังนั้น จึงไม่มี

ปัญหาด้านการขาดการตอบแทนผู้มีพระคุณ ๓) สภาพปัญหาด้านการขาดการช่วยเหลือกิจการงานผู้มีพระคุณ 

การช่วยเหลือกิจการงานของผู้มีพระคุณ นักเรียนก็ท�าตามก�าลังความสามารถ ตามวัยและความเหมาะสม ๕) 

แนวทางการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทิตาธรรมในสังคมทั่วไป ๕.๑) แนวทางการปลูกฝังความกตัญญู (ความ

เป็นผู้รู้คุณท่าน) รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หากจะได้ผลดีต้องมีการกระท�าทั้ง ๔ ด้านไปพร้อม ๆ 

กัน และโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว เป็นสถาบันที่มีความส�าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและวิธีการปลูกฝังที่ได้

ผลในเชิงรุก ก็คือ การอบรมคุณธรรม จริยธรรมโดยในการอบรมนั้น ต้องมีกระบวนการท�า ๒ ประการคือ 

   ๑) การท�าซ�้า ๆ  การปลูกฝังคุณธรรมโดยการท�าซ�้า ๆ  นับเป็นหัวใจส�าคัญของความจ�า ต้องสอน 

หรือให้กระท�าซ�้า ๆ หรือบ่อย ๆ ในเรื่องเดิม ดังนั้น หากต้องการที่จะปลูกฝังค่านิยม หรือความคิดใด ๆ ให้กับ

ใครก็ตาม ก็ใช้วิธีการท�าซ�้า ๆ  ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  เช่นการเล่านิทาน การใช้ภาพยนตร์ ภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียง 

การตั้งความหวัง การยกค�าพูดผู้อื่นมาอ้าง การบรรยาย การเทศนา การตักเตือน การยกย่องสรรเสริญ ชมเชย 

อบรมคุณธรรม ค่านิยม จริยธรรม ให้อธิบายค�าถามทางจริยธรรม สอนจริยศาสตร์ให้เด็กมีความรู้ เห็นอกเห็นใจ

ผู้อื่น หาวิธีให้เด็กรู้คุณค่าของตนเอง เช่น การเล่นกีฬา เป็นต้น
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  ๒) สอดแทรกคุณธรรมลงในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งสามารถพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ได้โดยไม่ต้องมีวิชาคุณธรรม การฝึกทดลองท�างานร่วมกับผู้อื่น เพราะการท�างานร่วมกับผู้อื่น ต้องมีความรับผิด

ชอบ ความตรงต่อเวลา ความอดทน ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต หากท�าได้มาก ๆ บ่อย ๆ ก็จะกลายเป็น

เจตคติ เป็นความเชื่อ หากปฏิบัติอยู่เสมอ ก็จะกลายเป็นความเคยชิน เป็นส�านึกที่จะต้องปฏิบัติเช่นนั้นอยู่เสมอ

  ๒) สรุปแนวทางการปลูกฝังความกตัญญู ความกตัญญูนั้น จัดว่าเป็นความเชื่อที่ควบคู่กับสังคม

ไทยมาเป็นเวลาช้านานและเป็นวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชน เรื่องราวเหล่านี้ มีผลต่อการอบรมส่ังสอนและ

ถ่ายทอดวฒันธรรมในครอบครวัแบบสงัคมไทย ความกตญัญกูตเวทเีป็นเรือ่งของจติใจ ดงันัน้ การปลูกฝังจติส�านกึ

ของบคุคลให้มคีวามกตญัญูกตเวทนีัน้ ต้องอาศยัการปลกูจติส�านกึให้นกัเรยีนตระหนกัถงึความกตญัญกูตเวทตีัง้แต่

เด็ก ให้รู้จักหน้าที่ของตนเอง เพื่อเป็นกระตุ้นให้นักเรียนได้ท�าหน้าที่ของตนในการตอบแทนพระคุณบิดา มารดา 

ครู อาจารย์ อันจะก่อให้เกิดความสงบสุขแก่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยในสถาบันครอบครัว สังคมและสันติสุขแก่โลก

 ๔. แนวทางการปลูกฝังความกตเวทิตา (ความเป็นผู้สนองคุณท่าน) 

   ๑) การเป็นต้นแบบทีด่ ีการทีบ่ตุรธดิาจะเป็นคนดไีด้นัน้ ฝ่ายบดิามารดาก็จะต้องรูจั้กวธิกีารและ

แนวทางการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมอันดีงามตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่บุตรธิดา

เป็นเบื้องต้นคือ ด้วยการท�าอุปการะบุตรธิดาก่อน เอาใจใส่เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่บุตรธิดา

ซึ่งสามารถท�าได้ ดังนี้ (๑) เป็นต้นแบบทางกาย คือประพฤติดี ปฏิบัติชอบ พูดจาอ่อนหวาน ไพเราะ เป็นต้น และ 

(๒) เป็นต้นแบบทางใจ ให้การอบรมสั่งสอน ปลูกฝังกิริยามารยาท ให้ความรู้ทั้งด้านศิลปวิทยาและด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม แก่บุตรธิดา 

   ๒) กตเวที คือการตอบแทนคุณของบิดามารดา ซึ่งมีลักษณะที่ต้องท�า ๒ ประการ คือ (๑) 

ประกาศคุณ ความประพฤติของบุตรธิดานี่แหละจะเป็นเครื่องประกาศคุณบิดามารดาอย่างดีและประเสริฐที่สุด 

(๒) ตอบแทนคุณ บุตรธิดาสามารถตอบแทน ได้ดังนี้คือ ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ ช่วยท�ากิจธุรการ

งานของท่าน ด�ารงวงศ์ตระกูล ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทและเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ท�าบุญ

อุทิศให้ท่าน 

 

 ๕. แนวทางการปลูกฝังความกตัญญูของนักเรียน
  จากการตอบแบบสัมภาษณ์ของพระสงฆ์ ผู้ทรงวัยวุฒิและคุณวุฒิ เหมาะสมที่จะน�าเสนอเฉพาะ

แนวทางการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแก่นักเรียน โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ ซึ่งสรุปแนวทางการปลูก

ฝังความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ควรจะด�าเนินการดังนี้

  ๑. โรงเรียนควรเน้นเรื่องความกตัญญูกตเวทิตาธรรม แนะน�าการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

  ๒. ครจูดัท�าสมุดบันทึกความด ีเพือ่ให้นกัเรยีนบนัทกึและส่งครทูกุสปัดาห์เพือ่ตรวจและ ช้ีแนะน�าทาง

ที่ถูกต้องเพื่อด�าเนินการต่อไป

  ๓. ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนได้ซึมซับและเรียนรู้

  ๔. กระตุ้น สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักส�านึกถึงพระคุณผู้มีคุณ

  ๕. จัดกิจกรรมวันส�าคัญ ๆ ของผู้มีพระคุณ อาทิ วันแม่ วันพ่อ วันประสูติ วันตรัสรู้ วันปรินิพพาน 

เป็นต้น เพื่อเป็นการย�้าเตือนคุณประโยชน์ของความกตัญญูกตเวทิตา

  ๖. ขอความร่วมมอืจากผูป้กครองเรือ่งการอบรมส่ังสอนความกตญัญกูตเวทติาในเบือ้งต้น อาทิ เรือ่ง

๖๑๓
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การแสดงความเคารพ การเชื่อฟังผู้ใหญ่ การให้ความนับถือบุคคลอื่น การช่วยเหลือ หรือการมีจิตอาสา

จิตสาธารณะต่อชุมชน เป็นต้น

  ๗. คุณค่าของการปฏิบัติตามแนวทางการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทิตาธรรม การปฏิบัติตามหลัก

ความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ถือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลได้ท�าความดี การแสดงความเคารพ นับถือบุคคลอื่น

อย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา ดังนั้น คุณค่าของการปฏิบัติดังกล่าว จึงปรากฏดังนี้

 ๑. นักเรียนประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เหมาะสมกับวัย ใช้ชีวิตประจ�าวันได้อย่างเป็นสุข เกิดประโยชน์

ต่อตนเอง เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจและอารมณ์ 

 ๒. บิดา มารดา ผู้ปกครอง ครูมีความภาคภูมิใจ

 ๓. สังคมให้การยกย่อง สรรเสริญ และเป็นสังคมแห่งการเอื้ออาทรอย่างแท้จริงและยั่งยืน

 ๔. ครูและนักเรียน มีทัศนคติและมุมมองที่ดีต่อกัน

 ๕. ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลกอยู่อย่างสันติและสงบสุข

ดังนั้น ความกตัญญูกตเวที จึงเป็นหลักธรรมส�าคัญประการหนึ่งของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะประการส�าคัญ

คือ การปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีนั้น ควรเริ่มต้นการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ซึ่งบิดา มารดา ครู อาจารย์ยังสามารถ

ปรบัปรงุพฤตกิรรมด้านจรยิธรรมอนัพงึประสงค์ของนกัเรียนได้เป็นอย่างด ีอกีทัง้ทางโรงเรยีนควรอบรม บ่มเพาะ 

ส่งเสริม สนบัสนนุให้นกัเรยีนเข้าใจและซมึซาบในหลกัธรรมเรือ่งความกตญัญกูตเวททีัง้ด้านคณุและโทษอย่างเป็น

รูปธรรมโดยต่อเนื่องและสม�่าเสมอ อันจะส่งผลให้เกิดความสงบสุขต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

๖. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
  ๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

   ๑) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่องความกตัญญูกตเวที อย่าง

น้อยปีละ ๒ ครั้ง

   ๒) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมร่วมกับวัด เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฟังธรรม อย่างน้อยเดือนละ 

๑ ครั้ง

 ๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

  ๑) ท�าโครงการอบรมพิเศษเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูกตเวที

   ๒) มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยอดกตัญญู ปีละ ๕ ทุน

  ๖.๓ ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

   ๑) การศึกษาวิเคราะห์ความกตัญญูกตเวทีในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท

   ๒) ความกตัญญูกตเวทีกับความเป็นจริงในชีวิตประจ�าวัน 

๖๑๔
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สัญลักษณ์ : เครื่องประกอบพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูย

Symbolic: the Components of Kallmor Ritual in Kui People

ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร *

บทคัดย่อ

 ความเชื่อความเชื่อของชาวไทยกูยท่ีมีความเช่ือในพิธีกรรมแกลมอ เป็นวัฒนธรรมความเชื่อแบบ 

ดัง้เดมิ แต่ยงัรกัษาไว้ โดยการสบืทอดทางพธิกีรรม ได้ให้ความส�าคัญกบัพธีิกรรมมาก โดยพธิกีรรมแกลมอนัน้ จะ

มีเครื่องที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม ที่แสดงสัญลักษณ์อันเป็นอัตลักษณ์ ผ่านเครื่องพิธีกรรมเพื่อ สื่อสาร เชื่อม

ต่อกับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษนั้นคือ ผี ซึ่งมีหลายประเภท แต่สื่อสัญลักษณ์ของพิธีกรรมแถบชนบท นั้นก็

ยังมีเครื่องพิธีกรรมโดยมีการสืบทอดมาหลายยุคสมัย และถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ด้วยเป็นต้น ผีมอ ความ เชื่อ

เกีย่วกบัวญิญาณบรรพบรุษุทีต่ายไปแล้วจะมาคุม้ครองครอบครวัให้มคีวามเจรญิความสุขและลูกหลานต้อง บชูา

วิญญาณบรรพบุรุษ จะสร้างหิ้งบูชาไว้ที่หัวนอน หรือ ห้องใดห้องหนึ่งเพื่อกราบไหว้บูชา ลูกหลานทุกคนก็ ต้อง

อยู่ในกฎบ้านด้วยเช่นกัน ในปีหนึ่งๆจะมีการเซ่นไหว้แก่ผีบรรพบุรุษบางทีก็จัดพิธีท�าบุญให้เพื่อความเป็น มงคล

แก่ตนและครอบครัว เครื่องประกอบใน ที่น�ามาเสนอนี้ มี ๑๘ อย่างที่ใช้ในการประกอบพิธีแกลมอ แสดงถึงอัต

ลกัษณ์ทีช่าวไทยกยูยงัคงรกัษาไว้โดยผ่านพธิกีรรม และเพ่ือการบชูา เคารพกราบไหว้ในนามบรรพบรุุษของตนเอง

ค�าส�าคัญ : สัญลักษณ์, เครื่องประกอบ, พิธีกรรมแกลมอ, ชาวไทยกูย

Abstract

 This article aims to present the important of symbolic of Kallmor Ritual in Kui people

in Surin province. Kui people have an ancient belief in supper natural or ghost for many thousand

years and inherited to the people at the present time.In Kallmor Ritual, there are 18 items or 

components of ritual which call “Symbolic of the ritual” for connected to the holy spirit of 

an ancestor. “Peemor” has a belief the holy spirit will protect to people in the community 

and give a prosperity to whom respect and worship to them. The people in the family and 

community have to practice in the same regulation, there are 18 Items of the components 

of the ritual which reflexed the identity of the Kui people which intertied to the people until 

now day throughout the kallmor riual of the Kui people.

Keywords : Symbolic, Kallmor Ritual, Kui people
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 การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย หลายอย่าง ตามที่เราได้ศึกษามาจากประวัติศาสตร์

โดยส่วนมากนั้น จะมีความเข้าใจว่าศาสนาพราหมณ์- ฮินดู นั้นเป็นศาสนาที่มีพิธีกรรม มากมายหลายอย่างและ

ปรากฏมีเทพเจ้าหลายองค์ องค์หนึ่งก็มีหลายปาง แต่ละปางก็แบ่งกันท�าหน้าที่ ตามที่ต่างๆ มากมายที่ปรากฏ 

ในคัมภีร์ของทางศาสนาพราหมณ์ แม้นในพระพุทธศาสนา ก็ยังปรากฏ พิธีกรรม และความเชื่อกับส่ิงเหล่านี้

เช่นกัน อาทิเช่น การทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ท�านายฝัน ท�านายลักษณะท�านายหนูกัดผ้า ท�าพิธีบูชา

ไฟ ท�าพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ท�าพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ท�าพิธีซัดร�าบูชาไฟ ท�าพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ท�าพิธีเติมเนย

บูชาไฟ ท�าพิธีเติมน�้ามันบูชาไฟ ท�าพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ท�าพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะพื้นที่ ดู

ลักษณะที่ไร่นาเป็นหมอปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองูเป็นหมอยาพิษ เป็น

หมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็นหมอทายอายุ ๖๗๒ 

สิง่เหล่านีไ้ด้ปรากฏในคมัภร์ีทางพระพทุธศาสนาเช่นกนัหากแต่เป็นสิง่ทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านทรงไม่อนญุาต

ให้พระภิกษุกระท�า ความเชื่อในพิธีกรรมทั้งหลายเหล่าน้ีเป็นความเช่ือที่เข้ามาในระบบความเช่ือของสังคมไทย

พุทธมีรากฐานมาจากความเชื่อผีที่สืบต่อกันมานานและมีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทย ท�าให้เกิดวัฒนธรรมนับถือผี

หรือวิญญาณบรรพบุรุษ เช่น ผีปู่ย่า ผีฟ้า ผีเมือง ผีบ้าน ผีเจ้าที่เจ้าทาง ผีประก�า ๖๗๓ และเกิดการผสมผสานกัน

จนกลายเป็นแบบแผนหนึ่งของวัฒนธรรมในสังคมไทย พระพุทธศาสนาจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อของประชาชน

ในสงัคมและความเชือ่นัน้มอียูไ่ม่น้อยทีเ่กีย่วกบัไสยศาสตร์ผสีางเทวดาและการเข้าทรงด้วย ๖๗๔ กลุม่ชาวไทยกยู

ได้มีความเชื่อและพิธีกรรมหนึ่ง เช่นเดียวกัน นั้นคือ พิธีกรรมแกลมอ ซึ่งในระเบียบพิธีกรรมนั้นจะมี เครื่องที่จ�า

ต้องใช้ในพิธีกรรมหลายอย่าง และแต่ละอย่างล้วนมีความหมาย ค�าสอน คติ ความเชื่อ และศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเครื่อง

ที่จ�าต้องและเฉพาะการประกอบพิธีกรรม เพื่อการสื่อสาร เชื่อมต่อในต่างมิติ ที่เรารู้กันนั้นคือ มิติทางวิญญาณ

นัน้เอง คณุค่า ของพธิกีรรมและทีม่าของความเชือ่ลางทอีาจปรากฏอยูใ่นเครือ่งทีใ่ช้ในการประกอบพธิกีรรมทีเ่รา

ต้องมองข้าม หรือสงสัย หรืออาจไม่รู้ความหมายว่า ท�าไม อย่างไร และเพื่ออะไร เป็นต้น การศึกษาท�าการเก็บ

ข้อมูลของผู้วิจัยนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อให้ ผู้ที่จะต้องการต่อยอดความคิดในสิ่งเหล่านี้เพื่อการ

วจิยั ให้เตม็รปูแบบอนัมคีวามส�าคญัยิง่ในภายหน้า เพือ่ให้เราได้เกิดความรู ้ความเข้าอย่างลกึซึง่ทีส่มควรต้องเข้า

ถึงในทุกๆ พิธีกรรมทุกๆ ความเชื่อ อย่างเพียงหาเหตุผลว่าจริงหรือไม่ แต่ ควรมีความเข้าใจว่าท�าไมจึงเกิดความ

เชื่อเช่นนั้นเพราะอะไร และท�าไม เสียงมากกว่าที่ว่า เชื่อหรือไม่ เพราะถ้าเป็นค�าตอบเช่นนี้ผู้วิจัย เห็นตามทัศนะ

ของตนว่า ไม่ใช้นักวิจัยแน่นอน

วัฒนธรรมชาวไทยกูย
 ความเชื่อในด้านวัฒนธรรมในพิธีกรรมและประเพณีของชาวไทยกูย ประกอบด้วย การเกิด การ

แต่งงาน การตาย การขึ้นบ้านใหม่ แกลมอ ความเชื่อเรื่องศาลปู่ตา การท�าบุญในวันส�าคัญทางศาสนา ชาวไท

ยกูยจะมีวัฒนธรรมความเชื่อ ดังนี้

 การเกิด ในสมัยโบราณการเกิดเป็นส่ิงที่น่ากลัวมากเพราะผู้หญิงจะมีบุญมีวาสนาน้ันวัดกันตรงที่ 

คลอดบุตรแต่ละครั้งเพราะชาวไทยกูยมีความเชื่อว่า “การคลอดบุตรเปรียบเสมือนการนั่งเรือข้ามทะเลไม่รู้ว่า 

ขณะทีน่ัง่เรอืข้ามนัน้จะมคีลืน่หรอืพายพุดัเรอืให้ล่มจมน�า้เมือ่ใดหารูไ้ม่นัน้แสดงถึงความตาย มกีารปฏบิตัติน ใน

๖๑๗

 ๖๗๒ ท.ีสี.อ. (ไทย), ๑/๑/๑๑.

 ๖๗๓ วชิาภรณ์ แสงมณ,ี ผใีนวรรณคด.ี (กรงุเทพมหานคร: บรษิทัธรรมสาร. ๒๕๓๖). หน้า ๓๑-๓๒.

 ๖๗๔ วริชั นภิาวรรณ, การเข้าทรงและร่างทรง. (กรงุเทพมหานคร: โอ เอส พริน้ต้ิง เฮาส์. ๒๕๓๓). หน้า ๒๐
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ช่วงการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็น ข้อขะล�า การปฏิบัติตนในแต่ละวัน เช่น ห้ามออกนอกบ้าน ๓ เวลา คือ ตี ห้าเที่ยง

ตรงและหกโมงเย็น ชาวไทยกูยเชื่อว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ผีออกหากิน ถ้าจ�าเป็นจริงๆ ให้แต่งกายด้วย เสื้อผ้าสีด�า

คลมุศรีษะด้วยสดี า เพราะผจีะเข้าใจว่าเป็นพรรคพวกเดยีวกบัผีเอง การไปเยีย่มบ้านสามต้ีองแต่งกายด้วยผ้าซิน่

ไหมเหนบ็เต้าปนูตรงชายพกของผ้าสิน้ซึง่เป็นการป้องกันแท้งลูก หลังกนิข้าวในแต่ละมือ้ต้องสะบดัผ้าถงุไปมาเพือ่

ให้คลอดง่าย บุตรแรกเกิดจะใช้เศษผ้าสิ้นไหมที่เก่าเป็นผ้าอ้อมคลุมตัวทารก เพราะถือว่าเป็นสิริมงคลส�าหรับตัว

ทารกด้วยสมยัก่อนคลอดเองตามธรรมชาต ิเสยีเลอืดมากจ�าเป็นต้องท�าให้ร่างกายอบอุน่โดยการอยูไ่ฟและกนิยา

สมนุไพรโดยเอารากไม้หรอืแก่นไม้มาต้มดืม่เพือ่ให้ร่างกายเกดิความอบอุน่ และการรกัษาพยาบาลบตุรและตวัแม่

เองได้แก่ขณะตั้งครรภ์ในการออกนอกบ้านไปท�างานต้องแต่งกายด้วยชุดด�า ซึ่งเป็นสีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ

 การแต่งงาน เราจะพบว่าการแต่งงานของชาวไทยกูย โดยธรรมชาติชาวไทยกูยไม่นิยมมีสามีภรรยา

สองคนหรือแต่งงานซ�้า ฉะน้ันการจะแต่งงานจึงจ�าเป็นต้องเลือกเนื้อคู่ที่ถูกต้องกับต�าราพร้อมกับในวันแต่งงาน 

จ�าเป็นต้องมีการแต่งกายที่เป็นมงคล ไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าบ่าว เจ้าสาว เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาว พร้อมทั้งญาติในการ

ไปขึ้นบ้านเจ้าบ่าวจะมีพิธีไหว้ผีไหว้บรรพบุรุษ โดยเจ้าสาวจะเตรียม เส้ือผ้าโสร่งหรือผ้าสไบไปไหว้พ่อสามีสามี 

หลังจากนั้นจึงน�าไปไหว้ญาติผู้ใหญ่ เช่น พี่ ป้า น้า อา เป็นต้น ญาติๆ จะรับไหว้และผูกข้อมือพร้อมเงินเป็นค่า

ท�าขวัญลูกสะใภ้หรือหลานสะใภ้เพื่อเป็นสิริมงคล เพราะครั้งหนึ่งในชีวิตคนเราที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก็คือการ

แต่งงานนัน้เอง สรปุความคอืความเชือ่ในงานแต่งงานของชาวไทยกยูจะมคีวามเชือ่และเซ่นไหว้ผบีรรพบรุษุและ

รักเดียวใจเดียว

 การตาย จะมคีวามเช่ือเกีย่วกับการแต่งกายให้กับคนตายโดยใช้ชดุสดี�า ใช้ผ้าคลมุศพด้วยผ้าไหมลาย

ควบ เพราะมคีวามเชือ่ทีว่่าถ้าศพใดมผ้ีาลาย ผ้าควบคลมุศพจะได้ขึน้สวรรค์ การทีจ่ะท�าผ้าควบได้นัน้ชาวไทยกูย 

นยิมให้บตุรสาวคนเลก็เป็นผูข้อผ้าควบเกบ็ไว้ให้พ่อแม่เมือ่ยามแก่เฒ่าหรอืเสียชวีติ บ้านไหนมคีนตายจะมพิีธีเซ่น

ผีเพื่อบอกกล่าวให้ช่วยดูแลวิญญาณผู้ท่ีตายให้อยู่อย่างสุขสบาย ส่วนบุตรหลานจะแต่งกายด้วยชุดสีด าทุกคน

เพราะมีความเชื่อที่ว่าสีด�าเป็นสีท่ีเป็นมงคล มีความม่ันคง ความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นงานศพจึงจ�าเป็นต้องแต่ง

กายด้วยสีด�า

 การขึ้นบ้านใหม่ ชาวไทยกูยจะมีการประกอบพิธีคล้ายกันทั้งนี้เนื่องจากมีบรรพบุรุษมาจากสาย

เลือดเดียวกันส่วนใหญ่เป็นญาติสนิทกัน ในการสร้างบ้านแต่ละหลังจึงมีความส�าคัญยิ่ง ก่อนที่จะมีพิธีปลูกบ้าน

ต้องหาฤกษ์ยามที่ดี มีข้อขะล�า ทั้งนี้ที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งต้องอาศัยอยู่ตลอดชีวิต๖๗๕ เป็นมรดกตกทอดแก่

บุตรหลาน ข้อขะล�าที่ส�าคัญ ได้แก่ ๑) ห้ามท�าบันไดหันหน้าไปทางทิศตะวันตก มีความเชื่อว่า จะท�าให้เจ้าของ

บ้านตกต�่าอาจจะเป็นเบี้ยล่างของคนอื่น ๒) บันไดบั้นจะต้องเป็นเลขคี่ เช่น ๕ ๗ ๙ ห้ามเป็นเลข คู่ เพราะเลข

คู่คือบันไดบ้านของผี ๖๗๖ ๓) การขุดหลุมใส่เสาบ้าน ในหลุมทุกหลุมจะใส่ใบพะเนา เหรียญ ใบเงิน ใบทอง ต้น

บัว ใบคูณ และไม้มงคลอื่นๆ เป็นจ�านวนเลข ๙ เชื่อว่าเป็นเลขมงคล ค�้าคูณก้าวหน้าตลอดไป ๔) เจ้าของบ้าน

ต้องหาอาหารที่ดีให้ช่างสร้างบ้านได้รับประทานจนกว่าจะสร้างบ้านแล้วเสร็จเช่ือว่าเจ้าของบ้านจะได้อยู่ดีมีสุข

ร�่ารวยและอยู่ดีกินดีตลอดไป ๕) ในวันขึ้นบ้านใหม่ห้ามฆ่าหมู เพราะเชื่อว่าหมูมีมันมากท�าให้ลื่น เงินทองจะลื่น

ไหลออก ให้ฆ่าได้เฉพาะสัตว์เล็ก เช่น ไก่ กบ ปลา ส�าหรับเจ้าของบ้าน ญาติ ผู้ใหญ่แขกที่ได้รับเชิญจะต้องแต่ง

๖๑๘

 ๖๗๕ อษุา หม้อทอง, การนบัถอืของกลุ่มชาตพินัธ์ุไทยกยูในประเทศไทยและส่วยในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว, โปรแกรม

วิชาการวจิยัและพฒันาท้องถิน่มหาวิทยาลยัราชภัฏสรุนิทร์, ๒๕๔๗), หน้า ๘๗-๙๐.

 ๖๗๖ อษุา หม้อทอง, การนบัถือของกลุม่ชาตพินัธุไ์ทยกยูในประเทศไทยและส่วยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, (โปรแกรม

วิชาการวจิยัและพฒันาท้องถิน่: มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์, ๒๕๔๗), หน้า ๘๗-๙๐
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

กายให้สุภาพเรียบร้อย สวยงาม ประดับประดาด้วยของมีค่า เช่น เงิน ทอง เสื้อ ผ้า เป็นชุดใหม่หรือเก่าก็ได้แต่

ต้องสะอาดเรียบร้อยโดยเฉพาะเจ้าของบ้านต้องสวยที่สุดเพราะเชื่อว่าเป็นการสิริมงคลเรียกโชคลาภเข้าบ้าน

 พิธีกรรมแกลมอ แกลออ ชาวไทยกูยมีความเชื่อในเรื่องพิธีแกลมอแกลออ เป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับผี

บรรพบุรุษ ชาวไทยกูยมีความเชื่อว่า มอและออ คือผู้ที่ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผีบรรพบุรุษ ทั้งผีบรรพบุรุษที่

เป็นผูห้ญงิและผูช้าย ถ้าผบีรรพบรุษุเป็นผูช้ายมาเข้าร่างออ ถ้าผบีรรพบรุษุเป็นผูห้ญงิมาเข้าร่างมอ ในสายตระกลู

หนึ่งจะมีผู้หญิงในตระกูลนั้นๆ เป็นมออยู่หนึ่งคนซึ่งเป็นการสืบเชื้อสายทางแม่ความเชื่อเรื่องศาลปู่ตา ความเชื่อ

ที่ส�าคัญอีกอย่างของชาวไทยกูย คือ ความเชื่อเรื่องศาลปู่ตา (หยะจั๊ว หรือ ยะจั๊ว) ที่มีรูปปั้นเป็นสัญลักษณ์ ชาว

บ้านจะประกอบพิธีเซ่นไหว้ คือ การเซ่นปู่ตาในเดือน ๓ และเดือน ๖ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขจัดปัดเป่าสิ่ง

ที่ไม่ดีงามทั้งหลายให้พ้นไป ในเดือน ๖ จะเซ่นไหว้ขอฝนให้ถูกต้องตามฤดูกาลในเดือนสามเซ่นไหว้เพื่อขอบคุณ

ปู่ตาที่ดลบันดาลให้ได้ข้าวปลาอาหารพืชผลที่สมบูรณ์ 

 นิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology) เป็นแนวคิดทางมานุษยวิทยาแนวหนึ่งที่สนใจศึกษาการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคมวฒันธรรมโดยเน้นถงึอทิธิพลของสิง่แวดล้อมว่าเป็นตวัก�าหนดกระบวน การทางววิฒันาการ

ทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่ง สจ๊วต (Steward. 1959 : 81-85) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน ได้อธิบายแนวความ

คดิว่า เป็นการศกึษากระบวนการปรบัตวัของ สงัคมภายใต้อทิธพิลของสิง่แวดล้อมแนวคดินีม้องสงัคม ในลกัษณะ

พลวตัหรอืเปลีย่นแปลง อยูต่ลอดเวลา การเปลีย่นแปลงเป็นผลมาจากการปรบัตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม โดยมี

พื้นฐานส�าคัญ คือ เทคโนโลยีการผลิตสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขก�าหนดกระบวนการเปลี่ยนแปลง

และปรับตวัของสงัคมและวฒันธรรม สจ๊วต ๖๗๗ (Steward.) กล่าวว่า นเิวศวทิยา คอืการปรบัตวัเข้าหากนัระหว่าง

สิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ระบบนิเวศวิทยาของสังคมก่อน เพ่ือค้นหาลักษณะเฉพาะของ

สังคมวัฒนธรรม (Socioculture) นั้นๆ และมีความเชื่อต่อไปอีกว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความแตกต่างในการปรับ

ตวัของวฒันธรรม วฒันธรรมทีต่่างกนั ในสิง่แวดล้อมทีเ่หมอืนกนัจะแสดงรปูแบบของการพฒันาการทีเ่หมอืนกนั 

และเขามคีวามเชือ่ว่าในววิฒันาการทางวฒันธรรมแบบหลายสาย (Multilinear) มากกว่าววิฒันาการวฒันธรรม

สายเดียว (Unilinear) ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ี สามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยกูยที่มี

วัฒนธรรมประเพณี มาแต่โบราณ แม้นปัจจุบันอาจมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างก็เพราะ ในสมัยเทคโนโลยี เป็น

ก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อน ให้ได้รับอิทธิพลต่อผู้อาศัยอยู่ในสังคม ชุมชน ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในแอ่งวัฒนธรรม

เดียวกันที่ได้รับอิทธิพลของขอมในอดีต โดยความเชื่อและพิธีกรรมที่มีการผสมผสานเข้ากัน จากพิธีกรรม ความ

เชือ่จะบ่งบอกถงึกระบวนการวิวฒันาการทางสงัคม วฒันธรรมของกลุม่ชนหรอืสงัคมน้ันๆ ได้เป็นอย่างดคีวามเชือ่

พิธีกรรมผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายของความเชื่อและพิธีกรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ต่อไปนี้ ความเชื่อ หมายถึง 

การยอมรบันบัถือในหลกัการอย่างใดอย่างหนึง่หรอืในค าสอนหรอืในบคุคลหรอืการยดึถอืในส่ิงทีเ่ชือ่ว่ามอี�านาจ

เหนือมนุษย์ หรือธรรมชาติของบุคคลกลุ่มชนหรือสังคม เช่น ชาวไทยกูยมีความเชื่อเกี่ยวกับผี ๖๗๘ ความเชื่อใน

ทศันคต ิความคดิ ของร่างทรง ในการทีจ่ะยอมรบัและยดึถอืสิง่ที ่ได้รู ้ได้เห็น โดยไม่ต้องการเหตผุลมาอธบิายและ

ไม่จ�าเป็นว่าสิง่ทีเ่ชือ่นัน้จะมหีลกัฐานหรอืไม่มหีลกัฐาน เป็นการยอมรบัต่อพลงัอ�านาจเหนือธรรมชาตทิีไ่ม่สามารถ

พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง ๖๗๙ โดยนัยยะความเช่ือนั้นอาจมาจาก ส่ิงที่เกิดจากความหวาดกลัวภัยธรรมชาติระ

๖๑๙
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ยะแรกๆ ของมนุษย์ต่อมาก็มีความหวาดกลัวเรื่องวิญญาณของบรรพบุรุษและผู้กล้าหาญในชุมชนของตนที่ล่วง

ลับไปแล้ว เมื่อเกิดความหวาดกลัวในสิ่งเหนือธรรมชาติจึงต้องมีการบวงสรวงเซ่นไหว้บูชาซึ่งความเชื่อเหล่านี้ยัง

ยดึถอือยู ่คือเป็นความเชือ่ดัง่เดมิทีค่นในชมุชนนัน้ยดึถอือยู ่๖๘๐และเป็นส่วนประกอบซ่ึงประชาชนให้ความสนใจ

มาก และพยายามปฏบิตัอิย่างตามอย่างเคร่งครดั พธิกีรรมบางอย่างอาจมลัีกษณะผสมผสานระหว่างศาสนาและ

ไสยศาสตร์หรอืมส่ีวนประกอบของหลายศาสนาผสมกนัทัง้ในด้านความเชือ่และการปฏิบตัหิรอืการประสานความ

เชื่อต่างๆ เข้าด้วยกันจนเกือบจะเป็นเนื้อเดียวกัน ๖๘๑

 พธิกีรรม หมายถึง การบูชา แบบอย่างหรอืแบบแผนต่างๆ ท่ีปฏบิติัในทางศาสนา ๖๘๒ เป็นค�าบญัญตัิ 

ของการประกอบพิธกีารต่างๆ และค�าว่า พธิกีาร (Rite) หมายถงึ พธิตีามประเพณทีางศาสนาหรอืในโอกาสส�าคญั 

พิธีกรรมจะก่ออ�านาจพิเศษขึ้นมาเป็นการเพิ่มพลังและสีสันอ�านาจให้แก่การด�าเนินชีวิต ๖๘๓ เป็นรูปแบบของ

พฤติกรรมหรือการท�าพิธี ๖๘๔ ๑๕ จากการสัมภาษณ์ นายสาน สมัญญา ได้กล่าวว่าคนในตระกูลที่บรรพบุรุษได้

เลือกให้เป็นร่างทรง เพ่ือทีจ่ะมาเข้าทรงในแต่ละปีของฤดกูาล เซ่นไหว้บรรพบรุษุนัน้เองโดยการประกอบพธิกีรรม

เข้าทรงในสายตระกูลน้ีเป็นการเล้ียงดวงวิญญาณบรรพบุรุษตลอดถึงผีบ้านผีเรือน อันเป็นผู้ดูแลครอบครัวที่มี

การเข้าทรงนี้เหตุเพราะคนในสายตระกูลไม่สบายเจ็บป่วยอันหมดทางที่จะรักษาได้ในทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน

เพื่อเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษมาเข้าทรงเพื่อท�านายว่าเป็นอะไร ท�าผิดอะไรมีสิ่งไดที่ต้องแก้ไขและจะรักษา

อย่างไร พิธีกรรม แกลมอ ๖๘๕ ๑๖ ของชาวไทยกูยเป็นพิธีกรรมที่จัดกระท�าขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการรักษาพยาบาลผู้

ป่วยในระดับครอบครัวซึ่งมีการประกอบพิธีกรรมขึ้นสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ

การประกอบพิธีกรรม
 ความเชื่อในพิธีกรรมการแกลมอน้ันเป็นความเชื่อที่ชาวไทยกูยได้รับถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณใน

สงัเกตนัน้ได้มกีารสบืทอดและได้รบันบัถอืปฏบิติักนัมาผูรั้บมานัน้อายกุม็ากเพราะบางท่านได้กล่าวว่านบัถอืตัง้แต่

สาวๆ แม้นปัจจุบันก็ยังปฏิบัติกันอยู่ จากการสัมภาษณ์ นางจันสี ตาทอง ๖๘๖ ได้กล่าวถึงสาเหตุในการประกอบ

พธิกีรรมว่า ในการประกอบพธิกีรรมแกลมอนัน้เป็นการเข้าทรงเพือ่ส่ือกบัวญิญาณของบรรพบรุษุ เทวดา อารกัษ์ 

ที่เราขอความช่วยเหลือ หรือเพื่อการรักษา เพื่อการเสี่ยงทาย เพื่อการท�านายทายทักเพื่อขอความคุ้มครอง ให้

อยูเ่ยน็เป็นสขุ โดยการประกอบพธิกีรรมเข้าทรงในสายตระกลูน้ีเป็นการเลีย้งดวงวญิญาณบรรพบรุุษ (เซ่นไหว้ตาม

พิธีกรรม) ตลอดถึงผีบ้าน ผีเรือน อันเป็นผู้ดูแลครอบครัว (หรือของรักษา) ที่มีการเข้าทรงนี้เหตุเพราะคนในสาย

ตระกลูไม่สบายเจบ็ป่วย อันหมดทางทีจ่ะรกัษาได้ในทางวทิยาศาสตร์ปัจจุบนั เพือ่เชญิดวงวิญญาณบรรพบรุษุมา

เข้าทรง เพื่อท�านาย ธรรมส่อง หรือ ท�าพิธีร�าส่องดูก่อน ว่าเป็นอะไรท�าผิดอะไร มีสิ่งไดที่ต้องแก้ไข และจะรักษา

อย่างไร เป็นต้น การประกอบพีกรรมแกลมอนี้ ชาวไทยกูยจะประกอบกันขึ้นในเดือน ๓ หรือ เดือน ๕ ของทุกปี

๖๒๐
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

บางพื้นที่มีการประกอบพิธีกรรมช่างเช้าและบางพื้นที่จะมีการประกอบพิธีกรรมช่างบ่ายหรือ เย็นซึ่งในการ

ประกอบพิธีกรรมน้ีจะยาวไปจนถึง สว่างอีกวันในแต่ละรอบปีจะเป็นการประกอบพิธีกรรมเช่นนี้ การประกอบ

พิธีกรรมนี้ จะได้อธิบาย ในลักษณะของพิธีแกลมอของชาวไทยกูยถึง ๔ ลักษณะคือ 

 ๑. วาระประจ�าปีก�าหนดเพื่อบูชา การประกอบพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูยนี้เป็นพิธีกรรมที่จัด

ขึ้นเพื่อบูชาครู ของรักษา และดวงวิญญาณบรรพบุรุษในสายตระกูลตามวาระ ๑ ปี ที่ต้องไหว้ครู เป็นต้น 

 ๒. เพื่อท�าสืบทอด พิธีกรรมแกลมอ นี้ เป็นพิธีกรรมหนึ่งเพื่อการสืบทอดทางวัฒนธรรมประเพณ ี

เป็นการสืบทอดโดยรุง่ลกูจะตอ้งรบั มอ และต้องสานตอ่ในพิธกีรรม แทนบรรพบรุษุของตนเอง ถอืได้ว่าเป็นการ

สืบสานวัฒนธรรม โดยพิธีกรรมของกลุ่มชนที่ได้รับการสืบทอดกันมาแต่โบราณสู่รุ่นต่อไป

 ๓. เพื่อการท�านาย พยากรณ์ ในพิธีกรรมแกลมอนี้เป็นพิธีกรรมว่าด้วยการท�านายอีก พิธีกรรมหนึ่ง 

โดยหวัหน้า มอ เป็นผูท้�านายในเหตกุารณ์บางประการ เป็นการอาศยัอ�านาจวญิญาณเข้าสูพ่ธิกีรรมเพือ่การท�านาย

ด้วยประการหนึ่ง

 ๔. เพื่อการรักษาด้วยพิธีกรรม พิธีกรรมแกลมอ เป็นพิธีกรรมแห่งการรักษา เยียวยา ผู้ป่วยด้วย โดย

โรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่หาย อาทิเช่น มีมอมาอยู่ด้วย มีของรักษาและไม่ดูแลปฏิบัติ ผิดผี ถูกคุณไสยศาสตร์ มนต์

ด�าเมื่อมีอาการดังกล่าวจะมีการประกอบพิธีกรรมไสยศาสตร์เพื่อท�าการสืบหา และรักษาเมื่อรู้หนทางเป็นต้น 

เครือ่งท่ีใช้ในการประกอบพธิกีรรม อธบิายสญัลกัษณ์ และความหมายกับความส�าคญัทีใ่ช้ในการประกอบพธิกีรรม 

เกียรส ๖๘๗ (Geertz. 1963 : 6) ได้มีแนวทางการศึกษาในด้านมานุษยวิทยาสัญลักษณ์ (Symbolism) ที่เน้นการ

ตคีวามพฤตกิรรมมนษุย์ซ่ึงพยายามอธบิายพฤตกิรรมมนษุย์ทีแ่สดงออก ทางภาษาและการกระท�า กล่าวคอืความ

คดิของมนษุย์เป็นแนวการท างานโดยธรรมชาตแิละเป็นอสิระจากการกระท�าของร่างกาย มขีบวนการทางระบบ

ความคดิมเีหตผุลในตวัเอง โดยปราศจากการบงการของร่างกาย และระบบความคิดจะเป็นตวับงการการกระท�า

ของคนซึ่งจะแสดงออกได้ ๒ ด้านคือด้านภาษาและด้านการกระท�าซึ่งผู้ที่ต้องการสื่อความคิดของตนให้รับรู้และ

เข้าใจต้องจงใจใส่ความหมาย (Encode) เข้าไปในค�าพดูหรอืการกระท�าของตน และมุง่สือ่ต่อคนทีต่น จงใจให้รบัรู้

ส�าหรับผู้ที่จะเข้าใจความคิดของผู้อื่นได้ต้องสามารถตีความหรือถอดความหมายค�าพูดหรือการกระท�าของผู้นั้น

ได้ (Decode) ผู้สื่อความคิดและผู้รับความคิดจะเข้าใจซึ่งกันและกันได้ต้องรู้กฎวัฒนธรรมเดียวกัน หรืออยู่ใน

สิ่งแวดล้อมแบบเดียวกันส่วนระบบตีความ

 พฤติกรรมคือระบบสัญลักษณ์ (Symbolism) ซึ่งหมายถึงการตีความหมายหลายขั้น ตัวแทนความ

หมายและตัวที่ถูกแทนความหมายอาจไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันมากนักเป็นการแทนความหมายโดยอิสระ ฉะนั้น

ระบบสญัลกัษณ์มาจากกระบวนการท างานของระบบความคิดในใจของมนษุย์ซ่ึงเป็นระบบนามธรรมท่ีลึกซึง้และ

พฤติกรรมทุกๆ ด้านของมนุษย์เป็นระบบสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ที่น�ามาใช้อธิบายเป็นความรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญา 

ที่มีปรัชญาซ่อนเร้นและค�าสอน สามารถเกิดประโยชน์มากมาย การน�ามาเสนอแนวคิดน้ีเพื่อให้รู้ถึง ข้อส�าคัญ 

ความส�าคญั ความหมาย สิง่ทีต้่องน�ามาใช้ในพธีิกรรม แล้วท�าไมจงึมคีวามส�าคญักบัการน�ามาใช้ในพธิกีรรมเช่นนี้ 

อธิบายเชิงความหมาย จากการสัมภาษณ์ ร่วมในพิธีกรรม เข้าสังเกตการณ์พร้อมกับต้องท�าความเข้าใจให้ลึกซึ่ง 

ถึงจิตวิญญาณ ซึ่งผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาในเรื่องนี้มา ไม่ต�่ากว่า ๑๐ ปีและรวมเข้าพิธีกรรมแกลมอ ไม่ต�่ากว่า ๕๐ 

ครั้ง ฉะนั้นที่ว่าท�าไมเขาจึงให้ความส�าคัญมากแล้วน�ามาบูชา ตลอดถึงเข้าสู่พิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ ด้วย ในพิธีกรรม

๖๒๑

 687 Geertz, Clifford. (1963) Agriculturat Involution : the Process of Ecological Change in Indonesia. The Regents of the 

University of California. 6.
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แกลมอของชาวไทยกูยนี้จะน�าเอาเครื่องพิธีกรรมที่ใช้ในพิธีแกลมอของชาวไทยกูยมาเพียง ๑๗ ตัว เพื่อน�าเสนอ

ให้เกิดความเข้า ไว้ดังนี้

 ๑. ช้าง วัฒนธรรมของชาวไทยกูยนับแต่โบราณมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องช้าง ทั้งเลี้ยงช้าง ใช้ช้างเป็น

พาหนะ และการจับช้างมาใช้ในกิจกรรมต่างๆได้ สิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องนับเนื่องมาแต่โบราณ ทุกคนมีความ

เคารพช้าง ถอืได้ว่าช้างเป็นบรรพบรุษุของตนเอง หรอืแทนสัญลักษณ์เป็นส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิด้วย ช้างเป็นสัตว์ส�าคัญ เป็น

สัตว์ใหญ่ และถือว่าช้างเป็นสัญลักษณ์แห่งอ�านาจ วาสนา หรือบารมีเมื่อได้น�ามาครอบครอง หรือได้ครอบครอง 

เป็นต้น ปรากฏในประวตัศิาสตร์มากมายทีเ่กีย่วข้องกบัช้างเผอืก ว่าเป็นสตัว์บารม ีมอี�านาจถ้าได้ครอบครอง ชา

วกยูจงึเป็นทีรู่จ้กัของชาวไทยนบัแต่สมยัอยธุยา เป็นต้น จากการสมัภาษณ์ นางจนัส ีตาทอง ๖๘๘ ได้กล่าวว่า ช้าง

เป็นสตัว์ส�าคญั มบีารมมีากและมอี�านาจ จงึใช้สญัลกัษณ์น�ามาเป็นสญัลกัษณ์เพ่ือสกัการะบชูา และถอืว่าเราชาว

ไทยกยูนบัถอืช้างมาแต่โบราณ อยูก่บัช้าง แม้นบรรพบรุษุ พ่อแม่ ของเรากเ็ป็นคนเลีย้งช้าง ได้อยูไ่ก้กิน เลีย้งปาก

ท้องก็เพราะมีช้าง และช้างท�างานหนักๆ ให้เรา เราจึงน�ามาบูชาคุณนั้นและถือได้ว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ด้วย เมื่อ

บูชาแล้วจะเกิดอ�านาจ วาสนา บารมีชนะคุณไสยศาสตร์ หรือ ภูตผีต่างๆ ได้ สัมภาษณ์นายบุญสา คลังฤทธิ์ ๖๘๙

ท�าไมจงึต้องมรีปูช้างไว้ในพธิกีรรม นัน้ก็เพราะว่า ชาวไทยกยูมช้ีางเป็นบรรพบรุษุ เราจะลมืไม่ได้ในบญุคณุทีช้่าง

ท�ามาหากินและพึ่งพาอาศัยกัน และประการหนึ่งชาวไทยกูยทุกคนน้ีเปรียบเหมือนได้สืบทอดประก�าช้างด้วย 

ความหมายของประก�าช้างนี้ หมายถึง ขวัญ หรืออ�านาจลึกลับที่เป็นของช้างมาอาศัยอยู่ด้วย เป็นขวัญช้างตาม

ค�าเรยีกขานตามความเข้าใจ แต่พอสมยัปัจจบุนันี ้ประก�าช้างตามความเข้าใจนัน้คือ เชอืกทีใ่ช้ส�าหรบัจบัช้างเป็น

เส้นท�าด้วยหนงัควายทีม่คีวามคงทน มคีวามเชือ่ว่า มอี�านาจศกัดิส์ทิธิ ์สามารถให้คณุและโทษได้ เมือ่มปีระก�าช้าง

นั้น จ�าเป็นต้องจัดพิธีกรรมบวงสรวง เซ่นไหว้ ทุกปี สัมภาษณ์นางปริศนา ยุทนะ ๖๙๐

 ๒. ม้า ในสมยัโบราณนัน้การเดนิทางทีไ่ม่มรีถในการเดนิทางไกลนัน้จ�าต้องเดนิทางกับม้าเป็นพาหนะ

ในการเดินทางถือว่าเร็วมากในสมัยโบราณ รบทับจับศึกก็จ�าเป็นต้องใช้ม้าในการเดินทาง ม้าเป็นสัญลักษณ์ของ

การคูค่วรทีอ่ดุมสมบรูณ์ ดัง่ค�าโบราณได้กล่าว่า มช้ีางม้า ไว้ใช้สอยจดัได้ว่าครอบแล้วบรบิรูณ์แล้วถือว่าเป็นคนรวย

มาก ม้าได้ใช้มารวมในการประกอบพิธีกรรมแกลมอ นั้น จากการสัมภาษณ์ นางทองดา คลังฤทธิ์ ๖๙๑ ได้กล่าว

ว่า มีช้างแล้วต้องมีม้า เป็นของคู่กัน ถือว่ามีบุญบารมีมาก แล้วว่าท�าไม จึงต้องน�ามาประกอบเข้าสู่พิธีกรรมด้วย 

ก็ได้ค�าตอบว่า คนไทยกูย ถือแบบนี้มาแต่โบราณ จะท�าพิธีกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับการเล่นมอ หรือแกลมอของชา

วกูยนั้นจ�าต้องมีช้างกับม้าเป็นของคู่กัน เพราะประวัติศาสตร์นานมาของชาวไทยกูยนั้นถือได้ว่ามาพร้อมกับช้าง

ม้า เป็นพาหนะในการท�ากิจการต่างๆจึงถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษที่ชาวไทยกูยนับถือมากที่สุด

 ๓. เส้นประก�า เส้นประก�านั้นท�ามาจากหนังควายที่น�ามาท�าเป็นเชือกมีขนาดยาวมากไว้ส�าหรับจับ

ช้างเพือ่น�ามาฝึกหดัเพือ่ใช้งาน เส้นประก�านีม้คีวามส�าคญัเมือ่น�าไปจบัช้างนัน้จะมกีารประกอบพธิกีรรมเซ่นไหว้ 

ด้วย เหล้าขาว ดอกไม้ ๑ คู่ เทียน ธูป ๑ คู่ ดอกไม้ขาว ๑ คู่ เพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยผ่านเส้นประก�านี้ ด้วย

สญัลักษณ์นีเ้องจงึเป็นทีม่าของความศกัดิส์ทิธิข์องบรรพบรุุษนัน้น�าไปจบัช้างมาได้ เส้นประก�านีจ้งึเป็นดงัเส้นแห่ง

ความศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อว่า สามารถติดต่อ สื่อสารกับ ครู หรือ บรรพบุรุษของตนเอง จากการสัมภาษณ์ นาง

ปริศนา ยุทธนะ ๖๙๒ ได้กล่าวว่าเส้นประก�านี้เป็นที่สถิตของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ โบราณใช้เชือกนี้ไปจับช้างมีการ

๖๒๒

 ๖๘๘ สมัภาษณ์ นางปริศนา ยทุธนะ, ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙.
 ๖๘๙ สมัภาษณ์ นายบุญสา คลงัฤทธิ,์ ๒ มกราคม ๒๕๕๙.
 ๖๙๐ สมัภาษณ์ นางปริศนา ยทุนะ, ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙.
 ๖๙๑ สมัภาษณ์ นางทองดา คลงัฤทธิ,์ ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๙.
 ๖๙๒ สมัภาษณ์ นางปริศนา ยทุธนะ,๑๒ เมษายน ๒๕๕๙.
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ร่ายมนต์เพื่อจับช้าง เหตุใดจึงใช้เส้นประก�านี้เพื่อน�ามาประกอบพิธีกรรมแกลมอ เพราะสัญลักษณ์ที่มาของเส้น

ประก�านั้นมีการสืบเนืองมาจากบรรพบุรุษของชาวไทยกูยที่รับสืบทอดพิธีกรรมแกลมอนี้ เป็นผู้เคยจับช้าง และ

มีช้างเป็นพาหนะ เป็นต้น

 ๔. ชดุสวมใส่ชาวไทยกยูมชีดุประจ�ากลุม่ของตนเองมลีกัษณะเป็นการตดัเพือ่สวมใส่ในการท�างานปกติ 

ในการเข้าสังคม ในการไปหาญาติผู้ใหญ่ หรือ การสวมใส่เพื่อเข้าสู่พืธีกรรม แกลมอของชาวไทยกูยนั้น เป็นการ

ตัดชุดด้วยผ้าไหม โดยส่วนมากชายจะเป็นเสื้อแขนยาว ยอมด้วยมะเกลือให้เป็นสีด�า แล้วใส่โสร่งมัดเอวด้วยผ้า

ขาวม้า ผู้หญิงจะเป็นเสื้อแขนยาว หรือสั้น ใส่ผ้าถุงที่เป็นสีเขียวแก่ หรือ เขียมอมน�้าตาล ปลายของผ้าถุงจะเย็บ

ด้วยลวดลายทีส่วยงาม เป็นชดุทีใ่ช้ส�าหรบัเข้าสูพ่ธีิกรรมส�าคญั หรอื การตอนรบัญาตผิูใ้หญ่ หรอืงานทางสงัคมของ

ชาวไทยกูย พิธีกรรมแกลมอนี้ก็จัดได้ว่าเป็นพิธีกรรมที่ชาวไทยกูยให้ความส�าคัญ ซึ่งในแต่ละปีจะมีพิธีกรรมแกล

มอ เพือ่การไหว้คร ูและบรรพบรุษุของตนเองด้วย ชดุในการสวมใส่นีจ้ะถกูน�าเข้าเพราะถอืว่าเป็นชดุชาวกยูทีถ่อื

กนัมาแต่โบราณ และเป็นชดุทีด่แีละงดงามในวัฒนธรรมกยูด้วย ซึง่สญัลกัษณ์การแต่งกายเพือ่เข้าสูพ่ธิกีรรมแกล

มอของชาวไทยกูยจัดได้ว่าเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่ส�าคัญของชาวไทยกูยท่ีได้น�าการแต่งกายนี้เข้าในพิธีกรรม

แกลมอ เป็นอัตลักษณ์เฉพาะชาวไทยกูย

 ๕. สีด�า การแต่งกายเพื่อการเข้าสู่พิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูยนี้ปรากฏการแต่งกายนั้นเป็นสี

ด�า หรือ หรือสีเมล็ดมะขาม (น�้าตาลแก่) ชาวไทยกูยถือว่าเป็นสีที่เป็นมงคล มีอ�านาจ และสามารถสื่อกับมิติ

ทางวิญญาณได้ และปลอดภัยจากคุณไสยศาสตร์ หรือ ภูตผีปีศาจ ด้วย สีด�าถือว่าเป็นสีมงคล และความอุดม

สมบรูณ์ จากการสมัภาษณ์กลุม่ชาวไทยกยูบ้านหนองดมุ ต�าบลศรสีขุ อ�าเภอ ส�าโรงทาบ จงัหวัดสรุนิทร์ ว่าท�าไม

จงึต้องแต่งกายด้วยชดุด�าด้วย จากการกล่าวมานีไ้ด้รบัค�าตอบว่า ชาวไทยกยูนีจ้ะเป็นกลุม่ชนทีน่บัถอืบรรพบรุษุ

ของตนเองมาก ไม่ว่ารู้ หรือไม่ก็ตามว่าท่านเป็นใคร อยู่ที่ไหน แต่ การนับถือนี้มีมาแต่เดิมโบราณแล้ว พ่อแม่พา

นับถือ และการนับถือนี้ก็ท�าให้เราอยู่เย็นเป็นสุข การที่ต้องใส่สีด�านั้นก็เพื่อการสื่อสาร เชื่อมต่อดวงวิญญาณของ

ผีบรรพบุรุษ สีด�านี้จึงเป็นสื่อกลางระหว่าง ภพวิญญาณและภพมนุษย์ที่ต้องการสื่อสารถึงด้วยนั้นเอง 

 ๖. สะใบพาดบ่า ไม่ว่าชาวไทยกูยจะออกนอกบ้านไปสนทนา เจรจาติดต่อ หรือ การเดินทางไกล 

หรือแม้นแต่การต้อนรับ การท�าบุญ เป็นการแสดงออกมาทางกายภาพที่ชาวไทยกูยจะแสดงออกมาด้วยการ

พาดบ่าด้วยสะใบ ชาวไทยกูยถือว่า เป็นการให้เกียรติ แก่คนที่ติดต่อ งานทางสังคม งานส�าคัญ กับการตอนรับ 

หรือการท�าบุญ และพิธีกรรมที่เป็นมงคลต่างๆ สะใบได้น�ามาเข้าสู่พิธีกรรมแกลมอ เพื่อบูชาบรรพบุรุษ หรือเป็น

พิธกีรรมไหว้คร ูสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ทีต่นให้การนบัถอื การเข้าในพธิกีรรมแกลมอชาวไทยกูยนัน้จะต้องมผ้ีาสะใบพาดบ่า 

เป็นสัญลักษณ์ สื่อแสดงว่าตนให้ความเคารพบูชา ต่อพิธีกรรม และต่อดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ด้วยเป็นการ

แสดงออกมาทางการแต่งกายอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยกูยที่กระท�ามาแต่โบราณกาล

 ๗. ขัน (เข้าทรง) ขันเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมส�าคัญคือ การแกลมอ เป็นพิธีกรรมเพื่อเชื่อมต่อสื่อสาร 

วญิญาณทีจ่�าเป็นจะต้องมพีาชนะบางอย่างเพือ่เป็นตวัเชือ่มต่อ และแสดงว่าตนเองมคีวามพร้อมทีจ่ะเชือ้เชญิดวง

วิญญาณให้เข้ามาในร่างกายของตนเอง สัญลักษณ์การแสดงออกมานี้ ประกอบด้วย การยกขันครูคารวะ การน�า

ดอกไม้ เทียน ข้าวสาร เพื่อบูชาเชื้อเชิญดวงวิญญาณ การจุดเทียนให้สว่างเพื่อสื่อว่า ผู้ต้องการเชื่อมต่อนี้มีความ

พร้อมแล้ว และการจดุเทยีนเพือ่ให้เกดิแสงสว่างนีแ้สดงถงึ ประตแูห่งวญิญาณได้เปิดออกแล้ว ถ้าจะตคีวามไปใน

ความหมายทางพระพุทธศาสนานั้น ขันนี้ อาจ หมายถึง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็น ขัน ๕ ที่ท�าให้

วิญญาณนั้นสามารถครองได้ เมื่อแตกดับ ก็เหลือเพียง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เท่านั้น ส่วนรูปนั้นได้แตก

๖๒๓
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สลายไป ถ้าจะอธิบายในส่วนนี้ อาจเข้าใจได้ว่า วิญญาณไม่มีรูปกาย แต่มี เวทนา (ความรู้สึก) สัญญา (ความจ�าได้

หมายรู้) สังขาร (การปรุงแต่ง) วิญญาณ (การสัมผัสได้) ในพิธีกรรมแกลมอนี้ก็จ�าเป็นต้องมีรูปบ้างอย่างที่จะต้อง

แสดงออกมาเพื่อการรับรู้ว่า เป็นรูปบางอย่าง อาทิเช่น ขัน ที่ท�าการเชื่อต่อวิญญาณนี้ เป็นรูปที่ประกอบด้วย ขัน 

(ส่วนประกอบ) ดอกไม้ (การบูชา) ข้าวสาร (ชีวิตการเกิดของชีวิต) เทียนที่จุด ให้เกิดความสว่าง (ความสว่างได้

เกิดขึ้นแล้ว) ส่วนเหลา่นีเ้ป็นเครือ่งประกอบทีน่า่จะเป็นขันเพือ่การเข้าทรงทีส่ามารถใหด้วงวิญญาณนัน้สามารถ

เข้ามาในสังขารของคนทรงได้ ขันจึงเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่ชาวไทยกูยได้น�ามาประกอบเข้าในพิธีแกลมอด้วย

 ๘. ดอกไม้ ๑ คู ่ดอกไม้ทีน่�ามาเพือ่การประกอบพธิกีรรมแกลมอนี ้จะม ี๒ ลกัษณะคอื ดอกไม้จ�านวน 

๑ คู่ นี้แสดงสัญลักษณ์ถึงการเคารพ นับถือ และเป็นการบอกกล่าวให้รับรู้ จากการสัมภาษณ์ นายบุญสา คลัง

ฤทธิ์ ๖๙๓ ได้กล่าวถึงบทบาทความส�าคัญตามความเชื่อของชาวไทยกูยที่ได้ให้ความหมาย นั้น ดอกไม้ ๑ คู่นี้ คือ 

การบอกกล่าวให้รบัรู ้แจ้งให้ทราบ อาทเิช่น เมือ่ชาวไทยกยูจะประกอบพธิกีรรมใดๆ กต็ามจะน�าดอกไม้ ๑ คู ่ธปู 

๑ คู่ เทียนขาว ๑ คู่ จุดแล้วบอกกล่าวเจ้าแม่ธรณี เจ้าที่ เจ้าทาง และดวงวิญญาณทั้งหลายให้รับทราบ เป็นต้น 

แล้วการน�าดอกไม้ ๑ คู่ ธูป ๑ คู่ เทียน ๑ คู่ ไปบอกตามบ้านเรือนนั้น หมายถึง การบอกงานมงคล อาทิเช่น งาน

แต่ง งานขึ้นบ้านใหม่ หรือผูกแขน เป็นต้น เป็นสื่อบอกว่าเชิญ บอกกล่าวให้ไปร่วมงานด้วย

 ๙. ข้าวสาร การน�าข้าวสารมาประกอบในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ จากการสัมภาษณ์นางสี สระแก้ว ๖๙๔ 

ได้กล่าวว่า ข้าวสารนี้ถือว่าเป็นความมั่งมี อุดมสมบูรณ์ และข้าวถือถือว่ามีความเป็นอยู่ที่ขาดข้าวไม่ได้ และข้าว

นี้ก็มีวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิ สถิตอยู่ น้ันคือ พระแม่โพสพ มีขวัญของพระแม่ท่านสถิตอยู่ ฉะนั้นข้าวจึงสามารถน�า

มาร่วมในพิธีกรรมต่างๆได้ เช่น เรียกขวัญผู้ป่วย บายศรีที่ต้องมีข้าว เซ่นไหว้ผี หรือวิญญาณบรรพบุรุษที่ต้องมี

ข้าว แต่งงานที่ต้องมีข้าวโปรย ข้าวตอกแตกที่ต้องโปรยในงานศพ เป็นต้น ข้าวมีบทบาทส�าคัญในพิธีกรรมต่างๆ 

ข้าวสารทีน่�ามาประกอบในพธิกีรรมแกลมอ นีเ้พือ่ให้เป็นของมงคล เพราะท่านเลีย้งมนษุย์และสิง่มชีวีติทัง้หลาย 

ฉะนั้นจึงถือข้าวในงานส�าคัญต่าง

 ๑๐. จุดตะเกียง ในสมัยก่อนประมาณ ๒๐ ปี ก่อนชาวไทยกูยเมื่อท�าพิธีแกลมอน้ันมักจะจุด

ตะเกียงหรือคบเพลิงเพื่อให้เกิดความสว่างในบริเวณพิธีกรรม การจุดตะเกียงในพิธีกรรมแกลมอนี้ มีความ

เชื่อว่าเป็นการจัดบูชาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเพราะแสงสว่างนี้ท่านจะได้รับรู้การกระท�าของเราว่าเราก�าลังท�าอะไรอยู่ 

โดยผ่านดวงตาคือตะเกียงที่จุดนี้ แต่ในสมัยปัจจุบันนี้มักนิยมเป็นเทียนแล้วและมีการจุดธูปเพื่อการบูชาด้วย 

จาการสัมภาษณ์นางปริศนา ยุทนะ ๖๙๕ ได้กล่าวว่าการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิน้ีจ�าต้องมีการจุดเทียนไว้ในขัน หรือ 

บริเวณพิธีกรรม เหล่านี้แสดงถึงการบูชา และไฟนั้น ก็เหมือนแสงสว่างน�าทางดวงวิญญาณให้มาตามค�าเรียก

ร้องได้ ด้วยการจุดเทียน หรือตะเกียงนี้เอง เป็นสัญลักษณ์ที่ได้น�ามาเข้าสู่พิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูยที่

ปฏิบัติตามกันมาจนถึงปัจจุบันนี้

 ๑๑. แคน เป็นเครือ่งดนตรหีนึง่ทีใ่ช้การเป่าลมจากช่องปาก ท�าให้เกดิเสียง ทีม่คีวามไพเราะตามเสียง

การกดตามตัวโน๊ต ชาวไทยกูยมีแคนเป็นเครื่องดนตรีมีการใช้แคนมาแต่โบราณ และแคนนี้เองเป็นดนตรีส�าคัญ

ในการประกอบพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูย ที่น�ามาใช้ในพิธีกรรม เสียงแคนสามารถเป็นตัวดึงดูดจิตใจของ

คนให้เกิดการคล้อยตามจังหวะ หรือ ร่วมพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่จ�าเป็นต้องใช้ดนตรีเป็นตัวก�าหนด และมีบทบาท

ในพิธีกรรมแกลมอมาก 

๖๒๔

 ๖๙๓ สมัภาษณ์ นายบญุสา คลงัฤทธิ,์ ๒ มกราคม ๒๕๖๐.
 ๖๙๔ สมัภาษณ์ นางส ีสระแก้ว,๒ มกราคม ๒๕๖๐.

 ๖๙๕ สมัภาษณ์ นางปริศนา ยทุนะ , ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan ๖๒๕

 ๑๒. โทน เป็นเครื่องดนตรีหนึ่งที่ใช้การตีท�าให้เกิดเสียง ร่วมกับเสียงแคน ที่ ชาวไทยกูยมีโทนเป็น

เครื่องดนตรี มีการใช้โทนมาแต่โบราณ และโทนนี้เองเป็นดนตรีส�าคัญในการประกอบพิธีกรรมแกลมอของชาว

ไทยกูย ที่น�ามาใช้ในพิธีกรรม เสียงแคน กับโทนสามารถเป็นตัวดึงดูดจิตใจของคนให้เกิดการคล้อยตามจังหวะ 

หรือ ร่วมพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่จ�าเป็นต้องใช้ดนตรีเป็นตัวก�าหนด และมีบทบาทในพิธีกรรมแกลมอมาก 

 ๑๓. เหล้าขาว เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญในการน�ามาเข้าสู่พิธีกรรม อาทิเช่น การเซ่นไหว้ บอกกล่าว 

เจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา หรือ เจ้าแม่ธรณี ดวงวิญญาณต่างๆ ชาวไทยกูยถือว่าเหล่ามีความส�าคัญมากในการ

บอกกล่าวในพิธีกรรม มีการกล่าวว่า เทเหล้าบอกกล่าวให้ท่านเหล่านั้นรับรู้ด้วย เหล้าถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญในการ

ตอนรับ เลี้ยง หรืองานส�าคัญที่ขาดเหล้าไม่ได้ ชาวไทยกูยจะถือว่าเหล้านี้ถ้าเทเหล้าบอกกล่าว วิญญาณท่านจะ

รับรู้ได้เร็ว และใช้เป็นเครื่องเซ่นไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษด้าย เหล้าจึงมีบทบาทส�าคัญที่ต้องน�ามาเข้าใน

พธิกีรรมแกลมอ สญัลกัษณ์นีอ้าจเป็นการถือมาแบบเดยีวกนั เป็นวฒันธรรมทีใ่ห้การยอมรบั และยงัรกัษาไว้และ

จ�าต้องมีในบริบทงานส�าคัญอื่นๆ ด้วย

 ๑๔. เงิน ๑๒ บาท เงินเป็นของที่มีค่าในตัว เป็นเป็นสื่อการแลกเปลี่ยนสิ่งของ เงินเป็นตัวการส�าคัญ

ที่มีอิทธิพลบทบาทหน้าที่ในตัวของมันเอง เงินเป็นของมีค่า มีราคา การกระท�าส่ิงใดถ้าหากปราศจากเงินแล้ว

ยอมไม่ประสบผลเท่าที่ควร เมื่อมีเงินท�าทุกอย่างก็สะดวกสบาย การก�าหนดเงินไว้เป็นทั้งเครื่องบูชาตามโบราณ 

แล้ว ยงัเป็นสือ่กลางทีต้่องเกีย่วข้องกบัการจดัตัง้พธิกีรรมด้วย ท�าทุกอย่างนัน้ต้องมคีรู จะต้องยกคร ูและค่าครนูี้

เองที่จ�าเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องยกครู เงิน ๑๒ บาท ที่ใช้ในการยกครูในพิธีกรรมแกลมอนี้เป็นค่าครูหนึ่งที่จะต้อง

ยกครูเพื่อให้เกิดความเป็นมงคล ท าทุกอย่างน้ีต้องมีครู ในพิธีกรรมแกลมอคนปัจจุบันจะรู่ไม่ได้เลยถ้าครูบา 

อาจารย์ หรือบรรพบุรุษไม่ได้สอนสั่งไว้ แล้วพาท�า เราได้เรียนรู้ จดจ�า ตามบรรพบรรพบุรุษ หรือครูผู้สอนให้เรา

ท�าเป็น ฉะนั้นการยกครูมาขณะท�าพิธีกรรมแกลมอนี้ก็จะต้องมีเช่นกัน ในสมัยแรกเริ่มนั้น จะเป็นเงิน ๖ สลึง ต่อ

มาเปลี่ยนใช้ค่าครูตามยุคสมัย คือ ๒ บาท แล้วเปลี่ยนมาเป็น ๖ บาท และ ๑๒ บาท มีการเปลี่ยนค่าครูตามยุค

สมัยที่ใช้และการก�าหนดขึ้นของครูบาอาจารย์ แต่โดยส่วนมากจะเป็นการตั้งครู โดยเลขคู่ เช่น ๖ สลึง ๒ บาท 

๖ บาท ๑๒บาท ๒๔ บาท ๓๒ บาท เป็นต้น เงินลักษณะเช่นนี้ใช้เพื่อประกอบการยกครูตามครูบาอาจารย์แต่ละ

ท่านนั้นได้ก�าหนดขึ้นมา เป็นต้น

 ๑๕. ดาบ ดาบเป็นอาวุธทีค่นสมยัโบราณจ�าต้องมเีพือ่ป้องกนัตวั ดาบมบีทบาททีส่�าคัญมากในกลุม่ที่

จะต้องเดนิป่า ดาบเป็นอาวธุทีใ่ช้เพือ่ป้องกนัตวั ดาบเป็นอาวธุเพือ่การสูร้บ ดาบเป็นอาวธุทีใ่ช้ปราบภูตผปีีศาจทีจ่ะ

ต้องประกอบด้วยมนต์ หรอือาคมขลงัลงสูด่าบ ทีใ่ช้ปราบทัง้ภตูผปีีศาจ และคณุไสยศาสตร์ ด้วย ในพธิกีรรมแกล

มอทีเ่หน็การน�าดาบมาใช้ในพธิกีรรม มอียู ่๒ ลกัษณะทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ คอื ดาบ อาจเป็นส่วนหนึง่ของบรรพบรุษุที่

ได้ใช้ในการต่อสู ่รบ ทีเ่คยีงคูก่บัช้างม้า ในสมัยก่อน ทีน่�ามาประกอบพธิกีรรมแกลมอของชาวไทยกยูนีอ้าจเพราะ

เป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษของตนเอง และ ดาบนี้ชาวไทยกูยมีความเชื่อถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบด้วย

อาคม มนต์ ที่ใช้ปลุกเสกดาบเพื่อขจัดวิญญาณชั่วร้าย หรือไสยศาสตร์มนต์ด�า ให้หมดฤทธิ์ ดังนั้น ดาบจึงเป็น

ของส�าคัญทีบ่รรพบรุษุได้ใช้มาแต่อดตี และเป็นวตัถทุีเ่ชือ่ว่าถ้าสวดมนต์ก�ากับลงดาบแล้วสามารถปราบอาถรรพ์

ต่างๆ ได้ 
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 ๑๖. ธนู เป็นอาวุธในสมัยโบราณที่บรรพบุรุษคนสมัยก่อนได้ใช้ธนูเป็นอาวุธส�าคัญ ในพิธีกรรมแกล

มอที่ชาวไทยกูยได้มาน�ามาใช้ในการประกอบพิธีกรรมนี้ ๖๙๖ จากการสัมภาษณ์ นางทองดา คลังฤทธิ์ ได้กล่าว

ว่า ธนูนี้คนสมัยโบราณเขาใช้กันมา เมื่อมีการประกอบพิธีกรรมขึ้น คือ การแกลมอ ของชาวไทยกูยนี้ จะถือมาก 

ถือว่าเป็นของส�าคัญ ที่บรรพบุรุษได้ใช้มาแต่โบราณ ไม่มีไม่ได้ จะผิดครูทันที่ เมื่อดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเขา

มานั้นบางคนก็ถามหา ดาบ หาม้า หาช้าง หาธนูและคันสร ถ้าหาเสื้อผ้าต่างๆ ที่ตนเองเคยใช้มาแต่ก่อนเก่าธนู

นี้ต้องมีประจ�าไว้เมื่อประกอบพิธีกรรมแกลมอ จากการสัมภาษณ์นางมะลิ โพธิ์เงิน ๖๙๗ ได้กล่าวว่า ในพิธีกรรม

แกลมอนั้นจะมีการร�ารอบโรงพิธีกรรมซึ่งวิญญาณบรรพบุรุษที่มาเข้านั้นจะมีการร�ารอบโรงพิธีกรรม มีการร�ายิง

นกตกปลา ร�าช้าง ร�าม้า ร�าแห่บายศรี ซึ่งเป็นพิธีกรรมส�าคัญที่มีในพิธีกรรมด้วย สัญลักษณ์นี้เป็นอัตลักษณ์ของ

ชาวไทยกูยที่มีการร�ารอบโรงพิธีกรรม เช่น การร�าช้าง ม้า ร�าดาบป้องกันคุณไสยศาสตร์ และภูตผี และร�ายิงนก

ตกปลา ด้วย 

 ๑๗. ไข่ไก่ เป็นสิง่ทีน่�ามาเกีย่วข้องกบัพธีิกรรมแกลมอของชาวไทยกยู ถอืว่าเป็นวตัถทุีส่ามารถท�านาย

โรค หรอื การท�านายบางอย่างทีอ่ยูบ่นเนือ้ในของไข่ไก่ได้ ตามความเช่ือของชาวไทยนัน้ มคีวามเชือ่ในเรือ่งไข่ไก่อยู่

หลายประการ จากการสัมภาษณ์อาจารย์ที่เรียนคาถา อาคม มาจากประเทศกัมพูชา (เขมร) ได้กล่าวว่า ไข่นี้เป็น

สิ่งที่สามารถท�านายได้ ที่เราน�าไข่ไก่มาท�านาย ตามครูบาอาจารย์สมัยก่อนนั้น ถือ ว่า ไข่ไก่ เป็นของที่ตัดกัน (ไม่

ถกูกัน) กับสิง่เร้นลบั ไสยศาสตร์ต่างๆ ไข่ไก่นัน้จะรบัแทน และเป็นสญัลกัษณ์ทีอ่อกมาตมรปูทรงต่างๆ ทีส่ามารถ

บ่งบอกถงึ สิง่ทีซ่่อนเร้นอยูใ่นเนือ้ไข่ไก่ได้เป็นอย่างด ีไข่ไก่ถูกน�ามาใช้ในพธิกีรรม แก้คณุไสย มนต์ด�า ถอดของ โดน

คุณไสยกระท�ามา นี้คือความพิเศษของไข่ไก่ ๖๙๘ จากการสัมภาษณ์นางจันสี ตาทอง ได้กล่าว่า ท�าไม จึงต้องน�า

ไข่ไก่มาอยู่ในพิธีกรรมแกลมอ ครูเองก็ไม่รู้นะ บรรพบุรุษพาท�าก็ท�าตามไม่เคยถามหรอก แต่ ปู่ย่า ตายายนั้นได้

บอกมาว่า ไข่ที่ล้อมด้วยข้าวเปลือกนี้ เปรียบเหมือนโลก หรือ ที่ๆของเราอยู่อาศัย มันไม่ไกลจากที่บรรพบุรุษเรา

อยู่ มันใกล้กัน เพียงแต่เรามองไม่เห็น แต่ใจ หรือ จิตนี้มันสื่อกันได้ ไข่ที่น�าเข้ามาในพิธีกรรมมันก็เหมือนกับเป็น

ของศักดิ์สิทธิ์ที่เราถือกัน แต่แปลกอยู่ที่ว่าถ้าไม่มีการน�าไข่มาล้อมด้วยเมล็ดข้าวนี้ ถือว่ามันไม่ครบตามโบราณที่

ท�ามาเลย แต่ถามคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ค่อยรู้ว่าแปลว่าอะไร รู้แต่เป็นของส�าคัญที่ต้องมีในพิธีกรรมก็เท่านั้นเองเมื่อ

การน�าไข่ไก่เข้ามาในพิธีกรรมก็รู้เพียงว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าจะตีว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกมาว่าหมายถึง

อะไร นั้นต้องตามหาค�าตอบอีกมากอยู่ แต่ที่ผู้วิจัยได้รับทราบว่ามานั้น หมายถึง โลกและจักรวาลที่มิติต่างๆอยู่

ใกล้กัน เมื่อสื่อสารถึงบางสิ่งยอมง่ายดายประดุจดังว่าอยู่ใกล้กัน เพราะสัญลักษณ์ของไข่ไก่นั้น มีหลายชั้นกว่า

จะถึงจุดศูนย์กลาง การล้อมด้วยข้าวเปลือก คือ การก�าเนิดสรรพชีวิตต่างๆ ที่งอกงาม อุดมสมบูรณ์ ดังว่าสิ่งทั้ง

หลาย หมายถึงสิ่งเดียวกัน ใกล้กัน ไม่ได้ห่างกันไปไหนไกลเมื่ออยากเจอยอมได้เจอ เป็นต้น 

 ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทยกูยนี้เมื่อท�าการศึกษาลงไปลึกเท่าไหร่นั้น เราจะรับรู้ได้ถึง 

ประวตัศิาสตร์ของชาวไทยกยูได้ว่ามคีวามเป็นมาอย่างไร เราสามารถรูไ้ด้ด้วยพธิกีรรมแกลมอว่า ในสมยับรรพบรุษุ

นั้นมีความเกี่ยวข้องกับ ช้าง ม้า และการด�ารงอยู่ของคนในยุคสมัยก่อนนั้น จะต้องประกอบด้วย ดาบ ธนูคัน

ธนู ตลอดจน การเรียนไสยศาสตร์ มนต์ อาคม ที่จะต้องมีและต้องเรียนไว้เพื่อป้องกันตัว ประวัติศาสตร์เหล่านี้

สามารถบอกได้โดยผ่านพิธีกรรมเฉพาะกลุ่มที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ คือ ความจ�าเพาะที่ชาวไทยกูยได้ด�ารงอยู่จาก

อดีตสู่ปัจจุบันนี้ด้วยการศึกษาจากพิธีกรรม เพราะพิธีกรรมนั้นได้บอกความรู้ในมิติต่างๆ ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

 ๖๙๖ สมัภาษณ์ นางทองดา คลงัฤทธิ,์ ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๙
 ๖๙๗ สมัภาษณ์ นางมะล ิโพธิเ์งนิ, ๖ เมษายน ๒๕๕๙
 ๖๙๘ สมัภาษณ์ นางจันส ีตาทอง, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan ๖๒๗

 ในด้านทางวฒันธรรมประเพณขีองชาไทยกยูนัน้เราศึกษาได้จากพธิกีรรมแกลมมอนีไ้ด้ จากการ แต่ง

ตัวในพิธีกรรม การใช้ภาษา ความเชื่อ พิธีกรรม จารีต ข้อขะล�า (ข้อที่ต้องปฏิบัติ) จะปรากฏในพิธีกรรมแกลมอ

ของชาวไทยกูยได้เป็นอย่างดีเช่นกันการสืบต่อทางพิธีกรรมในพิธีกรรมแกลมอน้ี เป็นการสืบทอดมาแต่โบราณ 

เป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ท่ีเป็นแบบเฉพาะของชาวไทยกูยที่เราได้ชัดนั้นคือ ความเป็นไปเป็นมา ความส�าคัญ 

ปรากฏการณ์ การใช้ชีวิต การกิน การอยู่ ภาษา เครื่องใช้ สิ่งเหล่านี้เป็นการผ่านความรู้โดยการสืบทอดทาง

พิธีกรรมความเชื่อของชาวไทยกูยทั้งสิ้น

 ความศักดิ์สิทธิ์ พิธีแกลมอเป็นพิธีศักดิ์สิทธ์ิของชาวไทยกูย มีการสืบทอดกันมาแต่อดีตจากรุ่นสู่รุ่น 

เพราะมีความเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์จึงยังปรากฏอยู่ และยังปฏิบัติตามสายที่นับถืออยู่ในปัจจุบันน้ี โดยเฉพาะชาวไท

ยกูยให้การนับถือมาก ถ้าไม่ท�า หรือจัดพิธีกรรมจะเกิดโทษภัยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอน ด้วยฐานคตินี้จึงให้

ความเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีแกลมอในชาวไทยกูย

สรุป 
 พิธีกรรมแกลมอเป็นความเชื่อและพิธีกรรมที่ชาวไทยกูยนับถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ ได้มีการ

สืบทอดและได้รับนับถือปฏิบัติกันมาผู้รับมา สาเหตุในการประกอบพิธีกรรม แกลมอนั้นเป็นการเข้าทรงเพื่อ

สื่อกับวิญญาณของบรรพบุรุษ เทวดา อารักษ์ เพื่อการรักษา เพื่อการเสี่ยงทาย เพื่อการท�านายทายทักเพื่อขอ

ความคุ้มครอง ให้อยู่เย็นเป็นสุข โดยการประกอบพิธีกรรมเข้าทรงในสายตระกูลนี้เป็นการเลี้ยงดวงวิญญาณ

บรรพบุรุษ เซ่นไหว้ตามพิธีกรรม ตลอดถึงผีบ้าน ผีเรือน อันเป็นผู้ดูแลครอบครัว หรือของรักษา ที่มีการเข้าทรง

นีเ้หตเุพราะคนในสายตระกลูไม่สบายเจบ็ป่วย อนัหมดทางทีจ่ะรกัษาได้ในทางวทิยาศาสตร์ปัจจบุนัเพือ่เชญิดวง

วิญญาณบรรพบุรุษมาเข้าทรง เพื่อท�านาย ธรรมส่อง หรือ ท�าพิธีร�าส่องดูก่อน ว่าเป็นอะไรท�าผิดอะไร มีสิ่งไดที่

ต้องแก้ไข และจะรักษาอย่างไร เป็นต้น การประกอบพีกรรมแกลมอนี้ ชาวไทยกูยจะประกอบกันขึ้นในเดือน ๓ 

หรือ เดอืน ๕ ของทกุปี บางพืน้ทีม่กีารประกอบพธิกีรรมช่วงเช้า และบางพืน้ทีจ่ะมีการประกอบพธิกีรรมช่วงบ่าย

หรือ เย็นซ่ึงในการประกอบพิธีกรรมน้ีจะยาวไปจนถึง สว่างอีกวันในแต่ละรอบปีจะเป็นการประกอบพิธีกรรม 

ฉะนั้นสัญลักษณ์เครื่องประกอบพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูยที่มีความส�าคัญ และได้น�าเข้าสู่พิธีกรรมแกลมอ

นี้ที่ได้หยิบยกมานี้มีอยู่ ๑๗ อย่าง ที่มีความส�าคัญในพิธีกรรมแกลมอและใช้ในพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูยที่

จ�าต้องมี สิ่งเหล่านี้ในพิธีกรรมเสมอเมื่อมีการประกอบพิธีกรรม เช่น ช้าง ม้า เส้นประก�า ชุดสวมใส่ สีด�า สไบ

พาดบ่า ขัน ดอกไม้ ๑ คู่ ข้าวสาร ตะเกียง หรือเทียนที่ใช้จุด แคน โทน เหล้าขาว เงิน ๑๒ บาท ดาบ ธนู ไข่ไก่ 

สิง่เหล่านีม้คีวามส�าคญั และบทบาทมากในการประกอบพธีิกรรมแกลมอของชาวไทยกยู ฉะนัน้ระบบสญัลกัษณ์

มาจากกระบวนการท�างานของระบบความคดิในใจของมนษุย์ซึง่เป็นระบบนามธรรมทีล่กึซึง้และพฤตกิรรมทกุๆ 

ด้านของมนุษย์เป็นระบบสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่น�ามาใช้อธิบายเป็นความรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญา ที่มีปรัชญาซ่อน

เร้นและค�าสอน เกิดประโยชน์มากมาย การน�ามาเสนอแนวคิดนี้เพื่อให้รู้ถึง ข้อส�าคัญ ความส�าคัญ ความหมาย 

สิ่งที่ต้องน�ามาใช้ในพิธีกรรม แล้วท�าไมจึงมีความส�าคัญกับการน�ามาใช้ในพิธีกรรมเช่นนี้ อธิบายเชิงความหมาย 

จากการสัมภาษณ์ ร่วมในพิธีกรรม เข้าสังเกตการณ์พร้อมกับต้องท�าความเข้าใจให้ลึกซึ่ง ฉะนั้นที่ว่าท�าไมเขาจึง

ให้ความส�าคัญมากแล้วน�ามาบูชา ตลอดถึงเข้าสู่พิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ ด้วย ในพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูยนี้

จะน�าเอาเครื่องพิธีกรรมที่ใช้ในพิธีแกลมอของชาวไทยกูยมาเพียง ๑๗ อย่าง เพื่อน�าเสนอให้เกิดความเข้าใจและ

พอได้รู้ถึงสิงเหล่านี้ที่ปรากฏในพิธีกรรมของชาวไทยกูยที่ให้ความส�าคัญมากในกลุ่มชนตนเอง
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Improving the Quality of Life Based on Saddhamma 3 

Dr. Raccha Sindhukūt

Assoc. Prof. Dr. Ekkkachat Jarumetheechon

Life quality development
 Life quality development is very important for every person, because it strengthens 

the quality of his own. The quality of life means the value and goodness of humanity and 

society. Life quality development, therefore, is the ideal in national people development.

 

The meaning of life quality 
 The meaning of life quality by text is the good life in various aspects such as the 

educated life, the healthy life, the fully moral equipped life, the social valued and the always 

self-developed life. 

 Life quality development is so important as even The Office of the National Eco-

nomic and Social Development has contained the target of human resource development in 

the vision of the National Social and Economic Development Plan No. 10 (B.E. 2550 - 2554), 

No. 11 (B.E. 2555 - 2559) and No. 12 (2560 - 2564), their themes are as follows :

 The target of human resource development in accordance with the vision of the 

National Social and Economic Development Plan No. 10 (B.E. 2550 - 2554) : Thai people have 

moralities, widely knowledge and follow the change of world wisely. 

 The target of human resource development in accordance with the vision of the 

National Social and Economic Development Plan No. 11 (B.E. 2555 - 2559) : Thai people are 

developed under moralities, lifelong learning, skills of living and perform proper livelihood 

along the period of ages. 

 The target of human resource development in accordance with the vision of the 

National Social and Economic Development Plan No. 12 (B.E. 2560 - 2564) : To create peo-

ple-centered development; to aim at creating life qualities and good health for Thai people, 

to develop people be the complete ones with discipline, wanting to know, having knowledge, 

skills, creative thinking, good attitude, social responsibility and, moral and virtue.

The concept of improving the quality of life
 It was recognized that life is the high valuable; in fact, the individuals always try 

to improve themselves on the aspects of healthy, the appropriate living, the environment 

๖๓๐
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relationship, physical and mental capacity, the safety of life and asset, the success that is the 

desire of mind and moral and virtue which is the highest stage of life.

The 7 basic features of improving the quality of life
 Supas Krueanet (2541, page 8) talked about the 7 basic features of improving the 

quality of life with the comparison that they look like the ready chosen plants which can be 

planted as consciousness in order to create a permanent habit. It is because each of them is 

regarded as the important feature which is to be used for improving the quality of life at all. 

They are as follows :

 1. Creating a psychological stability ( with practicing concentration)

 2. Creating a habit of perseverance (with recollection and invariably practice)

 3. Creating a habit of responsibility (with recollection and invariably practice)

 4. Creating a habit of discipline and honesty (with recollection and invariably practice)

 5. Creating a habit of gratitude, humility (with recollection and invariably practice)

 6. Creating a habit of knowing moderation (with recollection and invariably practice)

 7. Creating a morality to oneself (with recollection and invariably practice).

The tools for development along Buddhist principles
 The Buddhist processes of development have 3 levels as follows :

 1. Theory : The meaning is to study the principle or theory in order to lead to prac-

tice, because the practice without the proper theory is likewise the blind buffalo walks into 

the forest without knowing the source of grass and water, so a person who practices without 

knowing theory gets the most chance to be wrong in a proper practice. Unknowing, therefore, 

makes a person lose time and miss the success that should occur from practice. 

 2. Practice : The meaning is to practice along the theory appeared in text or scripture 

in order to physical and mental resultant, that is to say, physical result causes the soberness 

called Sīla or precepts or physical development which is the basic attribute leading to more 

high morality. 

 3. Attainment : The meaning is to reach the success resulting from practice, to talk 

about Buddhist doctrine its meaning is to attain enlightenment and Nirvana; the extinction of 

the fires of greed, of hatred and ignorance, while to talk about worldly living its meaning is to 

achieve treasures, honor or ascendancy and glory resulting from self conduct on what theory 

or principle studied from the beginning.

 According to the opinions of the Buddhists, there are 3 Buddhist doctrines and 

processes which are the tools of improving the quality of life as follows:
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The doctrines and processes of development

Theory  Practice  Attainment

(Theory  Practicing  Achievement)

 The first level : Theory is to study concepts, theories and ethics forum concerning 

with the development of life quality which were preached by the prophets, the savants and 

the philistines. They are such as the principles of morality, the virtues, decorum, Thai manners, 

health maintenance, the principles of threefold training, the noble eightfold path, concentration 

development, insight development and other ethics forum which can be applied in order to 

improve the quality of life.

 The second level : Practice is to do activities for improving the quality of life such 

as creating good habits, instilling the virtues, improving a potentiality in oneself, working with 

intelligence, intention, endurance and instilling the benevolence. 

 The third level : Attainment is the result coming from practice, for example, to have 

knowledge and ability, to create both physical and mental good conduct, to manage jobs with 

efficiency and effectiveness, to achieve the assigned aims, to organize in house, office etc., to 

have a stable, clear, bright and unclouded mind and to instill sportsmanship.

 All of theory, practice and attainment are regarded as the process leading to the 

development of life quality in the highest level, or in the other words, theory is training in 

morality, practice is mental training and attainment is insight development which is called a 

threefold training collectively.

Improving behavior with the principle of moral training 
 The scope of moral training is to control the physical and mental behavior in the 

framework of morality, to control oneself in the principles of morality and virtues, to avoid all 

causes of ruin, to instill goodness called merit, to behave as a benefit to society and control 

physical, verbal and mental manners in normal conditions.

 The scope of mental development is to mental set into the bases of Satipaḍḍhāna or 

4 foundations of mindfulness, to mental train and incline it into peace that is concentration, to 

mental pray for successfulness in life living as assigned ideal, to always wish to the fellowmen, 

to wish happiness to all living creatures and to control mind into the state of pure, bright and 

peace with meditation exercises.

 The scope of improving the wisdom is to always need to learn, need to know, research 

and develop, to continuously joint activities for improving habits, to always deliberate and 

ruminate in moral principle, to practice concentration development and insight development, 
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to more listen than speaking and thought by a visionary, eliminate mental frustration and then 

replace the wisdom.

Activities in development as Buddhist principles
 Improving the quality of life in accordance with Buddhist ethics is consisted of the 

3 levels of processes respectively, they are as follows :

 1. Physical training : that is to physical behavior develop, to live with the principles 

of morality such as diligence, chariness, to still a good person as a friend, to live as worthy as 

the economic condition and always conduct good habits (physical training + moral training), 

they are arranged as moral training.

 2. Mental training : that is to mental develop to be steady, unfaltering, to dominate 

self mind to do not be the slave of the passions, to protect his himself to do not fall into the 

power of the darkness, they are arranged as meditation training.

 3. Wisdom training : that is to study, learn, contemplate, train his own mind in order 

to be intelligence and to see through a trick of his own thought and behavior, they are arranged 

as insight training.

The principles of improving the quality of life

1. To create a good habit :
 Habit means habitual conduct or behavior such as to do something regularly, it will 

be called habitual doing in both of good and bad sides ..... Thai dictionary of the Royal Acad-

emy (2558 : 45)

 A good habit is the most important and the most necessary for very one in every 

society, because it make a person be an urbane. An urbane is those who well behaves with 

body, speech and mind and is completed with arts and sciences which cause the delivering 

virtues to an urbane or worthy person ... Somdecpramahaveeravong (Pim Dhammadharo) 

...(2540 : 284)

 An urbane or a worthy person as mentioned above means physical, verbal and 

mental goodness fully consisted of knowledge, ability, arts and sciences.

 According to Buddhist ethics, Physical goodness is to dominate one self’s behavior in 

moral frame called bodily good conduct. The frame of physical behavior was explicitly stated 

as 1) to do no harming, 2) to do not steal and 3) to do not abuse allegations. 

 Verbal goodness is to dominate verbal behavior in 4 frames called good conduct in 

words. They are 1) to avoid lying, not knowingly speaking a lie for the sake of any advantage, 

2) to avoid malicious speech, unite the discordant, encourage the united and utter speech 
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that makes for harmony, 3) to avoid harsh language and speak gentle, loving, courteous, dear 

and agreeable words and 4) to avoid frivolous talk; to speak at the right time, in accordance 

with facts, what is useful, moderate and full of sense.

 Mental goodness is to dominate one self’s mind in 3 frames called mental good 

conduct. They are 1) non-covetousness, 2) non-ill will and 3) right view) D.III.269,290. ที.ปา.

11/360/284; 471/337 

2. The decorum :
 Prabuddhagosacarya preached about the 7 features of a good man; to be a deeply 

well knowing on cause and effect, on himself, on period of time, on estimation, on individuals 

and on community called 7 virtues of the righteous or the seven qualities of a good man.....

Prarajvoramunee Prayut (Payutto) 2528 : 244

 Those who have the so called deeply well knowing on several matters will be ac-

cepted as the elite, it should be more extended as follows :

 The first, the good persons ought to know the causes which are the sources of the 

occurred problems and other various matters, that is to evidently know the fact of those 

matters, it is called knowing the causes; knowing the principles.

 The second, the elites have to know the effects, that is to say, they can be able 

to create the connection between cause and effect, because all phenomenon cannot be 

occurred without the proper factors, but they have to appear with any causes. If the causes 

were good, the well effects have to follow them, therefore, those who need the good effects 

have to create the good causes, this is called knowledge of the meaning; knowing the purpose; 

knowing the consequence that is the quality of one who knows what is useful or who knows 

the correct meaning of something.

 The third, the good persons have to know themselves in various sides such as prop-

erty, intelligence, power, colleague and status which are the ingredient in order to decide to 

do any activities, it is called knowing oneself; the quality of one who knows oneself.

 The fourth, the good persons have to know a period of time that they should do 

some things in some times. Is there a limit of time in doing some things? They also have to 

know the importance of appointment, punctuality and how to take maximum benefit among 

the assigned period of time. It is because time bites to eat all living creatures including time 

itself, it is called knowing the proper time; the quality of one who knows the proper time. 

 The fifth, the good persons have to know an estimation, that is sufficiency. It means 

sufficiency in living on the aspects of seeking for properties, happiness, eating, exercise, discus-

sion, resting and life living properly. however, the sufficiency of each other may be different, 
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it is depended on the individuals’ conditions. This is called moderation; knowledge of how to 

be temperate. 

 The sixth, the aristocrats have to know society, that concerned social norms, tradi-

tions, cultures including occupations in that society. Knowing these social conditions lead to 

the correct practice in that society, it is called knowing the assembly; the quality of one who 

knows the assembly. 

 The seventh. the aristocrats have to know the individuals, that is to be able to criticize 

the mental habit and behavior of each other. Knowing these conditions lead to the correct 

factors in order to associate, to cooperate and to improve the personal features, it is called 

knowing the individual; the quality of one who knows the individuals.

3. Attribute of the aristocrats :
 Somdecpramahaveeravong (Pim Dhammadharo) (2540 : 16-17) said about 9 attributes 

of the aristocrats as follows :

 1) Good manners

 2) Good will

 3) Trusty

 4) Right conduct

 5) Treatment of honor

 6) Peace loving

 7) A strong financial status

 8) Knowing oneself governing

 9) Knowing individuals governing.

4. To discuss about those nine attributes in details :
 1) Those who get the good manners will avoid these undesirable behaviors; shout 

speaking, dirty talking, cynical speaking, roughly a fuss, blaring loud, drawing or writing the 

disrespectful messages, the others pushing, to do not dump the garbage into place, to make 

dirty, an expression of sullen and no deference. 

 2) Those who have a good will or kindness sign out explicitly when they succeed in 

life. They always will be the lovely and attractive postures, be gentle and provident, hospitable, 

munificent, well speaking, mouth and mind to be synchronized and knowing oneself and oth-

ers. Those who have a good will or kindness despite experience the distress or problems can 

still keep their manners. Or even they are among the gangsters also can treat their symptoms. 

They also are the seductive and have overcome people at all levels.
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 3) Those who are trusty should be the trust of others, because trusty or loyalty is 

an invaluable feature of life. Trusty means devotion to duty, to property, to individuals and 

to physical, verbal and mental behavior, especially verbal trusty is mentioned as Buddha’s 

proverbs that “Saccaṅ ve amatavācā” : the trusted words or the adjurations are immortal ones. 

The proof of immortal words is Buddha’s teachings, those teachings even were preached more 

than 2500 years ago, they did not die with the periods time and furthermore they are still up 

to date.

 4) Right conduct means those who have ten wholesome courses of action, they are 

3 bodily actions; 1) to avoid the destruction of life and be anxious for the welfare of all lives, 

2) to avoid stealing, not violating the right to private property of others, 3) to avoid sexual 

misconduct, not transgressing sex morals. There are 4 verbal actions; 1) to avoid lying, not 

knowingly speaking a lie for the sake of any advantage, 2) to avoid malicious speech, unite the 

discordant, encourage the united and utter speech that makes for harmony, 3) to avoid harsh 

language and speak gentle, loving, courteous, dear and agreeable words, 4) to avoid frivolous 

talk; to speak at the right time, in accordance with facts, what is useful, moderate and full 

of sense, and there are 3 mental actions; 1) to be without covetousness, 2) to be free from 

ill-will, thinking, ‘Oh, that these beings were free from hatred and ill- will, and would lead a 

happy life free from trouble 3) to possess right view such as that gifts, donations and offerings 

are not fruitless and that there are results of wholesome and unwholesome actions. 

M.I.287; A.V.266,275–278. ม.มู.12/485/523; องฺ.ทสก.24/165/287; 168–181/296–300.

 5) Those who treat of honor can receive the praise and are respectful of others. Those 

who treat of honor, are in the frame of strict morality, honestly career would be considered 

as the honorable persons in their lives. 

 The acquisition of the honor is regarded as a fortune of life, because it is the result 

of accumulation of goodness for long time with perseverance. Fame or honor may be divided 

into two types, they are the inside fame, it means the fame formed by the accumulation of 

goodness within oneself and the outside fame means the fame offered by the others because 

they have seen the one self’s goodness. The fame may be appeared on the types of property 

or reputation or ascendancy.

 6) Those who get peace loving have to always manage the normal manners of body, 

speech and mind. The activities were done on the base of causes and effects through the 

sifting of thought and intellect. Usually they have discriminated the benefits and disadvantages 

before doing, speaking and thinking.

 The peace, on the other hands, is the most important for human life as one of 
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Buddha’ proverbs was preached “Naṭṭhi santi paraṅ sukhaṅ”, to translate by meaning is that 

peace is the greatest happiness, no any comparison with others. It was seen that peace is the 

highest need of life, peace causes the creative thinking, mental pleasure, well atmosphere to 

work and living together smoothly. Therefore, peace is accepted as the high value for life. 

 7) A strong financial status means the permanent status or หลักแหล่ง such as บ้านเรือน 

family, job position or work ranking or properties. Those who have a strong financial status also 

ought to have the permanent workplace and wealth.

 To have a strong financial status leads pride to oneself, it is an honor and trusty of 

the others. To create the property, therefore, is regarded as the duty of life.

 8) Oneself governing is the most important virtue because all of success and good-

ness of life are depended on the ability of oneself governing. Those who get knowing oneself 

governing have rationality to dominate the others. On the other hands, to control his own mind 

is to dharma practice, the so called mental domination means to do any activities on the base 

of intelligence to deeply consider reasonable and unreasonable events. It is because human 

life often falls into the wave of passions that are anger, greed and delusion or ignorance.

 9) The aristocrats get knowing individuals governing; it is because humans are social 

animals, they have to live with the human group called society. Those who need to be the 

good leaders these eight attributes of individuals governing, they are as follows :

 1) To have ideal; the consciousness that tries to find out goodness and strives to 

success is the basic feature of the leader, that is to say, the leader ought to have earnestness 

to do anything in order to give a good effect to his colleagues such as a good effect on econ-

omy, safety, social development and peace. 

 2) To have creative thinking; creative thinking is the necessary attribute for the leader. 

The leader ought to know how to launch the development in all forms, he not only can trace 

the problems, but know how to solve those problems also. The leader ought to try to find 

out the new things, lead to practice and know how to improve on the base of logical method. 

Vision and opened mind are also the important feature for the leader. 

 3) To have a daring; a daring or a courage is one important attribute of the leader, 

because the leader can point out what is wrong or right. He must dare to decide something, 

dare to respond some situation and of course dare to be the leader. Daring is between timidity 

and reckless, timidity is a mental impairment while reckless is an irrationality. The leader must 

step over both of timidity and reckless, must dare to decide on the base of the reasons.

 4) To have diligence and endeavor; diligence and endeavor are the features of those 

who need the success. The leader who has diligence and endeavor can dominate individuals 

and the leader who can dominate individuals is considered successful. However, the success 
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will be occurred because of effort which is the basic of diligence and endeavor.

 5) To have intelligence; intelligence is very necessary feature for the leader. The 

study, reading, mental training are important for the leader because the leader must be able 

to follow the occurred events, otherwise, he cannot be the good leader, and because resolving 

the problems must be quite on the base of intelligence. 

 6) To have justice; the leader must offer the justice to every body equally, then he 

will be regarded as the good leader and success in individuals governing. Therefore, the justice 

is as important feature of the leader as of the mentioned others. 

 7) To have knowledge and ability; usually, knowledge and ability are occurred from 

the study, learning, that is to say, those who more study ought to have more knowledge. Those 

who use the knowledge effectively are considered as the talented persons. The ability may be 

resulted by practice, training and experience. It is accepted that any successful activities are 

the result of knowledge and ability. 

 8) To know an estimation; an estimation is the grace of the leader, that is to say, 

the leader must know the estimation thoroughly such as the long stance of speaking, to do 

something, to give something, to receive something, the flexibility, gathering and others. If the 

excess fit were appeared, the damage may be occurred unexpectedly. 

5. To be neat : 
 Orderliness or neat come from study, observation , learning of humans and they are 

also improved by humans in every aspect respectively. To organize the life of well-being and 

social aspects was continuously developed. To talk about the neat herein should be discussed 

on the aspect of human life living which consists of dress regulation, operation platform, reg-

ulation of association, regulation of speaking, regulation of consumption and regulation for 

living up to the task. The details should be more extended as follows : 

 The dress regulations; dressing is not only aimed at the beautiful, but be the indi-

cation of status, honorary dignity, positions, occupation and social values also. Dressing is an 

important for living in the developed society.

 There are many types of dressing for Thai society such as military uniform, police 

uniform, uniforms of civil servants, uniforms employees, the garb of religious priests, student 

uniforms etc. But the dressing mentioned herein is traditional dressing foe Thai people which 

is depended on social various occasions.

 Dressings on Thai social manners are due to occasions and rites (Chaiyut Vattanapa-

nich, m.p.p.) such as Royal ceremony, Government ceremony, auspicious ceremony, misfortune 

ceremony, general social ceremony, the regular operating ceremony including the occasionally 
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task ceremony. 

 Dressing for auspicious ceremony; it could be divided into styles. The first, it is up to 

the status of the host that may be so high and may be grace, the second, for normal grace, 

dressing may be gentle suit.

 Dressing for misfortune ceremony; dressing should be in form of mourning. Usually, 

those who come to join the ceremony have to dress in all black color or at least in black and 

white. In case to dress in white regular series of the civil servants, an arm black sheath must 

be adorned on the left side and slightly higher than the elbow. 

 Dressing on Royal ceremony and Government ceremony; all of prime minister, min-

isters and the other high incumbents including the civil servants will be in full dress uniform 

with insignias and sash badge (if any) or in half dress uniform with insignias which is depended 

on royal schedule, directions or conventions.

 Operation platform; it is well known that working or operation is the activity of life, 

the perfect life must be on the base of occupation. It was said that operation is life and the 

progressive life must be consisted of works. Working is both of sciences and arts. The part of 

sciences is the regulation which must be operated with the principles and methods in order 

to reach the targets explicitly. While the part of arts is depended on the neat and on the sat-

isfactions of the partners. Work procedures, punctuality, efficiency of work and effectiveness 

of the work are the arts in the works. Therefore, the neat of works is the value for improving 

the quality of life. 

 Regulation of association; Aristotle, 322 - 384 B.C. said that humans are the social 

animals, therefore, they are together as a group, organization in order to create a division of 

labor, help and share the benefits to each other. It is an intellectual development in aggrega-

tion. Fellowship is considered as an important activity for human life. But if such associations 

lack of system and neat, the clutter of life will ensue.

  Regulation of association is a life allocation system to oneself on time, responsibility, 

recreation and duty in order to make life balance. However, an association should be run on 

the base of morality and intelligence. Briefly speaking, regulation of association is assigned by 

the factors of time, activity, responsibility, benefit and morality. 

6. To create the grateful habit : 
 The principles of Buddhism concerning with Dullabha-puggala: rare persons written by 

Somdecphramahasamanacaokromphrayavajirayanvaroros), those two rare persons are Pubbakārī: 

one who is first to do a favor or previous benefactor or ready benefactor and Kataññukatavedī: 

one who is grateful and repays the done favor or grateful person. ...Buddhist dictionary 68 
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A.I.87. องฺ.ทุก.20/364/108. 

 Pubbakārī means those who have made the benefits for others beforehand such 

as fathers, mothers, teachers, older brothers, older sisters, uncles, aunts etc. They could be 

grated properly. 

 The grateful habit should be praised because it makes those who hold the grateful 

habit be the good persons, be the prosperous people, as Buddha’ proverb “Nimittaṅ sadhu 

rupānaṅ kataññu katavedītā” : kataññu katavedī is a sign of good persons. Therefore, he should 

be praised.

7. Thai manners : 
 To deeply consider, it is seen that Thai manner is one important quality of life. It is 

because Thai manners are the cultures and the ways of life that are the high values for both of 

mental and personal status. Thai manners may be consisted of reverence, the dress, speech, 

welcome flattering, humility on general people, masters, the king, the priests, important places 

and various formalities. The accurate conducts are the pride, honor and dignity of oneself, 

family and society. Any development is still defective, if it were without human development, 

therefore human development must be in parallel with the development of other sides.

8. To do homage or reverence : 
 Reverence is the physical satisfaction with the proper postures in accordance with 

the kinds of those reverences such begging, prostration, upstanding, bowing, walking down, up 

hand beside right temporal, present arms, crawl, squat and obeisance. Each kind of reverence 

is used for different occasion, place and person. 

9. To mental develop:
 Concepts of mental development: Why does the mind being developed? It was 

recognized that mind plays very high role in human life, that is to say, mind is the leader 

of the body. It always dictates the personal behaviors and personal behaviors are up to the 

quality of mind. Therefore, in order to improve the quality of physical and verbal behaviors, 

the persons have to develop or raise the mind to sustainable stage called meditation and the 

process of meditation training is called meditation exercises. There are two kinds of meditation 

exercises; 1) Concentration development is the method of practice of concentrating the mind 

and tranquility development, 2) Insight development is the method of making the mind to 

follow the physical behaviors. These two kinds of meditation exercises are interdependent 

to create a mental meditation which lead to true knowing, intelligence and the cessation of 
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passions which is the highest ideal in accordance with Buddhism called Nirvana.

 The so called mental development sometimes is called mental practice or mental 

training or meditation practice or even meditation exercise. The purpose of mental training is 

to develop mental peace without distraction and with mental one - point. When the mental 

peace was appeared, what coming is the tranquility of life and the high virtue in oneself.

10. The value of life quality development : Conclusion
 The development of the quality of life was occurred by the conditions of at least 5 

values; they are as follows :

 1. Arts of humanity

 Humans have to create several arts for their living in order to reach the goodness 

and peace in their lives and society. Because, if only one person is consisted of the goodness 

and morality, he may spread that goodness to the intimate persons and to the others who are 

more far away respectively. To play the roles in life, a person has to hold the moral principles 

as the tools to improve his own quality of life. 

 2. Reduction of social problems

 In the recent situation, human society faces the various problems coming from any 

directions such as crime, drugs, defalcation. Moral decadence of people in society will effect 

to cooperation to improve the quality of life of everybody. Therefore, to develop the quality 

of life is necessary for everybody to do inescapably. The development of quality of life is the 

base of economical, social and political improving. In fact, in any social activities if the systems 

were not so good, but the good persons in that society could sustain those activities. Briefly 

speaking, the development of human quality of life is the reduction of social problems.

 3. Working efficiency 

 One of all purposes of improving the quality of life is to develop the efficiency of 

works, because the heart of life is to work effectively. By the nature of human life, although 

the individuals’ efficiencies are inequalities, but they are not so different. Improving the quality 

of life will determine the difference clearly. 

 The improving the quality of life should proceed not only for contributing to work 

in functions, but for promoting the duty of a humanity also, and then the result will be the 

success and happiness. That is to say, the duties are well done, while the colleagues and the 

relative persons can join the happiness together and can share the pride to each others.
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 4. The effective citizenship of Thai nation 

 The quality of citizens is depended on the quality of life in the aspects of both body 

and mind. For the physical part, it means the perfect health, mean while for the mental part, 

it means virtue and morality as to be the mental principle, religion as to be a binding tool. 

The adherence to ideals of nation, religion and institute of monarch firmly is the way of Thai 

life consisting with Thai culture indicates the quality of the population of Thailand.

 5. Happiness in life and progress in career

 Although, by human nature, the individuals may have the different viewpoints con-

cerning with the success of life, but what is synonymous is every life loves happiness, hates 

the suffering, looks forward the growth of life and the progress in career. The only above so 

called improving the quality of life is the path to lead humans to succeed in life. 

 The development of the quality of life is what those who look forward the growth 

the progress, peace and happiness should always remind. The individuals should study, analyze 

these instruments foe improving and practice in order to develop themselves and to offer the 

great peace and happiness to society. 
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การยกระดับคุณภาพบริการของพนักงานธนาคาร
ENHANCING QUALITY OF SERVICES FOR BANK EMPLOYEES

นางสาวศรีวรรณ ดาวกระจาย *

ดร. แม่ชีกาญจนา เตรียมธนาโชค, ดร. แม่ชีทัศนา จิรสิริธรรม **

บทคัดย่อ

 วตัถปุระสงค ์คอื เพือ่ศกึษาสภาพปัญหาการบรกิารของพนกังานธนาคาร และเพือ่ประยกุตห์ลกัพทุธ

ธรรมในการยกระดับคณุภาพบริการของพนักงานธนาคาร งานวจิยัน้ีเปน็งานวจิยัเชงิคณุภาพ กลุม่ผูใ้ห้ขอ้มลูหลกั 

คือ พนักงานในระดับปฏิบัติการส่วนหน้า ธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี จ�านวน ๘ คน

 ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการบริการของพนักงานธนาคารมีสาเหตุมาจาก ๑) ทางด้านกาย มี

ปญัหาเร่ืองบคุลกิภาพและพฤตกิรรมการแสดงออก ไดแ้ก ่การแตง่กายทีไ่มเ่หมาะสม ไมย่ิม้แยม้แจม่ใส แสดงออก

ทางสหีนา้หากไมพ่อใจ ๒) ทางดา้นวาจา มปีญัหาไดแ้ก ่เรือ่งการใชถ้้อยค�าทีข่าดความไพเราะ ไมม่หีางเสยีง ขาด

ทกัษะการฟังทีด่ ีท�าใหเ้กดิความผดิพลาดในการสือ่สาร ๓) ทางดา้นใจ มปีญัหาไดแ้ก ่การท�างานดว้ยความเครยีด 

เมื่อเกิดการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการยกระดับคุณภาพบริการของพนักงานธนาคารผ่าน ๑๑ กิจกรรมที่

ออกแบบใช้ในงานวิจัย พบว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง ๓ ทาง คือ ๑) ทางกาย ได้แก่ การมีบุคลิกภาพ และ

พฤติกรรมการแสดงออกที่ดีขึ้น ๒) ทางวาจา ได้แก่ การใช้ถ้อยค�าและน�้าเสียงที่ชวนฟังมากขึ้นในการสนทนากับ

ลูกค้า การรู้จักฟัง และ ๓) ทางใจ ได้แก่ การมีความรู้สึกที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ความสามารถจัดการอารมณ์ด้าน

ลบของตนเองได้ดี ใจเย็น มีสติ และสมาธิในการท�างานมากขึ้น

ค�าส�าคัญ: การยกระดับคุณภาพบริการ พนักงานธนาคาร

Abstract 

 The objectives of this study are: to study problems and conditions of services for 

bank employees, and to apply the Buddhist teachings for enhancing quality of services for 

bank employees. Qualitative research was used. The key informants were 8 bank employees 

who work in one of the bank company in Chantaburi province. 

 * นางสาวศรวีรรณ ดาวกระจาย หลกัสูตรพทุธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพทุธศาสตร์และศลิปะแห่งชีวติ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย.
 ** อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาพทุธศาสตร์และศลิปะแห่งชวีติ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั.
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 The results show that the causes of the problems and conditions of services for 

bank employees can be distinguished into 3 categories: 1) Physical problems: personality and 

behavior, for instance, inappropriate dress, not beaming face, expression if not satisfied, 2) 

Verbal problems: such as unskillful speech, lack of good listening skills, miscommunication, 3) 

Mental problems: for example, working with stress. 

 Applying the Buddhist teachings for enhancing quality of services for bank employees 

pass through the 11 activities which are purposively designed, the results found that there were 

changes in 3 dichotomies. They are: 1) Physical dimension: for instance, personality and behavior 

were more proper, 2) Verbal dimension: the wording and tone of voice during communication 

with customers were improved as well as listening skills, 3) Mental dimension: for example, 

good feeling with colleagues and improving the abilities for managing negative emotions in 

order to be calm, cool, mindful, and more concentration in working. 

Keywords: Enhancing Quality of Service, Bank Employees 

๑. บทน�า 
 ข้อมูลการส�ารวจสถิติการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการทางการเงินของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ

ทางการเงินในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า มีการร้องเรียนผ่านศูนย์ฯ ทั้งสิ้นจ�านวน ๑,๘๐๒ ราย เป็นการร้องเรียนด้าน

พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินจ�านวน ๕๖๗ ราย ได้แก่ การใช้วาจาไม่สุภาพ การเปิดเผยข้อมูลลูกค้า

ใหก้บับคุคลทีส่าม ความลา่ชา้ และการใหข้อ้มลูทีไ่มค่รบถว้น การสรา้งความร�าคาญใจใหก้บัลกูคา้ เมือ่เทยีบกบั

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า พฤติกรรมการให้บริการที่ไม่เหมาะสมและความล่าช้านั้นมีอัตราที่ลดลง แต่เรื่องการให้

ข้อมูลและการสร้างความร�าคาญใจกับลูกค้ายังคงมีอัตราที่เพิ่มขึ้น ๖๙๙

 การรอ้งเรยีนดงักลา่วขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็วา่ธรุกจิบริการเป็นการตอบสนองดา้นความต้องการ ความ

พึงพอใจ และความคาดหวังของลูกค้าไปพร้อมกับกระบวนการผลิตท่ีเกิดขึ้น แม้ในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีที่สถาบันการเงินน�าเครื่องจักรเข้ามาทดแทนมนุษย์ในการให้บริการบางประเภท เช่น เครื่องรับ

ฝากเงิน และเครื่องถอนเงินด่วน (ATM) เป็นต้น แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า มนุษย์หรือพนักงานธนาคารยังคงเป็นผู้ขับ

เคลื่อนทิศทางและภาพลักษณ์ขององค์กร 

 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึน�าหลกัพทุธธรรมเขา้มาช่วยส่งเสรมิและพฒันาศักยภาพในการใหบ้รกิารของพนกังาน

ธนาคารด้วยการยกระดบัคุณภาพบรกิารทางกาย วาจา และใจ ซึง่หมายถงึ การพฒันาบคุลิกภาพ พฤตกิรรมการ

แสดงออก การพูด การฟัง การปรับทัศนคติและการบริหารอารมณ์ ในการบริการให้มีมาตรฐานในทิศทางที่ดีขึ้น 

ส่งผลในการส่งมอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้า รวมไปถึงภาพลักษณ์ที่ดีส�าหรับองค์กร

 
๖๙๙ ศนูย์คุม้ครองผูใ้ช้บรกิารทางการเงนิ, สถิตกิารรับเรือ่งร้องเรยีนและให้ค�าปรึกษาปี ๒๕๕๘, (ออนไลน์), แหล่งท่ีมา: http://www.1213.

or.th/th/aboutfcc/knownfcc/Documents/ stat58.pdf (๒๒ เม.ย. ๒๕๕๙).
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริการของพนักงานธนาคาร

 ๒.๒ เพื่อประยุกต์หลักพุทธธรรมในการยกระดับคุณภาพบริการของพนักงานธนาคาร

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย 

 ๓.๑ รูปแบบการวจิยั เปน็การวจิยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวจิยัทางเอกสาร 

การวิจัยภาคสนาม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

 ๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการส่วนหน้า ประกอบด้วย ๑) เจ้าหน้าที่อ�านวย

บริการ (Teller) ๖ คน ๒) เจ้าหน้าที่การตลาด ๑ คน และ ๓) เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ ๑ คน รวม ๘ คน โดย

ปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งหนึ่ง ในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นสาขาขนาดใหญ่ตามเกณฑ์การประเมินฐานเงินฝากของ

ธนาคารในแต่ละสาขา ทั้งนี้ พนักงานทั้งหมดของธนาคารมีจ�านวนทั้งสิ้น ๑๕ คน ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักดัง

กล่าวข้างต้น ยกเว้น ๑) พนักงานฝ่ายด�าเนินงาน ๒) พนักงานรักษาเงิน (Cashier) ๓) พนักงานทั่วไป (Clerk) 

และ ๔) พนักงานขับรถ เนื่องเพราะเป็นผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายสนับสนุน (Back Office) 

 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

  ๓.๓.๑ แนวค�าถามทีใ่ชใ้นงานวจัิย แบง่เปน็ ๒ สว่น คอื ๑) ขอ้มลูท่ัวไป อายงุาน และลักษณะงาน 

และ ๒) การให้บริการและปัญหาที่เกิดจากการให้บริการ จ�านวน ๕ ข้อ ประกอบด้วย (๑) มีสถานการณ์ใดบ้าง

หรือไม่ที่อาจท�าให้คุณรู้สึกไม่พอใจ จนอาจแสดงออกทางสีหน้า ท่าทางและน�้าเสียง (๒) ยกตัวอย่างสถานการณ์

ที่สามารถจัดการปัญหาของลูกค้า หรือการให้บริการในภาวะวิกฤติได้ดี (๓) ถ้าคุณเป็นลูกค้า คุณปรารถนาที่จะ

ได้รับการบริการอย่างไร (๔) คุณสามารถรับฟังเรื่องราวที่เพื่อนเล่าให้ฟังได้นานเกิน ๒๐ นาทีหรือไม่ เพราะเหตุ

ใด และ (๕) มีข้อเสนอแนะในด้านการบริการหรือไม่ อย่างไร

  ๓.๓.๒ กิจกรรมที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย ๑๑ กิจกรรม มีวัตถุประสงค์และรายละเอียดของ

แต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

  กิจกรรมที่ ๑ ส�ารวจตน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ส�ารวจตนเองและตรวจสอบพัฒนาการของ

ตนเอง ด้วยการเขียนข้อดีและข้อเสียของตนเอง จ�านวน ๕ ข้อ ในสมุดบันทึก และเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย

ที่ได้จดไว้

  กจิกรรมที ่๒ ส�ารวจใจ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมไดท้บทวนความรูส้กึและการให้บรกิารของตนเอง

ในแต่ละวัน ด้วยวิธีการบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับการบริการของตนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในสมุดบันทึกและน�าส่ง

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม

  กิจกรรมที่ ๓ สมาธิ-แผ่เมตตา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตใจสงบนิ่ง ผ่อนคลาย มีความอ่อน

โยน พร้อมใหบ้ริการ รวมถงึมคีวามปรารถนาดตีอ่เพือ่นรว่มงานและลกูคา้ท่ีมาใช้บรกิาร ด้วยการเขา้รว่มกจิกรรม

ฝึกท�าสมาธิในอิริยาบถนั่งและยืน เป็นเวลา ๑๐ นาที หลังจากท�าสมาธิ ให้แผ่เมตตาให้กับตนเอง เพื่อนร่วมงาน 

หัวหน้างาน และลูกค้า

  กิจกรรมที่ ๔ สุนทรียสนทนา (Dialogue) เพื่อฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ให้มีความเข้าใจใน
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ตนเอง และสรา้งความเขา้ใจซึง่กันและกนั ดว้ยการรว่มล้อมวงสนทนาในหวัขอ้ ขอบคุณ ขอโทษ และขอปรบัปรงุ 

ภายหลังจบการสนทนา ให้ผู้ฟังได้สะท้อนในสิ่งที่ได้รับฟัง 

  กิจกรรมที่ ๕ กายบริหารยามเช้า เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีร่างกายที่แข็งแรง เกิดความ

กระปรี้กระเปร่า และมีความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน ด้วยการออกก�าลังกายประกอบเพลง ๘ Consumer’s 

Core Values ซึ่งมีเนื้อหากระตุ้นการยกระดับคุณภาพบริการ ไปพร้อมๆ กับการฉายวิดิทัศน์

  กิจกรรมที่ ๖ หายใจคลายเครียด ๗๐๐ เพื่อเป็นการฝึกการหายใจอย่างถูกวิธี ให้เกิดความรู้สึก

ผ่อนคลายจากความเครียด และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมอารมณ์ด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการบริการ 

ด้วยการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งในท่าที่สบาย หลับตา เอามือประสานไว้ที่บริเวณหน้าท้อง ค่อยๆ หายใจเข้า 

พร้อมกับนับ ๑-๔ เป็นจังหวะช้าๆ ให้มือรู้สึกว่าท้องค่อยๆ พองออก กลั้นหายใจเอาไว้ชั่วครู่ นับ ๑-๔ ช้าๆ (เช่น

เดียวกับตอนหายใจเข้า) ค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออก โดยนับ ๑-๘ อย่างช้าๆ พยายามไล่ลมหายใจออกให้หมด ให้

สังเกตว่าหน้าท้องค่อยๆ แฟบลง ท�าซ�้าอีกครั้งจนสิ้นสุดเวลาท�ากิจกรรม  

  กจิกรรมที ่๗ นบัเมลด็ถัว่ เพือ่ใหผู้เ้ข้ารว่มกจิกรรมไดฝึ้กสมาธ ิโดยผู้วิจยัแจกเมล็ดถัว่แดงจ�านวน

หนึ่งพร้อมแก้วใบเล็กให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากน้ันให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่งไปที่วัตถุหน่ึง หากหลุดออกจาก

สมาธิให้หยอดเมล็ดถั่วแดงลงในแก้ว พร้อมจดบันทึกจ�านวนเมล็ดถั่วแดงที่นับได้เมื่อหมดเวลา

  กิจกรรมท่ี ๘ ภูมิคุ้มใจ เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน�าเสนอ

แนวคิดในการสร้างทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานในรูปแบบของเอกสาร หัวข้อ “๕ ทัศนคติท่ีดีในการท�างาน” ๗๐๑ 

  กิจกรรมที่ ๙ เปิดใจ (Check Out) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวถึงสิ่งที่ได้รับจาก

การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

  กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจร่างกาย (Body Scan ยืน เดิน นั่ง) ๗๐๒ เพื่อฝึกการรับรู้กับร่างกาย ก่อให้

เกิดเกิดการพัฒนาบุคลิกภาพในอิริยาบถต่างๆ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนขึ้น แล้วหลับตาสังเกตลักษณะการ

ยืนว่าเป็นอย่างไร ปรับให้น�้าหนักตัวลงที่ฝ่าเท้าซ้ายขวาเท่าๆ กัน ปรับกระดูกสันหลังให้ตรง เปิดไหล่ทั้งสองข้าง 

ปล่อยมือทั้งสองไว้ข้างล�าตัวแบบสบาย หันฝ่ามือออก เปิดคางเล็กน้อย แล้วปล่อยลมหายใจให้สบาย จากนั้น 

ทดลองถ่ายเทน�้าหนักที่ฝ่าเท้าอย่างช้าๆ เช่น ไปทางซ้าย ๙๐% เหลือไว้ที่เท้าขวา ๑๐% ดูความรู้สึกของร่างกาย

ส่วนต่างๆ เมื่อมีการเคลื่อนไหว จากนั้นสลับการถ่ายเทน�้าหนัก (ในอิริยาบถเดิน และนั่ง ในครั้งต่อไป มีกระบวน

ในลักษณะเดียวกับการยืน)

  กจิกรรมที ่๑๑ ฮกั (Hug) กนั เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมไดแ้สดงความขอบคณุเพือ่นรว่มงาน และ

เป็นการกระชับความสัมพันธ์ ด้วยการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมกอดกัน (หากเป็นหญิงชายให้จับมือ) หมุนเวียน

จนครบทุกคน จากนั้นให้สะท้อนความรู้สึก

 ทั้งนี้ การด�าเนินการกิจกรรมนั้นท�า ๕ วันต่อสัปดาห์ คือวันท�าการของธนาคาร (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) 

เป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ ใช้เวลาในการด�าเนินการวันละ ๔๕ นาที กล่าวคือ ช่วงเช้า ๑๕ นาที และช่วงเย็น ๓๐ 

นาที ตารางกิจกรรมดังในตารางที่ ๑ 

 
๗๐๐ ยงยทุธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ิ นพ., การพฒันาจติตปัญญาในองค์กร, พมิพ์ครัง้ที ่๒, (นนทบรุ:ี บริษทั เอ.พ.ี กราฟิคดไีซน์และการพมิพ์ จ�ากดั,

๒๕๕๕), หน้า ๙๖-๙๗. 

 
๗๐๑ ข่าวขายตรง, “๕ ทศันคตทิีด่ใีนการท�างาน”, สยามธรุกจิ, (ออนไลน์), แหล่งท่ีมา: http://www.siamturakij.com/home/news/

display_news.php?news_id=413360053 (๒ พ.ค. ๒๕๕๙). 

 
๗๐๒ วธิาน ฐานะวฑุฒ์ นพ., งานบรกิารคือการภาวนา, (กรงุเทพมหานคร: บรษัิทอมรนิทร์ พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิง่ จ�ากดั (มหาชน), ๒๕๕๙), 

หน้า ๕๗-๗๗.
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ตารางที่ ๑ ตารางกิจกรรมประจ�าวันเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ

สัปดาห์ เช้า (๑๕ นาที) เย็น (๓๐ นาที)

สัปดาห์ที่ ๑

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

ส�ารวจตน

สมาธิ – แผ่เมตตา

กายบริหารยามเช้า

หายใจ คลายเครียด

ภูมิคุ้มใจ

ส�ารวจใจ 

สุนทรียสนทนา 

สุนทรียสนทนา

การนับเมล็ดถั่ว

เปิดใจ 

สัปดาห์ที่ ๒

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

ส�ารวจใจ 

สมาธิ – แผ่เมตตา

กายบริหารยามเช้า

นับเมล็ดถั่ว

ส�ารวจตน

ตรวจร่างกาย 

สุนทรียสนทนา

นับเมล็ดถั่ว

ฮัก (Hug) กัน

เปิดใจ 

 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ 

 ๑) ข้อมูลเอกสาร ส�ารวจเอกสารและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลประกอบด้วย (๑) 

ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ (๒) 

ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ คัมภีร์อรรถกถา หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ๒) ข้อมูลภาคสนามเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกต

แบบมีส่วนร่วม

 ๓) รวบรวมข้อมูล โดยการแยกแยะ จัดล�าดับ และจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ในการด�าเนินกิจกรรม

ตลอดระยะเวลา ๒ สัปดาห์

 ๓.๕ การวิเคราะห์ การสรุปผล และข้อเสนอแนะ 

  เมือ่ผูว้จิยัไดข้อ้มลูจากการเกบ็รวบรวมข้อมูลแล้ว ด�าเนนิการตรวจสอบเพือ่ความครบถว้น ความ

แม่นตรงในเนื้อหาและความน่าเชื่อถือที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวม เมื่อข้อมูลอิ่มตัวตรวจสอบโดยใช้วิธีสามเส้า โดยการ

ทบทวนข้อมูลที่สอบถามกับผู้ให้ข้อมูล และการทบทวนโดยการถามซ�้า โดยใช้ค�าถามที่แตกต่างหรือถามค�าถาม

เดียวกันแต่ต่างเวลากันจากนั้นจึงน�าข้อมูลที่ได้มาจ�าแนก สรุปผลการวิจัย และน�าเสนอข้อเสนอแนะ
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๔. ผลการวิจัย 
 ๔.๑ สภาพปญัหาการบรกิารของพนกังานธนาคาร พบวา่ ปญัหาบรกิารของพนกังานทีน่�าไปสูก่าร

ร้องเรียนจากลกูคา้นัน้ สว่นใหญม่คีวามเกีย่วข้องกบัพฤตกิรรมการใหบ้รกิารของพนกังานไมเ่ปน็ไปตามความคาด

หวังของลูกค้า คือ 

  ๑) ทางด้านกาย พนักงานธนาคารมีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพและพฤติกรรมการแสดงออก ได้แก่ 

การแต่งกายที่ไม่เหมาะสม ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการแสดงออกทางสีหน้าหากไม่พอใจ ไม่มีบุคลิกที่แสดงถึงความ

กระตือรือร้น เอาใจใส่ลูกค้า เป็นต้น 

  ๒) ทางด้านวาจา พนักงานธนาคารมีปัญหาเรื่อง การพูด การฟัง และการสื่อสาร กล่าวคือ 

พนกังานใช้ถอ้ยค�าทีข่าดความไพเราะ ไมม่หีางเสยีง ขาดทกัษะการฟงัทีด่ ีท�าใหเ้กดิความผดิพลาดในการสือ่สาร 

และยังส่งผลไปถึงความผิดพลาดในการให้บริการลูกค้า ท�าให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขความผิดพลาด 

  ๓) ทางดา้นใจ พนกังานธนาคารมปีญัหาเรือ่งทศันคตใินการบรกิารและการบรหิารอารมณ ์กลา่ว

คือ พนักงานธนาคารท�างานภายใต้ความกดดัน ท�าให้เกิดความเครียด ดังนั้นเมื่อได้รับค�าต�าหนิหรือข้อร้องเรียน

จากลูกค้า มักแสดงพฤติกรรมด้านลบ เช่น การชักสีหน้า การระบายอารมณ์กับสิ่งของ และมีความโกรธ เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป สภาพปัญหาการบริการของพนักงานธนาคารมีทั้งทีเป็นเรื่องทางด้านกาย วาจา และใจ ดังนั้น จึง

น�าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพบริการของพนักงานธนาคาร

 ๔.๒ การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการยกระดับคุณภาพบริการ

 หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

 ๑) พรหมวิหารธรรม เป็นคุณธรรมที่มุ่งท�าประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ประกอบด้วย (๑) เมตตา คือ ความ

เป็นมิตร ปรารถนาดีต่อผู้อื่น (๒) กรุณา คือ ความสงสาร ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ (๓) มุทิตา คือ ความยินดี

เมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุข และ (๔) อุเบกขา คือ การวางใจเป็นกลางต่อความสุขหรือความทุกข์ของผู้อื่น 

 ๒) สัปปุริสธรรม เป็นหลักธรรมที่ช่วยให้บุคคลประสบความส�าเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในทาง

โลกและทางธรรม ประกอบด้วย (๑) ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ (๒) อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล (๓) 

อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักสถานะแห่งตน (๔) มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ (๕) กาลัญญุตา ความเป็น

ผู้รู้จักกาลเวลา (๖) ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักสังคม และ (๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักบุคคล 

 ๓) ปฏสินัถารธรรม เปน็การทกัทายปราศรยัหรอืการตอ้นรบั แสดงความมนี�า้ใจไมตร ีประกอบดว้ย 

(๑) อามิสปฏิสันถาร การต้อนรับด้วยสิ่งของตามสมควร และ (๒) ธรรมปฏิสันถาร การปราศรัยและการต้อนรับ

ด้วยธรรม 

 ๔) ขันติ โสรัจจะ เป็นหลักธรรมที่ท�าให้มีความงดงามทั้งทางกาย วาจา และใจ ประกอบด้วย (๑) 

ขันติ คือ ความอดทน อดกลั้น ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งที่พึงปรารถนาหรือไม่ก็ตาม และ (๒) โสรัจจะ 

คือ ความสงบเสงี่ยมทางกาย วาจา และใจ 

 หลักพุทธธรรมทั้ง ๔ ประการมีความเกี่ยวข้องกับการบริการของพนักงานธนาคาร ดังในตารางที่ ๒
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ตารางที่ ๒ หลักพุทธธรรมกับการให้บริการของพนักงานธนาคาร

หลักพุทธธรรม การให้บริการของพนักงานธนาคาร

พรหมวิหารธรรม พนักงานธนาคารควรให้บริการด้วยความเป็นมิตรยินดีให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ใช้

บรกิาร (เมตตา) รว่มหาแนวทางแกไ้ขเมือ่เกิดปญัหา (กรุณา) มคีวามยนิดเีมือ่ปญัหาของ

ลูกค้าได้รับการแก้ไข (มุทิตา) และควรวางเฉย หากไม่สามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้า

ได้ เมื่อได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มก�าลังความสามารถแล้ว (อุเบกขา)

สัปปุริสธรรม พนักงานธนาคารควรเป็นผู้มีเหตุมีผล รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตน รู้จักองค์กร

และลูกค้า

ปฏิสันถารธรรม พนกังานธนาคารควรใหก้ารตอ้นรับลูกค้าดว้ยถอ้ยค�าทีไ่พเราะ ออ่นหวาน นุม่นวล และ

ให้ค�าแนะน�าที่เหมาะสมกับลูกค้า 

ขันติ โสรัจจะ พนักงานธนาคารควรมีความอดทน และส�ารวมทั้งทางกาย วาจา และใจ ทั้งในด้านการ

งาน และการอดทนต่อค�าต�าหนิ หรือข้อร้องเรียนของลูกค้า

 ผู้วิจัยได้น�าหลักพุทธธรรมข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในแต่ละกิจกรรม โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๙ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามวัตถุประสงค์และกระบวนการในการท�ากิจกรรม โดยมีผล

การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพบริการทั้งทางกาย วาจา ใจ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม 

ดังในตารางที่ ๓ 

ตารางที่ ๓ ผลการประยุกต์หลักพุทธธรรมในแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม
หลักพุทธธรรม

ที่เน้น

ผลการประยุกต์หลักพุทธธรรม

๑) ส�ารวจตน สัปปุริสธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ได้แก่ การมีสมาธิในการ

ท�างาน ความใจเย็น ความเข้าใจเพื่อนร่วมงาน และการมีสติก่อนท่ี

จะพูดหรือกระท�าสิ่งใด

๒) ส�ารวจใจ สัปปุริสธรรม ได้ทบทวนตนเองในเรื่องความรู้สึก ความเข้าในตนเอง ว่าได้ท�าอะไร

ลงไปบ้าง และมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
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กิจกรรม
หลักพุทธธรรม

ที่เน้น

ผลการประยุกต์หลักพุทธธรรม

๓) สมาธิ 

แผ่เมตตา

พรหมวิหารธรรม ผู้ให้ข้อมูลหลักบางคน ใจเย็นข้ึน มีสมาธิในการท�างาน มีความ

ปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมงานมากขึ้น แม้ว่าบางคนมีอาการกระสับ

กระส่ายในขณะที่น่ังสมาธิในครั้งแรกๆ แต่อาการน้ีลดลงในครั้งต่อๆ 

มา ในขณะที่ยังมีบางคนที่ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

๔) สุนทรีย

สนทนา

 

 สัปปุริสธรรม เกิดความเข้าใจจากการแสดงความรู้สึกต่อกันผ่านออกมาทางวาจา 

โดยเฉพาะการกล่าวค�าว่า ขอบคุณและขอโทษ ซึ่งท�าให้มีความรู้สึกที่

ดี มีความเข้าใจในความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานมากขึ้น รวมทั้งการให้

โอกาสตั้งค�ามั่นสัญญาที่น�าไปสู่ความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลง 

๕) กายบริหาร

ยามเช้า

พรหมวิหารธรรม มคีวามรูสึ้กผ่อนคลาย กระตอืรอืรน้ในการท�างาน เนือ่งจากโดยปรกติ

พนักงานส่วนใหญ่ขาดการออกก�าลังกาย เมื่อได้ท�ากิจกรรมนี้ จึงรู้สึก

ผ่อนคลายที่ได้ยืดเส้นยืดสาย ไม่เครียด มีผลต่อร่างกายตื่นตัว สดชื่น 

เบิกบาน 

๖) หายใจ 

คลายเครียด

 ขันติ โสรัจจะ มีความรู้สึกผ่อนคลายจากความเครียด และมีแนวทางในการควบคุม

อารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นจากการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังการ

เข้าร่วมกิจกรรม พบว่ามีพนักงานที่น�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันที่

ต้องเผชิญกับสภาพการท�างาน 

๗) นับเมล็ดถั่ว ขันติ โสรัจจะ ตระหนักถึงสิ่งที่มากระทบ เพราะเมื่อมีอะไรมากระทบจะท�าให้ไม่มี

สมาธิ การท�างานก็เช่นกันกัน ถ้าเอาใจไปอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มา

กระทบ อาจท�าให้ท�างานผิดพลาดได้

๘) ภูมิคุ้มใจ ขันติ โสรัจจะ มีผลในการสร้างทัศนคติที่ดีในการท�างาน ได้แก่ ๑) การท�างานผิด

พลาดไมใ่ช่เรือ่งใหญ ่ไมค่วรจมอยูกั่บความผิดพลาด แตค่วรน�ามาเปน็

บทเรียนส�าหรับงานช้ินใหม่ ๒) ไม่ว่าจะท�างานเหน่ือยแค่ไหน เดี๋ยว

ก็ได้พักผ่อน ๓) เมื่อได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัด หากพยายามเต็มที่

แลว้ ผลทีไ่ดไ้มเ่ปน็ไปอยา่งมคีาดหวงักไ็มค่วรเสียใจ ๔) ถา้เราไมไ่ดเ้ปน็

อย่างที่ใครเขาเล่าลือ ก็ไม่ควรน�ามาคิดมากกับฉลากที่คนอื่นติดไว้ให้ 

และ ๕) ให้เกียรติงานที่ท�าด้วยการทุ่มเทให้กับการท�างานอย่างเต็มที่
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กิจกรรม
หลักพุทธธรรม

ที่เน้น

ผลการประยุกต์หลักพุทธธรรม

๙) เปิดใจ พรหมวิหารธรรม

สัปปุริสธรรม

ปฏิสันถารธรรม

ขันติ โสรัจจะ

ผลการประยุกต์หลักพุทธธรรมในงานวิจัยนี้ ได้ส่งผ่านกิจกรรมเปิดใจ 

ท�าให้ได้ทราบผล เช่น ๑) ได้ประโยชน์จากการหายใจ รู้สึกว่าได้คลาย

เครียด มีความนิ่ง และรู้จักคิดก่อนลงมือท�า ๒) ได้ทบทวนถึงสิ่งที่ต้อง

ปรับปรุงแก้ไข ๓) เห็นความส�าคัญของการมีสมาธิ และสติมากขึ้น ๔) 

ปกติไม่ค่อยพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานแบบเปิดใจ ไม่ค่อยสนใจกับค�าว่า 

ขอโทษและขอบคุณ เมื่อได้ร่วมสนทนารู้สึกดี ได้รู้ความคิดของเพื่อน 

เห็นมุมมองใหม่ๆ ว่าบางครั้งไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด ตลอดจนเข้าใจ

ค�าว่า “ความสามัคคี”

๑๐) ตรวจ

ร่างกาย

 

พรหมวิหารธรรม

สัปปุริสธรรม

พนักงานบางคนเข้าใจสรีระร่างกายของตนเองและน�าไปหาจุดสมดุล

ของร่างกายให้มีบุคลิกที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเดินเอียงด้านซ้าย ใน

ขณะท่ีพนักงานอีกคนหนึ่งเปรียบเทียบว่าการทิ้งน�้าหนักตัวไปที่ข้าง

ใดข้างหนึ่ง ท�าให้เกิดความรู้สึกไม่สมดุล เหมือนกับการใช้ชีวิต ถ้าสุด

โต่งไปในทางใดทางหนึ่งชีวิตก็จะไม่สมดุล

๑๑) ฮัก (Hug) 

กัน

ขันติ โสรัจจะ การจับมือหรือการกอดท�าให้เกิดความรู้สึกที่ดี และเป็นการส่งความ

รู้สึกท่ีดีน้ันไปยังผู้อื่นโดยไม่ต้องมีค�าพูดใด อีกท้ังยังเป็นการท�าลาย

ก�าแพงของความปิดกั้น 

 กล่าวโดยสรุป ผลการประยุกต์หลักพุทธธรรมในงานวิจัยนี้ มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

กล่าวคือ 

 ๑) ทางด้านร่างกาย ได้แก่ การปรับอิริยาบถของร่างกายให้มีความสมดุล ส่งผลให้มีบุคลิกภาพที่ดี มี

พฤติกรรมการแสดงออกที่ดีขึ้น เช่น ความยิ้มแย้มแจ่มใส ความกระตือรือร้น เป็นต้น 

 ๒) การเปลี่ยนแปลงทางวาจา ได้แก่ การใช้ถ้อยค�าและน�้าเสียงที่ชวนฟังมากข้ึนในการสนทนากับ

ลูกค้า มีการสื่อสารที่ดีระหว่างพนักงาน และรู้จักฟังมากขึ้น 

 ๓) การเปลี่ยนแปลงทางใจ ได้แก่ มีความรู้สึกที่ดีกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้น สามารถจัดการอารมณ์

ด้านลบของตนเองได้ดีขึ้น มีความใจเย็นมากขึ้น มีสติและสมาธิในการท�างานมากขึ้น 

 จากผลการวิจัยที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้เกิดการเรียนรู้ที่น�าไปสู่การพัฒนา

บุคลิกภาพ ให้เกิดความสมดุล และได้ส�ารวจข้อบกพร่องในการให้บริการของตนเอง ท�าให้เกิดความตั้งใจในการ

ปรบัปรงุแกไ้ข ไดแ้ก ่ความยิม้แยม้แจม่ใส ความกระตอืรอืรน้ในการเอาใจใสล่กูคา้ ไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะฟงัใหม้ากขึน้ โดย

เฉพาะการฟังใหล้กึลงไปถงึความรูสึ้กของตนเอง ลกูคา้ และเพือ่นร่วมงาน นอกจากนีย้งัมกีารเปลีย่นแปลงภายใน 

 
๗๐๓ สมติ สชัฌุกร, ศลิปะการให้บริการ, พิมพ์ครัง้ท่ี ๒, (กรงุเทพมหานคร: ส�านกัพมิพ์สายธาร, ๒๕๕๐), หน้า ๘๕-๑๐๓.

๖๕๒
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โดยเฉพาะการบรหิารอารมณ ์คอื มแีนวทางในการผอ่นคลายอารมณด้์านลบทัง้ในการท�างานและในชวีติประจ�า

วัน มีสมาธิมากขึ้น มีความเข้าใจในตนเองและเข้าใจเพื่อนร่วมงานมากขึ้น สอดคล้องกับหนังสือเรื่อง ศิลปะการ

ให้บริการ ๗๐๓ ของ สมิต สัชฌุกร ที่ว่า ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้ให้บริการต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่อง

ช่วยระงับอารมณ์ ส�าหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นส�าหรับงานวิจัยนี้ ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกาย วาจา และ

ใจ ในชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เนื่องเพราะบุคคลมีลักษณะของพฤติกรรมและความคิดที่สั่งสมมาแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน ท�าให้ระบบสมองได้บันทึกรูปแบบพฤติกรรมตามความเคยชิน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้น ควรได้รับการส่งเสริมให้สมองได้บันทึกรูปแบบพฤติกรรมแบบใหม่อย่างสม�่าเสมอ 

๕. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

 ๕.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้ 

  ๑) ด้วยสถานการณ์การแข่งขันกันสูงของสถาบันการเงินในปัจจุบัน ส่งผลให้พนักงานธนาคาร

ประสบกบัสภาวะความกดดนั และความเครยีด ท�าใหค้ณุภาพการบรกิารท่ีสง่มอบใหกั้บลกูคา้นัน้มปีระสทิธภิาพ

นอ้ยลง ดงันัน้ ผูบ้ริหารจงึควรให้ความส�าคญักบัการดแูลสภาวะทางจติใจเพ่ือการยกระดบัจติใจของพนกังานและ

การบริการของธนาคาร

  ๒) การยกระดับคุณภาพบริการของพนักงานธนาคารตามหลักพุทธธรรมนี้ ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งทางด้านกาย วาจา และใจ ตลอดจนเกิดความรู้ใหม่ มีแนวทางที่น�าไปปรับใช้ใน

การปฏิบัติงานและชีวิตประจ�าวัน ดังนั้น การยกระดับคุณภาพบริการของพนักงานธนาคารตามหลักพุทธธรรม 

ควรมีการน�าไปศึกษา เผยแพร่ขยายผลและปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพบริการในกลุ่มประชากรอื่นๆ ต่อไป

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 

  ๑) เพื่อส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา ควรศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อ

เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

  ๒) การท�าวิจัยนี้มีระยะเวลาในการด�าเนินการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ ซึ่งนับว่ามีระยะเวลาค่อนข้างน้อย อาจท�าให้ผลการเปลี่ยนแปลงที่ได้ไม่ยืนยาว จึงควรจัดกิจกรรมอย่าง

สม�่าเสมอ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและความคงทน

๖๕๓



654 655รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

บรรณานุกรม

ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์. การพัฒนาจิตตปัญญาในองค์กร. พิมพ์ครั้งที่ ๒. นนทบุรี: บริษัท เอ.พี. กราฟิคดีไซน์

 และการพิมพ์ จ�ากัด, ๒๕๕๕.

วิธาน ฐานะวุฑฒ์. งานบริการ คือการภาวนา. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด 

 (มหาชน), ๒๕๕๙.

สมิต สัชฌุกร. ศิลปะการให้บริการ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์สายธาร, ๒๕๕๐.

ข่าวขายตรง. “๕ ทัศนคติที่ดีในการท�างาน”. สยามธุรกิจ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา: http://www.siamturakij.

 com/home/news/display_news.php?news_id=413360053 (๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙).

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน. สถิติการรับเรื่องร้องเรียนและให้ค�าปรึกษาปี ๒๕๕๘. (ออนไลน์). 

 แหล่งที่มา: http://www.1213.or.th/th/aboutfcc/knownfcc/ Documents/stat58.pdf 

 (๒๒ เมษายน ๒๕๕๙). 

๖๕๔



654 655
การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan
๖๕๕
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in Vipassana Meditation Practice
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์.๒ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาสังขารขันธ์ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท และ 

(๒) เพ่ือศึกษาสังขารขันธ์ในการปฏิบัติวิปัสสนาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ศึกษาโดยใช้การวิธี

วิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) 

 ผลการวิจัยพบว่า

 สังขารขันธ์คือ เจตสิก ๕๐ (เว้น เวทนาเจตสิก และ สัญญาเจตสิก) ที่ท�าให้เกิดการปรุงแต่งจิตของ

สังขารขันธ์ท่ีเกิดข้ึนทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ของทุกสรรพส่ิงท่ีมีชีวิตท่ีเกิดข้ึน ต้ังแต่เกิดก็ถูกปรุงแต่งด้วยโลภะ

เจตสิกให้เกิดความยินดีพอใจในภพภูมิใหม่ที่เกิดขึ้น เรียกว่า ภวนิกันติกโลภะชวนะ จนตายก็ถูกมรณาสันนชว

นะปรุงแต่งเพื่อน�าสู่ภพใหม่ของสัตว์ทั้งหลาย แล้วมีกระบวนธรรมที่เกิดขึ้นมาจาก อายตนะภายใน ๖, อายตนะ

ภายนอก ๖, วิญญาณ ๖ และผัสสะ ๖ มาประชุมกัน แล้วก็เกิดการปรุงแต่งขึ้นโดยสังขารขันธ์ปรุงแต่งท�าให้คิด

ว่าเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขาขึ้น ว่าโดยปรมัตถธรรม สังขารขันธ์ เป็นเจตสิก ๓ ประเภทคือ ๑). อัญญสมา

นะเจตสิก เป็นเจตสิกที่เสมอเหมือนกับสภาพอื่นได้ หมายความว่าเป็นเจตสิกที่ประกอบกับธรรมได้ทุกชนิด เมื่อ

ประกอบกับธรรมชนิดใดก็จะมีสภาพเป็นชนิดนั้น ๒). อกุศลเจตสิก คือ เจตสิกที่ชั่ว ที่บาป ที่หยาบ ที่ไม่งาม ที่

ไม่ฉลาด อกุศลเจตสิกนี้ เมื่อประกอบกับจิตแล้ว ก็ท�าให้จิตเศร้าหมองเร่าร้อน และท�าให้เสียศีลธรรม ๓) โสภณ

เจตสิก เป็นเจตสิกที่ดีงาม ไม่เศร้าหมอง ไม่เร่าร้อน เมื่อประกอบกับจิตก็ท�าให้จิตนั้นดีงาม ปราศจากความ

เร่าร้อน ให้จิตตั้งอยู่ในศีลธรรม มีการเว้นจากบาป เว้นจากทุจริตต่างๆ ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน การ

ก�าหนดสังขารขันธ์ ทั้งอกุศลสังขารขันธ์และกุศลสังขารขันธ์ ใช้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาภาวนา เป็นเครื่องมือที่

ท�าให้เกิดสติสัมปชัญญะ เกิดปัญญา จนเห็นความเป็นไตรลักษณ์ ละการยึดถือว่า เป็นสัตว์ บุคคล ตัวตนได้ จุด

หมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือการบรรลุ มรรค ผล นิพพาน มีหลักธรรมส�าคัญที่จะน�าไปสู่จุดหมายนั้น คือ 

โพธิปักขิยธรรม เป็นธรรมที่เกื้อหนุนต่อการบรรลุธรรม บุคคลผู้ปฏิบัติตามแนวทางแห่งวิสุทธิ ๗ เพื่อให้ได้บรรลุ

 * นสิติหลกัสตูรปรญิญาพทุธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวปัิสสนาภาวนา บณัฑติวทิยาลยั :มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
 ** อาจารย์มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย
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ญาณ ๑๖ ไดรั้บผลของการบรรลธุรรมแตล่ะระดบั สามารถก�าจดัท้ังกศุลสังขารขันธแ์ละอกศุลสังขารขันธไ์ดต้าม

ก�าลังของอริยมรรคนั้นๆ ในพระพุทธศาสนาเรียกบุคคลผู้บรรลุธรรมวิเศษว่า “พระอริยบุคคล”

ค�าส�าคัญ : สังขารขันธ์ ,วิปัสสนาภาวนา

Abstract

 This Thematic Paper have two objectives : (1) to study mental formations (Sankhara-

khandha) appearing in Theravada Buddhist Scriptures (2).To study mental formations (Sankhara-

khandha) for insight meditation practice in Theravada Buddhist scriptures The study was 

Qualitative research based on Buddhist texts. Data was analyzed, approved by advisor then 

re-corrected and composed in the descriptive style.

 The findings could be summarized as follow:

 Research results were found that Sankharakhandha is caused by mental formations 

when there is contact of internal and external sensual organs eg. eyes, ears, nose, tongue bodily, 

and mental acts of all beings. At beginning of life, human mind was formed by greed factor

(Lobha-cetasica ) which causes satisfactions in new existence called as “Bhavakantikalobha-

javana” until their lives ended and died which was formed by “Maranasannajavana” leading 

to next existence. This mental formations follows process of Dhamma: 6 external organs, 6 

internal organs, 6 consciousness and 6 contacts which function all together. They generate 

views of beings, persons, self, I and others. By absolute truth, mental formations composed 

of 3 mental factors (Cetasika) : (1) Annasamanacetasika or general factors for all other mental 

factors, it is components of all consciousness appearing with all state of mental factors, (2) 

Unwholesome consciousness or bad, evil, rough, ugly, unwholesome mental factors. When 

occupying consciousness, this unwholesome consciousness will defile mind, heat and behave 

immorally, (3) Sobhanacetasika was wholesome consciousness, cool not heated. When occupied 

with mind it caused mind to be good, cool and peaceful, moral, it prevented from evils and 

all bad deeds. For insight development, contemplating on Sankharakhandha, wholesome and 

unwholesome were used as objects of insight. It caused the rise of mindfulness and aware-

ness, wisdom to see three common characteristics, non-attachment as beings,person, self until 

attaining path, fruits and Nibbana. Important doctrines which support this final attainment in 

Buddhism were Bodhipakkhiyadhamma or factors of enlightenment. One who follows 7 puri-

fications (Visuddhi) will gain 16 insight knowledge leading to enlightenment step by step. He 

also subdues all wholesome and unwholesome mental formations according to such noble 
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path called as “The Noble One”.

Keywords: Mental Formations (Sankharakhandha), Vipassana Meditation 

บทน�า
 ค�าสัง่สอนในพระพทุธศาสนา มลีกัษณะพเิศษคอืเปน็สจัธรรมทีเ่ปน็ความจรงิของธรรมชาติไมใ่ชเ่ปน็

สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประดิษฐ์คิดขึ้นมาเอง หากแต่เป็นความจริงที่ทรงค้นพบ แล้วน�ามาเปิดเผยให้ชาว

โลกทราบ ดังที่พระองค์ตรัสไว้มีความว่า “ภิกษุทั้งหลาย พระตถาคต จะมาอุบัติในโลกหรือไม่ก็ตาม ธาตุนั้นก็ตั้ง

อยู่ตามธรรมชาติ เป็นกฎธรรมชาติว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา ตถาคต

เมื่อได้พบความจริงนั้นแล้วจึงได้น�ามาบอก มาแสดง วางเป็นแบบ ตั้งเป็นหลัก เปิดเผย แจกแจงท�าให้เข้าใจง่าย

เท่านั้น” ๗๐๔ สัจธรรมที่พระองค์ทรงน�ามาเปิดเผยนั้น เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ พระพุทธศาสนาเน้นความส�าคัญ

ของจิตมากกว่าวัตถุเห็นว่าถ้าจิตใจของคนดีแล้ว ทุกอย่างจะดีตาม เพราะจิตเป็นผู้น�า ดังนั้นมนุษย์จึงต้องฝึกฝน

จติพฒันาตนเองใหเ้กดิปญัญา โดยการปฏบิตัวิปิสัสนาภาวนาอนั เปน็เหตใุห้พน้ทกุข์ การปฏิบตัวิปิสัสนาภาวนา 

ตามแนวมหาสติปัฎฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ๗๐๕ โดยการพิจารณาสังขารขันธ์ ในการเจริญวิปัสสนา

ซึ่งหมายถึงการพิจารณาการกระทบกันครั้งแรกของอายตนะภายนอกกระทบกับอายตนะภายในทางทวารทั้ง ๖

เช่นทางจักขุทวาร ท�าให้เกิดจักขุวิญญาณจิตกับสังขารขันธ์ อารมณ์ภายนอกที่ปรากฏให้จิตรู้และปรุงแต่งต่อ

โดยสังขารขันธ์ โดยการก�าหนดให้รู้ทันปัจจุบันอารมณ์ เมื่อปฏิบัติติดต่อกันไปจนได้มรรคผลแล้ว จะท�าให้หลุด

พ้นออกจากวัฏฏะสงสารอันมีการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา โดยใช้หลักการ

เจริญภาวนานี้ จะเป็นเหตุให้ถึงมรรคผลและนิพพานได้ และไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก

 ในการปฏิบัติวิปัสสนา ในช่วง ๗ วันแรกนั้น จะมีสภาวะฟุ้ง และคิดเรื่องต่างๆ เกิดขึ้นมาตลอดไม่

ว่าจะเดินจงกรม หรือนั่งสมาธิ แต่หลังๆ เมื่อสมาธิดีขึ้นก็สามารถก�าหนดให้ความคิด หรือความฟุ้งดับไปได้ ยิ่ง

สมาธิดีขึ้นก็สามารถดับได้เร็วขึ้น แต่ก็เปลี่ยนจากความคิด ความฟุ้ง ไปเป็น แสง เป็นสี เป็นอาการตัวเบาเป็นต้น 

จากการสอบอารมณ์โดยพระวิปัสสนาจารย์ ท่านก็แนะน�าให้ก�าหนดรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจนสิ่งนั้นดับไป สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น

เปน็การปรุงแตง่ของสงัขารขนัธ ์ตามเหตตุามปจัจยั ในการปฏิบตัวิปิสัสนา เปน็การเอาสังขารขนัธม์าเปน็ทีร่ะลึก

รู้ว่า การที่จิตคิดจะเดิน จิตคิดจะนั่ง จิตคิดจะยืน จิตคิดจะนอนนั้นล้วนอาศัยสังขารขันธ์ทั้งสิ้น รวมทั้งความคิด

ความฟุ้งซ่านนั้นก็ล้วนเป็นผลมาจากการปรุงแต่งจิตของสังขารขันธ์ เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมผู้หวังความ

เจรญิในการบรรลธุรรมตอ้งอาศยัสงัขารขนัธเ์ปน็หลักในการปฏิบตัวิปิสัสนา เพือ่ระงับการปรงุแตง่จติของสังขาร

ขนัธ์ การปฏบิตัน้ัินกต็ัง้ต้นทีก่ารก�าหนดลมหายใจเขา้ออกท่ีเปน็ปัจจบุนัธรรม คอืสภาวธรรมทีเ่ปน็ปจัจบุนั อาการ

ของกายที่เป็นปัจจุบัน เวทนาที่เป็นปัจจุบัน จิตที่เป็นปัจจุบัน ๗๐๖ และธรรมะที่เป็นปัจจุบัน เป็นข้อที่พึงตั้งสติ 

และต้องก�าหนดสภาวธรรมให้ท้ัง ๔ น้ีให้เป็นปัจจุบันอยู่ด้วยกัน เม่ือเอาสติมาพิจารณาสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่ง

อารมณ์เหล่านั้นได้ทันปัจจุบัน และการปรุงแต่งนั้นดับลง ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติเพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้น ปัญญานี้

เรียกว่าวิปัสสนาปัญญา ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสสอน ให้ก�าหนดพิจารณา รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขาร
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ขันธ์ วิญญาณขันธ์ ว่ารูปขันธ์เป็นอย่างนี้ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์เป็นอย่างนี้ เพื่อให้

เห็นความเกิดขึ้นและความดับไปของขันธ์ ๕ โดยเฉพาะ สังขารขันธ์

วัตถุประสงค์การวิจัย
 ๑ เพื่อศึกษาสังขารขันธ์ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

 ๒ เพื่อศึกษาสังขารขันธ์ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 ศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัหลักค�าสอนเรือ่งสงัขารขันธ์ในคมัภรีพ์ทุธศาสนาเถรวาท และ คมัภรีพ์ระไตรปฎิก

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อรรถกถา ฎีกา วิสุทธิมรรค ปกรณ์ วิเสส ต�ารา หนังสือและงานวิจัย ในการ

อ้างอิง รวมถึงความสัมพันธ์ของสังขารขันธ์ กับการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ว่ามีความเกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบ

ความสอดคล้องของข้อมูล สรุปผลวิเคราะห์ เรียบเรียง บรรยายผลการศึกษาเชิงพรรนา

ผลการศึกษา 

 ๑) ศึกษาสังขารขันธ์ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

 สงัขารขนัธ ์มคีวามหมายวา่เปน็เครือ่งปรงุแตง่จติใหเ้ปน็ไปตามเจตสิกทีเ่ปน็สังขารขันธท์ีเ่ขา้ประกอบ

ดังนี้

 ในพระสูตร (สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค (ภาษาไทย) ได้แสดงความหมายของสังขารขันธ์

ไว้ว่า ได้แก่เจตนา ๖ หมวดคือ รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา และ

ธรรมสัญเจตนา แปลว่าเจตจ�านง หรือความคิดปรุงแต่งเก่ียวกับ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ ๗๐๗

  พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต ได้ให้ความหมายของสังขารขันธ์ไว้ในพุทธธรรมฉบับปรับขยาย

ไว้ว่า สังขารขันธ์ หมายความถึงเครื่องปรุงแต่งคุณภาพของจิต ๗๐๘ หรือเครื่องปรุงจิตที่มีเจตนาเป็นตัวน�า และ

ขบวนการแหง่เจตจ�านงทีช่กัจงู เลอืกรวมเอาเครือ่งปรงุแตง่คณุภาพเหลา่นัน้มาประสมปรงุแตง่ความนึกคดิ การ

พูด การท�า ให้เกิดกรรมทางกาย วาจา ใจ อย่างไรก็ตาม ในการอธิบายตามแนวขันธ์ ๕ ท่านมุ่งแสดงตัวสภาวะ

ให้เห็นว่าชีวิตมีองค์ประกอบอะไรมากกว่าจะแสดงกระบวนธรรมที่ก�าลังด�าเนินอยู่ว่าชีวิตเป็นอย่างไรดังนั้นค�า

อธิบายเร่ืองสังขารขันธ์ในขันธ์ ๕ ตามปกติจึงพูดถึงแต่ในแง่เครื่องแต่งคุณภาพจิต หรือเครื่องปรุงจิตว่ามีอะไร

บ้างแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรเป็นต้น ส่วนการอธิบายในแง่กระบวนการปรุงแต่งท่านยกไปกล่าวในหลัก

ปฏจิจสมปุบาท ซึง่ในหลกัปฏจิจสมปุบาทให้ความหมายของสงัขารขนัธ ์โดยจะจ�าแนกออกเปน็กายสงัขาร (การ

ปรุงแต่ง แสดงเจตจ�านงออกทางกาย หรือเจตนาปรุงแต่งการกระท�าทางกาย) วจีสังขาร (การปรุงแต่ง แสดง

เจตจ�านงออกทางวาจา หรือเจตนาปรุงแต่งการกระท�าทางวาจา) ละจิตตสังขาร (การปรุงแต่ง แสดงเจตจ�านง

ออกทางใจ หรอืเจตนาปรงุแตง่การกระท�าทางใจ) รวมทัง้แสดงแสดงค�าอธบิายตามแนวขันธ์ ๕ ซึง่จ�าแนกขนัธ ์๕

เป็นองค์ธรรมเครื่องปรุงแต่งต่างๆ
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 พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี) ป.ธ.๙ ได้ให้ความหมายของสังขารขันธ์ไว้ในพจนานุกรมเพื่อการ

ศึกษาพุทธศาสตร์ ชุดศัพท์วิเคราะห์ โดยแยกเป็น 

 - สงฺขาร สังขาร ร่างกาย เครื่องปรุงแต่ง สิ่งที่สั่งสมอารมณ์มา

 - สงฺขรียเตติ สงฺขาโร สภาวะอันปัจจัยปรุงแต่ง (ส� บทหน้า กร ธาตุในความหมายว่าท�า ณ ปัจจัย 

แปลง นิคหิตเป็น ง กร เป็น ขร ฑิฆะ อ เป็น อา)

 - สงฺขโรตีติ สงฺขาโร ปัจจัยปรุงแต่ง 

 - ขนฺธ ขันธ์ กอง หมู่ พวก

 - ขานิ อินฺทฺริยานิ ธาเรตีติ ขนฺโธ ส่วนที่ธรรมรงค์อินทรีย์ไว้ (ข บทหน้า ธา ธาตุในความหมายว่า ทรง

ไว้ อ ปัจจัย แปลง นิคหิตเป็น น ลบสระที่สุดธาตุ) ๗๐๙

 พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ประยตุโฺต) ไดแ้สดงความหมายของสงัขารขนัธ ์ในพจนานกุรมพทุธศาสตร์

ฉบับประมวลศัพท์ โดยแยกศัพท์เป็นสังขารและขันธ์ ออกเป็นความหมายของแต่ละค�าว่า สังขาร เป็นสิ่งที่ถูก

ปัจจัยปรุงแต่ง สิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัย เป็นรูปธรรมก็ตาม นามธรรมก็ตาม ได้แก่ขันธ์ ๕ ทั้งหมด ตรงกับค�าว่า 

สังขตะ หรือ สังขตธรรมได้ในค�าว่า “สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง” ดังนี้เป็นต้น, สภาพที่ปรุงแต่งใจให้ดีหรือ

ชั่ว, สภาพธรรมที่มีเจตนาเป็นประธานที่ปรุงแต่งความคิด การพูด การกระท�ามีทั้งที่ดี เป็นกุศล ที่ชั่ว เป็นอกุศล 

ที่กลางๆเป็น อัพยากฤต ได้แก่ เจตสิก ๕๐ อย่าง(เว้นเวทนา สัญญา) คือเจตสิกทั้งปวงเป็นนามธรรมอย่างเดียว 

ตรงกับสังขารขันธ์ในขันธ์ ๕ ค�าว่า “ขันธ์” แปลว่า กอง พวก หมวด หมู่ หมวดหนึ่งๆ ของรูปธรรม นามธรรม

ทั้งหมดที่แบ่งออกเป็น ๕ กองคือ รูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา สังขารขันธ์ 

กองสังขาร วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ เรียกรวมว่า เบญจขันธ์ (ขันธ์ ๕) 

 พระพทุธโฆสเถระ ไดร้จนาไวใ้น คมัภรีว์สิทุธิมรรคภาษาไทย ภาค ๒ โดยไดใ้ห้ความหมายของสงัขาร

ขนัธไ์วว้า่ “พงึทราบ สงัขารขนัธ ์เพราะรวมธรรมชาตทิีม่กีารปรงุแตง่เปน็ลกัษณะทกุอยา่งเขา้ดว้ยกนั” ดงัทีพ่ระ

ผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เพราะปรุงแต่งสังขตธรรม จึงเรียก สังขาร”สังขารเหล่านั้นมีการปรุงแต่ง

เป็นลักษณะ มีการประมวลเข้ามาเป็นกิจ มีการเผยออกไปเป็นผล มีขันธ์ ๓ ที่เหลือเป็นเหตุใกล้ ๗๑๐

 พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต ให้ความหมายของ สังขาร (Mental Formation) ไว้ในพุทธธรรม

ฉบับปรับขยาย อีกประการหนึ่งว่า ได้แก่องค์ประกอบหรือคุณสมบัติต่างๆของจิตที่มีเจตสิกเป็นตัวน�า ซ่ึงปรุง

แต่งจิตให้ดีหรือชั่ว หรือเป็นกลางๆ ปรุง แปร การตริตรึกนึกคิดในใจ และการแสดงออกทางกาย วาจาให้เป็นไป

ต่างๆ อันเป็นที่มาของกรรม เช่น ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ปัญญา โมหะ โลภะ 

โทษะ ทิฏฐิ อิสสา มัจฉริยะเป็นต้น เรียกรวมอย่างง่ายๆ ว่าเครื่องปรุงของจิต เครื่องปรุงของความคิด หรือเครื่อง

ปรุงของกรรม อันจะได้อธิบายโดยละเอียดต่อไป และสังขารขันธ์ยัง หมายรวมถึงเครื่องปรุงแต่งคุณภาพของจิต 

หรือเครื่องปรุงของจิตซ่ึงมีเจตนาเป็นตัวน�าและกระบวนการแห่งเจตจ�านงที่ชักจูง เลือกรวบรวมเอาเคร่ืองแต่ง

คุณภาพเหล่านั้นมาประสมปรุงแต่งความนึกคิดการพูด การท�า ให้เกิดกรรมทางกาย วาจา ใจ อย่างไรก็ตามใน

การอธิบายตามแนวขันธ์ ๕ ท่านมุ่งแสดงสภาวะของสังขารขันธ์ในรูปของสภาวะที่เป็นสภาพความแปรปรวนใน

 
๗๐๙ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี) ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต. พจนานุกรมเพ่ือการศกึษาพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: 

พิมพ์ที่ บริษัท ศิริวัฒนา จ�ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๘๖๗.

 
๗๑๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ประยุตฺโต), พจนานุกรมพทุธศาสตร์ ฉบบัประมวลศพัท์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท

สหธรรมมิก จ�ากัด. ๒๕๕๘), หน้า ๓๒.

๖๕๙
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แง่กระบวนการปรุงแต่งของจิต หรือเครื่องปรุงของจิตว่ามีอะไรบ้าง แต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรเป็นต้น ใน

ปฏจิจสมปุบาทใหค้วามหมายของสงัขารขันธโ์ดยการจ�าแนกออกเป็น กายสังขาร วจสัีงขารและจติสังขาร ซึง่ตา่ง

จากค�าอธิบายแนวขันธ์ ๕ ซึ่งจ�าแนกสังขารขันธ์เป็นองค์ธรรมเครื่องปรุงแต่งต่างๆ มีเจตสิก ๕๐ ดวง(เว้นเวทนา

เจตสิกที่เป็น เวทนาขันธ์ และสัญญาเจตสิกที่เป็นสัญญาขันธ์)

 นยิามความหมายของเจตสกิตามหลกัสทัทนยั เจตสกิเปน็ธรรมชาตท่ีิอาศยัจติเกดิ (จตฺิตนสิสฺติลกขฺณ�)

เจตสิกที่อาศัยจิตเกิดขึ้นนี้ ต่างกันกับต้นไม้ที่ต้องอาศัยพื้นดินเกิดขึ้น เพราะว่าพื้นแผ่นดินกับต้นไม้นั้น พื้นแผ่น

ดินเป็นฐานอาธาระ ส่วนต้นไม้เป็นฐานีอาเธยยะ ส�าหรับจิตและเจตสิกนั้น จิตเป็นนิสสยะ เจตสิกเป็นนิสสิตะ 

เหมือนกับอาจารย์กับศิษย์ ท้ังน้ีก็เพราะว่า เจตสิกท้ังหลายจะรู้อารมณ์ได้ก็เพราะอาศัยจิตเป็นหัวหน้า ยกเว้น

จิตเสียแล้ว เจตสิกก็รู้อารมณ์ไม่ได้ จ�าเป็นต้องอาศัยจิตเกิดเสมอไปฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า ธรรมชาติของเจตสิกนั้น

ย่อมเกิดในจิต หรือย่อมประกอบในจิตเป็นนิตย์ ดังวจนัตถะว่า เจตสิก ภว� = เจตสิก� (วา) เจตสิ นิยุตฺต� = เจตสิก� 

ธรรมชาติที่เกิดในจิต ชื่อว่า เจตสิก หรือธรรมชาติที่ประกอบในจิตเป็นนิตย์ชื่อว่าเจตสิก

 ๒. เพื่อศึกษาสังขารขันธ์ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

 ในการปฏบิตัวิปิสัสนาภาวนาจ�าเปน็ตอ้งเขา้ใจถงึลกัษณะการเกดิขึน้และความเปน็ไปของสงัขารขนัธ ์

เพือ่การทีจ่ะไดเ้จรญิสตใิหท้นักบัปจัจบุนัขณะ เพือ่ไมใ่หอ้กศุลสังขารขนัธเ์กิดและเจรญิ ขึน้ แตใ่หก้ศุลสังขารเกดิ

และเจรญิขึน้โดยการก�าหนดสภาวะทีป่รากฏอยูใ่หทั้นกบัปจัจุบนัขณะทีป่รากฏอยูน่ั่นเอง โดยการเจรญิสตปิฏัฐาน 

๔ ทาง กาย เวทนา จิต ธรรม มีสติระลึกรู้อยู่เนื่องๆ ว่า กายเป็นปฏิกูล ๗๑๑ฯลฯ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงก�าหนดประเด็น

การศกึษา เจตสกิอนัเปน็สงัขารขันธใ์นคัมภรีพ์ระพทุธศาสนาเถรวาท สงัขารขนัธค์อืกองของสังขารประกอบดว้ย

เจตสิก ๕๐ ดวง ท�าหน้าที่ของตนๆ ในการประกอบกับจิต และท�าให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวเป็นตน ดี ชั่วหรือเฉยๆ

จากการปรุงแต่งของสังขารขันธ์นี้ท�าให้เห็นความผิดในรูปนามเกิดขึ้น เกิดการยึดความเป็นตัวเป็นตนเกิดความ

โลภ ความโกรธ ความหลง ความยึดมั่นถือมั่น ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา สังขารขันธ์นี้ก็เป็นตัวปรุงแต่งให้คิด

ฟุ้งไปในอดีต อนาคต เนื่องจากการปรุงแต่งของสังขารขันธ์หรือเจตสิกเหล่านี้ เช่นการเห็นรูป แท้จริงแล้ว สิ่งที่

จักขุวิญญาณเห็นก็คือสี หรือวรรณะ การได้ยิน โสตวิญญาณก็ได้ยินแค่เสียง (สัททะ) เป็นต้น ล้วนเป็นการปรุง

แต่งให้หลงไปจากสภาพปรมัตถธรรมตามความเป็นจริง เจตสิกน้ีแม้ว่าจะเป็นส่ิงปรุงแต่งจิต ให้จิตมีพฤติกรรม

เปน็ไปตามลกัษณะของเจตสกิกต็าม แต่กต็อ้งถือวา่จติเปน็ใหญ ่เปน็ประธาน เพราะเจตสกิเปน็สิง่ทีต่อ้งอาศยัจติ

เกิด ไม่ว่าจะเป็นความพอใจก็ตาม การเจริญวิปัสสนาคือการเจริญสติเพื่อให้เกิดวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นหมายถึง 

ให้เกิดความรอบรู้ เพื่อล่วงพ้นความทุกข์โทมนัส โสกะ ปริเทวะไปได้ จนบรรลุธรรม ท�าให้แจ้งในพระนิพพาน ใน

การปฏบิตัวิปิสัสนาภาวนานีจ้ะมสีภาวะญาณตา่งๆ ปรากฏ เรยีกญาณ ๑๖ เป็นล�าดับญาณทีเ่กิดขึน้ในการปฏบิตัิ

วิปัสสนา ซึ่งผู้วิจัยศึกษาได้ท�าการศึกษาสภาวะของสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้น

 บรรดาสิง่ทัง้หลาย มอียูเ่ปน็อยูเ่ปน็ไปในรปูสว่นประกอบตา่งๆ ทีม่าประชมุเขา้กนั แท้จรงิแลว้ตวัตน

แท้ๆ ของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มี มีแต่รูปกับนามคือเมื่อแยกส่วนต่างๆ ที่มาประกอบเข้ากันนั้นออกให้หมด ก็

จะเหลืออยู่เป็นรูปนามขันธ์ ๕ คือรูปขันธ์ เป็นรูป และเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ รวมกัน

เป็นนามขันธ์ ๗๑๒ ไม่พบตัวตนของสิ่งนั้นเหลืออยู่ การแสดงส่วนประกอบต่างๆ นั้น ย่อมท�าได้หลายแบบสุดแต่

 
๗๑๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) พระไตรปิฎกนิสสยะ (ฉบับพิเศษ) มหาสติปัฏฐานสูตร (กรุงเทพมหานคร: 

ห้างหุ้นส่วนประยูรสารการพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๒๖.

 
๗๑๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๓๕, (กรุงเทพมหานคร: ส�านัก

พิมพ์ผลิธรรม, ๒๕๕๕), หน้า ๒๖.
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

วัตถุประสงค์จ�าเพาะของการแสดงแบบนั้นๆ ซึ่งนิยมเรียกว่า “สภาวธรรม” หมายถึงสิ่งที่มีสภาวะของตัวมันเอง

แต่ในที่นี้จะแสดงแบบขันธ์ ๕ ซึ่งผู้วิจัยจึงได้แสดงเน้นเฉพาะสังขารขันธ์ คือกองของเจตสิก ๕๐ ดวงที่ท�าหน้าที่

ปรุงแต่งจิตให้ดี หรือชั่ว หรือไม่ดี ไม่ชั่วเพื่อโยงเข้าในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา โดยก�าหนดประเด็นที่จะศึกษา

ไว้ดังนี้ ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาจ�าเป็นต้องเข้าใจถึงลักษณะการเกิดขึ้น และเป็นไปของสังขารขันธ์ เพื่อการ

จะได้เจริญสติให้ทันกับปัจจุบันขณะ เพื่อไม่ให้อกุศลสังขารขันธ์เจริญ และให้กุศลสังขารขันธ์เจริญข้ึนโดยการ

ก�าหนดให้ทันกับปัจจุบันขณะที่ปรากฏอยู่นั่นเอง โดยเจริญสติปัฏฐาน ๔ ทาง กาย เวทนา จิต ธรรม มีสติระลึกรู้

อยู่เนื่องๆ ว่า กายมีปฏิกูล ฯลฯ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงก�าหนดประเด็นการศึกษา เจตสิกอันเป็นสังขารขันธ์ในคัมภีร์

พระพุทธศาสนาเถรวาทสังขารขันธ์ คือกองของสังขารอันมีเจตสิก ๕๐ ดวงท�าหน้าที่ของตนๆ ในการประกอบ

กับจิต และท�าให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวเป็นตน ดี ชั่วหรือเฉยๆ จากการปรุงแต่งของสังขารขันธ์นี้ท�าให้เห็นความ

ผิดในรูปนามเกิดขึ้น เกิดการยึดความเป็นตัวเป็นตนเกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง ความยึดมั่นถือมั่น ใน

การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา สังขารขันธ์นี้ก็เป็นตัวปรุงแต่งให้คิดฟุ้งไปในอดีต อนาคต เนื่องจากการปรุงแต่งของ

สังขารขันธ์หรือเจตสิกเหล่านี้ เช่นการเห็นรูป แท้จริงแล้ว สิ่งที่จักขุวิญญาณเห็นก็คือสี หรือวรรณะ การได้ยิน 

โสตวิญญาณก็ได้ยินแค่เสียง (สัททะ) หรือฆานะวิญญาณก็รู้เพียงกลิ่น (คันธะ) ชิวหาวิญญาณก็รู้เพียงรส (รสะ) 

กายวิญญาณก็รู้เพียงเย็นร้อน อ่อน แข็ง โผฏฐัพพารมณ์ ๗๑๓ แต่จากการปรุงแต่งของสังขารขันธ์ท�าให้เห็นเป็น

รูปที่สวย ไม่สวย รูปที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ รสที่อร่อย ไม่อร่อย น่ากินไม่น่ากิน กลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็น 

กลิ่นดอกไม้หรือกลิ่นซากศพ เสียงที่ไพเราะ น่าฟังหรือไม่น่าฟัง เป็นค�าชมหรือค�าด่า ค�าสรรเสริญหรือค�านินทา 

โผฏฐัพพารมณ์ที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ ล้วนเป็นการปรุงแต่งให้หลงไปจากสภาพปรมัตถธรรมตามความเป็น

จริง เจตสิกนี้แม้ว่าจะเป็นสิ่งปรุงแต่งจิต ให้จิตมีพฤติกรรมเป็นไปตามลักษณะของเจตสิกก็ตาม แต่ก็ต้องถือว่า

จิตเป็นใหญ่ เป็นประธาน เพราะเจตสิกเป็นส่ิงท่ีต้องอาศัยจิตเกิด ไม่ว่าจะเป็นความพอใจ ความไม่พอใจ ความรัก

ความเกลยีด ความสงบ หรอืฟุง้ซา่น ลว้นเปน็คณุสมบัตขิองเจตสิกทัง้ส้ิน แตเ่จตสกิเกดิขึน้เอง และแสดงพฤตกิรรม

เองไม่ได้ ต้องอาศัยจิตเป็นตัวแสดงพฤติกรรมแทน จึงกล่าวได้ว่า ธรรมชาติของเจตสิกนั้น เกิดพร้อมกับจิต หรือ

ประกอบกับจิตเป็นนิตย์ หรือธรรมชาติ ที่ประกอบกับจิตเป็นนิตย์ ชื่อว่า เจตสิก การเจริญวิปัสสนาคือ การเจริญ

สตเิพือ่ใหเ้กดิวปิสัสนาปญัญาเกดิขึน้หมายถงึท�าใหเ้กดิความรอบรูค้วามรูต้ระหนกัเทา่ทนัถงึความจรงิของสิง่ทัง้

หลายที่เป็นไปตามกฎธรรมดา มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่และเสื่อมสิ้นไปตามเหตุปัจจัยของมันโดยไม่ถูกปรุงแต่งโดย

สังขารขันธ์ ซึ่งท�าให้วางใจวางท่าทีต่อสิ่งต่างๆ ได้ถูกต้องโดยมี จิตหลุดพ้นเป็นอิสระสามารถวินิจฉัยแยกการอัน

ควรมคิวร ท�าก�าหนดความพอเหมาะพอดแีละการทีจ่ะใชห้รอืพฒันาตอ่ไปของคณุธรรมอืน่ๆ ท้ังหมดอยา่งเหมาะ

สม ท�าตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอด พ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วย สติ และปัญญา อันเป็น

สงัขารขนัธ์ทีเ่ป็นโสภณะเจตสกิ ดงัทีก่ลา่วมาแลว้ว่าถา้โสภณะเจตสกิเกดิ อกศุลเจตสิกจะเกดิขึน้ไมไ่ด ้คอืเมือ่ สติ

และปญัญาเกดิ อกศุลอนัมโีลภะ โทสะและโมหะจะเกิดขึน้ไมไ่ดโ้ดยสิน้เชงิ แตเ่นือ่งจากกวา่ทีส่ตจิะมกี�าลงัแกก่ลา้

จนถึงขั้นเป็น “สตินทรีย์” คือเป็น ๑ ในอินทรีย์ ๕ ก็จ�าเป็นต้องเจริญสตินี้โดยการปฏิบัติวิปัสสนาโดยปฏิบัติตาม

แนวทีพ่ระพทุธองคท์รงตรสัไว ้ปรากฏในทฆีนกิาย มหาสตปิฏัฐานสตูรวา่ “ภกิษทุัง้หลาย สตปิฏัฐาน ๔ นีเ้ปน็ทาง

สายเดยีว เพือ่ความบรสิทุธิข์องเหลา่สตัว ์เพือ่ระงบัความโศกเศรา้และความคร�า่ครวญเพือ่ดบัความทกุข ์โทมนสั 

เพื่อการบรรลุอริยมรรค เพื่อรู้แจ้งนิพพาน” บุคคลทั้งหลายถ้ายังละกิเลสไม่ได้ จิตย่อมเศร้าหมอง พระพุทธองค์

 
๗๑๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๓๕, (กรุงเทพมหานคร: ส�านัก

พิมพ์ผลิธรรม, ๒๕๕๕), หน้า ๓๐
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ทรงตรัสไว้ในอังคุตตรนิกาย เอกกนิบาตว่า “ปภสฺสรมิท� ภิกฺขเว จิตฺต� ตญฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปก

กิลิฏฺฐนฺติฯ” แปลว่า “จิตน้ีผุดผ่อง แต่จิตน้ันกลับเศร้าหมอง เพราะอุปกิเลสที่เกิดจากการปรุงแต่งของสังขาร

ขันธ์ทีเกิดข้ึนภายหลัง ปกติธรรมชาติของจิตผุดผ่องแต่เพราะอุปกิเลส” กิเลสที่เกิดขึ้นภายหลังนี้ท�าให้จิตเศร้า

หมอง การจะละกิเลสได้ต้องอาศัยการปฏิบัติวิปัสสนาซึ่งเป็นหลักธรรมส�าคัญที่สุดของทางศาสนาพุทธและเป็น

หลักการที่จะปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ รวมทั้งเป็นเหตุให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโดยสิ้นเชิงจากการ

ตัดละอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในขันธสันดาน ได้ด้วยวิธีการเจริญวิปัสสนาภาวนา จนได้วิปัสสนาญาณ วิปีสสนา

ปัญญา และ ปะหานกิเลสจนเป็นสมุทเฉทปหาน โดยการเจริญสติปัฏฐาน ๔ เพราะเป็นการตามระลึกรู้อารมณ์

ปรมัตถ์ (รูป-นาม) ที่เกิดขึ้นตามฐาน ซึ่งมี ๔ ฐานด้วยกัน คือ กาย เวทนา จิต และธรรม ผู้ใดที่มีการปฏิบัติเป็น

ไปอย่างถูกต้องตามหลักของสติปัฏฐาน ย่อมเป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนาปัญญา อันเป็นปัญญาที่เข้าถึงสภาวธรรม

ของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได้ในที่สุด ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ สามารถท�าลายวิปลาส

ธรรม ๔ ประการได้ คือ สุภวิปลาส (ส�าคัญว่างาม,ว่าน่ารัก) สุขวิปลาส (ส�าคัญว่าเป็นสุข) นิจจวิปลาส (ส�าคัญ

ว่าเที่ยง) อัตตวิปลาส (ส�าคัญว่าเป็นตัวตน) ซึ่งวิปลาสทั้งหลายนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอกุศลเจตสิก ที่เป็นสังขารขันธ์ 

ธรรมที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ท้ังน้ีเพราะการเข้าปรุงแต่งจิตโดยสังขารขันธ์ อันเป็นอกุศลเจตสิกซึ่ง

ประกอบขึ้นเป็น อาสวะ และอวิชชา ที่เรามีมาเนิ่นนานจนนับภพนับชาติไม่ถ้วน ประกอบกับตัวการส�าคัญที่มา

คอยปิดบัง ท�าให้เราไม่สามารถเข้าถึงสภาวธรรมของความจริงอันได้แก่ “ไตรลักษณ์” ได้ นั่นคือ

 ๑. สันตติ ปิดบัง อนิจจัง เพราะสันตติ คือ การเกิดสืบต่อของนามรูปที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงท�าให้

ไมส่ามารถเหน็ความเกดิ และความดบัของนามรปูได ้เราจึงถกูท�าใหเ้ขา้ใจผดิอนัเปน็อทิธพิลจากโมหะเจตสกิคอื

อวิชชาว่าท�าให้เข้าใจผิดว่ามีความเที่ยงแท้ถาวร (นิจจัง) ๗๑๔

 ๒. อิริยาบถ ปิดบัง ทุกขัง เพราะการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ที่มีอยู่เกือบตลอด

เวลา จงึท�าใหค้นเรามองไมเ่ห็นทกุข์ทีเ่กิดจากอริยิาบถเกา่ ดว้ยอ�านาจของตณัหาซึง่เป็นอกศุลสงัขารขนัธม์าปรงุ

แตง่ท�าใหค้นเราไขวค่ว้าหาความสขุสบายจากการเปลีย่นอริยิาบถ เนือ่งจากอริยิาบทเดมิเรืม่ปรากฎใหเ้หน็วา่เป็น

ทุกข์ เมื่อเปลี่ยนแล้วหลงเข้าใจผิดว่าเป็นสุข การเปลี่ยนแปลงอิริยาบถจึงปิดบังทุกขเวทนา ท�าให้ไม่สามารถเห็น

ทุกขสัจจะได้ 

 ๓. ฆนสัญญา ปิดบัง อนัตตา เพราะ ฆนสัญญา คือ ความเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างใดอย่างหน่ึง เป็นการ

นึกถึงโดยรูปร่างสัณฐานและมีการจ�ารูปร่างเหล่าน้ันท่ีเกิดจากการประชุมกันของรูปธรรมและนามธรรม และมีการ

ถูกปรุงแต่งด้วยสังขารขันธ์จึงท�าให้เราหลงผิดคิดว่าชีวิตเป็นตัวตน (อัตตา) เพราะธรรมที่ปิดบังไตรลักษณ์นี้เอง 

จึงท�าให้เราหลงผิดคิดว่า ชีวิตคือรูปนามน้ีเป็นส่ิงดี มีความสวยงามน่ารัก (สุภวิปลาส) มีความสุขสบาย (สุขวิปลาส)

มีความเที่ยงแท้ ถาวร (นิจจวิปลาส) และเป็นตัวตน คน สัตว์ (อัตตวิปลาส) ทั้งๆ ที่ความเป็นจริงแล้ว ชีวิตเป็น

เพียงแค่ขันธ์ห้า คือรูปธรรมและนามธรรม ที่ประกอบกันขึ้นมาด้วยรูปธาตุ จนเป็นรูปกลาปต่างๆ ในที่สุดก็เกิด

เป็นกลุ่มก้อนของอวัยวะที่ล้วนมีแต่อสุภะ และทั้งรูปนามที่เกิดขึ้นนั้นก็คงสภาพเดิมไว้ไม่ได้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้อง

แตกดับ เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง และไม่สามารถบังคับบัญชาได้ องค์ธรรมของวิปลาสมี ๓ คือ ทิฏฐิ (ท�าให้เห็นผิด) จิต 

(ท�าใหเ้ขา้ใจผดิ) สญัญา (ท�าใหจ้�าผดิ) เมือ่จติถกูสงัขารขนัธค์รอบง�าและประกอบกับวปิลาสธรรมมี ๔ คอื หลงผดิ

คิดว่าชีวิตนี้ดี มีสุข เที่ยง และเป็นตัวตน จึงรวมเป็นวิปลาสธรรม ๑๒ ประการ ซึ่งวิปลาสเหล่านี้เอง ที่เป็นตัวการ

ส�าคัญท�าให้ชีวิตคนเราต้องมีความดิ้นรนแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งอารมณ์ที่ดี (อิฏฐารมณ์) เมื่อสมหวังก็เกิดความ

 
๗๑๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, หน้า ๗๑
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

พอใจ เรียกว่า อภิชฌา แต่ถ้าได้รับอารมณ์ที่ไม่ดี (อนิฏฐารมณ์) ก็จะรู้สึกผิดหวัง ไม่พอใจ เรียกว่า โทมนัส ไม่ว่า

จะพอใจ หรือไม่พอใจล้วนเป็นกิเลสอันเกิดจากอกุศลสังขารขันธ์อันประกอบด้วยโลภะเจตสิก โทสะเจตสิกและ

โมหะเจตสกิเขา้ครอบง�าทัง้สิน้ บางคนเรยีกความตอ้งการในอารมณท์ีน่า่ยนิด ีและปดัปอ้งอารมณท์ีไ่มน่า่ยนิดนีีว้า่ 

“ตณัหา” แตถ่า้ผูใ้ดสามารถวางใจไวไ้ดอ้ยา่งแยบคาย หรือทีเ่รยีกวา่มี “โยนโิสมนสกิาร” ในสตปิฏัฐาน ๔ นัน่คอื

สามารถก�าหนดสตไิดเ้ทา่ทนัในปจัจบุนัอารมณ ์วา่มรีปูอะไร หรอืนามอะไรเกดิขึน้ สติและสมัปชญัญะทีเ่กดิขึน้ใน

ขณะนัน้ยอ่มปอ้งกนักเิลส-ตณัหา ท�าใหอ้ภชิฌา และโทมนสัเกดิข้ึนไมไ่ด ้จงึเปน็ทีแ่นน่อนวา่อารมณข์ณะนัน้ยอ่ม

ปราศจากกิเลส เมื่อกิเลสไม่มี จิตไม่ถูกปรุงแต่งด้วยสังขารขันธ์ กรรมย่อมไม่เกิด ขณะนั้นจึงเป็นวิวัฏฏกรรม ซึ่ง

ไมส่ามารถท�าใหเ้กดิผลคอืวบิาก อนัไดแ้ก่รปูนามขนัธห์า้ (ชีวติ) ทีจ่ะมตีอ่ไปในภายภาคหน้าไดอ้ยา่งแน่นอน องค์

ธรรมของ สติปัฏฐาน ๔ นี้ ได้แก่ สติเจตสิก ที่ประกอบกับจิตที่เป็นติเหตุกชวนจิต ๓๔ ดวง คือ มหากุศลญาณ

สัมปยุตตกุศลจิต ๔ มหากิริยาญาณสัมปยุตตกุศลจิต ๔ มหัคคตกุศลจิต ๙ มหัคคตกิริยาจิต ๙ โลกุตตรจิต ๘

ดังนั้นวิปลาสธรรมทั้งหมดมีเกิดขึ้นมาได้ เพราะเราไม่เท่าทันในความจริงของชีวิตรูป และชีวิตนาม ที่เรียกว่า 

“อโยนิโสมนสิการ” แต่ขณะใดที่มี “โยนิโสมนสิการ” ขณะนั้นสติปัฏฐานก็เกิดขึ้นด้วยและเป็นที่แน่นอนว่าเวลา

นัน้วปิลาสธรรมจะเกิดข้ึนไมไ่ด ้อาจกลา่วไดว้า่การโยนโิสมนสเิปน็กญุแจดอกส�าคญัทีจ่ะไขประตชูวิีต ใหผู้ป้ฏบิตัิ

ไดเ้ขา้ไปเหน็ความจรงิวา่ ชวีติทีป่ระกอบดว้ยรปูนามขนัธห์า้นัน้ แทท้ีจ่รงิเปน็อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา มพีทุธวจนะ

กลา่วไวว้า่ ธรรมชาตใิดกแ็ล้วแต่ยอ่มเหน็แจง้และขบัไลว่ปิลาสธรรมใหอ้อกไปไดแ้ละปอ้งกันไมใ่หส้งัขารขนัธเ์ขา้

ครอบง�าจิตได้ โดยการเจริญสติและท�าให้วิปัสสนาปัญญาสามารถเข้าเห็นสภาวะปัจจุบันตามความเป็นจริงได้ 

ธรรมชาตนิัน้เรยีกวา่ “วปิสัสนา” ธรรมชาตใิดกแ็ลว้แต่ยอ่มเห็นแจง้ในขนัธ ์๕ โดยประการตา่งๆ มอีนจิจัง ทกุขงั

อนตัตา อนัพน้จากการปรงุแตง่ของสงัขารขนัธ ์ธรรมชาตนิัน้เรยีกวา่ “วปิสัสนา” ฉะนัน้ การปฏบิตัสิตปิฏัฐาน ๔ 

กค็อื การปฏบิตัวิปิสัสนานัน่เองสรปุไดว้า่ การปฏบิตัสิตปิฏัฐาน ๔ หรอืการปฏิบตัวิปัิสสนา เทา่นัน้ จึงจะสามารถ

ท�าลายวิปลาสธรรมทั้ง ๔ ได้ และเมื่อใดที่วิปลาสธรรมถูกท�าลายลง เมื่อนั้นผู้ปฏิบัติย่อมเข้าถึงสภาวธรรมแห่ง

ไตรลักษณ์ หากบุคคลใดได้ประจักษ์แจ้งในอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โดยสิ้นการปรุงแต่งของสังขารขันธ์ทั้งอกุศล

สังขารขันธ์และกุศลสังขารขันธ์แล้ว บุคคลนั้นย่อมเป็นผู้ที่ก�าลังด�าเนินอยู่ในเส้นทางของการพ้นทุกข์โดยตรง

สรุป
 จากการศึกษาสังขารขันธ์ในการปฏิบัติวิปัสสนา สังขารขันธ์มีหน้าที่ปรุงแต่งอารมณ์คือปรุงแต่งจิต

ให้เป็นไปตามสังขารขันธ์ที่เข้าประกอบกับจิตนั้นๆ การปรุงแต่งอารมณ์ และยับยั้งจิตไม่ให้ตกไปในอกุสล และ

ความระลึกในอารมณท์ีเ่ปน็กสุล ความระลกึไดท้ีรู่ท้นัอารมณน์ัน้ สตเิปน็ธรรมทีม่อีปุการะมาก ตอ้งใชส้ตติอ่เนือ่ง

กันตลอดเวลาในการเจริญวิปัสสนาหรือเจริญสมาธิ มุ่งทางปฏิบัติซ่ึงเป็นทางสายเดียวที่จะหลุดพ้นจากกิเลสไป

ได้ และบรรดาจิต และเจตสิกทั้งสองนี้ ก็เป็นธรรมชาติที่ต้องเกิดพร้อมกัน ดับพร้อมกัน รับอารมณ์อันเดียวกัน 

และอาศยัวตัถทุีเ่กิดอนัเดยีวกนัจะแยกจากกนัไมไ่ด ้ในการศกึษาสงัขารขันธจ์งึจ�าเป็นตอ้งเขา้ใจในองคธ์รรมของ

เจตสกิแตล่ะตวั เพ่ือให้เขา้ใจถึงเหตุของเจตสกิแตล่ะตวัทีจ่ะเขา้ประกอบในจติ และปรงุแตง่ใหเ้ปน็กศุลหรอือกศุล

หรือไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศล (อัพพยากฤต) เจตสิกทั้งหมดมี ๕๒ ดวง โดยเจตสิก ๕๐ ดวงเป็นสังขารขันธ์

 ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาจึงจ�าเป็นต้องเข้าใจถึงลักษณะการเกิดขึ้น และเป็นไปของสังขารขันธ์ 

เพือ่การจะไดเ้จรญิสตใิหท้นักบัปจัจบุนัขณะ เพือ่ไมใ่หอ้กุศลสงัขารขนัธเ์จรญิ และใหก้ศุลสงัขารขึน้เจรญิขึน้โดย

การก�าหนดใหท้นักบัปจัจบุนัขณะทีป่รากฏอยูน่ัน่เอง โดยเจรญิสตปิฏัฐาน ๔ ทาง กาย เวทนา จติ ธรรม มสีตริะลึก
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รูอ้ยูเ่น่ืองๆ ในการปฏบิตัวิปิสัสนาภาวนา สงัขารขันธน์ีก้เ็ปน็ตวัปรงุแตง่ใหค้ดิฟุง้ไปในอดตี อนาคต เนือ่งจากการ

ปรงุแตง่ของสงัขารขนัธห์รอืเจตสกิเหลา่นี ้ท�าใหเ้หน็เปน็รปูทีส่วย ไมส่วย รปูทีน่า่พอใจหรอืไมน่า่พอใจ รสทีอ่รอ่ย 

ไมอ่ร่อย นา่กินไมน่า่กนิ กลิน่หอมหรอืกลิน่เหมน็ กลิน่ดอกไมห้รอืกลิน่ซากศพ เสยีงทีไ่พเราะ นา่ฟงัหรอืไมน่า่ฟงั 

เป็นค�าชมหรือค�าด่า ค�าสรรเสริญหรือค�านินทา โผฏฐัพพารมณ์ที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ ล้วนเป็นการปรุงแต่ง

ใหห้ลงไปจากสภาพปรมตัถธรรมตามความเปน็จริง เจตสกินีแ้มว้า่จะเปน็สิง่ปรงุแตง่จติ ใหจ้ติมพีฤตกิรรมเปน็ไป

ตามลกัษณะของเจตสกิกต็าม แตก่ต็อ้งถอืวา่จติเปน็ใหญ ่เปน็ประธาน เพราะเจตสิกเปน็ส่ิงทีต่อ้งอาศัยจติเกดิ ไม่

ว่าจะเป็นความพอใจ ความไม่พอใจ ความรัก ความเกลียด ความสงบ หรือฟุ้งซ่าน ล้วนเป็นคุณสมบัติของเจตสิก

ทัง้สิน้ แตเ่จตสกิเกดิขึน้เอง และแสดงพฤตกิรรมเองไมไ่ด ้ตอ้งอาศัยจติเปน็ตวัแสดงพฤตกิรรมแทน จงึกล่าวได้วา่ 

ธรรมชาตขิองเจตสกินัน้ เกดิพรอ้มกบัจติ หรอืประกอบกบัจติเปน็นติย ์หรอืธรรมชาต ิทีป่ระกอบกบัจติเปน็นติย ์

ชือ่วา่ เจตสกิ สงัขารขนัธท์ัง้ทีเ่ปน็อกุศลและทีเ่ป็นกศุลสงัขารขนัธ์ลว้นเปน็สิง่ทีต่อ้งถกูก�าหนดเพือ่ละโดยสตแิละ

สมัปชญัญะเพ่ือการเขา้ถึงทีส่ดุ คอืพระนพิพานอนัเปน็การดบัขนัธ ์๕ โดยสิน้เชงิโดยการเจรญิสตติามหลักคอืการ

เจริญสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งเป็นการอบรมปัญญา เป็นปัญญาที่เกิดจากการอบรมจิต เมื่อจิตระลึกรู้สภาวะธรรมล้วนๆ 

และมีสมาธิตั่งมั่นอยู่ในสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบัน ปัญญาที่เกิดร่วมกับสติและสมาธิย่อมจะพัฒนาแก่กล้าขึ้นตาม

ล�าดับ ปัญญาดังกล่าวเรียกว่า ภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการอบรมจิต เมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้น

สภาวะความรูส้กึตวัดว้ยปญัญา,หยัง่รู,้ก�าหนดรู ้ทีไ่ดม้าจากการเจรญิวปิสัสนา หรอืเจรญิสตปิฏัฐาน๔ จนสภาวะ

ญาณเกิดขึ้น ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้แสดงไว้เป็นญาณ ๑๖ คือ ล�าดับญาณที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแก่ผู้ปฏิบัติ

วปิสัสนาล้วน หรอืทีเ่รยีกวา่ การเจรญิสทุธญาณกิวปิสัสนาตามล�าดบั ม ี๑๖ ประการ และแบ่งเปน็ ๓ ระดบัไดแ้ก่ 

ญาณระดับต้น หมายถึง นามรูปปริจเฉทญาณ ปัจจยปริคคหญาณ และสัมมสนญาณ ญาณระดับกลาง หมายถึง 

อทุยพัพยญาณ และญาณระดบัสงู หมายถงึ ภงัคญาณเป็นตน้ไปจนกระทัง่บรรลุมรรคญาณ และ ผลญาณในทีสุ่ด 

ซึง่ในแตล่ะระดบัจะมกีารปรงุแตง่ของสงัขารขนัธใ์นลกัษณะทีแ่ตกตา่งกนั และมีการพฒันาของสต ิและปญัญาที่

ว่องไวขึ้นในการก�าหนดให้สังขารขันธ์ที่ปรุงแต่งจิตเหล่านั้นดับไปดังที่ได้แสดงไว้แล้ว ดังนั้นสติปัฏฐาน ๔ จึงเป็น

หลักส�าคัญในการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ที่ผู้ใฝ่หาการพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงควรศึกษาและปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง

ข้อเสนอแนะ

 ในการศกึษาวจิยัครัง้นีเ้ปน็การศกึษาเรือ่งสงัขารขนัธ์ในการปฏบิตัวิิปสัสนภาวนาในคมัภีรพ์ทุธศาสนา

เถรวาทโดยเนน้การศกึษาเชงิเอกสาร ซึง่เปน็การรวบรวมและเรยีบเรยีงขอ้มลูจากคมัภรีห์รอืต�าราวชิาการเทา่นัน้ 

ยังขาดการ ศึกษาและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาโดยแยกตามหมวดต่างๆ ตามหลักสติปัฏฐาน ๔ พระคัมภีร์เถรวาท

คือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และธรรมมานุปัสสนาสติ

ปัฏฐาน ดังนั้นผู้ที่สนใจต้องการศึกษาโดยละเอียดของสังขารขันธ์ที่ปรากฏในการปฏิบัติวิปัสสนาในแต่ละหมวด 

เพือ่ใหเ้ขา้ใจอยา่งลกึซ้ึงหรอืตอ้งการน�าขอ้มลูไปใชใ้นวตัถปุระสงคอ์ยา่งอืน่ ควรศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิหลกัธรรมที่

ผู้วิจัยยังไม่ได้ศึกษาคือการแยกศึกษาสังขารขันธ์ในกายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา และธัมมานุ

ปัสสนา และศึกษาสังขารขันธ์ที่ในอานาปานสติ ซึ่งอยู่ในหมวดอื่นที่ผู้วิจัยยังไม่ได้น�ามาศึกษาวิจัยเป็นต้น หากมี

การศึกษาเรื่องเดียวกันนี้ผู้ศึกษา ควรที่จะศึกษาในความเกี่ยวข้องของหลักธรรมอื่นๆ ในประเด็นดังต่อไปนี้

 ๑. ศึกษาสังขารขันธ์กับสติสัมปชัญญะ ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 

 ๒. ศึกษาสังขารขันธ์ที่เป็นนิวรณธรรม ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 

 ๓. ศึกษาสังขารขันธ์ในการปฏิบัติในอานาปานสติ ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท
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การศึกษาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรมในการแก้ไขปัญหาความยากจน
ในครอบครัว ต�าบลประโคนชัย อ�าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

A STUDY OF THE APPLICATION OF DITTHADHAMMIKATTHA-SAMVATTANIKA-
DHAMMA FOR RESOVLING THE POVERTY OF FAMILY IN TAMBON 

PRAKHONCHAI, AMPHOE PRAKHONCHAI, BURIRAM PROVINCE 

พระตึก ธมฺมส�เวโค (วัง) *

พระมหาพจน์ สุวโจ, ดร./ ดร. ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ **

บทคัดย่อ

 บทความวิจัยเล่มน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาหลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตนิกธรรมตามหลัก

พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความยากจนของครอบครัวในต�าบลประโคนชัย อ�าเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และ ๓) เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรมในการ

แก้ไขปัญหาความยากจนของครอบครัวในต�าบลประโคนชัย อ�าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 ผลการวิจัยพบว่า

 ๑. หลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรมในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ ๑) ควรเป็นคนมีทักษะ

มีประสิทธิผล เอาจริงเอาจัง ขยันขันแข็งในอาชีพที่ตนประกอบอยู่ และเข้าใจงานหรืออาชีพนั้นเป็นอย่างดี เรียก

ว่า อุฏฐานสัมปทา ๒) ควรรักษาทรัพย์สินเงินทองที่ตนหามาได้ในทางสุจริตและด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตน 

เรียกว่า อารักขสัมปทา ๓) ควรคบมิตรที่ซื่อสัตย์ มีการศึกษา มีคุณธรรม ใจกว้าง และคอยช่วยเหลือด้วยการ

ชี้แนะให้ด�าเนินตามทางที่ถูกต้อง เรียกว่า กัลยาณมิตร และ ๔) ควรใช้จ่ายทรัพย์อย่างมีเหตุผล รายได้กับราย

จ่ายต้องได้สัดส่วนไม่มากไม่น้อยเกินไป ไม่เป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวเกินไป ไม่เป็นคนใจกว้างเกินขอบเขต และ

ด�ารงชีวิตอย่างพอเหมาะพอควร เรียกว่า สมชีวิตา

 ๒. จากการสัมภาษณ์ผู้ด้อยโอกาสเก่ียวกับสภาพปัญหาความยากจนของครอบครัวในต�าบลประโคนชัย

อ�าเภอประโคนชยั จงัหวดับรุรีมัย ์พบวา่ ปญัหาความยากจนเปน็ปญัหาหลักของกลุ่มคนเหล่านี ้บางส่วนเกดิจาก

ไม่มีที่ดินท�ากิน บางส่วนเกิดจากไม่มีบุตรธิดาคอยช่วยเหลือดูแล บางส่วนไม่มีญาติพี่น้องช่วยเหลือเกื้อกูล

จึงตกอยู่ในสภาพของผู้ด้อยโอกาส ขาดการพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไป

 ๓. ส�าหรบัแนวทางการประยกุตใ์ชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถสังวตัตนกิธรรมในการแกไ้ขปัญหาความยากจน

ของครอบครวัในต�าบลประโคนชยั อ�าเภอประโคนชยั จงัหวดับรุรีมัย ์สามารถสรปุไดว้า่ ๑) ดา้นความเกยีจครา้น: 

ควรแกด้ว้ยความขยนัหมัน่เพยีรในหนา้ทีก่ารงาน รูจ้กัรบัผดิชอบในหนา้ทีก่ารงานทีต่นเองท�า และเขา้ใจในหนา้ที่

 * นสิติปรญิญาโท พุทธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพระพทุธศาสนา วทิยาลยัสงฆ์บุรรีมัย์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั
 ** ประธานกรรมการ / กรรมการทีป่รกึษา
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ของตนอย่างละเอียดรอบคอบ ๒) ด้านการใช้จ่ายทรัพย์อย่างสุรุ่ยสุร่าย: ควรแก้ด้วยการรู้จักหามาไว้ รู้จักบูรณะ

ซอ่มแซมของเกา่ของช�ารดุ รูจ้กัประมาณในการกนิการใช ้แลเปน็ผูม้ศีลีธรรม ๓) ดา้นการขาดเพือ่นแนะน�า: ควร

แก้ด้วยการเลือกคบมิตรที่ดีที่มีการศึกษา และสามารถแนะน�าในด�าเนินถูกทาง หรือเลือกแม่บ้านหรือพ่อบ้านที่

มีศีลประกอบด้วยคุณธรรมของอุบาสกที่ดี และ ๔) ด้านการด�ารงชีวิตแบบไร้หลัก: ควรแก้ด้วยการอยู่อย่างพอ

เพยีง ยนิดดีว้ยของของตนซึง่ไดม้าดว้ยเรีย่วแรงความเพยีรโดยชอบธรรม รูจ้กัคดิและเขา้ใจคณุคา่แทค้ณุคา่ และ

รู้จักวางแผนเพื่ออนาคต ทั้งในส่วนตน ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวและความสัมพันธ์กับสังคม

ค�าส�าคัญ: ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 

Abstract

 The objective of this research is 1) to study of Ditthadhammikatha-Samvattanika-Dham-

ma in Buddhism 2) to study of the problem condition of poverty of family in Phrakhonchai 

district, Buriram province and 3) to study of applied method on solving the problem of poverty 

of family in Phrakhonchai district, Buriram province.

 The result of research is as follows;

 1. Principle of Ditthadhammikatha-Samvattanika-Dhamma in Buddhism is; 1) one 

should be ability, be succession, be in earnest, be industrious in one’s work and understand 

clearly one’s occupation called Utthanasampada, 2) one should protect one’s honest property 

and one’s hardship property called Arakkhasampada, 3) one should associate with a trustful, 

educated, virtue, broad mind friend who advised to the corrected direction called Kalyana-

mittata and 4) one should spend property reasonable, income and expenditure should be 

balance and lived in proper way called Samajivita.

 2. To interview the disadvantaged-person on the problem condition of poverty of 

family in Phrakhonchai district, Buriram province shows that poverty is the main problem of 

these people. Some problem occurs from lack of land. Some comes from childless to take 

care. Some comes form no relative to help. So, they become disadvantaged-person which 

cannot develop for all.

 3) For an applied method on solving the problem of poverty of family in Phrakhon-

chai district, Buriram province can conclude as following: 1) for indolentness: one should be 

solved by sedulous effort for one’s work, taking responsibility for one’s work and understanding 

cautiously for one’s work, 2) for extravagant expenditure: one should be solved by seeking for 

property, repairing dilapidated property, understanding moderated food and being virtuous 

person, 3) for lack of advised friend: one should associate with good friend who was well ed-
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ucated and could introduce one to corrected way or choose wife or husband who practiced 

qualification of good followers (Upasaka-Dhamma) and 4) for purposeless life: one should live 

sufficiently, enjoyed with one’s honest property, realized the truth value and artificial value 

and made plan for the future which was benefit for oneself, one’s family, family membership 

and social relationship.

Keywords: Ditthadhammikatha-Samvattanika-Dhamma

๑. บทน�า
 สถาบันครอบครัวประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูกและญาติพี่น้องเอื้ออ�านวยต่อกัน มีการพึ่งพาและเกี่ยว

เนือ่งกนัเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ จะเกดิอุปสรรค หรอืสิง่ทีก่่อใหเ้กดิปญัหาในแตล่ะครอบครวัแตกตา่งกนัไป แลว้แตว่า่ผู้

ใดเปน็สาเหตทุีก่อ่ใหเ้กิดปญัหาและอปุสรรค ซ่ึงจะน�าไปสูบ่อ่เกดิแหง่ความทกุข ์ปญัหาครอบครวัมหีลายประเภท 

แต่ต้นเหตุส่วนใหญ่ก็คือ ความไม่ลงตัวของบุคคลในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอกใจ การผิดประเวณี

ทั้งของฝ่ายหญิงหรือและฝ่ายชาย ปัญหายาเสพติด ความขัดแย้ง ความรุนแรง และปัญหาความยากจน เป็นต้น 

ซึ่งปัญหาดังกล่าวเหล่านี้ คือสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหากับสถาบันครอบครัวในสังคมทั้งสิ้น

 พระพุทธศาสนายอมรับสถาบันครอบครัว เพราะค�าสอนของพระพุทธศาสนาได้วางกฎเกณฑ์ไว้

ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในส่วนที่เก่ียวกับครอบครัวไว้เช่นเดียวกัน ๗๑๕ เช่น ในด้านสังคม ก็วางหลักธรรม

เรื่องทิศ ๖ พรหมวิหาร ๔ ฆราวาสธรรม ๔ ในด้านเศรษฐกิจ อาทิเรื่อง สันโดษ ปาปณิกธรรม การจัดสรรทรัพย์ 

ทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน ์สขุของคฤหสัถ์ ประโยชนจ์ากทรพัย ์โภคาทยิะและกามโภค ีเปน็ตน้ ดงักลา่วมาแสดงให้

เหน็วา่ พระพทุธศาสนาใหค้วามส�าคญัของครอบครวัเปน็อยา่งยิง่ จงึตอ้งวางกฎเกณฑแ์ละระเบยีบเพือ่ใหบ้คุคล

ในครอบครัวได้ด�าเนินตามเพื่อประโยชน์สูงสุดของครอบครัวและเกื้อกูลต่อสังคม

 ตามหลักพระพุทธศาสนา ความยากจนเกิดจากพุทธศาสนิกชนขาดหลักธรรมในการด�าเนินชีวิต นั่น

คือ (๑) การขาดความพากเพียรในการท�าการงานหรือการศึกษา (๒) การไม่รู้จักประหยัดทรัพย์ มีการใช้จ่าย

อย่างฟุ่มเฟือย เกินความจ�าเป็น (๓) มีการคบคนพาลเป็นเพ่ือน เพื่อนชอบแนะน�าไปในทางที่ผิดหรือที่ไม่ควร 

และ (๔) มีการใช้จ่ายทรัพย์เกินฐานะ ใช้ชีวิตให้ไปตามกระแสนิยมของความต้องการ (ตัณหา) และไม่รู้จักเพียง

พอ ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหล่านี้ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

หรือใช้สติปัญญาในการคบคิดพิจารณา 

 ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาวา่ดว้ย หลกัทฏิฐธมัมกิตัถะสังวตัตนกิธรรม ๗๑๖ อนัหมายถงึ หลักธรรมที่

เปน็ไปเพือ่ประโยชนใ์นปจัจบุนั หรอืหลกัธรรมอนัอ�านวยประโยชนส์ขุขัน้ตน้ ประกอบดว้ย (๑) อุฏฐานสมัปทา คอื 

ถงึพร้อมด้วยความหมัน่ความขยนัหมัน่เพยีรในการปฏบิตัหินา้ทีก่ารงาน ประกอบอาชพีอนัสุจริต มคีวามช�านาญ

รู้จักใช้ปัญญาสอดส่องตรวจตราหาอุบาย สามารถจัดด�าเนินการให้ได้ผลดี (๒) อารักขสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วย

การรักษา รูจ้กัคุม้ครองเก็บรกัษาโภคทรพัยแ์ละผลงานอนัตนไดท้�าไวด้ว้ยความขยนัหมัน่เพยีรโดยชอบธรรม ดว้ย

 
๗๑๕ ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์, ความสัมพันธ์ในครอบครัว, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ส�านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ�ากัด, 

๒๕๑๙), หน้า ๓.

 
๗๑๕ องฺ.อฎฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๘๙.
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ก�าลังงานของตน ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย (๓) กัลยาณมิตตตา คือ คบคนดีเป็นมิตร รู้จักก�าหนดบุคคล

ในถิ่นที่อาศัย เลือกเสวนาส�าเหนียกศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้ทรงคุณ มีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา (๔) สมชีวิตา คือ 

มีความเป็นอยู่เหมาะสม คือ รู้จักก�าหนดรายได้และรายจ่ายเลี้ยงชีวิตแต่พอดี มิให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือยจนเกิน

พอดี ให้รายได้อยู่เหนือรายจ่าย มีประหยัดอดออม เก็บไว้ 

 ด้วยปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท�าให้ผู้วิจัยต้องการน�าเสนองานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการใช้หลักทิฏฐธัม

มิกัตถสังวัตตนิกธรรมในการแก้ไขปัญหาความยากจนในครอบครัว ต�าบลประโคนชัย อ�าเภอประโคนชัย จังหวัด

บุรีรัมย์” ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อประโยชน์สุขของบุคคลในครอบครัว สถาบันครอบครัวและสร้างสังคมให้

เป็นสุข 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๒.๑ เพื่อศึกษาหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท

 ๒.๒ เพือ่ศกึษาสภาพปญัหาความยากจนของครอบครวัในต�าบลประโคนชยั อ�าเภอประโคนชยั จงัหวดั

บุรีรัมย์

 ๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความยากจน

ของครอบครัวในต�าบลประโคนชัย อ�าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

๓. วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรมในการแก้ไขปัญหาความยากจน

ในครอบครัว ต�าบลประโคนชัย อ�าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการ

รวบรวมและศึกษาข้อมูล จากคัมภีร์ ต�ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์บุคคลในครอบครัวที่ด้อย

โอกาส โดยมีวิธีด�าเนินการวิจัยตามล�าดับดังนี้ 

 ๑) ขั้นศึกษาเอกสาร โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลในคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ที่เป็นคัมภีร์สูงสุด

ทางพระพุทธศาสนา คัมภีร์อรรถกถาธรรมบท วิทยานิพนธ์ เอกสารอ้างอิงที่เป็นต�ารา และเอกสารที่เกี่ยวกับ

หลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญก่อน-หลัง

 ๒) ข้ันก�าหนดประชากร ผู้วิจัยได้ก�าหนดจ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ สัมภาษณ์ผู้น�า

ครอบครัว จ�านวน ๔๑ คน โดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง

 ๓) ขัน้สรา้งเครือ่งมอืวจิยั ผูว้จิยัไดอ้อกแบบสมัภาษณเ์ชงิลกึ เพือ่ใหผู้ร้บัการสมัภาษณไ์ดม้กีารแสดง

ทัศนะเกี่ยวกับปัญหาความยากจนในครอบครัว ต�าบลประโคนชัย อ�าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่าง

อิสระ โดยยึดหลักค�าสอนเรื่อง หลักทิฏฐธัมมิกัตถนิกธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการออกแบบ

เครื่องมือวิจัย

 ๔) ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืวจิยั โดยการน�าเครือ่งมอืวจิยัซึง่สร้างขึน้เสนอตอ่อาจารยท์ีป่รกึษาที่

ตรวจสอบด้านโครงสร้างเนื้อหาและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย ๑) รองศาสตราจารย์ 

ดร. เอกฉัท จารุเมธีชน ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญวัฒน์ 

โพธิ์สาน แล้วน�าไปแก้ไขปรับปรุงตามค�าแนะน�าของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนน�าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริงใน

ภาคสนาม

๖๖๙
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 ๕) ขัน้เกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัน�าขอ้มลูจากคมัภร์ีพระไตรปฎิก คมัภีรอ์รรถกา วทิยานพินธ ์หนงัสอื 

สือ่ออนไลนแ์ละสือ่อืน่ ๆ  และประสานงานตดิตอ่ส�านกังานเทศบาลต�าบลประโคนชัย อ�าเภอ ประโคนชัย จงัหวดั

บุรีรัมย์ ในการขอข้อมูลของครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในต�าบลประโคนชัย อ�าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ การ

ขออนุญาตสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

 ๖) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน�าข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์อรรถกถา วิทยานิพนธ์ หนังสือ 

สือ่ออนไลนแ์ละสือ่อืน่ ๆ  ตลอดจนขอ้มลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ ์มาวเิคราะหแ์ละเรยีบเรยีง โดยขอ้มลูเชงิคุณภาพ

นี้ใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยมุ่งตอบประเด็นให้ตรงตามวัตถุประสงค์

 ๗) ขั้นเขียนรายงานการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีบรรยาย เรียบเรียงเป็นความเรียงตามเนื้อหาที่รวบรวมจัด

ระเบียบมา โดยใช้วัตถุประสงค์เป็นหลักในการเรียบเรียง

๔. สรุปผลการวิจัย
 ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน หลักธรรมอันอ�านวย

ประโยชน์สุขขั้นต้น ประกอบด้วย ๑) อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติ

หน้าที่การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความช�านาญ รู้จักใช้ปัญญาสอดส่อง ตรวจตรา หาอุบายวิธี สามารถ

จัดด�าเนินการให้ได้ผลดี ๒) อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ รู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภคทรัพย์และผล

งานอนัตนไดท้�าไวด้ว้ยความขยนัหมัน่เพยีร โดยชอบธรรม ดว้ยก�าลังงานของตน ไมใ่หเ้ปน็อนัตรายหรอืเส่ือมเสีย 

๓) กัลยาณมิตตตา คนคนดีเป็นมิตร คือ รู้จักก�าหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย เลือกเสวนาส�าเหนียกศึกษาเยี่ยงอย่าง

ท่านผู้ทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา ๔) สมชีวิตา มีความเป็นอยู่เหมาะสม คือ รู้จักก�าหนดรายได้และราย

จ่ายเลี้ยงชีพแต่พอดี มิให้ฝืดเคืองหรือฟูมฟาย ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้

 ปัญหาสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ท้ังหลายทั้งปวง มาจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดด้าน

เศรษฐกิจ ท�าให้บุคคลในสังคมปรับตัวไม่ทันต่อสถานการณ์ดังกล่าว นั่นเป็นประการหนึ่ง ความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ความเหลื่อมล�้าด้านฐานะความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชน ก็เป็นอีก

ประการหนึ่ง ผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาหลักของประเทศ เพราะถ้าประชาชนในประเทศขาด

ปัจจัยในการด�ารงชีวิตท่ีดีพอสมควร การพัฒนาประเทศก็คงเป็นไปได้ค่อนข้างยากและประสบความส�าเร็จช้า 

การขาดความรับผิดชอบและสามัญส�านึกที่ดีของนักการเมือง เช่น ขาดคุณธรรม จริยธรรม มุ่งแต่ประโยชน์ตน

และประโยชน์ของหมู่คณะมากกว่าที่จะตั้งใจบริหารกิจการบ้านเมือง การให้การศึกษาของเยาวชน ยังขาดการ

เอาจริงเอาจังและตรงประเด็น องค์กรทางศาสนา ควรน�าหลักธรรมค�าสอนทางศาสนาและคณะสงฆ์ ก็จ�าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องร่วมและเป็นผู้สร้าง ผู้ช้ีทางและเป็นผู้น�าทางทางจิตวิญญาณของเยาวชนไทย เป็นผู้อธิบายค่า

นิยมที่ถูกต้อง ผู้อธิบายความดี ความชั่ว ความจริงของโลกและความสุขอันแท้จริงของชีวิต เป็นผู้ชี้น�าความสว่าง 

ความสงบทั้งแก่เยาวชนและคนไทยทุกคนให้เข้าใจในหลักธรรมและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 สาเหตขุองปญัหาความยากจน ประมวลไดด้งันีค้อื เนือ่งจาก ๑) ความไมเ่ทา่เทยีมกนั ในความสามารถ

ของบุคคล ๒) สิ่งของและบริการต่าง ๆ มีมากขึ้น ๓) ไม่สามารถท�างานตามปกติ ซึ่งอาจเกิดจากความเจ็บป่วย 

ความพิการทางร่างกายและจิตใจและหรือชราภาพ ๔) ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนแล้ง น�้าท่วม โรคระบาด ฯลฯ ๕.) 

การว่างงาน ๖) การมีบุตรมาก ๗) การศึกษาต�่า ไม่สามารถพัฒนาอาชีพของตนได้ ๘) ความเกียจคร้าน ไม่ชอบ

ท�างาน 

๖๗๐
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

 สาเหตุของความยากจนสามารถแบ่งได้เป็น ๒ แนวทางใหญ่ ๆ คือ

  ๑. สาเหตุจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ๑) การมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพต�่า เนื่องจาก

การขาดโอกาสในการศกึษาและพฒันา ทกัษะตา่ง ๆ  ๒) การขาดโอกาสในการรบัรูข้้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน ์

๓) การมีปัญหาสุขภาพ ๔) การมีภาระ ในการเลี้ยงดูครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ ๕) การมีทรัพย์สินและที่ดินในการ

ท�ากินน้อย 

 ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนเป็นสาเหตุภายในบุคคลที่ท�าให้บุคคลกลายเป็นคนจนได้ 

  ๒. สาเหตจุากปจัจยัภายนอก ไดแ้ก ่นโยบายการพฒันาทีไ่มส่มดลุของภาครฐั เช่น ๑) การเนน้พฒันา

เมืองมากกว่าพัฒนาชนบท ๒) การเน้นแต่ทุนทางกายภาพโดยขาดการส่งเสริมทุนทางสังคม ๓) การเน้นการ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตร ๔) การเน้นการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เพื่อการพาณิชย์โดย

ไม่ได้ค�านึงถึงความยั่งยืน ๕) การเน้นเป้าหมายการเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าการกระจายรายได้

ใหก้บัประชากร ๖) การเนน้การเปดิประเทศมากเกนิไปในขณะทีย่งัไมม่มีาตรการรองรบัผลกระทบในดา้นตา่ง ๆ

ที่ดีพอและกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นตัวสร้างความเหลื่อมล�้าในสังคม  ๗) ระบบราชการไม่เอื้อต่อการ

แกป้ญัหาความยากจนทัง้ในแงข้ั่นตอนในการปฏบิติังานทีซ่บัซอ้นและล่าชา้ ๘) ความซ�า้ซอ้นของหน่วยงานต่าง ๆ

ในข้ันตอนการปฏิบัติการ ๙) ความไม่สอดคล้องกันของแผนงานและงบประมาณในระดับต่าง ๆ 

 ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยหลักจากภายนอก ที่เป็นสาเหตุท�าให้เกิดปัญหาความยากจนและซ�้าเติม

คนจนมากขึ้นเช่นกัน

 การวิเคราะห์ปัจจัยและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อปัญหาความยากจน

 ๑. จดุแขง็และโอกาส ปจัจยัและแนวโนม้การเปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบเชงิบวก เช่น นโยบายรฐับาล

และแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๙ ไดใ้หค้วามส�าคญัในการแกไ้ขปัญหาความยากจนอยา่งจรงิจงั โดยถอืเปน็เรือ่งเรง่ดว่น

ที่ต้องรีบเร่งด�าเนินการ ภาคประชาสังคมตื่นตัว มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งในหลายรูปแบบและขยายเครือข่ายได้

กวา้งขวาง เศรษฐกจิชนบทยงัเปน็ฐานการผลติทีส่�าคญัของประเทศและสนับสนุนการเพิม่รายไดข้องคนจน รวม

ทัง้รฐัธรรมนญูไดว้างพืน้ฐานการกระจายการพัฒนาและแกไ้ขปญัหาความเหล่ือมล�า้ โดยการกระจายอ�านาจและ

สนับสนุนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคประชาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

 ๒. จุดอ่อนและข้อจ�ากัด ปัจจัยและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบเชิงลบ เช่น ระบบการ

จัดสรรทรัพยากรขาดประสิทธิภาพ ขาดความเสมอภาคและเป็นธรรม ระบบการคุ้มครองทางสังคมยังมีปัญหา

ด้านคุณภาพ กระบวนการทางกฎหมายยังปรับเปล่ียนไม่ทันกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม คุณภาพ

ชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเมืองและชุมชน มีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรงขึ้น คุณภาพคนและแรงงานส่วนใหญ่ยังไม่

ได้มาตรฐาน รวมทั้งระบบราชการขาดประสิทธิภาพและไม่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่

พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงสาเหตุของความยากจน ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่อง ทรัพย์ ในหลาย ๆ ประเด็น ซึ่ง

หัวข้อนี้จะน�าเสนอรายละเอียดดังนี้ ๑) เหตุที่ท�าให้ทรัพย์หรือโภคะเสื่อม โภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้ มี

ทางเสื่อม ๔ ประการ คือ (๑) เป็นนักเลงหญิง (๒) เป็นนักเลงสุรา (๓) เป็นนักเลงการพนัน (๔) เป็นผู้มีมิตรชั่ว 

มีสหายชั่ว มีเพื่อนชั่ว ๒) เหตุแห่งทรัพย์อยู่ได้ไม่นาน (๑.) ไม่แสวงหาพัสดุที่หายไป (๒) ไม่ซ่อมแซมพัสดุที่เก่า

คร�่าคร่า (๓) ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค (๔) ตั้งสตรีหรือบุรุษทุศีลให้เป็นใหญ่ในเรือน 

 ๓) สาเหตเุกดิจากความเกยีจครา้น ความหมายของความเกยีจคร้าน ม ี๒ ลกัษณะ คอืความเกยีจคร้าน 

หมายถึง (๑) ความเฉื่อยชา ความท้อแท้ ขาดความกระตือรือร้น ไม่อยากท�างาน ความประมาท และ (๒) ขาด
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ความเพียรพยายาม ลักษณะของการกระท�าหรือความประพฤติเช่นนี้ เรียกกันว่า ความเกียจคร้าน ถ้าเกี่ยวกับ

ตัวบุคคล คือเป็นลักษณะของบุคคลผู้กระท�าหรือประพฤติปฏิบัติ เรียกกันว่า คนเกียจคร้าน ปัญหาความยากจน

ในกรอบของทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรมในสังคมปัจจุบัน มีดังนี้

 ๑. ปัญหาในการขาดความเพียร ถ้าจะกล่าวกันตรง ๆ  ก็คือ ความเกียจคร้าน หรือความไม่ขยัน หมั่น

เพียรในการงานที่ตนรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชอบ ไม่ประกอบอาชีพสุจริต ฝึกฝนให้เกิดความช�านาญและรู้จัก

ใช้ปัญญาสอดส่อง ตรวจตรา เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิต ทั้งของตนเอง ครอบครัว สังคมและต่อประเทศชาติ 

 ๒. ปัญหาในการขาดการรักษาโภคทรัพย์ที่หาได้โดยชอบธรรม การไม่รู้จักคุ้มครองรักษาโภคทรัพย์

ที่หามาได้โดยชอบธรรม ย่อมเป็นผลเสียต่อตน ครอบครัว หลักข้อนี้มีจุดมุ่งหมายให้เป็นอดออม ประหยัด ดูแล 

รักษาโภคทรัพย์ ให้รู้จักซ่อมแซมโภคทรัพย์ที่ช�ารุด เสียหาย 

 ๓. ปัญหาในการคบมิตร คือไม่รู้จักคบคนดีเป็นมิตร ไม่รู้จักเลือกบุคคลที่จะคบหาว่าจะน�าพาชีวิต

ของเราไปในทิศทางใด ซึ่งข้อนี้ควรจะต้องเลือกคบหาเสวนาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ มีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา 

เป็นลักษณะของการคบมิตรในหลักธรรม ทิศ ๖ พึงละเว้นจากการคบคนพาล 

 ๔. ปัญหาในการเลี้ยงชีวิตที่สมควร พอเหมาะพอดี ประเด็นปัญหาใหญ่ที่ก่อให้เกิดความยากจนส่วน

หนึง่กเ็กดิจากการใช้ทรพัย์เกินฐานะ โดยไมรู่จ้กัประเมินรายรบักบัรายจา่ยใหพ้อดหีรอืลงตวักนั การมทีรพัยแ์ลว้

ใช้ ไมไ่ดม้ค่ีามากไปกวา่การมทีรพัยแ์ลว้เหลอื พระพทุธเจา้ยงัไดแ้สดงหลกัธรรมในเรือ่งของการจดัสรรทรพัย ์เพือ่

ให้บุคคลในสังคมได้รู้จักจัดสรรทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 ปัญหาความยากจนของผู้ด้อยโอกาสในต�าบลประโคนชัย อ�าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพ

รวมโดยสรุป ผู้ด้อยโอกาสขาดโอกาสในการมีที่ท�ามาหากิน ขาดวิสัยทัศน์ในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการ

ประกอบอาชีพใหม่ ๆ ขาดที่ปรึกษาที่ดีที่เป็นกัลยาณมิตร ขาดเงินทุนสนับสนุนจากโครงการรัฐบาลหรือองค์กร

อื่น ๆ และโดยทั่วไป ผู้ด้อยโอกาสในต�าบลประโคนชัย ยังมีความมุ่งมั่นที่จะด�ารงชีวิตที่ดีขึ้น เพียงแต่รอโอกาส

และการสนับสนุนเท่านั้น 

 แนวทางการแก้ไขปญัหาความยากจนในต�าบลประโคนชยั อ�าเภอประโคนชยั จงัหวดับรุรีมัย์ ได้เสนอ

แนวทางการแก้ไข โดยใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ดังนี้ 

 วธิแีกโ้ดยการรูจ้กับ�ารงุรกัษาทรพัย ์(อารกัขสัมปทา) (๑) การแกป้ญัหาโดยการรูจ้กัหามาไว ้(นฏฺคเว

สนา) (๒) การแก้ปัญหาโดยการรู้จักบูรณะซ่อมแซมของเก่าของช�ารุด (ชิณฺณปฏิสงฺขาณา) (๓) การแก้ปัญหาโดย

การรู้จักประมาณในการกินการใช้ (ปริมิตฺปานโภชนา) (๔) การแก้ปัญหาโดยการให้ผู้ครองเรือนเป็นผู้มีศีลธรรม 

(อธิปจฺจสีลวนฺตสถาปนา) 

 กล่าวโดยสรุป การได้ทรัพย์ส�าหรับคฤหัสถ์ที่ถูกต้องตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง คือ การ

แสวงหาทรพัยด้์วยสมัมาอาชวีะ ดว้ยอาชพีทีส่จุรติ ทีไ่ม่เปน็ไปในการเบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่และไมเ่ปน็อาชพี

ที่เนื่องเกี่ยวกับการท�าบาป ท�าอกุศลกรรมและพระองค์ยังแสดงละเอียดลึกลงไปอีกว่า การแสวงหาทรัพย์และ

การได้ทรัพย์มา ก็ควรเป็นอาชีพที่อุบาสกควรประกอบ ไม่ประพฤติอาชีพที่ไม่ควรประกอบ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรง

แสดงทั้งเหตุและผล คือ ผลของกรรมดีย่อมเป็นปัจจัยให้ได้ทรัพย์ ผู้ที่เสียทรัพย์ ก็เพราะผลของกรรมชั่วให้ผล 

ส่วนการรักษาทรัพย์ พระองค์ก็ทรงแสดง เร่ืองการใช้ทรัพย์ให้เหมาะสม ให้เป็นประโยชน์ น่ันคือ เม่ือได้ทรัพย์มา

แบ่งเป็น ๔ ส่วน ๒ ส่วน เก็บไว้ท�ากิจการงาน อีกส่วน ส�าหรับท�าบุญและส่วนสุดท้าย เก็บไว้เมื่อคราวมีภัยหรือ 

รักษาตนเอง ดังนั้น การรักษาทรัพย์ ก็เพื่อมุ่งประโยชน์ให้เกิดผลกับตนและครอบครัวเมื่อถึงคราวมีภัย
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อันไม่คาดหมายเกิดข้ึน แต่ท้ังน้ีท้ังน้ัน ก็ไม่ได้มุ่งให้เก็บทรัพย์ไว้ท้ังหมด แต่ให้รู้จักการจัดสรทรัพย์ที่เหมาะสม 

เช่น การบ�ารุงรักษาบิดา มารดาบุตร ภรรยา ข้าทาส กรรมกร เพื่อน และท�าบุญแด่สมณพราหมณ์ ตลอดจน

การเสียภาษีให้กับประเทศชาติด้วย

 วิธีแก้โดยการเลือกคบมิตรท่ีดีหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (กัลยาณมิตตตา) กัลยาณมิตร 

หมายถึงบุคคลที่มีความพรั่งพร้อมแห่งคุณธรรม ความดีงาม เป็นผู้ห่างไกลจากสิ่งอันเป็นข้าศึกในการพัฒนา

ศักยภาพชีวิตและตั้งตนอยู่อย่างเหมาะสมแห่งการเคารพ รวมทั้งยังเป็นผู้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขและคุณธรรม

ความดีงามต่าง ๆ  ให้แก่บุคคลรอบข้างด้วยความเข้าใจ  จนเป็นแรงเหนี่ยวน�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ

การพฒันาไปสูป่ระโยชนแ์ละความสขุในระดบัตา่ง ๆ  โดยไมห่วงัสิง่ใดตอบแทน ตลอดจนถงึสิง่แวดลอ้มทีเ่กือ้กลู

ส่งเสริมการพัฒนาชีวิต ก็เป็นดั่งกัลยาณมิตรด้วยเช่นกัน

 วิธีแก้โดยการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม ค�าว่า ถิ่นหรือประเทศที่

เหมาะสม หมายถึง ถิ่นหรือประเทศที่ดี ไม่มีเรื่องวุ่นวาย ไม่มีปัญหาร้ายแรง สภาพแวดล้อมอบอุ่น ไม่มีพิษภัย 

ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขร่มเย็น มีน�้าใจไมตรี โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สมัครสมานสามัคคี มีความเป็นพี่

เป็นน้องและผู้คนตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

 วธิแีกโ้ดยการเลอืกแมบ่า้นพอ่บา้นเปน็ผูม้ศีลี เรือ่งนีก้เ็ปน็เรือ่งส�าคญัมากประการหนึง่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบั

เศรษฐกจิของครอบครวั เพราะวา่บคุคลทีค่วบคุมและดแูลโภคทรพัยใ์นบา้นเรอืน จะเป็นผู้ทีก่มุเศรษฐกจิของบา้น

ทัง้หมดเปน็ส�าคญั เพราะรายรบัทัง้สิน้จะถกูจดัระเบยีบในครอบครวัโดยแมบ่า้นหรอืพอ่บา้น แตถ่า้ แมบ่า้นหรอื

พอ่เรอืนขาดคณุสมบตัใินการบรหิารจดัการเรือ่งเศรษฐกจิภายในครอบครวั กจ็ะเกดิปญัหาการขาดแคลนเครือ่ง

อปุโภคบริโภคได ้ดงันัน้ คณุสมบตัเิบือ้งต้นของการเปน็พอ่บา้นแมเ่รอืนทีด่ ี(ธรรมของอบุาสกทีด่ ีสมบัตหิรอืองค์

คุณของอุบาสก อย่างเยี่ยม) ต้องประกอบด้วย (๑) เป็นผู้มีศรัทธา (๒) มีศีล (๓) ไม่ถือมงคลตื่นข่าว เชื่อกรรม ไม่

เชื่อมงคลคือ มุ่งหวังผลจากการกระท�าและการงาน มิใช่จากโชคลางและสิ่งที่ตื่นกันว่าขลังศักดิ์สิทธิ์ (๔) ไม่แสวง

หาทักขิไนยภายนอก หลักค�าสอนนี้ คือ ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา (๕) กระท�าการสนับสนุน

ในพระศาสนานี้เป็นเบื้องต้น คือ ขวนขวายในการอุปถัมภ์บ�ารุงพระพุทธศาสนา

 วิธีแก้โดยการรู้จักใช้ชีวิตที่เหมาะสม (สมชีวิตา) (๑) วิธีแก้โดยการอยู่อย่างพอเพียง (สันโดษ) โดย

ความหมาย สันโดษ เป็นความยินดี ความพอใจ ความยินดีด้วยของของตนซึ่งได้มาด้วยเรี่ยวแรงความเพียรโดย

ชอบธรรม ความยินดีด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ ความรู้จักอิ่มรู้จักพอ (๒) วิธีแก้โดยการคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่า

พอกเสริม (คุณค่าเทียม) สิ่งจ�าเป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิตสรุปลงในปัจจัย ๔ ประการทั้งสิ้น สิ่งอื่น ๆ นอกจาก

นี้อยู่ในฐานะเป็นส่วนประกอบของปัจจัย ๔ เรียกว่า สิ่งอดิเรก หรือสิ่งที่ฟุ่มเฟือยบ้าง (๓) วิธีแก้ปัญหาโดยการ

จัดสรรทรัพย์ (โภควิภาค ๔) พระพุทธศาสนาไม่เพียงต้องการจะแนะน�าให้มนุษย์อยู่รอดเท่าน้ัน จะต้องมีการ

จัดสรรทรัพย์อย่างถูกวิธี (๔) วิธีแก้ โดยการใช้หลักโภควิภาค (๔.๑) วิธีแก้ในการใช้จ่ายทรัพย์ ส่วนที่ ๑ (ทรัพย์ที่

ใชเ้ลีย้งตนเอง ครอบครวัและญาตมิติรทีด่)ี การใช้จา่ยเพือ่การบรโิภคเปน็กจิกรรมทีส่�าคัญตอ่การด�าเนนิชีวติของ

มนุษย์ เป็นเครื่องชี้วัดว่า ชีวิตและครอบครัวจะเจริญก้าวหน้าหรือล้มเหลว ก็อยู่ที่การรู้จักใช้จ่าย เรียกว่า รู้จัก

การวางแผนในการใช้จ่าย คือ ให้มีสติในการใช้จ่าย อย่าให้เกินพอดี หรือเกินความจ�าเป็น (๔.๒) วิธีแก้ในการใช้

จ่ายทรัพย์ ส่วนที่ ๒ – ๓ (การลงทุน) การจัดสรรทรัพย์ส�าหรับลงทุน พระพุทธเจ้าทรงให้แบ่งไว้ถึง ๒ ส่วน ซึ่ง

ถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งของทรัพย์ที่มีอยู่ นั่นหมายความว่า พระพุทธเจ้าทรงให้ความส�าคัญกับการน�าทรัพย์ไปลงทุน

เป็นอย่างมาก (๔.๓) วิธีแก้โดยการรู้จักใช้ทรัพย์ส่วนที่ ๔ (เก็บทรัพย์ไว้ใช้ในยามจ�าเป็น) ทรัพย์ส่วนนี้ส�าหรับเก็บ
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หรือออมไว้ใช้ในยามจ�าเป็น ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรอบคอบ ไม่ประมาทในการด�าเนินชีวิต การเก็บออม

ก็คือ การรู้จักประมาณตน ลดความฟุ่มเฟือย รู้จักเก็บเงินที่หามาได้จากการประกอบอาชีพที่สุจริต เพื่อเก็บไว้ใช้

ในยามจ�าเป็น 

 การใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม  เป็นการเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ก�าลังทรัพย์ที่หาได้ ไม่ให้ฝืดเคืองนัก

ไมใ่หฟุ้ม่เฟอืยนกั กจ็ะไมเ่กดิปญัหาความยากจน กบัค�ากลา่วทีว่า่ ทกุอยา่งจะส�าเรจ็ดว้ยดถีา้มแีผน เปน็ค�ากลา่ว

ที่เป็นจริงเสมอ  การด�าเนินชีวิตในการครองเรือนจะส�าเร็จและเป็นสุขได้ก็ต้องมีการวางแผน  ดังนั้น  ปัญหา

ความยากจนของครอบครัวไทยนี้ สามารถแก้ไข ป้องกันได้ด้วยการวางแนวทางไว้ล่วงหน้า ดังนี้ ๑) การวางแผน

ดา้นท่ีอยูอ่าศยั เมือ่แต่งงานแลว้ฝา่ยใดฝ่ายหนึง่หรอืทัง้สองฝา่ยจะตอ้งยา้ยเขา้ไปอยู่รว่มกับ ครอบครัวอีกฝ่ายหนึง่

หรือต้องไปอยู่ร่วมกับครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่ง ก็จ�าเป็นจะต้องวางแผนในการด�าเนินชีวิตให้กับสมาชิกใหม่ 

วางแผนที่จะสร้างครอบครัวของตนเอง ๒) วางแผนการใช้จ่ายในครอบครัว จะต้องวางแผนรายรับรายจ่ายใน

ครอบครวัใหเ้หมาะสมพอดแีละมกีารเกบ็ออมเพือ่ใชใ้นคราวจ�าเปน็ เกบ็ออมไวเ้พือ่สรา้งทีอ่ยูอ่าศยัสรา้งครอบครวั

เพื่อการศึกษาของบุตร ธิดาและอื่นๆ ๓) วางแผนการมีสมาชิกใหม่ในครอบครัว คือ วางแผนการมีลูกว่าจะ

มีลูกกี่คนและจะมีในช่วงเวลาไหน จะเลี้ยงดูอย่างไรให้ลูกเป็นคนดี  มีการศึกษา  มีอาชีพหาเลี้ยงชีวิตได้และ

เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ๔) วางแผนในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคม วางแผนที่จะสร้างความ

สมัพนัธก์บัสมาชกิในครอบครวัทีม่ญีาตผิูใ้หญอ่ยูด่ว้ย สรา้งการมสีว่นรว่มในสงัคมสิง่แวดลอ้มทีอ่าศยัอยูห่รอืหาก

มีโอกาสที่จะเลือกได้ ควรจะเลือกอาศัยอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี นอกจากนี้ ยังมีเรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับ

ชีวิตการครองเรือนอีกมาก ซ่ึงจะต้องเตรียมและวางแผนไว้ล่วงหน้า จะช่วยให้ชีวิตการครองเรือนประสบความส�าเร็จ

อบอุ่นและมีความสุขได้

 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ
 จากการท�าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า ยังมีประเด็นที่น่าสนใจที่ควรน�าไปศึกษาค้นคว้าเพื่อจะได้มีความ

เข้าใจถึงหลักค�าสอนเรื่องกรรมอันลึกซ้ึงย่ิงข้ึน ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ต่อการท�าความเข้าใจหลักในการด�าเนินชีวิต

และการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

   ๑) ก�าหนดนโยบายดา้นการครองชพี โดยเนน้หนกัเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้

อยู่หัวฯ

   ๒) รฐับาลใหก้ารสนบัสนนุทนุในการจัดการอาชพีส�าหรบัความสามารถเฉพาะบคุคลทีด่อ้ยโอกาส 

มีการติดตามประเมินผลทุก ๆ ๖ เดือน เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล 

   ๓) เร่งรัด ป้องปราม อบายมุขทุกชนิด ให้บรรเทาเบาบางมากที่สุด 

   ๔) มีปัญหาความยากจน ครอบครัวต้องดูแลเอาใจใส่และส่งเสริมคุณภาพชีวิตตั้งแต่ยังเด็กๆ 

ส�านักงานเทศบาลต�าบล ส�านักงานเทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนต�าบล มีอ�านาจหน้าที่ต้องส่งเสริมอาชีพ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้พ่ึงพาตนเองได้ ไม่รอแต่ให้ผู้อื่นน�ามาแจก ให้รู้จักประหยัดอดออมและไม่นิยมตามแบบ

ระบบทุนนิยม
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 ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

   ๑) ผู้ด้อยโอกาสควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากองค์กรของรัฐ อาทิ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตร อาทิ การอนุมัติเงินกู้เพื่อการเกษตรและอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาส

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  ๒) เจา้หนา้ทีข่องรฐัทีม่คีวามเก่ียวขอ้งกบัสงัคมและความเปน็อยูข่องราษฎร ตอ้งเขา้ไปมบีทบาท

ในการจัดสรร ดูแลด้านการเพาะปลูก หรือด้านอาชีพที่เหมาะสม โดยใช้วิธีการสัมมนา อบรมวิชาชีพ ให้ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกของการท�างานและวิธีการท�างานอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ อาทิ ให้ความรู้ด้านการ

ออม การท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นต้น 

 ๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

  ๑) ศึกษาเปรียบเทียบหลักทิฏฐิธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรมกับหลักสันโดษ ในพระพุทธศาสนา

  ๒) ศึกษาเรื่องลูกหนี้ เจ้าหนี้ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรณานุกรม

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๓๔.   

 กรุงเทพมหานคร: บริษัท อาร์. เอส. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จ�ากัด, ๒๕๕๔.
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การจัดการเรียนรู้ของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔

อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
Management learned of the monk’s toward promoting desirable 

characteristics. Junior high school students School Rajaprajanugroh 14 
Muang Khai Nong Khai.

      พระครูปัญญาธรรมานุกิจ,ค.ม., พระสุวรรณ สุทฺธาโส,กศ.ม.

      นายมงคล มาเวียง,กศ.ม., ว่าที่ ร.ต.ชนะพล ดุลยเกษม,กศ.ม.

      นายไชยยา เมืองแทน,รป.ม. *

บทคัดย่อ

 การวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย” 

มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการจดัการเรยีนรูข้องพระสงฆท์ีม่ตีอ่การสง่เสรมิคณุลกัษณะอันพงึประสงคแ์กน่กัเรยีน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และเพื่อ

ศกึษาปญัหาและอปุสรรคการจดัการเรยีนรูข้องพระสงฆท์ีม่ตีอ่การสง่เสรมิคณุลกัษณะอันพงึประสงคแ์กน่กัเรยีน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยเก็บ

ข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์๑๔ อ�าเภอเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย จ�านวน ๑๕๘ ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามเปน็เครือ่งมอืใน

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

 ผลการวิจัย พบว่า 

 ๑. ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการวัดผลและ

ประเมินผล มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๓๑) ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๒๗) ด้านการจัดการเรียนรู้ แล

ด้านการจัด กจิกรรม มคีา่เฉลีย่ ( = ๔.๒๓) ซึง่สรปุไดว้า่ พระสงฆส์ามารถส่งเสรมิคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ของ

นกัเรยีนทัง้ ๘ ประการไดอ้ยา่งครอบคมุทกุดา้นและสามารถท�าการวดัผลและประเมนิผลไดใ้นผลสมฤทธิท์างการ

ศึกษา

 * อาจารย์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตหนองคาย.
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 ๒. ปญัหา อปุสรรค และแนวทางการจดัการเรยีนรูข้องพระสงฆท์ีม่ตีอ่การสง่เสรมิคณุลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ ได้แก่ ๑. ด้านการจัดการเรียนรู้ 

คอื นกัเรยีนยงัขาดความมรีะเบยีบวนิยัในตวัเองเมือ่เขา้หอ้งเรยีนมกัทีจ่ะคยุกัน ๒. ดา้นกจิกรรม คือ พระสงฆข์าด

กิจกรรมและเทคนิคการฝึกอบรมนักเรียนให้ปฏิบัติธรรม ๓. ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี คือ ในบางห้องเรียน

ไม่มีที่ฉายสื่อและเทคโนโลยี ๔. ด้านการวัดและประเมินผล คือ ไม่สามารถออกข้อสอบในเรื่องคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ได้จึงต้องวัดจากจิตพิสัย ทักษะพิสัย พุทธิพิสัย ซึ่งพระสงฆ์ยังขาดความเข้าใจในเรื่องนี้

ABSTRACT

 Research "The learning of the priest is to promote desirable characteristics of junior 

high school students Rajaprajanugroh 14 Muang Khai. Nong Khai "to study the learning of the 

priest is to promote desirable characteristics of junior high school students Rajaprajanugroh 14 

NongKhai District Nongkhai Province The purpose is to study the learning of the priest toward 

promoting desirable characteristics of junior high school students Rajaprajanugroh 14th District 

Khai. Nong Khai The data were collected from a sample of students in junior high school. 

(Secondary Grade 1-3) School District 14 Rajaprajanugroh Khai. Nong Khai, 158 samples Ques-

tionnaires were used as a tool to analyze the data using the percentage (Frequency) Average 

(Mean) of Matlock SD (Standard Deviation) study found.

 1. The students learn to deal with the clergy to promote desirable characteristics of 

junior high school students Rajaprajanugroh 14 Muang Khai. Nong Khai Overall and specific At a 

high level In descending order of descending below. The evaluation average ( = 4.31), the use 

of media technologies have on average ( =4.27) and learning management. After the event, 

with an average ( = 4.23), which concluded that.Priests can promote desirable characteristics 

of the eight students have to cover all aspects and can measure and evaluate the results in 

the power of education

 2. problems and approaches to learning of the priest is to promote desirable 

characteristics of junior high school students Rajaprajanugroh 14 1. Learning is also a lack of 

student discipline. Classes tend to be himself when he talked 2. Activity is a priest shortage 

and technical training students to practice 3. Media and technology in the classroom is not 

projected media and technology 4. measurement. and the evaluation was not able to test 

out the desired characteristics can be measured by a range of cognitive skills Group priest who 

lacks understanding in this matter.

๖๗๗
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การพัฒนาใดๆ ก็ตามถ้าบุคคลขาดการพัฒนาคุณภาพที่มีอยู่ภายในให้ดีขึ้นมาก่อนแล้ว การพัฒนา

นั้นจะไม่เป็นการพัฒนาที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้ เพราะบุคคลต่างๆ เป็นสิ่งที่มีชีวิต และชีวิตประกอบไปด้วยกายและ

ใจ หากมุ่งแต่การพัฒนาเพียงแต่ภายนอกอย่างเดียวแล้ว “ใจ” ที่เป็นต้นเหตุแห่งดี และชั่ว หรือเป็นประตูแห่ง

การน�าเข้าสิ่งที่ดีหรือสิ่งท่ีไม่ดีท้ังปวง ถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนและมีการพัฒนาที่ดี แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

ก็ไม่อาจที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้ ๗๑๗ และการศึกษามีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ การแข่งขันทาง

เศรษฐกจิในยคุโลกาภวิฒันก์ข็ึน้อยูก่บัการศกึษา การพฒันาการเมอืงกข็ึน้อยูก่บัการศกึษา สงัคมก�าลงัเสือ่มโทรม 

ผู้คนติดยาเสพติด เป็นโรงเอดส์มากย่ิงขึ้น ก็ต้องหันไปพ่ึงการศึกษา การพัฒนาการศึกษาจึงเป็นเงื่อนไขส�าคัญ

ของการพัฒนาประเทศและแม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ๗๑๘ ประเทศไทยพลาดจากอุดมคติเพราะเส่ือมลงของ

คุณธรรมและจริยธรรม สังคมไทยมีระดับมาตรฐานของคุณธรรมและจริยธรรมลดลง ทั้งที่ความจริงคุณธรรม

จรยิธรรมและความดงีามของคนในสงัคมถอืไดว้า่เปน็รากฐานการด�ารงอยูข่องสงัคมนัน้ๆ สาเหตสุบืเนือ่งมาจาก

คา่นยิมของการเปน็สงัคมทีเ่ปดิรบัอทิธพิลและคา่นยิมจากภายนอกประเทศไดง้า่ยผา่นสือ่ตา่งๆ โดยขาดการกลัน่

กรองสว่นบคุคลในการน�ามาใช้อยา่งรอบคอบ และประกอบกบัระบบการศกึษาของไทยทีอ่ยูใ่นลกัษณะของการ

อนุรกัษ์ขนบธรรมเนียมประเพณเีดิมมากกว่าการสอนให้รูจ้กัประเมนิคุณคา่และประยกุตว์ฒันธรรมและค่านยิม

ที่รับมาจึงเป็นเหตุให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมตกต�่าลง ๗๑๙

 ในปจัจบุนัสงัคมไทยไดเ้ปลีย่นแปลงไปมากจากสงัคมชนบททีเ่ติบโตเป็นสงัคมเมอืงขึน้ จากสงัคมทีม่ี

การแบง่ปนัชว่ยเหลอืเกือ้กลู เปน็สงัคมตา่งคนตา่งอยู ่ชมุชนล่มสลายไปมาก คือ คนแก่เฝ้าบา้น หนุม่สาวเข้าเมอืง 

เศรษฐกิจ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากการประกอบอาชีพเป็นการประกอบธุรกิจเพื่อส่งออกแข่งขันกัน

ระดับโลก อาชพีแตกตา่งกนัตามความเจรญิแหง่ยคุและมีผลกระทบตอ่ระบบวถีิชวีติของผูค้นในระดบัตา่งๆ เปน็

จ�านวนมาก ข่าวสารข้อมูลเป็นตัวเชื่อมเศรษฐกิจไว้ด้วยกันทั่วโลก ส่งผลให้การเมืองและภาคสังคมเปลี่ยนแปลง

ไปมาก เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่างพยายามที่จะปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก จนละเลยสิ่งที่

มีอยู่ใกล้ตัว ซึ่งเป็นคุณค่าที่มีอยู่ภายในตัวของตนเอง เช่น คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามของคนที่ควรประพฤติ

และปฏิบัติ ๗๒๐

 การจดัการศกึษาอบรมทีผ่ดงุสงัคมไวไ้ดค้อืการจดัการศกึษาทีม่จีรยิศกึษาเปน็แกนหลกัทีส่�าคญั โดย

ผู้เรียนต้องได้รับการฝึกฝนให้รู้จักผิดชอบชั่วดี สังคมใดหากเต็มไปด้วยคนไร้ศีลธรรม สังคมนั้นย่อมเข้าสู่กลียุค 

ดงันัน้การทีบ่คุคลแต่ละคนมีความเขา้ใจอยา่งถกูตอ้งในหลกัศาสนาทีพ่อเหมาะพอด ีมกีารฝกึตนตามหลกัสจัจะ

ธรรมย่อมช่วยให้บุคคลเกิดปัญญาอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติสุข ๗๒๑ ดังนั้น การอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนนั้น 

 
๗๑๗ ณรงค์ศักดิ์ ตะละภัฎ, “วินัยกับการพัฒนาเด็ก: การพัฒนาคุณภาพชีวิต”, (กรุงเทพมหานคร: ศวิพรการพิมพ์,

๒๕๓๒), หน้า ๑๖.

 
๗๑๘ วิชัย ตันศิริ, อุดมการณ์ทางการศึกษาทฤษฎีและภาคปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒.

 
๗๑๙ ผ.ศ.จุณณเจิม ยุวรีและคณะ, มนุษย์กับสังคม, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต), หน้า ๓๘.

 
๗๒๐ ดวงเดือน พันธานาวิน, “จิตวิทยาการปลูกฝังวินัยแห่งตน”, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์: 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๒๓), หน้า ๑.

 
๗๒๑ สุมน อมรวิวัฒน์, การพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักพุทธศาสตร์: ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์,

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๒), หน้า ๓๒-๓๔.
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จะอาศัยเพียงแต่ครูในโรงเรียนแต่อย่างเดียงก็ไม่ได้ จะต้องอาศัยเหตุและปัจจัยแวดล้อมหลายๆ อย่างด้วยกัน 

และที่ส�าคัญนิสิตนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรครู ๕ ปี ที่จะต้องออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา ๑ ปี

นัน้ จะตอ้งเปน็ผูท้ีเ่ป็นแบบอยา่งใหแ้กเ่ดก็และเยาวชน และเปน็ผูท้ีค่อยสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมใหแ้กเ่ยาวชน

อกีทางหนึง่ ซึง่เปรยีบเสมอืนพีด่แูลนอ้งๆ โดยสอดแทรกไปกบักิจกรรมการเรยีนการสอนทีน่สิติฝกึสอนไดเ้ขา้ไป

มีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนนั้นเอง

 โชคดีท่ีประเทศไทยมีอดีตพระมหากษัตริย์นักพัฒนา คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นปราชญ์รอบรู้ทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง 

การพฒันา การเกษตร การชลประทาน ภาษา การดนตร ีและดา้นการศึกษา ซึง่ขอยกเอาพระบรมราโชวาทตอน

หนึง่ทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนรู ้ซ่ึงมพีระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะครูและนกัเรยีนทีไ่ด้รับพระราชทาน

รางวัลฯ ณ ศาลาดุสิตดาลัย วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ๗๒๒ ไว้ดังนี้ว่า 

 “...สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน 

สังคมและบ้านเมืองน้ัน ก็จะมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ซึ่งสามารถธ�ารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ 

และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาทุกๆ คนจึงต้องถือว่า ตัวของท่านมีความรับผิด

ชอบต่อชาติบ้านเมืองอยู่อย่างเต็มที่ ในอันที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์โดยเต็มก�าลัง จะ

ประมาทหรอืละเลยมไิด ้เพราะถา้ปฏบิตัใิหผ้ดิพลาดบกพร่องไปดว้ยประการใดๆ ผลรา้ยอาจเกิดขึน้แกส่ว่นรวม

และประเทศชาติได้มากมาย ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันสร้างเสริมรากฐานชีวิตอันแข็งแรงสมบูรณ์ให้แก่เยาวชน ทั้ง

ในด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้ ความฉลาด ส�าคัญที่สุด จะต้องฝึกฝนอบรมให้รู้จักผิดชอบชั่วดี รู้จักตัดสินใจ

ด้วยเหตุผล และรู้จักสร้างสรรค์ตามแนวทางที่สุจริต ยุติธรรม”

 เห็นได้ว่าพระองค์ทรงมีความห่วงใยทั้งเยาวชนที่ก�าลังศึกษาเล่าเรียนไม่ให้เรียนแต่วิชาการเพียง

อย่างเดียว และการจัดการเรียนการสอนก็ไม่ให้สอนแต่วิชาการแต่เพียงอย่างเดียว ควรที่จะมีการอบรมด้านศีล

ธรรมจรรยาและวัฒนธรรม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน คณะครู

อาจารย์ นิสิตฝึกสอน พระครูสอนศีลธรรม พระสงฆ์ และคณะวิทยากรต่าง ๆ ก็มีส่วนในการส่งเสริมคุณอันพึง

ประสงค์ให้เกิดแก่นักเรียนและเยาวชนทั้งสิ้น

 ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว คณะผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจตอ้งการศึกษาการจดัการเรยีนรูข้องพระสงฆท์ีท่�าการ

จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน การท�ากิจกรรมในโรงเรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาแก่นักเรียน จึงได้ท�าการ

ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียนระดับ

มธัยมศกึษาตอนตน้โรงเรยีนราชประชานเุคราะห ์๑๔ อ�าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวัดหนองคาย” เพือ่ทราบในการ

จัดการเรียนสอนและการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการส่งเสริมสร้างพฤติกรรมในด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ให้เกิดแก่เยาวชน และเพื่อจะน�าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ต่อไป

  

 
๗๒๒ ค�าสอนพ่อ, ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสเกีย่วกบัความสขุในการด�าเนนิชีวติ, พมิพ์ครัง้ท่ี ๔,

(โรงพิมพ์กรุงเทพ, ๒๕๔๙), หน้า ๑๐๑.

๖๗๙
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพ่ือศกึษาการจดัการเรยีนรูข้องพระสงฆ์ทีม่ตีอ่การสง่เสรมิคณุลกัษณะอนัพงึประสงคแ์กน่กัเรยีน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 ๒. เพือ่ศกึษาปญัหาและอปุสรรคการจดัการเรยีนรูข้องพระสงฆท์ีม่ตีอ่การสง่เสรมิคณุลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 ตอนที่ ๑ การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการจัดการเรียนรู้ของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรม ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี และด้าน

การวัดผลและประเมินผล โดยก�าหนดตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้

  ผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวแปรในการศึกษาเป็น ๒ ประเภท คือ

  ๑) ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ สถานภาพส่วนบุคคลของนักเรียนผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับชั้นเรียน

  ๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การจัดการเรียนรู้ของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริม

คณุลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นโรงเรยีนระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ในราชประชานเุคราะห ์๑๔ อ�าเภอเมอืงหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย ใน ๔ ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรม ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี และ

ด้านการวัดผลและประเมินผล 

 ตอนที่ ๒ ก�าหนดกลุ่มประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนราชประชา

นุเคราะห์ ๑๔ อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จ�านวน ๑๕๘ คน ใช้ตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ของ เครจซีและมอร์แกน (R.V.Krejcie and D.W.Morgan) ได้ก�าหนดสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

 ตอนที่ ๓ สร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขั้นตาม

กรอบของความคิดเห็นของนักเรียน ทั้ง ๔ ด้าน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรม ด้านการใช้สื่อและ

เทคโนโลยี และด้านการวัดผลและประเมินผล ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 

ตอนที่ ๔ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ,ค่าแจกแจงความถื่,ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคณะผู้วิจัยได้น�าเสนอผลการวิจัยจากการ

วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถามของระดับเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงในบทวิเคราะห์แบบสอบถาม

ใช้สรุปผลการวิจัย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
  ๑. ท�าใหท้ราบการจดัการเรยีนรูข้องพระสงฆท่ี์มต่ีอการสง่เสริมคุณลกัษณะอันพงึประสงคแ์กน่กัเรยีน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

  ๒. ท�าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคการจัดการเรียนรู้ของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณลักษณะอัน

๖๘๐
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พึงประสงคแ์ก่นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ ๑๔ อ�าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั

หนองคาย   

สรุปผลการวิจัย
  การวจิยัเรือ่ง “การจดัการเรยีนรูข้องพระสงฆท์ีม่ตีอ่การส่งเสรมิคุณลักษณะอนัพงึประสงค์แกน่กัเรยีน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย” สามารถ

สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้

  ๑. สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

  พบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ�านวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๓ 

มีอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป จ�านวน ๑๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๘ และมีระดับชั้น ม.๒ จ�านวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อย

ละ ๓๔.๘๑

  ๒. การจัดการเรียนรู้ของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๖ 

อภิปรายผล
  จากการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แกน่กัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้โรงเรยีนราชประชานเุคราะห ์๑๔ อ�าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 

คณะผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้

 ๑. ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการวัดผลและ

ประเมินผล มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๓๑) ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๒๗) ด้านการจัดการเรียนรู้ แล

ด้านการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๒๓) ซึ่งสรุปได้ว่า พระสงฆ์สามารถส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของนักเรียนทั้ง ๘ ประการได้อย่างครอบคุมทุกด้านและสามารถท�าการวัดผลและประเมินผลได้ในผลสมฤทธิ์

ทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิรัตน์ ไชยอนันต์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ค่านิยมและการปฏิบัติตน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ยุคใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่” พบว่า ในขณะ

ที่ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าเยาวชนสามารถน�าหลักค�าสอนใน พระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ�าวันด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมได้ซึ่งจ�าท�าให้ เยาวชนเป็นบุคคลที่คุณภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม 

กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม และจริยธรรมในระดับมาก และ

มีความต้องการในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับค่านิยมในระดับ ปานกลาง ๗๒๓

๖๘๑

 
๗๒๓ อภิรัตน์ ไชยอนันต์, “ค่านิยมและการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ

เยาวชน ยุคใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๔๖.
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 ๒. ปญัหา อปุสรรค และแนวทางการจดัการเรยีนรูข้องพระสงฆท์ีม่ตีอ่การสง่เสรมิคณุลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย ซึง่การเกบ็รวมรวมขอ้มลูเปน็แบบสอบถามปลายเปดิ ดงันัน้ คณะผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารสงัเคราะหเ์นือ้หา

ทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้

 ๑. ด้านการจัดการเรียนรู้

 ก. ปญัหาอปุสรรคในการจดัการเรยีนรูข้องพระสงฆท์ีม่ตีอ่การส่งเสรมิคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ คือ 

นกัเรยีนยงัขาดความมรีะเบยีบวนิยัในตวัเองเมือ่เข้ามาในหอ้งเรียนมกัทีจ่ะคยุกัน และไมต่ัง้ใจในการเรยีน นกัเรยีน

ขาดความมุง่มัน่ในการท�างาน โดยเฉพาะงานท่ีรว่มท�ากนัเปน็ทมี นกัเรยีนมักจะไมร่ว่มกลุ่มกันในการท�างาน และ

นักเรียนยังขากการมีจิตสาธารณะทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญ

 ข. แนวทางการจัดการเรียนรู้ของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ ควรมี

เวลาใหแ้กพ่ระสงฆใ์นการน�าเสนอแบบเรยีนในการสง่เสรมิคณุลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นการจดัการเรยีนการสอน 

ควรมกีจิกรรมการเรยีนรูท้ีป่รบัพฤตกิรรมการท�างานรว่มกนัเปน็ทมี เพือ่ใหน้กัเรยีนได้อยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ 

และควรมกีารสง่เสรมิคะแนนจติพสิยัในการเรยีนการสอนและมุง่ใหเ้ดก็เขา้ใจการอยูร่ว่มกนั ความสามคัค ีการมี

จิตอาสา และมีจิตสาธารณะ

 ๒. ด้านการจัดกิจกรรม

 ก. ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คือ พระสงฆ์ขาดกิจกรรมและเทคนิคการฝึกอบรมนักเรียนให้ปฏิบัติธรรม เช่น เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม หรือ 

กิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนา พระสงฆ์เองขาดการสอดแทรกการมีระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม และเด็ก

ไม่สนใจการเรียนและคุยกัน เพราะพระสงฆ์ขาดการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน และพระสงฆ์ไม่มีโอกาสสร้าง

กิจกรรมที่หลากหลายในชั้นเรียนได้ เด็กจึงไม่เกิดการใฝ่รู้ตามกิจกรรม

 ข. แนวทางการจัดการเรียนรู้ของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ พระ

สงฆ์ควรอบรมเทคนิคการฝึกอบรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมจากวิทยากรที่มีความรู้ หรือจัดกิจกรรมเข้า

ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเอง พระสงฆ์ต้องสอดแทรกเรื่องของความมีระเบียบวินัยในตัวนักเรียน ทุกครั้งใน

เวลาท�ากิจกรรมในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน พระสงห์ต้องเตรียมเด็กก่อนเข้าเรียนโดยการนั่งสมาธิ และใช้

จติวทิยาการสอน ปรบับรรยากาศในหอ้งเรยีนแบบมสีว่นรว่ม และสรา้งความคุน้เคยใหแ้กน่กัเรยีน พระสงฆค์วร

หากิจกรรมที่เหมาะสมกับสมณสารูปในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการใฝ่รู้

 ๓. ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี

 ก. ปญัหาอปุสรรคในการจดัการเรยีนรูข้องพระสงฆท์ีม่ตีอ่การส่งเสรมิคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ คือ 

ในบางห้องเรียนไม่มีที่ฉายสื่อและเทคโนโลยี เพราะที่โรงเรียนมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ และบางห้องเดินเรียนไม่อยู่

ประจ�าชั้น พระสงฆ์ยังขาดการเตรียมสื่อและเทคโนโลยีในการช่วยสอน อันเน่ืองมาจากเวลาในการสอนที่ห้อง

และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ นักเรียนยังขาดวินัยในการรับชมสื่อเทคโนโลยีที่น�ามาใช้ประกอบการสอน

 ข. แนวทางการจัดการเรียนรู้ของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  คือ 

งบประมาณทางโรงเรียนจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์เทคโนโลยีให้พร้อม พระสงฆ์ควรเตรียมส่ือการเรียนการสอนให้

พร้อม และควรอธิบายประกอบสื่อที่ใช้ประกอบการสอนให้มีประสิทธิภาพ พระสงฆ์ต้องก�าหนดระเบียบในการ

รับชมสื่อ เช่น ห้ามคุยกันเสียงดัง ห้ามลุกออกจากที่นั่ง และต้องสรุปสื่อที่ได้ชมทุกครั้ง
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 ๔. ด้านการวัดผลและประเมินผล

 ก. ปญัหาอปุสรรคในการจดัการเรยีนรูข้องพระสงฆท์ีม่ตีอ่การส่งเสรมิคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ คือ 

การวัดผลและประเมินผล ไม่สามารถออกข้อสอบในเร่ืองคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ จึงต้องวัดจากจิตพิสัย 

ทักษะพิสัย พุทธิสัย ซึ่งพระสงฆ์ยังขาดความเข้าใจในเรื่องนี้

 ข. แนวทางการจัดการเรยีนรู้ของพระสงฆท์ีม่ตีอ่การสง่เสรมิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์คอื อบรมให้

พระสงฆใ์ช้กระบวนการวดัและประเมนิผลทีห่ลากหลายและสามารถวเิคราะหค์วบคมุคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ทั้ง 8 ประการได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 จากผลการวิจัยคร้ังนี้ท�าให้คณะผู้วิจัยได้ทราบถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ของพระสงฆ์ในการ

ออกแบบการจดัการเรียนรู ้การจดักิจกรรมภายในโรงเรยีน การใชส้ือ่และเทคโนโลย ีและการวดัผลและประเมนิ

ผลการเรียนรู้ โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนหญิงนั้นมีความสนใจต่อการจัดการเรียนรู้ของของพระสงฆ์

มากกว่านักเรียนชาย และสนใจในกิจกรรมที่พระสงฆ์ได้ด�าเนินการ

ข้อเสนอแนะ
 ผลการศกึษาวจิยัเรือ่ง “การจดัการเรยีนรูข้องพระสงฆท์ีม่ตีอ่การสง่เสรมิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

แกน่กัเรยีนระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้โรงเรยีนราชประชานเุคราะห ์๑๔ อ�าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย” 

มี ดังนี้

 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

   ๑) ผูบ้รหิารและอาจารย ์ควรทีจ่ะตอ้งรวมวางแผนกบัพระสงฆใ์นการออกแบบการจดัการเรียน

รู้แก่นักเรียนเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้สูงขึ้น

   ๒) โรงเรยีนควรสง่เสรมิกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัการส่งเสรมิคณุลักษณะอนัพงึประสงค์และตอ้ง

ชี้แจงให้นักเรียนได้ทราบถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นักเรียนจะต้องมีทุกครั้งที่จัดกิจกรรม

  ๓) โรงเรยีนตอ้งท�าการประชาสมัพนัธถ์งึผู้ปกครองและขอความรว่มมอืในการส่งเสรมิคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย

 ๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัย 

  1) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือ

คุณสมบัติความเป็นผู้น�าในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพระสงฆ์

  2) ในการวิจัยครั้งต่อไป ความศึกษาในด้านอื่น ๆ เช่น ด้วยเทคนิคการสอน ด้วยการ

ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน

  3) ในการวิจัยครั้งต่อไป ความศึกษากลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ที่พระนิสิตน�ามาใช้ในการ

ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างในการน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตที่ยังยืนต่อไป
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วิพากษ์แนวคิดเผ่าพันธุ์นิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท
Critique Speciesism in Theravada Buddhist Philosophy 

 

พระอดิเรก อาทิจฺจพโล (โลกะนัง) *

 

บทคัดย่อ

 บทความนีเ้ปน็การน�าเสนอขอ้วิพากษว์จิารณแ์นวคดิเผา่พนัธุน์ยิมท่ีมตีอ่พระพทุธศาสนาเถรวาท จาก

บทความเรือ่ง “พระพทุธศาสนาและแนวคดิเผา่พนัธุน์ยิม มมุมองดา้นลบของสงัคมตะวนัตกทีม่ตีอ่ความเชือ่ทาง

พระพุทธศาสนา”พบว่า นักสิทธิสัตว์ชาวตะวันตกน�าเสนอแนวคิดต่างๆของพระพุทธศาสนาในด้านลบ เช่น มี

การน�าเสนอว่าศาสนาพุทธมีการปฏิบัติกับสัตว์เย่ียงทรัพย์สินเงินทอง เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะบางอย่างจะ

เป็นตัวก�าหนดคุณค่าในชีวิต ยิ่งไปกว่านั้นในหนังสือเรื่อง แนวคิดเผ่าพันธุ์นิยมมุมมองของศาสนาพุทธและคริส

ศาสนาที่มีต่อสัตว์ ที่เขียนโดย พอล วอลเดา กล่าวถึงพระพุทธศาสนาว่าไม่มีค�าสอนในเรื่องคุณค่าในตนเองของ

สิ่งชีวิต และเผ่าพันธ์ุต่างๆ วอลเดากล่าวว่า พระพุทธศาสนาให้ความส�าคัญทางหลักศีลธรรมเฉพาะกับมนุษย์

เท่านั้น ไม่ค�านึงถึงสัตว์อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

 ผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับการน�าเสนอว่าพระพุทธศาสนามีแนวคิดเผ่าพันธุ์นิยม แท้จริงแล้ว พระพุทธ

ศาสนาไม่ได้ให้ความส�าคัญกับลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิต แต่พระพุทธศาสนามีค�าสอนให้ปฏิบัติกับสิ่งมีชีวิต

ทกุชนิดด้วยเมตตาธรรม “คณุคา่ของส่ิงมีชีวิต” มาจากความประพฤตทิีด่ตีามหลกัศลีธรรม และความส�าคญัทาง

หลกัศลีธรรมไมไ่ดต้ดัสนิจากรปูลกัษณภ์ายนอก ขอ้กล่าวหาดงักลา่วของกลุ่มนกัสิทธสัิตวช์าวตะวนัตกไมถ่กูตอ้ง 

เนื่องจากหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาแตกต่างกับแนวคิดวงจรแห่งจริยศาสตร์ตะวันตก พระพุทธศาสนาไม่

ไดบ้ญัญตัเิร่ืองการตดัสนิความส�าคญัทางศลีธรรมจากลกัษณะภายนอก พระพทุธศาสนายคุแรกสอนในเร่ืองความ

รักและการมีเมตตากรุณา และการให้ความส�าคัญกับสัตว์ทั้งหลายอย่างเท่าเทียมกัน และให้การยอมรับว่าสิ่งมี

ชีวิตทั้งหลายอยู่ในวงจรแห่งจริยธรรม เพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วน มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ พระนิพพาน

ค�าส�าคัญ: เผ่าพันธุ์นิยม, พุทธปรัชญาเถรวาท 

Abstract
 

 This article consists of critiques towards concept of speciesism in Theravada Buddhism. 

From “Buddhism and Speciesism: on the Misapplication of Western Concepts to Buddhist 

Beliefs” by Colette Sciberras, it was found that Western “Animalist” philosophers had presented 

concepts of Buddhism in negative ways. For example, Buddhism was presented with its treat-

ment of animals negatively similar to property as some specific qualifications would determine 

 * นสิติปรญิญาเอกสาขาวชิา ปรชัญา บณัฑติวทิยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย
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value of a human life. Moreover, in “The Specter of Speciesism; Buddhist and Christian View 

of Animals” written by Paul Waldau, he mentioned that Buddhism has no teaching involved 

with self-worth concept of beings and races. Waldau stated that Buddhism contain moral and 

philosophical teachings only for human being and neglected other animals’ lives which was 

not right in his point of view. 

 The author did not agree with the idea that Buddhism contain concept of speciesism. 

Actually, Buddhism does not focus on the outside of the appearance of any beings. Rather, 

Buddhism contain teachings that encourage treatment of all beings with living-kindness. Also, 

“value of a being” is determined by good actions which are coherent with moral teachings 

and, thus, importance in terms of morality are not determined by outer appearance. Therefore, 

those accusations raised from the Western “Animalist” philosophers were incorrect as Buddhist 

teachings are different from the cycle of ethical concepts in the Western world. Buddhism does 

not contain its judgment of importance in terms of morality by the outer appearance. Buddhism, 

in its first age, contain teachings in love, loving-kindness, compassion, giving importance of all 

beings or animals equally and acceptance that all beings are in the same cycle of morality as 

they all have the same goal; the Nirvana.

Keywords: Speciesism, Theravada Buddhist Philosophy

๑. บทน�า
 บทความน้ีเป็นการน�าเสนอประเด็นปัญหาข้อวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดเรื่อง พระพุทธศาสนาและ

แนวคิดเผ่าพันธุ์นิยม มุมมองด้านลบของสังคมตะวันตกที่มีต่อความเชื่อทางพระพุทธศาสนา (Buddhism and 

Speciesism : on the Misapplication of Western Concepts to Buddhist Beliefs) ที่เขียนโดย คลอเร็ต 

ไซเบอร์ราส (Colette Sciberras) นกัสทิธสิตัวช์าวตะวนัตกน�าเสนอแนวคดิตา่งๆ ของพระพทุธศาสนาในดา้นลบ 

เชน่ มกีารน�าเสนอวา่ศาสนาพทุธมกีารปฏบิตักัิบสตัวเ์ยีย่งทรพัยสิ์นเงนิทอง เนือ่งจากคุณลักษณะเฉพาะบางอยา่ง

จะเป็นตัวก�าหนดคุณค่าในชีวิต ยิ่งไปกว่านั้นในหนังสือเรื่อง แนวคิดเผ่าพันธุ์นิยมมุมมองของศาสนาพุทธและ

คริสศาสนาที่มีต่อสัตว์ (The Specter of Speciesism; Buddhist and Christian View of Animals) ที่เขียน

โดย พอล วอลเดา เขายังพูดถึงพระพุทธศาสนาว่าไม่มีค�าสอนในเรื่องคุณค่าในตนเองของสิ่งชีวิต และเผ่าพันธุ์

ต่างๆ วอลเดากล่าวว่า พระพุทธศาสนาให้ความส�าคัญทางหลักศีลธรรมเฉพาะกับมนุษย์เท่านั้น ดังนั้นพระพุทธ

ศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งเผ่าพันธุ์นิยม 

 เผ่าพันธุ์นิยม (Speciesism) คือ การวิพากษ์วิจารณ์นิสัยมนุษย์ที่ถือว่าตนเองเหนือกว่าบรรดาสัตว์

ทัง้หลาย ท�าใหม้นษุยห์ยิง่ยโสกวา่เผา่พนัธุอ์ืน่ และถือว่าเผา่พนัธุม์นษุยส์ามารถปฏบิตักิบัเผา่พนัธุอ์ืน่อยา่งไรกไ็ด ้

เพราะมนุษย์มีอ�านาจและเจตจ�านงที่จะท�าเช่นนั้นนิสัยของมนุษย์เช่นนี้รู้จักกันในนาม  “เผ่าพันธุ์นิยม”  ปีเตอร์ 

ซิงเกอร์ นักสิทธิสัตว์ร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งได้ให้ค�านิยามไว้ว่า “เผ่าพันธุ์นิยม คือ อคติ หรือท่าทีที่เอน
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เอียงสู่ผลประโยชน์ของสมาชิกในเผ่าพันธุ์ของตนเองและต่อต้านผลประโยชน์ของเผ่าพันธุ์อื่น” ๗๒๔ เมื่อมนุษย์

มืดบอดเพราะเผ่าพันธ์ุนิยม มนุษย์จึงรับเอาท่าทียโสต่อส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ทั้งหมดและปฏิบัติต่อส่ิงอื่นอย่างไม่ใส่ใจ

หรือดูแคลน เผ่าพันธ์ุนิยมยอมให้หรือสนับสนุนให้มนุษย์ถือสัตว์ชนิดอื่นว่าเป็นวัตถุ เพ่ือการใช้งาน เพื่อการ

ทารุณ หรือเพื่อความบันเทิงของมนุษย์เป็นส�าคัญ เผ่าพันธุ์นิยมท�าให้เกิดและสนับสนุนความไม่สะดุ้งสะเทือน

ต่อความทุกข์และความเจ็บปวดของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ เผ่าพันธุ์นิยมสนับสนุนความเห็นที่ว่า มนุษย์ต่างจาก

เผา่พนัธุอ์ืน่ทัง้หลายทัง้ปวงและความแตกตา่งนัน้ส�าคญัและเปน็ตวัชีข้าดอยา่งเบด็เสรจ็เกีย่วกบัลกัษณะของเรา

และของสัตว์อื่น ๗๒๕

๒. ปัญหาเผ่าพันธุ์นิยม
 ประเด็นปัญหาเผ่าพันธ์ุนิยมมาจากการนิยามค�าว่า “สัตว์” โดยหมายถึง สิ่งมีชีวิตใดที่ไม่ใช่มนุษย์

และพันธุ์พืช ความหมายดังกล่าวเป็นเพียงความหมายอย่างกว้างที่ใช้ทัศนคติของมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการ

ให้ความหมาย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการป้องกันการละเมิดสิทธิสัตว์ กล่าวคือ มนุษย์จ�านวนหนึ่งเชื่อว่าสัตว์ไม่มีจิต

วญิญาณ บา้งกเ็ชือ่วา่สตัวเ์ปน็สิง่มชีวีติทีม่คีวามรูส้กึ ดงันัน้จงึเกดิทศันคตใินเชงิความเปน็เลศิของเผา่พนัธุม์นษุย์

ที่อยู่เหนือสิ่งมีชีวิตทั้งมวล หากแต่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นปรากฏชัดว่า สัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความ

รู้สึกและอารมณ์เจ็บปวด เสียใจ ดีใจได้ไม่แตกต่างกับมนุษย์ ดังนั้นองค์กรสิทธิสัตว์เอกชนจึงให้ความหมายของ

ค�าวา่ “สตัว”์เพิม่ขึน้จากเดมิเปน็ สตัวเ์ปน็สิง่มชีีวติในอาณาจกัรสตัว์ไมร่วมมนษุยแ์ละพนัธุพื์ช และเป็นสิง่มชีวีติ

ที่มีอารมณ์ความรู้สึก

 เพื่อให้การด�าเนินการอภิปรายเก่ียวกับ “สัตว์”และสถานภาพทางจริยธรรมระหว่างสัตว์กับมนุษย์ 

เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความชัดเจนมากขึ้น จึงขอน�าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนที่มาจากแนวคิดเกี่ยวกับ

สถานภาพของสัตว์ ๓ ทฤษฎี ที่อธิบายสถานภาพของสัตว์กับมนุษย์เอาไว้พอสังเขปเพื่อน�าไปสู่ประเด็นปัญหา

เผ่าพันธุ์นิยม ดังต่อไปนี้

 ๑. ทฤษฎีโดยอ้อม (Indirect theories) ทฤษฎีนี้ปฏิเสธสถานะของสัตว์ทางจริยธรรมหรือพิจารณา

ตามหลักความเท่าเทียมของมนุษย์ เน่ืองจากสัตว์ปราศจากความตระหนักรู้ เหตุผล หรือสิทธิในการปกครอง

ตนเองเชน่เดยีวกบัมนษุย ์เรอเน เดการด์ (René Descartes) แสดงทรรศนะวา่ “มนษุยป์ระกอบไปด้วยสว่นทีเ่ปน็

ร่างกายและสว่นทีเ่ปน็จติใจ โดยเฉพาะในสว่นทีเ่ปน็อารมณ ์ความรูส้กึ อนัเกดิขึน้จากการผสมผสานระหว่างองค์

ประกอบท้ังสอง แต่สตัวมี์เพยีงองคป์ระกอบเดยีวคอืรา่งกายแมจ้ะเปน็สตัวท์ีม่วีวิฒันาการสูงทีส่ามารถแสดงออก

ถงึความเคลือ่นไหวทางกายในลกัษณะทีค่ลา้ยอารมณค์วามรูสึ้กกต็าม แตสั่ตวเ์หล่านัน้กม็เีพยีงองค์ประกอบเดยีว

คือร่างกาย ดังนั้นนักปรัชญากลุ่มนี้จึงปฏิเสธสถานะทางจริยธรรมของสัตว์ แต่ท้ายที่สุดแม้จะปฏิเสธสถานะทาง

ศีลธรรมของสัตว์ทฤษฎีนี้ก็เรียกร้องใหล้ะเว้นการคกุคามสัตวด์้วยเหตุผลวา่ การคุกคามสัตว์เท่ากับละเมิดต่อศีล

ธรรมอันดีของมนุษย์นั่นเอง นักปรัชญาที่เคยถกเถียงในทฤษฎีนี้เช่น Immanuel kant และ Thomus aquinas

 
๗๒๔ Peter Singer, Animal Liberation: A New Ethics for our Treatment of Animals, (New York: A New 

York Review Book, 1975), p. 7, อ้างใน.เดวิด คินสลีย์ (David R.Kinsley), นิเวศวิทยากับศาสนา: จิตวิญญาณแห่งนิเวศในมุม

มองต่างวฒันธรรม, แปลโดย ลภาพรรณ ศภุมนัตรา, จาก Ecology and Religion: Ecological Spirituality in Cross-Cultural

Perspective, (กรุงเทพมหานคร: สวนเงินมีมา, ๒๕๕๑.), หน้า ๓๗๒.

 
๗๒๕ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๗๖-๓๗๗.
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 ๒. ทฤษฎีโดยตรงแต่ไม่เท่าเทียม (Direct but unequal theories) นักปรัชญาที่สนับสนุนทฤษฎี

นี้คือ Scott Willson ทฤษฎีนี้ยอมรับสถานะของสัตว์ทางจริยธรรมแต่ไม่ปฏิเสธการยอมรับความเท่าเทียมทาง

จริยธรรมระหว่างสัตว์กับมนุษย์ เนื่องจากนักปรัชญากลุ่มนี้เชื่อว่าถ้าหากความสามารถในการรู้สึกที่มนุษย์ให้

ความหมาย คือประสิทธิภาพในการตระหนักถึงประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาทั้งบวกและลบ เช่นความรู้สึกเป็นสุข 

หรือเป็นทุกข์ สัตว์ส่วนใหญ่ย่อมมีเช่นเดียวกับมนุษย์น�าไปสู่การยอมรับว่าสัตว์ส่วนใหญ่สามารถมีสถานะทาง

จริยธรรมได้ แต่เนื่องจากสัตว์ขาดความสามารถบางประการเมื่อเทียบกับมนุษย์นั่นคือมีเพียงมนุษย์แต่ก�าเนิด

เทา่นัน้ทีส่ามารถมสีทิธิ ตระหนกัรูเ้หตุผล หรอืสทิธใินการปกครองตนเอง นอกจากนีม้นษุยย์งัสามารถแสดงออก

ซึ่งสถานะทางจริยธรรมของตนเอง และเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสังคมทางจริยธรรมด้วยซ่ึงเป็นสิ่งที่สัตว์ไม่มี 

ดังนั้นทฤษฎีนี้ถึงแม้จะยอมรับว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกจึงมีสถานะทางจริยธรรม แต่ความรู้สึกดังกล่าว

ไม่รวมไปถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเชิงเหตุผล ความเท่าเทียมกันทางจริยธรรมระหว่างสัตว์กับมนุษย์จึงไม่ได้รับ

การยอมรับ

 ๓. ทฤษฎีความเท่าเทียมกันทางจริยธรรม (Moral equality theories) ทฤษฏีนี้ได้ขยายขอบเขต

หลักจรยิธรรมสตัว ์โดยการยอมรบัทัง้สถานะสตัวท์างจรยิธรรมและหลักความเทา่เทียมกนัทางจรยิธรรมระหวา่ง

มนษุยแ์ละสตัว ์โดยการปฏเิสธขอ้จ�ากดัทางจรยิธรรมทีม่นษุยค์ดิเอาเองว่าตนมอียูเ่พยีงเผา่พนัธุเ์ดยีว เชน่ ความรู ้

เหตผุล ความสามารถในการปกครองตนเอง โดยพืน้ฐานของทฤษฎนีีม้าจากแนวความคดิความคลา้ยคลงึกนัทาง

ชวีภาพระหวา่งมนุษยแ์ละสตัวท์ัง้ทางกายภาพและสถานะดา้นจิตใจ เชน่ทารกและมนษุยท์ีพ่กิารมาแตก่�าเนดิจะ

มีความสามารถที่คล้ายคลึงกับสัตว์ นักปรัชญาผู้มีบทบาทส�าคัญคือ ปีเตอร์ ซิงเกอร์ (Peter Singer) ที่อธิบาย

ว่า “ความเท่าเทียมกันระหว่างสถานะทางจริยธรรมของมนุษย์และสัตว์นั้นคือการพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ทั้ง

มนุษย์และสัตว์จะได้รับหรือเสียไป มิใช่พิจารณาเฉพาะมุมของมนุษย์เพียงอย่างเดียว และ Tom Regan อธิบาย

วา่ สตัวม์สีถานะและความเทา่เทยีมทางจรยิธรรมเทยีบเทา่มนษุย์ ซึง่ความเทา่เทยีมดงักล่าวมพีืน้ฐานอยูบ่นหลกั

สิทธิ เนื่องจากทรัพยากรใดที่มีคุณค่าจากการมีอยู่ ทรัพยากรนั้นย่อมมีสิทธิ

 นกัชวีวทิยาคนส�าคญัของโลกคอื ชารล์ ดารว์นิ ไดก้ลา่วไวใ้นหนังสือ ก�าเนดิสปซีส์ี ของเขาว่า “มนษุย์

เพยีงกระท�าตอ่ลกัษณะภายนอกทีม่องเห็น แตธ่รรมชาตไิมใ่สใ่จเลยกบัลักษณะทีป่รากฏ นอกเสยีจากวา่ลกัษณะ

นัน้อาจมปีระโยชนต์อ่สิง่มชีวีติ ธรรมชาตอิาจสง่ผลตอ่อวยัวะภายในทกุส่วน ตอ่ทกุขอ์งค์ประกอบทีแ่ตกตา่งและ

ต่อเครื่องจักรมีชีวิตท้ังหมด มนุษย์เลือกแต่ลักษณะท่ีดีต่อพวกตน ธรรมชาติคัดเลือกลักษณะท่ีดีต่อสิ่งมีชีวิตท่ี

ธรรมชาติสนใจ” ๗๒๖ เรื่องนี้สอดคล้องกับที่ริชาร์ด ดอว์สกิน ได้แสดงทรรศนะไว้ในหนังสือเรื่อง ยีนเห็นแก่ตัว 

ของเขาวา่ “ความรูส้กึทีว่า่สมาชกิของสปชีสีต์วัเองควรทีจ่ะไดรั้บการค�านงึถงึทางจรยิธรรมเปน็พเิศษเม่ือเทยีบกบั

สมาชกิของสปชีสีอ์ืน่ๆ นัน้ เปน็ความคดิทีห่ยัง่รากฝงัลกึมานานแลว้ การฆาตกรรมผูอ้ืน่ในขณะทีไ่มม่สีงครามถอืว่า

เปน็อาชญากรรมรา้ยแรงทีส่ดุเท่าทีค่นธรรมดาจะท�าได ้ส่ิงเดยีวทีถ่อืไดว้า่เปน็ขอ้หา้มทีใ่หญก่วา่นัน้ในวฒันธรรม

เรากค็อืการกนิเนือ้มนษุยด์ว้ยกนัเอง (ถงึแมค้นคนนัน้จะตายแลว้กต็าม) ทัง้ทีเ่รากลบัสนกุสนานอยูก่บัการกนิเนือ้

สัตว์สปีชีส์อื่นๆ เราหลายคนหดหู่ใจกับการตัดสินประหารชีวิตอาชญากรที่แม้จะกระท�าชั่วที่สุดก็ตาม ขณะที่เรา

กลบัยอมรบัไดอ้ยา่งสบายใจกบัการยงิทิง้สตัวท์ีม่าท�าลายพชืผลโดยไมต่อ้งผา่นการด�าเนนิคด ีแนน่อนวา่เรายงัฆา่

สมาชิกสปีชีส์อื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตรายใดๆ เลยเพียงเพื่อการพักผ่อนและความบันเทิงใจเท่านั้น ตัวอ่อนของมนุษย์

 
๗๒๖ ชาร์ลส์ ดาร์วิน, ก�าเนิดสปีชีส์, แปลโดย น�าชัย ชีววิวรรธน์และคณะ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

ส�านักพิมพ์สารคดี, ๒๕๕๘. หน้า ๙๗.

๖๘๘



688 689
การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้
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ซึง่ไมไ่ดม้คีวามคดิความรูส้กึมากไปกวา่ตวัอะมีบา กลบัไดร้บัการปกปอ้งทัง้ทางศาสนาและทางกฎหมายมากลน้

เสียยิ่งกว่าที่ลิงซิมแปนซีตัวเต็มวัยจะได้รับ ทั้งที่ชิมแปนซีเองมีความรู้สึกนึกคิด และหลักฐานการทดลองเมื่อไม่

นานมานี้ยังบอกด้วยว่าพวกมันอาจถึงขั้นสามารถเรียนรู้ภาษามนุษย์ได้” ๗๒๗

 อย่างไรก็ตามประเด็นปัญหาแนวความคิดว่าด้วยเผ่าพันธุ์นิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท ที่นักสิทธิสัตว์

ในสงัคมตะวนัตกได้วพิากษว์จิารณ ์และกลา่ววา่พระพทุธศาสนาวา่มแีนวคดิยนืยนัความเหนอืกวา่บรรดาสตัวท้ั์ง

ปวงของมนษุย ์ทีเ่รยีกวา่ “เผา่พนัธุน์ยิม” จะต้องไดร้บัการคลีค่ลายเนือ่งจากเหตุผลส�าคญัท่ีบรรดานกัสิทธสิตัวน์�า

มาสนบัสนนุข้อกลา่วหาของตนกค็อืสถานะทางศลีธรรมของมนษุย์และสัตว ์อาทิเชน่ (๑) มนษุยเ์ปน็สตัวป์ระเภท

หนึง่ทีม่วิีวฒันาการมาจากสตัว ์ในแงน่ีม้นษุยจ์งึอยูใ่นฐานะเปน็ญาตกิบัสตัวอ่ื์นๆ ไมใ่ชเ่ปน็นาย แตพ่ระพุทธศาสนา

กลบัมคี�าสอนในเรือ่งการเกดิเปน็สตัวเ์ปน็กรรมอันชัว่รา้ยและต้องทกุขท์รมาน (๒) แมม้นษุยจ์ะเหนอืกวา่สตัวอ์ืน่

ในดา้นภาษาและเหตผุลกต็าม แต่สิง่นีก้ไ็มไ่ดห้มายความวา่มนษุยม์สีทิธทิีจ่ะท�าลายชวีติหรอืทารณุกรรมสตัวอ์ืน่

ตามใจชอบได้ ส่วนพระพุทธศาสนากับมีท่าทียอมรับการทารุณกรรมสัตว์และการใช้สัตว์เป็นเครื่องมือ (๓) การ

ที่มนุษย์เหนือกว่าสัตว์อื่นในด้านใดด้านหนึ่งนี้จึงควรท�าให้มนุษย์พัฒนาจริยธรรมของตนเองให้สูงขึ้น และขยาย

ขอบเขตสิทธิครอบคลุมไปถึงสัตว์อื่นๆ ด้วย พระพุทธศาสนากลับให้ความส�าคัญเฉพาะมนุษย์เท่านั้นดังในพระ

วนิยัทีบ่ญัญตัใิหก้ารฆา่มนษุยเ์ปน็ปาราชกิ แตก่ารฆา่สตัวเ์ปน็ปาจติตยีซ์ึง่มโีทษนอ้ยกวา่มาก (๔) มนษุยแ์ละสตัว์

มีจิตใจที่เหมือนกัน คือ มีจิตใจที่รักชีวิต รักความสุข เกลียดความทุกข์ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนากลับยืนยันเรื่อง

คุณค่าที่สูงกว่าของมนุษย์

๓. ข้อโต้แย้งในมุมมองของพระพุทธศาสนา
 จากข้อความในหวัข้อทีน่กัสทิธสัิตวใ์นสงัคมตะวนัตกไดว้พิากษว์จิารณเ์นือ้หาในพระพทุธศาสนาขา้ง

ต้น ท�าให้พระพุทธศาสนากลายเป็นศาสนาแห่งเผ่าพันธุ์นิยม ดังข้อความที่คลอเร็ต ไซเบอร์ราส ได้น�าเสนอว่า 

“ศาสนาพุทธมีแนวคิดเผ่าพันธุ์นิยมอยู่นั้นถูกต้อง จากความหมายโดยนัยที่มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้ดีกว่า

สัตว์ มีโอกาส หลุดพ้นจากสังสารวัฏ” ๗๒๘

 ผู้เขียนจะขอน�าประเด็นดังกล่าวทั้งหมดนี้มาวิพากษ์วิจารณ์ในมุมมองของพระพุทธศาสนา ข้อเขียน

ทัง้หมดจงึมุง่ไปทีป่ระเดน็ขอ้โตแ้ยง้แนวคดิเรือ่ง เผา่พนัธุน์ยิมในพทุธศาสนา ซึง่มปีระเดน็ส�าคญัๆ ๓ ประเดน็ ดัง

ต่อไปนี้ 

 ๓.๑ การใช้สัตว์เป็นเครื่องมือ เม่ือพิจารณาแนวคิดการก�าหนดความส�าคัญทางหลักศีลธรรมใน

พระพุทธศาสนา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่ามีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับแนวคิดปรัชญาจากตะวันตก จาก

กรณศีกึษาของ วอลเดา ทีก่ลา่วถงึบทวจิารณส์�าคญัตา่งๆ โดยอา้งองิจากหนงัสือหลักค�าสอนทางศาสนา, หนงัสือ

การ ยอมรับและการสนับสนุนการใช้สัตว์เป็นเครื่องมือ เขาให้ข้อเสนอแนะว่า สัตว์ต่างๆ ได้รับผลกระทบเชิงลบ

จากการกระท�าโหดร้ายต่างๆ โดยที่ศาสนาพุทธยอมรับการกระท�าทารุณเหล่าน้ี ดังน้ันพระพุทธศาสนาจึงเป็น

ศาสนาแห่งเผ่าพันธุ์นิยม 

 
๗๒๗ ดอว์สกิน ริชาร์ด, ยีนเห็นแก่ตัว. พิมพ์ครั้งที่ ๒. แปลโดย เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์.ส�านักพิมพ์มติชน. กรุงเทพฯ: 

๒๕๕๙. หน้า ๔๖-๔๗.
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 วอลเดาไดย้กตวัอยา่งกรณขีองช้าง เขากลา่ววา่คมัภรีฉ์บบัภาษาบาลียอมรบัการใชช้า้งเปน็เครือ่งมอื 

เป็นทรัพย์สมบัติ เพื่อการค้าขาย หรือ เพื่อส่งเป็นของก�านัล โดยการบังคับให้มันท�าในสิ่งที่ตนต้องการ ด้วยวิธี

การที่โหดร้าย จากพระธรรมบทพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ขณะนี้ฉันสามารถ ควบคุมจิตใจของฉันได้ เยี่ยงควาญช้าง

คุมช้าง ด้วยตะขอบังคับช้าง” การใช้ตะขอบังคับช้างท�าให้มันได้รับ ความเจ็บปวดอย่างมาก มันถูกเฆี่ยนตีอย่าง

โหดรา้ยทารณุ การกระท�าเชน่นีจ้งึสอดคลอ้งกบัสิง่ที ่วอลเดาน�าเสนอ เขาจงึกล่าววา่พระพทุธศาสนายอมรบัการ

ใช้ ช้างเป็นเครื่องมือ ยิ่งไปกว่านั้นยังสนับสนุนการน�าสัตว์มาใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน 

 ในเรื่องการใช้สัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นอีกเรื่องที่ส�าคัญและท�าให้เกิดกระแสการต่อต้าน

จากนักสิทธิสัตว์ทั่วโลก สัตว์ที่ถูกฆ่ากินเป็นอาหารยังได้รับความทุกข์ทรมานน้อยกว่าสัตว์ที่ถูกน�ามาทดลองใน

หอ้งปฏบิตักิาร สตัวเ์หลา่นีถ้กูกระท�าอยา่งไรค้วามเมตตาด้วยวธิกีารทีไ่รม้นษุยธรรม เชน่ หากเราตอ้งการจะรูว้า่

ยาที่ผลิตจะท�าการรักษาโรคมะเร็งได้ผลดีแค่ไหน เราก็จะต้องฉีดสารบางอย่างเข้าไปในสัตว์เพื่อให้มันเป็นมะเร็ง

แลว้จากนัน้จงึคอ่ยฉดียาตอ่ตา้นมะเรง็เขา้ไปและตดิตามดูผล การกระท�าเช่นนีข้องมนษุยก์เ็พือ่ประโยชนข์องเผ่า

พนัธุต์นเอง สตัวท์ดลองอาจจะเปน็เพยีงชวีติเลก็ๆ ซึง่ถกูหลงลืม บางชนดิถูกจดัใหเ้ปน็สตัวน์า่รงัเกียจ แตสิ่ง่ทีไ่ด้

จากการน�าสัตว์มาทดลองกลับมีค่ามหาศาล ช่วยให้มนุษย์สามารถพัฒนาวิทยาการต่างๆ ช่วยให้มนุษย์รอดพ้น

จากโรคร้าย คงไม่ผิดนักถ้าจะกล่าวว่าความส�าเร็จเหล่านั้นเป็นความส�าเร็จที่ได้มาโดยการโยนความเจ็บปวดเข้า

ใส่สัตว์ทดลอง 

 เมือ่เรว็ๆ นีม้ขีา่วการทดลองวทิยาศาสตรใ์นแมว การทดลองดงักลา่วได้ท�าการผา่ตดัฝงัอเิลก็โทรด ลง

บนสมองแมวเพ่ือศกึษาระบบการท�างานของการฟงัและสมอง มนัเปน็เรือ่งโหดรา้ยทารณุมาก เปน็การเอาเปรยีบ

สิ่งมีชีวิตอื่น แต่อีกฝั่งผู้ท�าการวิจัยก็ให้เหตุผลว่า "การวิจัยท�าเพื่อค้นหาการรักษาผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตเน่ืองจาก

เส้นประสาทถูกท�าลาย เพราะว่าเราได้มีโอกาสเจอผู้ป่วยที่อายุน้อยมากๆ แต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้

นอกจากที่หน้า ซึ่งมันทรมานกว่าตายเสียอีก ความเป็นจริงคือมันเป็นสิ่งที่โหดร้าย มันโหดร้าย แต่มันเป็นความ

จรงิทีม่นษุยไ์ดอ้ยูส่ว่นบนของหว่งโซอ่าหาร เรากนิสตัว ์และจดุประสงคก์ารมอียูคื่อเพือ่ด�ารงเผา่พนัธุ ์นีก่เ็ปน็อกี

สิ่งหนึ่งที่เราท�าเพื่อการด�ารงเผ่าพันธุ์" 

 เหตุผลเหล่าน้ีในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าไม่ถูกต้องอย่างแน่นอน การใช้สัตว์ทดลองแม้มีเจตนา

ดี แต่ก็เป็นการเบียดเบียนสัตว์ ย่อมผิดศีลอย่างแน่นอน จริงอยู่ผลที่เกิดขึ้นย่อมเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ แต่อย่า

ลืมว่า มนุษย์ไม่ได้เป็นเจ้าของโลกนี้ สัตว์ก็มีสิทธิที่จะอยู่ในโลกนี้ด้วยเช่นกัน ไม่จ�าเป็นว่าต้องรับใช้มนุษย์หรือ

มีประโยชน์ต่อมนุษย์เท่านั้นถึงจะมีสิทธิอยู่ในโลกนี้ได้ มนุษย์ไม่ได้รักชีวิตและต้องการสืบทอดเผ่าพันธ์ุเท่าน้ัน 

สัตว์ทั้งหลายก็ต้องการรักชีวิตและด�ารงเผ่าพันธ์ุด้วยเช่นกัน ดังนั้นมนุษย์จึงไม่ควรเอาความต้องการของตนเอง

เป็นใหญ่โดยไม่สนใจสิทธิของชีวิตอื่น หรือเอาชีวิตอื่นมาเซ่นสังเวย ในการวิจัยทางการแพทย์นั้นมีประโยชน์ แต่

เราควรหาทางท�าการวิจัยโดยหลีกเลี่ยงการตัดรอนชีวิตสัตว์ หากจ�าเป็นจะต้องท�า ก็ควรยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่

ผิด ไม่ควรเอาประโยชน์ของมนุษย์มาเป็นข้ออ้างเพื่อท�าสิ่งที่ผิดให้กลายเป็นถูก 

 ๓.๒ เรื่องหลักเบญจศีลข้อที่ ๑ เป็นหลักค�าสอนเพื่อการปกป้องสิ่งมีชีวิต และให้ความส�าคัญกับสิ่ง

มี ชีวิตทุกชนิดอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามมีการแปลความที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็ว่าหลักเบญจศีลข้อที่ 

๑ ให้การคุ้มครองชีวิตเฉพาะมนุษย์ หรือแค่พุทธศาสนิกชนผู้ซึ่งนับถือศาสนาพุทธเท่านั้น สุดท้ายก็ยังไม่เป็นที่

แน่ชัดว่าหลักค�าสอนนี้หมายถึงอะไรกันแน่ การตีความโดยทั่วไปก็คือ การละเว้นจากการฆ่า การทารุณสิ่งมีชีวิต

โดยเจตนา และการท�าร้ายให้ได้รับความเจ็บปวด 
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The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan

 จากการตีความข้างต้น ท�าให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างขอบเขตของหลักเบญจศีลข้อที่ ๑ และ

การด�าเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคแรกของศาสนาพุทธ มีการใช้ประโยชน์จากสัตว์เพื่อความอยู่รอด เช่น การใช้

ในการเกษตร การเดินทาง กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ�าวัน และการใช้สัตว์ทดลองทางการแพทย์ ต้องยอมรับ

ว่าการกระท�า เช่นนี้ท�าให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด หรืออาจถึงแก่ความตาย ในหมู่ฆราวาส โดยเฉพาะเกษตรกร 

คนเลี้ยงวัว และอื่นๆ จึงเป็นเรื่องยากที่จะละเว้น จากการกิจกรรมเหล่านี้ เนื่องจากสังคมก่อนยุคสมัยใหม่ ไม่มี

เครื่องจักรเพื่อใช้ทดแทนแรงงานสัตว์ ถึงแม้ต่อมาจะมีการให้ค�าจ�ากัดความที่ชัดเจนกับ หลักเบญจศีลข้อที่ ๑ 

แล้วก็ตาม ความขัดแย้งในความคิดของการใช้สัตว์เป็นเครื่องมือในการด�ารงชีวิตยังคงมีอยู่ 

 วอลเดา ต�าหนพิระพทุธศาสนาในยคุของพระพทุธเจา้ เกีย่วกบัการเล้ียงสัตวเ์พือ่การเกษตร และการ

เดนิทาง วา่เปน็การทารณุสตัว ์ซึง่ สอดคลอ้งกบับทบญัญตัใินพระคัมภีรท์ีว่า่ สถานการณเ์ช่นนีถ้อืเปน็การท�ารา้ย

สัตว์ แต่อย่างไรก็ตามการบัญญัติหลักเบญจศีลข้อที่ ๑ พยายามแก้ไข วิธีการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างเป็นธรรม แสดง

ใหเ้หน็วา่แทจ้รงิแล้ว พระพทุธศาสนาไมไ่ดย้อมรบัการใชส้ตัวเ์ปน็เครือ่งมอื แตเ่หน็วา่มนษุยแ์ละสตัวม์ ีความเทา่

เทยีมกนั วอลเดา จงึใหค้วามเหน็วา่สิง่นีเ้ปน็ความขดัแยง้ระหว่างหลักค�าสอนทางศาสนาและความจ�าเปน็ในการ

ใช้สัตว์เป็นเครื่องมือ 

 วอลเดาต้องการผนวกแนวคิดตะวันตกเข้ากับค�าสอนทางพระพุทธศาสนา และกล่าวว่าหลักค�าสอน

ของศาสนาพุทธบกพร่องในเรื่องการ ยอมรับการใช้สัตว์เป็นเครื่องมือ แท้จริงแล้วค�าสอนของศาสนาพุทธให้

ความส�าคัญทางศีลธรรมกับสัตว์ทั้ง หลายทั้งปวง และไม่ถือว่าสัตว์เป็นทรัพย์สิน หรือเครื่องมือใดๆ ค�ากล่าวอ้าง

ของวอลเดา ที่ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งเผ่าพันธุ์นิยม เพราะศาสนาพุทธมีการใช้สัตว์เป็นเครื่องมือนั้นยังไม่

ชัดเจนพอ เขาจ�าเป็นต้องน�าเสนอว่าพระพุทธศาสนาไม่เห็นด้วยกับการใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือ 

 ๓.๓ คณุคา่ท่ีสงูกวา่ของมนษุย ์ปญัหาข้อสุดทา้ย คอืวอลเดากลา่วว่าพระพทุธศาสนาบญัญตัวิา่ มนษุย์

เหนือกว่าสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น ความสุขสบาย, สติปัญญา และอื่นๆ ถึงอย่างนั้นจากการอ้างอิงพระวินัย มนุษย์ก็มี

ความส�าคญัทางศลีธรรมมากกวา่อยูด่ ีค�ากลา่วของวอลเดานัน้ถกูตอ้ง ทีว่า่ศาสนาพุทธมแีนวคดิเผา่พนัธุน์ยิมอยู ่

จากความหมายโดยนยัทีม่นษุยส์ามารถพฒันาตนเองไดด้กีวา่สตัว ์มโีอกาส หลดุพน้จากสงัสารวฏั แตเ่มือ่มองใน

มมุกวา้งกวา่นีอ้นัท่ีจริงการทีพ่ระพทุธศาสนาบญัญตัวิา่ มนษุยส์ามารถฝกึไดแ้ละอยูใ่นภพภมูทิีด่กีวา่สตัว์นัน้กไ็ม่

ได้หมายถึง ยอมรับว่ามนุษย์มีคุณค่าสูงกว่าสัตว์ แต่เป็นการน�าเสนอว่า มนุษย์ที่สามารถฝึกฝนตนเองได้เท่านั้น

ที่มีฐานะที่ดีกว่าแม้ในหมู่มนุษย์ด้วยกันเอง มิได้หมายถึงลักษณะทางด้านกายภาพภายนอก แต่หมายถึงคุณค่า

ภายในจติใจ หรอืถา้จะสรปุวา่พระพทุธศาสนาใหค้ณุค่ากบัการกระท�าของบคุคลแตล่ะคน มากกว่าการถอืก�าเนดิ

ในภพภูมิที่สูงหรือต�่า มีพุทธพจน์กล่าวไว้ว่า 

 “เรารู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์ที่ประกอบกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต กล่าวร้าย

พระอริยะมีความเห็นผิด และชักชวนผู้อ่ืนให้ท�ากรรมตามความเห็นผิด พวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิด

ในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก แต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริต วจีสุจริตมโนสุจริต ไม่กล่าวร้ายพระอริยะ มีความ

เห็นชอบ ชักชวนผู้อื่นให้ท�ากรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแล้ว จะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์” 
๗๒๙ ค�าว่าหมู่สัตว์ในที่นี้ย่อมหมายถึง สัตว์ในความหมายของวอลเดาด้วย ดังนั้นในความหมายนี้พระพุทธศาสนา

จงึมไิดห้มายถงึแตเ่พยีงมนษุยเ์ทา่นัน้ทีส่ามารถท�ากรรมทีจ่ะน�าไปสู่สุคตไิด ้แตร่วมถงึสัตวต์า่งๆ รวมอยูด้่วยจงึไม่

ได้มี ประเด็นใดๆ เกี่ยวกับแนวคิดเผ่าพันธุ์นิยม 

 
๗๒๙ วิ.มหา. (ไทย). ๑/๑๓/๗.

๖๙๑



692 693รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

 บทบัญญัติในคัมภีร์พระตรีปิฎกฉบับภาษาบาลี ได้กล่าวถึงคุณลักษณะบางอย่างกับความส�าคัญทาง

หลักศีลธรรม จากตัวอย่างของบทกรณียเมตตาสูตร 

 สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวง 

 ไม่ว่าอ่อนแอหรือเข้มแข็ง 

 ขนาดสั้น หรือยาว 

 ใหญ่โตหรือแค่ขนาดกลางๆ 

 เล็กมากหรือใหญ่มาก 

 สามารถมองเห็นด้วยตา หรือไม่สามารถเห็นได้ด้วยตา 

 อยู่ใกล้หรือไกล ทั้งที่เกิดมาแล้วหรือก�าลังจะเกิด 

 ขอให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเหล่านี้จงมีแต่ความสุข ๗๓๐

 พระพทุธศาสนายคุแรก น�าบทกรณยีเมตตาสตูรขา้งตน้มาเปน็สือ่การสอนในเรือ่งความรกัและการมี

เมตตากรณุา การใหค้วามส�าคัญกบัสตัวท์ัง้หลาย อยา่งเทา่เทยีมกนั แมว้า่จะมคีณุลกัษณะบางอยา่งทีแ่ตกตา่งกนั 

การยอมรับว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายอยู่ในวงจรแห่งจริยธรรม เพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วน มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ 

ความสขุ ดงับทค�าสอนขา้งตน้ทีไ่ดแ้สดงใหเ้หน็แลว้วา่สตัวท์ัง้หลายมคีวามเทา่เทยีมกนั ไมว่า่จะมีรปูรา่งลกัษณะ

อยา่งไรในทรรศนะของพระพทุธศาสนา เพราะฉะนัน้แลว้ จงึสามารถสรปุความไดว้า่ จากหลกัค�าสอนในพระพุทธ

ศาสนา คุณค่าของ “สิ่งมีชีวิต” มาจากความประพฤติที่ดีตามหลักศีลธรรม และความส�าคัญทางหลักศีลธรรมไม่

ได้ตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอก

๔. วิพากษ์แนวคิดเผ่าพันธุ์นิยมในมุมมองของพุทธปรัชญาเถรวาท
 ชาวตะวันตกมองวา่พระพทุธศาสนายกยอ่งมนษุยเ์ปน็ผู้ประเสรฐิเหนอืกวา่บรรดาสตัวอ์ืน่ ในความคดิ

ของผู้เขียนแนวคิดดังกล่าวไม่ปรากฏในหลักค�าสอนพระพุทธศาสนาโดยตรง ข้อโต้แย้งจากวอลเดาที่่ว่า ศาสนา

พทุธก�าหนดคณุคา่แหง่ศลีธรรมจากคณุลกัษณะอนันา่ยกยอ่งตา่งๆ นัน้ไมเ่ปน็ความจรงิ พระพทุธศาสนาก�าหนด

ความส�าคัญทางหลักศีลธรรมของสิ่งมีชีวิต ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะภายนอก 

 ผูเ้ขยีนอยากจะชีใ้หเ้หน็ถงึความบกพรอ่งในการใหค้�าจ�ากดัความของวอลเดาการละเวน้สตัวบ์างชนดิ

จากการได้ รับการคุ้มครองโดยการอ้างว่าไม่ได้อยู่ในวงจรแห่งจริยธรรมนั้นไม่ถูกต้อง ไม่ว่ามนุษย์ สัตว์เลี้ยงลูก

ดว้ยนม และสตัวอ์ืน่ใด ควรไดร้บัการตระหนกัในคณุคา่ของการมชีีวติ, การอยูด่มีสีขุ และเสรภีาพในชวีติของตน 

นอกเหนอืจากการใหค้�านยิามถงึแนวคิดเผา่พันธุน์ยิมทีไ่มค่รอบคลมุแลว้แนวคดิของพอล วอลเดายงัมคีวามเหน็

ในทางเดยีวกนักบัแนวคดิของซงิเกอร ์สว่นส�าคญัในหนงัสือของเขาใหค้วามสนใจกบัการยอมรบัส่ิงมชีีวติในวงจร

แหง่จรยิธรรม มนษุยท์ัง้หลายลว้นมคีวามส�าคญัทางศลีธรรม เนือ่งจากการใช ้ลกัษณะบางอยา่งรว่มกนั ลกัษณะ

บางอย่างที่คิดว่าพบเฉพาะในมนุษย์ (สติปัญญา) ก็พบในสัตว์บางประเภท แต่แตกต่างกันตรงที่แนวคิดเผ่าพันธุ์

นิยมในมุมมองของซิงเกอร์ไม่ยอมรับสัตว์ใดๆ ก็ตามเข้าวงจรแห่งจริยธรรม ถึงแม้ว่าสัตว์เหล่านั้นจะมีคุณสมบัติ

เช่นเดียวกับมนุษย์ 
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

 วอลเดาศกึษาลกัษณะตา่งๆ ทีท่�าใหสั้ตวไ์ด้รบัการยอมรบัในวงจรแหง่จรยิธรรม เขากล่าววา่ ลักษณะ

เหล่านี้มนุษย์และสัตว์ใช้ร่วมกัน ถือเป็นลักษณะที่ “มีคุณค่า” ได้แก่ การใช้ภาษา, การปฏิสัมพันธ์และติดต่อ

สื่อสาร, ความสัมพันธ์ในครอบครัวและในสังคม, บรรทัดฐานทางสังคมและ ความคาดหวัง, ความซับซ้อนในตัว

บุคคล, สติปัญญา, การรู้ตนเอง, ความมุ่งมั่นตั้งใจ และการสร้างเครื่องมือ คุณสมบัติเหล่านี้ท�าให้มนุษย์ถูกจัด

ว่า มีความส�าคัญทางจริยธรรม วอลเดาจึงโต้แย้งว่า สัตว์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้รับการ

ยอมรับว่ามีความส�าคัญทางจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

  ขอ้โตแ้ยง้ของวอลเดานัน้ไมเ่ปน็ความจรงิ ดว้ยสองเหตผุล เหตผุลแรกคอืค�าจ�ากัดความทีไ่มค่รอบคลมุ 

เขาตอ้งอธบิายใหช้ดัแจง้วา่ ศาสนาพทุธ ไมย่อมรบัวา่สัตวท์กุชนดิอยูใ่นวงจรแหง่จรยิธรรม ไมใ่ชเ่พยีงแคสั่ตวบ์าง

ชนิดที่เขาเลือกมาน�าเสนอ ซึ่งเขาเรียกสัตว์เหล่านี้ว่าเผ่าพันธุ์หลัก เหตุผลที่สอง คือ วอลเดา ต้องแสดงให้เห็นว่า

พระพุทธศาสนาให้คุณค่ากับคุณลักษณะที่เขาเลือกมาน�าเสนอจริงๆ เพื่อน�ามาเป็นมาตรฐาน ตัดสินการยอมรับ

หรือไม่ยอมรับสัตว์ต่างๆ ในวงจรแห่งจริยธรรม ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า ข้อโต้แย้งของวอลเดา ในเรื่องนี้ มีแนวคิดหลัก

มาจากหลกั ปรชัญาเชิงศีลธรรมจากตะวนัตก ไมใ่ชบ่ทบญัญตัขิองพทุธศาสนา ในประวตัศิาสตรข์องปรชัญาตะวนั

ตก บคุคลทีม่ศีกัยภาพและความสามารถทีห่ลากหลายจะไดร้บัเลือกจากกลุ่มเพือ่เปน็ตน้แบบของการเปน็มนษุย ์

และเผยแพร่หลักการปฏิบัติตัวต่อคนอื่น ยกตัวอย่างเช่น อริสโตเติลให้ค�า นิยามกับความเป็นมนุษย์ว่า เป็นสิ่งมี

ชวีติทีม่เีหตผุล และควรใชแ้นวคดินีม้าเป็นหลกัในการพฒันาตนเอง เพือ่การมชีีวติทีด่ ีแทจ้รงิแล้ว หลักจรยิธรรม

เป็นหลักธรรมเบื้องต้น หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นหลักการเฉพาะของการเป็นมนุษย์ นักปรัชญาและหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งจดัแบง่กลุม่สิง่มชีวีติที ่มคีวามส�าคญัทางศลีธรรมกวา้งขึน้เรือ่ยๆ ครอบคลมุมนษุยท์ัง้หลายและอาจรวม

ไปถงึสตัวบ์างประเภท การเสวนาทางปรชัญายงัคงใหค้วามสนใจ คณุลกัษณะตา่งๆ ทีเ่ปน็ตวัก�าหนดความส�าคญั

ทางจริยธรรมในสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเหตุผล มีความรู้สึกต่างๆ และอื่นๆ อีก 

 บทบญัญตัิในคมัภีรพ์ระตรีปฎิกฉบับภาษาบาล ีได้กลา่วถึงการใหค้วามส�าคญักบัสตัวท์ั้งหลาย อยา่ง

เท่าเทียมกัน แม้ว่าจะมีคุณลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกัน การยอมรับว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายอยู่ในวงจรแห่ง

จริยธรรม เพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วน มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ความสุข ดังบทค�าสอนข้างต้นที่ได้แสดงให้เห็น

แลว้วา่สตัวท์ัง้หลายมคีวามเท่าเทยีมกนั ไมว่า่จะมรีปูรา่งลกัษณะอยา่งไรในทรรศนะของพระพทุธศาสนา เพราะ

ฉะนั้นแล้ว จึงสามารถสรุปความได้ว่า จากหลักค�าสอนในพระพุทธศาสนา คุณค่าของ “สิ่งมีชีวิต” มาจากความ

ประพฤติที่ดีตามหลักศีลธรรม และความส�าคัญทางหลักศีลธรรมไม่ได้ตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอก เพื่อให้เห็น

แนวคิดของพระพุทธศาสนาในการให้ความส�าคัญกับสัตว์อย่างเท่าเทียมกันจึงจะยกตัวอย่างในพระไตรปิฎกอีก

หนึ่งตัวอย่างซึ่งพระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ในอภิสันทสูตร ดังนี้ 

 ...อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ อริยสาวกผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์แล้ว 

ชื่อว่า ให้ความไม่มีภัย ให้ความไม่มีเวร ให้ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์ทั้งหลาย ไม่มีประมาณ ย่อมเป็นผู้มีส่วน

แห่งความไม่มีภัย ความไม่มีเวร ความไม่เบียดเบียน อันไม่มีประมาณ... ๗๓๑

 การน�าแนวคิดวงจรแห่งจริยธรรมจากตะวันตกมาใช้กับศาสนาพุทธน้ันไม่ถูกต้อง เน่ืองจากหลักค�า

สอนของศาสนาพุทธแตกต่างกับแนวคิดวงจรแห่งจริยธรรมจากตะวันตก พระพุทธศาสนาไม่ได้บัญญัติเรื่องการ

ตัดสินความส�าคัญทางศีลธรรมจากลักษณะภายนอก และ วอลเดาก็ไม่สามารถระบุได้ว่าคุณลักษณะใดบ้างที่

 
๗๓๑ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย). ๒๓/๓๙/๓๐๐-๓๐๑.
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ศาสนาพุทธใช้ตัดสินความส�าคัญทางศีลธรรมของสิ่งมีชีวิต ผู้เขียนโต้แย้งว่า แท้จริงแล้วค�าสอนของศาสนาพุทธ

ใหค้วามส�าคญัทางศลีธรรมกบัสัตวท์ัง้หลายทัง้ปวง และไมถื่อวา่สัตวเ์ปน็ทรพัยสิ์น หรือเครือ่งมอืใดๆ ค�ากล่าวอา้ง

วา่ศาสนาพทุธเปน็ศาสนาแหง่เผา่พนัธุน์ยิม เพราะศาสนาพทุธมกีารใชสั้ตวเ์ปน็เครือ่งมอืนัน้ยงัไมช่ดัเจนเพยีงพอ 

และจ�าเปน็ตอ้งน�าเสนอใหช้ดัเจนกวา่นี ้แทจ้รงิแลว้หลกัจริยธรรมขัน้พืน้ฐานทีเ่ปน็ประโยชน์ในการด�ารงชวีติอยู่

ร่วมกันในสังคมของมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักเบญจศีลและหลักเบญจธรรม กลับมีลักษณะที่

สนับสนุนแนวคิดว่าด้วยสิทธิสัตว์ที่บรรดานักสิทธิสัตว์ทั้งหลายอ้างถึงเพื่อปกป้องสัตว์ต่างๆ เสียด้วยซ�้ากล่าวคือ

  ๔.๑ หลกัเบญจศลี ๗๓๒ หลกัเบญจศีลทีเ่ก่ียวขอ้งกบัสิทธสัิตว ์คือ ศีลขอ้ที ่๑ “ปาณาตปิาตา เวรมณ”ี 

แปลว่า เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ๗๓๓ จากเบญจศีลข้อนี้มีหลักการส�าคัญที่สอดคล้องและสนับสนุนสิทธิสัตว์ 

ดังนี้

  (๑) ขอบเขตของสตัวม์ชีวีติ (ปาณะ) ทีไ่ดร้บัการคุ้มครองในสิกขาบทนีคื้อ มนษุยแ์ละสัตวเ์ดรจัฉาน

ทุกชนิด เนื่องจากค�าว่า “สัตว์” ในสิกขาบทนี้ใช้ค�าภาษาบาลีว่า “ปาณะ” แปลว่า สัตว์มีชีวิต หรือ สัตว์มีปราณ

หรือลมหายใจ โดยหมายเอามนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทุกชนิด ๗๓๔ ที่หายใจ ที่มีชีวิตเป็นอยู่ ซึ่งหมายถึงทั้งมนุษย์ 

ทั้งดิรัจฉานทั่วไปที่ยังหายใจได้อยู่ ๗๓๕ หรือยังมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หรือในไข่ จนกระทั่ง

กอ่นสิน้ลมหายใจ คอื ตาย ๗๓๖ นัน่กแ็สดงวา่ สตัวท์ีเ่ปน็ขอ้หา้มในสกิขาบทนีค้อืมนษุยแ์ละสตัวเ์ดรจัฉานทกุชนดิ 

ไม่ว่าบุคคลฆ่ามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานใดๆ ก็ตามให้ถึงแก่ความตายย่อมถือว่าเป็นการกระท�าปาณาติบาตเช่น

เดียวกัน สิกขาบทน้ีจึงให้ความคุ้มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานในชีวิตของสัตว์และมนุษย์เหมือนกันและเท่าเทียมกัน 

การฆ่ามนุษย์คนหนึ่งย่อมเป็นปาณาติบาต ในขณะเดียวกันการฆ่าสัตว์ตัวหน่ึงก็เป็นปาณาติบาตเช่นเดียวกัน 

จะเห็นว่าหลักการนี้สอดคล้องและสนับสนุนแนวคิดสิทธิสัตว์ข้อที่ (๑) ถือว่า “มนุษย์เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่มี

วิวัฒนาการมาจากสัตว์ในแง่นี้มนุษย์จึงอยู่ในฐานะเป็นญาติกับสัตว์อื่นๆ ไม่ใช่เป็นนาย”

  (๒) เจตนารมณ์ของสิกขาบทน้ีถือเอาธรรมชาติของสัตว์มีชีวิตทุกชนิด ซ่ึงรักชีวิต รักสุขเกลียดทุกข์ 

ไม่ต้องการให้ใครมาท�าลายชีวิตตน ดังปรากฏใน เวฬุทวาเรยยสูตร ซ่ึงพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่ชาวเวฬุทวาร

คามไว้ว่า“พราหมณ์และคหบดีท้ังหลาย... อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี พิจารณาเห็นดังน้ีว่า ‘เราอยากเป็นอยู่ ไม่อยาก

ตาย รักสุขเกลียดทุกข์ ข้อท่ีบุคคลพึงปลงชีวิตเรา ผู้อยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย รักสุขเกลียดทุกข์น้ัน ไม่เป็นท่ีรัก ไม่

เป็นท่ีพอใจของเรา อน่ึง ข้อท่ีเราพึงปลงชีวิตผู้อ่ืน ผู้อยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย รักสุขเกลียดทุกข์น้ัน ก็ไม่เป็นท่ีรัก 

ไม่เป็นท่ีพอใจแม้ของผู้อ่ืน ส่ิงใดไม่เป็นท่ีรักไม่เป็นท่ีพอใจของเรา ส่ิงน้ันก็ไม่เป็นท่ีรัก ไม่เป็นท่ีพอใจแม้ของผู้อ่ืน ส่ิง

ใดไม่เป็นท่ีรัก ไม่เป็นท่ีพอใจของเรา เราจะน�าส่ิงน้ันไปผูกมัดกับผู้อ่ืนได้อย่างไร’ อริยสาวกน้ันพิจารณาอย่างน้ีแล้ว 

 
๗๓๒ เบญจศีล คือ ศีล ๕ หรือสิกขาบท ๕ ได้แก่ (๑) ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ (๒) 

อทินนาทานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ (๓) กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการ

ประพฤติผิดในกาม (๔) มุสาวาทา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ (๕) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เจตนางดเว้นจาก

การเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท :- ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๒-๓๐๓.

 
๗๓๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๒.

 
๗๓๔ วศนิ อนิทสระ, หลกัค�าสอนส�าคญัในพระพทุธศาสนา (พทุธปรชัญาเถรวาท), พิมพ์คร้ังที ่๕, (กรุงเทพมหานคร:

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๖๒.

 
๗๓๕ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), หลักพระพทุธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กาญจนบุรี: สหายพัฒนาการ

พิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๘๑-๑๘๒.

 
๗๓๖ ปิ่น มุทุกันต์, แนวสอนธรรมะตามหลกัสตูรนักธรรมตร,ี พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๔๒๑.

๖๙๔



694 695
การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เองด้วย ชักชวนผู้อ่ืนให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วย กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการ

ฆ่าสัตว์ด้วย กายสมาจารน้ีของอริยสาวกน้ันย่อมบริสุทธ์ิท้ัง ๓ ส่วนดังท่ีกล่าวมาน้ี” ๗๓๗

  (๓) โทษในแงศี่ลถือวา่ การฆา่สตัวท์กุชนดิไมว่่ามนษุยห์รอืสตัวเ์ดรจัฉาน ไมว่า่เลก็หรอืใหญย่อ่ม

มีโทษสถานเดียวคือศีลขาด ข้อนี้เป็นการตีความจากโทษของการกระท�าปาณาติบาตในแง่ศีล เนื่องจากการกระ

ท�าปาณาติบาตตามหลักเบญจศีลมีโทษในแง่ศีล คือ ศีลขาด หรือ ผิดศีล นั่นก็คือหากบุคคลมีเจตนาท�าลายชีวิต

บุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติ ศัตรู หรือบุคคลใดๆ ก็ตาม หรือสัตว์อื่น ไม่ว่าสัตว์นั้นจะ

เป็นสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ เป็นตัวพยาธิต่างๆ หนอนต่างๆ นก ปู ปลา สุนัข วัว หรือช้างก็ตาม เมื่อบุคคลหรือสัตว์

เหล่านี้ถึงแก่ความตายด้วยความพยายามนั้น ในแง่ศีลถือว่าต้องโทษอย่างเดียวกัน คือ เป็นการละเมิดเบญจศีล

ข้อปาณาติบาต หรือภาษาทั่วไปเรียกว่า “ศีลขาด” หรือ “ผิดศีล” เสมอกัน และเท่าเทียมกัน (ส่วนจะเป็นบาป

มากหรือน้อยเป็นการพิจารณาโทษในแง่ธรรมซึ่งจะไม่กล่าวในท่ีน้ี)จะเห็นว่าหลักการน้ีสอดคล้องและสนับสนุน

แนวคิดสิทธิสัตว์ข้อที่ (๑) ด้วยเช่นเดียวกัน

  (๔) แนวคิดกรณี “การฆ่า” ตามหลักเบญจศีลเรียกพฤติการณ์การฆ่าสัตว์ว่า “การท�าชีวิตสัตว์

ให้ตกล่วง หรือให้ถึงแก่ความตาย” ซึ่งมิได้หมายเอาเฉพาะการฆ่าให้ตายเท่านั้น แต่ยังมีความหมายครอบคลุม

ถึงการท�าร้ายร่างกาย และการกระท�าทารุณกรรม ๗๓๘ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 ประการแรก การฆ่า หมายถึง การท�าลายชีวิตมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานให้ถึงแก่ความตาย ไม่ว่าจะ

เปน็การกระท�าดว้ยตนเองกด็ ีใชใ้หค้นอืน่กระท�ากด็ ีหรอืใชอ้าวธุกด็ ีไมใ่ชอ้าวธุกด็ ีซึง่ผลของการกระท�านัน้ท�าให้

มนุษย์และสัตว์ต้องตาย ถือว่าเป็นการฆ่า การฆ่านี้ผิดทั้งศีลและผิดธรรม ๗๓๙

 ประการที่สอง การท�าร้ายร่างกาย การท�าร้ายร่างกายนี้หมายเอาเฉพาะการกระท�าต่อมนุษย์เท่านั้น 

หมายถึง การกระท�าต่อบุคคลอื่นที่ไม่ถึงแก่ชีวิต แต่ท�าให้ร่างกายบาดเจ็บ เจ็บปวด และทุกข์ทรมาน ได้แก่ การ

กระท�าต่อไปนี้ (๑) การท�าให้พิการ คือ การท�าให้อวัยวะบางส่วนเสีย หรือใช้การไม่ได้ตามปกติ เช่น ท�าให้เสีย

นัยน์ตา เสียแขน เสียขา เป็นต้น (๒) ท�าให้เสียโฉม คือ การท�าให้ร่างกายเสียรูป เสียงาม แต่ไม่ถึงพิการ เช่น มีด

กรีดหน้าตา ท�าให้ขาหัก แขนหัก เป็นต้น ซึ่งแขนหรือขาที่หักแม้จะสามารถรักษาได้แต่ก็เสียรูปเดิมไป (๓) ท�าให้

เจ็บล�าบาก คือ การท�าร้ายร่างกายที่ไม่ถึงกับเสียโฉม แต่ท�าให้เจ็บปวด เสียความส�าราญ เช่น ตีให้เจ็บ หัวแตก 

ถลอก และบวม เป็นต้น ๗๔๐

 ประการสดุทา้ย การทารณุกรรม การทารณุกรรมนีห้มายเอาเฉพาะการกระท�าตอ่สัตวเ์ดรจัฉานเทา่นัน้ 

เพราะว่ามนุษย์ไม่เป็นวัตถุอันใครๆ จะพึงทารุณกรรมได้ทั่วไป การทารุณกรรม หมายถึง การประพฤติเหี้ยมโหด

แกส่ตัวโ์ดยไมม่คีวามปราณ ีตามหลกัเบญจศลีถอืวา่ การกระท�าใดๆ ทีม่เีจตนาท�าใหสั้ตวแ์ละคนทีม่ชีีวติตอ้งตาย

ลงไปจัดเป็นการฆ่า รวมถึงการท�าร้ายร่างกายมนุษย์และการกระท�าทารุณกรรมต่อสัตว์เดรัจฉานจนถึงแก่ความ

ตายลงไป จัดเป็นการฆ่าเช่นเดียวกัน เป็นการกระท�าที่ผิดศีลข้อปาณาติบาต ส่วนการท�าร้ายร่างกายมนุษย์และ

การกระท�าทารุณกรรมสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดที่ไม่ถึงแก่ความตาย แม้ไม่ผิดศีล แต่ก็จัดเป็น “บาป” หรือเป็นการ

 
๗๓๗ ส�.ม. (ไทย). ๑๙/๑๐๐๓/๕๐๒.

 
๗๓๘ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เบญจศีลและเบญจธรรม หลักสตูรธรรมศกึษาช้ันตรี, 

พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๘.

 
๗๓๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐.

 
๗๔๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒.

๖๙๕



696 697รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

กระท�าที่ผิดธรรม คือ ความเมตตากรุณา ซึ่งจะกล่าวต่อไปในหัวข้อว่าด้วยเบญจธรรม ดังนั้น การฆ่า การท�าร้าย

รา่งกายมนษุย ์และการทารณุกรรม จดัเป็นขอ้ห้ามในสกิขาบทน้ี ซึง่หา้มกระท�าทัง้ตอ่มนษุยแ์ละสัตวเ์ชน่เดยีวกนั 

หลักการนีจ้งึสอดคลอ้งและสนบัสนนุแนวคดิสทิธสิตัว์ขอ้ที ่(๒) ถอืวา่ “แมม้นษุยจ์ะเหนอืกวา่สัตวอ์ืน่ในดา้นภาษา

และเหตผุลกต็าม แตส่ิง่นีก้ไ็มไ่ดห้มายความวา่มนษุยม์สีทิธทิีจ่ะท�าลายชวีติหรอืทารณุกรรมสตัว์อืน่ตามใจชอบได้

 ๔.๒) หลักเบญจธรรม ๗๔๑ คือ ธรรม ๕ ประการ หรือธรรมที่ดีงาม ๕ ประการ (เบญจกัลยาณธรรม) 

หลักเบญจธรรมที่สนับสนุนสิทธิสัตว์คือ ความเมตตาและความกรุณา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  (๑) ความเมตตา ความรัก กิริยาที่รัก ภาวะที่รัก ความเอ็นดู กิริยาที่เอ็นดู ภาวะที่เอ็นดู ความ

ปรารถนาเกือ้กลูกนั ความอนเุคราะห ์ความไมพ่ยาบาท ความไมป่องรา้ย กศุลมลูคือ อโทสะในหมูสั่ตว ์๗๔๒ หมาย

ถึง ความรักใคร่ ๗๔๓ ความปรารถนาให้มีความสุข หรือความปรารถนาดี ๗๔๔ หรือเจตนาดี หวังความดีงาม หวัง

ความสุข หวังความเจริญก้าวหน้าให้แก่กันและกัน ๗๔๕ มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท�าประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์

ทัว่หนา้ จงึเปน็ความปรารถนาดตีอ่ผูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ขยายออกไปจนถงึความปรารถนาดต่ีอเพือ่นมนุษยแ์ละสตัว ์

หรือต่อสังคมทั้งหมดทั่วทั้งโลก ดังมีพุทธพจน์ว่า

 “ภิกษุผู้มีจิตสหรคตด้วยเมตตา แผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวง เหมือนคนเห็นคนผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นที่รัก เป็นที่

ชอบใจแล้ว พึงรักใคร่ ฉะนั้น” ๗๔๖

 ความเมตตานีเ้รียกวา่ “เมตตาอปัปมญัญา” คอื มคีวามรักความปรารถนาดทีีไ่มม่ปีระมาณ ไมจ่�าเพาะ

จงเจาะสตัวบ์คุคล นัน่คอื เปน็ความรกั ความปรารถนาดตีอ่มนษุยแ์ละสัตวท์กุชนดิ ทกุจ�าพวก และทกุภพ บคุคล

ผู้มีจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตาจึงมักจะมีคุณลักษณะส�าคัญ ๕ ประการ ตามคุณลักษณะของความเมตตา ที่

สอดคล้องและสนับสนุนแนวคิดสิทธิสัตว์ ได้แก่ (๑) มีการคิด พูดและกระท�าแต่สิ่งที่เป็นไปโดยอาการเกื้อกูลแก่

คนสัตว์ทั้งหลาย (ลักษณะ) (๒) มีการน้อมน�าแต่สิ่งที่ประโยชน์เข้าไปให้แก่คนสัตว์ทั้งหลาย (หน้าที่หรือรส) (๓) 

หากมีความอาฆาตแค้นเคือง ก็สามารถก�าจัดให้หมดไปจากใจได้ (ผลปรากฏ หรือปัจจุปัฏฐาน) (๔) อยากเห็น

ภาวะที่น่าพอใจเจริญใจของสัตว์ทั้งหลาย (ปทัสถาน) และ (๕) มีจิตใจที่สงบจากความพยาบาทปองร้ายบุคคล

และสัตว์เป็นสมบัติ ๗๔๗

 
๗๔๑ ค�าว่า “เบญจธรรม” หรือ “เบญจกัลยาณธรรม” น้ีไม่ปรากฏในพระไตรปิฎก แต่ปรากฏในคัมภีร์ชั้นหลังในอรรถ

กถาและฎกีา ซึง่ท่านผกูเป็นหมวดธรรมขึน้ภายหลัง จึงท�าให้แปลกกนัไปบ้าง แต่เมือ่ว่าโดยทีม่าส่วนใหญ่ ประมวลได้จากความท่อน

ท้ายของกุศลกรรมบถข้อต้นๆ ได้แก่ (๑) เมตตาและกรุณา ความรักใคร่ และความสงสาร คู่กับศีลข้อที่ ๑ (๒) สัมมาอาชีวะ การหา

เลี้ยงชีพในทางสุจริต คู่กับศีลข้อ ๒ (๓) กามสังวร ความสังวรในกามารมณ์ คู่กับศีลข้อที่ ๓ (๔) สัจจะ ความซื่อตรง คู่กับศีลข้อที่ ๔ 

(๕) สติสัมปชัญญะ ความระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอ คู่กับศีลข้อที่ ๕ :- พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ 

ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ�ากัด, ๒๕๕๑), ๑๗๕-๑๗๖.

 
๗๔๒ ขุ.ม. (ไทย). ๒๙/๒๐๒/๕๙๐.

 
๗๔๓ อภิ.สงฺ.อ. (ไทย). ๗๕/๕๒๙.

 
๗๔๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑/๒ ขนาดตัว

อักษรใหญ่, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ�ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๓๒๔.

 
๗๔๕ สุเชาว์ พลอยชุม (ผู้รวบรวม), สารานุกรมพระพุทธศาสนา: ประมวลจากพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๓๙๖.

 
๗๔๖ อภิ.วิ. (ไทย). ๓๕/๖๔๓/๔๒๗.

 
๗๔๗ อภิ.สงฺ.อ. (ไทย). ๗๕/๕๒๙.

๖๙๖
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  (๒) ความกรุณา คือความสงสาร กิริยาที่สงสาร ภาวะที่สงสารในสัตว์ทั้งหลาย กรุณาเจโตวิมุตต ิ

(จิตหลุดพ้นด้วยความกรุณา) ๗๔๘ หมายถึง ภาวะแห่งจิตใจที่หวั่นไหวเพราะเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของ

คนสัตว์อื่น และการบ�าบัดช่วยเหลือท�าให้ความทุกข์เหล่านั้นหมดไป ๗๔๙ ความคิดปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่สัตว์

ทั้งปวง ๗๕๐ ดังมีพุทธพจน์ว่า

 “ภกิษผูุ้มจีติสหรคตดว้ยกรณุา แผไ่ปยงัสัตวโ์ลกทัง้ปวง เหมอืนบคุคลเห็นคนผู้หนึง่ ซึง่ตกทกุขไ์ดย้าก 

แล้วพึงสงสาร ฉะนั้น” ๗๕๑

 ความกรุณานี้เรียกว่า “กรุณาอัปปมัญญา” คือ ความกรุณาที่ไม่มีประมาณต่อสัตว์และมนุษย์ทั้ง

หลาย บุคคลที่มีความกรุณาจะมีคุณลักษณะส�าคัญ ๕ ประการตามคุณลักษณะความกรุณาที่สนับสนุนแนวคิด

สิทธิสัตว์ ได้แก่ (๑) มีการเป็นไปแห่งอาการช่วยบ�าบัดความทุกข์แก่คนสัตว์ทั้งหลาย (ลักษณะ) (๒) มีการ

ช่วยก�าจัดความทุกข์ของผู้อื่นสัตว์อื่น (หน้าที่หรือรส) (๓) มีความไม่เบียดเบียน หรือวิหิงสา (ผลปรากฏ หรือ

ปัจจุปัฏฐาน) (๔) มีการเห็นสัตว์บุคคลผู้ถูกทุกข์ครอบง�าแล้วไม่มีที่พึ่งพิง และ (๕) มีจิตใจที่ความสงบจากความ

เบียดเบียนเป็นสมบัติ ๗๕๒

 หลกัเบญจศลีและเบญจธรรมทัง้ ๒ ประการนี ้เป็นหลกัการทีส่นบัสนนุและสง่เสรมิหลกัปาณาตบิาต 

คือ ไม่ให้เกิดการกระท�าปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์ เมื่อพิจารณาหลักการทั้ง ๒ แล้วจะพบว่า ในขณะเดียวกันหลัก

เกณฑน์ีก็้ยงัสอดคลอ้งและสนบัสนนุแนวคดิว่าดว้ยสทิธสิตัวท์กุขอ้ทีก่ลา่วมาและไมม่สีว่นใดเกีย่วขอ้งกบัแนวคดิ

เผ่าพันธุ์นิยม

๔. บทสรุป/วิพากษ์ 
 การน�าเสนอของพอล วอลเดา ที่ว่าพระพุทธศาสนาให้ความส�าคัญกับชีวิตสัตว์ต�่ากว่ามนุษย์ ไม่อาจ

ยอมรบัได ้ความเสมอภาคในชวีติมนษุยไ์มส่ามารถน�ามาเปรยีบเทยีบไดว้า่ใครสงูต�า่กวา่ใคร ทัง้นีท้ัง้นัน้ สิง่ทีค่วร

พึงระลึกเสมอคือ คุณงามความดีของส่ิงมีชีวิต ไม่ได้มาจากการก�าหนดความส�าคัญทางศีลธรรมของพระพุทธ

ศาสนา มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีโอกาสในการท�าความดีเท่าเทียมกัน จากข้อกล่าวหาว่าพระพุทธศาสนาไม่

ค�านึงถึงคุณค่าในตนเองของโลกธรรมชาติ ให้ความส�าคัญทางหลักศีลธรรมจากโอกาสในการตรัสรู้ธรรมะนั้นไม่

เป็นความจริง พระพุทธศาสนาไม่มีแนวคิดให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆ จากสถานที่เกิดการไปเกิดในภพภูมิหนึ่งๆ ย่อม

เปน็ผลมาจากปจัจยับางอยา่ง ถา้คดิในแงค่วาม สขุสบายในชวีติการไดเ้กดิใหมเ่ปน็เทวดาเปน็ดทีีส่ดุ อยา่งไรกต็าม 

กม็กีารโตแ้ย้งวา่ การเกดิมาเปน็มนษุยด์กีวา่เทวดา เพราะมนษุยม์โีอกาสเรยีนรูห้ลกัค�าสอนทางศาสนา แตเ่ทวดา

ไม่มีโอกาส สอดคล้องกับรูปแบบการก�าหนดชีวิตมนุษย์ รูปแบบที่สองที่ว่า สิ่งมีชีวิตที่สามารถพัฒนา ตนเอง 

รู้แจ้งเห็นจริง และสามารถเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงได้ จะได้รับการเคารพนับถืออย่างมาก ไม่ว่าจะเกิดมาเป็น

มนุษย์หรือสัตว์ ทางออกเดียวจากการหลุดพ้นจากวงจรการถูกใช้เป็นเครื่องมือ คือการตรัสรู้และเข้าสู่นิพพาน 
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 การเกิดเปน็มนษุยแ์ละสตัวไ์มใ่ชเ่ปา้หมายสงูสดุในทางพระพทุธศาสนา ซึง่ในเรือ่งนีส้ามารถท�าความ

เข้าใจได้ในข้อเขียนของสมภาร พรมทา เกี่ยวกับมนุษย์ สังคมและปัญหาจริยธรรมตอนหนึ่งที่กล่าวว่า “แม้ว่าใน

ทางกายภาพและในทางชีววิทยามนุษย์จะมีโครงสร้างของชีวิตส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นส่วนใหญ่เสียด้วยซ�้า เป็นอัน

เหนึ่งอันเดียวกับสัตว์ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ “เราเป็นสัตว์ประเภทหนึ่ง” แต่บางส่วนในชีวิตเราดูเหมือนจะ

ก้าวข้ามความเป็นสัตว์ไปแล้ว เรื่องนี้ดูเหมือนจะอยู่ในความสนใจของนักชีววิทยาเช่นดาร์วินด้วย ในหนังสือเล่ม

ถัดมาจาก The Origin of Species อันได้แก่เรื่อง The Descent of Man ดาร์วินได้ใช้เนื้อที่จ�านวนหนึ่งของ

หนังสือพิจารณาพัฒนาการของมนุษย์ท่ีดูเหมือนจะก้าวข้ามความเป็นสัตว์มากแล้ว กล่าวคือ “ส�านึกทางศีล

ธรรม” จะอย่างไรก็ตาม งานของนักชีววิทยา แม้แต่ดาร์วินเองก็ตาม ดูจะวางอยู่บนสมมติฐานที่ว่าเมื่อถึงที่สุด

แล้ว พฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์จะสามารถทอนลงเป็นพฤติกรรมของสัตว์เพราะเราคือสัตว์ เราต่างจาก หมู 

หมา หรือแมว ตรงทีมี่พฤตกิรรมซับซอ้นกว่าส่ิงเหลา่นีเ้ทา่นัน้เองแต่ทกุพฤตกิรรมไมว่า่จะซบัซอ้นหรืองา่ยๆ ตา่งก็

เปน็ประเภทเดยีวกนั พฤตกิรรมมนษุยท์กุอยา่งไมม่อีะไรทีเ่ปน็พเิศษหรอืแตกตา่งเปน็คนละประเภทกบัพฤตกิรรม

ของสัตว์ การกระท�าทุกอย่างของเราเป็นการกระท�าอย่างสัตว์ทั้งสิ้น ๗๕๓

 บทสรปุของพระพทุธศาสนาจงึไมม่แีนวคดิใดทีใ่ห้ความส�าคญัทางศลีธรรม หรอืก�าหนดแนวทางการ

ปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เหมือนกับปรัชญาตะวันตกเข้าใจ ดังนั้นบทวิจารณ์เชิงลบจาก วอลเดา และ สมิทเทาว์

เซ่น ที่มีต่อพระพุทธศาสนาเป็นเพียงความพยายามที่จะผนวกแนวคิดจากตะวันตกที่ไม่เหมาะสมเข้ากับหลักค�า

สอนของพระพุทธศาสนา เพราะแท้จริงแล้วชาวพุทธทุกฝ่ายก็เห็นร่วมกันว่า การที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้

สาวกกินเนื้อสัตว์ได้ ควรเข้าใจว่าเป็นคนละเรื่องกับการสนับสนุนให้กินเนื้อสัตว์ ระบบจริยธรรมของพุทธศาสนา

เถรวาทนั้น เป็นระบบที่คิดเผื่อให้มีทางออก ส�าหรับสถานการณ์ที่เราไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้ จึงไม่เหมือนกับระบบ

จริยธรรมตะวันตก พระพุทธองค์ทรงคิดเช่นน้ี จึงทรงอนุญาตให้ชาวพุทธบริโภคเนื้อสัตว์ได้ เราจะรู้ได้อย่างไร

ว่าในอนาคตหลังจากที่ทรงปรินิพพานแล้ว พุทธศาสนาอาจแพร่เข้าไปในดินแดนที่อาหารหลักของผู้คนคือเน้ือ

สตัว ์(เชน่บรเิวณขัว้โลกเหนอืทีป่ลกูพชืแทบจะไมไ่ดเ้ลย มแีตป่ลาและเนือ้เทา่นัน้ทีผู้่คนจะกินเปน็อาหารได)้ การ

ปิดประตูสนิทส�าหรับการกินเนื้อสัตว์ จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่การมีประตูออกที่

โรงหนัง ไม่ได้แปลว่าเป็นการเชิญชวนให้ทุกคนออกมาจากโรงหนัง การมีอยู่ของประตูนั้น ควรเข้าใจว่ามีอยู่ใน

ฐานะช่องทางส�าหรับการเลือก จริยธรรมแบบที่ไม่มีช่องทางส�าหรับการเลือกเลยนั้น พุทธศาสนาเถรวาทถือว่า

เป็นจริยธรรมที่สุดโต่ง การท่ีฝ่ายมหายานมีความปรารถนา ที่จะให้โลกนี้ลดการฆ่าสัตว์เพ่ือเป็นอาหารมนุษย์

นั้น ต้องถือว่าเป็นเจตนาดีอย่างไม่มีข้อสงสัย ยิ่งในโลกปัจจุบันที่อุตสาหกรรมอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์ กระท�า

ในรูปธุรกิจที่มีการเลี้ยงสัตว์คราวละมากๆ และฆ่าสัตว์เพื่อส่งตลาดคราวละมากๆ ข้อเสนอของฝ่ายมหายานยิ่ง

มนี�า้หนกัมากขึน้เปน็เงาตามตวั สิง่ทีเ่ราไมอ่าจปฏเิสธไดก้ค็อื การทีเ่รายงักนิเนือ้สตัวอ์ยู ่เปน็ปจัจัยส�าคญัทีท่�าให้

เกิดความชั่วร้าย ที่กลายเป็นระบบไปแล้วนี้ยังด�ารงอยู่ต่อไป สัตว์จ�านวนมหาศาลต้องถูกเลี้ยงในสถานที่ที่แออัด 

ถกูปฏบิตัอิยา่งไม่มคุีณคา่โดยเจา้ของธรุกจิและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รอวนัหนึง่เมือ่เนือ้ของมนัจะใหค้า่ตอบแทนสงูสดุแก่

ผู้ลงทุน พวกมันก็จะถูกกวาดต้อนไปเชือด นี่คือปาณาติบาตที่ท�าอย่างเป็นระบบ เป็นวงจร และอย่างปราศจาก

ความส�านึกทางศีลธรรมใดใด ๗๕๔
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

 จากบทสรุปในประเด็นต่างๆ ท�าให้เราต้องหันมาทบทวนเรื่องของเผ่าพันธุ์นิยมกันอีกครั้ง ซึ่งผู้เขียน

ก็ได้พยายามอธิบายแยกแยะให้เห็นถึงแนวคิดทางตะวันตกและพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องเผ่าพันธุ์นิยมใน

หลากหลายมุมมอง จนท�าให้เห็นความจริงว่า แท้จริงแล้วพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้มีแนวคิดเกี่ยวข้องใดๆ กับเผ่า

พันธุ์นิยมตามแบบตะวันตก แม้จะมีข้อความกล่าวถึงความประเสริฐของมนุษย์ แต่ก็เป็นการให้ความส�าคัญกับ

มนุษย์ในฐานะที่เป็นสรรพสัตว์ที่สามารถเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาตนเองได้ มนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วประเสริฐยิ่งกว่า

เทวดา และมกัจะกลา่วในท�านองกลบักนัวา่ หากมนษุยไ์มไ่ดฝึ้กฝนอบรมตนเองแลว้หาประเสริฐไม ่เม่ือเปน็เชน่นี้

ก็เท่ากับว่า พระพุทธศาสนาให้คุณค่ากับการกระท�าของมนุษย์และสัตว์เท่าๆ กัน แม้จะมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่อง

ศีลในพระวินัยนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่ง แต่พระพุทธศาสนาก็แยกแยะให้เห็นว่า การฆ่ามนุษย์ที่มีคุณธรรมสูงนั้น 

เลวรา้ยยิง่กวา่การฆา่สตัวห์รอืมนษุยท์ีไ่รค้ณุธรรม แตก่ไ็มไ่ดห้มายความวา่ พระพทุธศาสนาสนบัสนนุการฆา่สัตว์

อืน่ และเปน็เผา่พนัธุน์ยิมตามแบบตะวนัตก เพราะไมไ่ดมุ้ง่ไปทีส่ภาวะหรอืรปูรา่งลกัษณะภายนอก แตพ่ระพทุธ

ศาสนาเน้นไปท่ีสภาพทางจิตใจที่เป็นนามธรรม หรือให้คุณค่ากับการกระท�าของคนและสัตว์ สัตว์ต่างๆ หาก

ท�าร้ายมนุษย์ก็ย่อมได้รับการต�าหนิเช่นกันกับคนที่ไปฆ่าสัตว์หรือแม้กระทั่งพืช โลกทัศน์ของพระพุทธศาสนาจึง

เด่นชัดในเรื่องดังกล่าวนี้
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พุทธวิธีการให้ค�าปรึกษาตามหลักกัลยาณมิตร

Buddhist Counseling According to Kalyanamitra

วันวิสาข์ ทิมมานพ

บทคัดย่อ

 พทุธวธิกีารใหค้�าปรกึษาตามหลกักลัยาณมติรเปน็การใหค้�าปรกึษาตามแนวคดินกัจติวทิยาและตาม

หลักพระพุทธศาสนา ท�าให้ได้พบการให้ค�าปรึกษาเชิงพุทธ ได้แก่ ๑) จุดมุ่งหมายของการปรึกษา มี ๓ ประการ 

คือ สกัดปัญหา เยียวยาคนทุกข์ เพิ่มสุขยั่งยืน ๒) คุณลักษณะของพระพุทธเจ้าในการปรึกษา คือพระบุคลิกภาพ

ชื่นตา พระวาจาชื่นใจ พระหฤทัยมั่นคง วางพระองค์สม�่าเสมอ ค้นเจอความแตกต่าง วางพระกรุณาในหมู่สัตว์ 

๓) การให้ค�าปรึกษาตามหลักกัลยาณมิตมี ๕ ขั้นตอน คือ สร้างสัมพันธภาพ ส�ารวจตนเพื่อเข้าใจปัญหา สืบสาว

หาสาเหตุ ข้ันปรึกษา ลงมือปฏิบัติ ติดตามผล การปรึกษาเชิงพุทธเป็นกระบวนการปฏิบัติที่ช่วยปลุกพลังทาง

ปัญญาของพุทธบริษัทให้ตื่นรู้ และเบิกบานในการด�าเนินชีวิต สามารถสลัดออกจากทุกข์ได้ด้วยตนเองอย่างสิ้น

เชงิ ขัน้ตอนของพทุธวธิกีารใหค้�าปรกึษาตามหลกักลัยาณมติรผูใ้หก้ารปรกึษาและผูม้าขอรบัการปรกึษาตามหลกั

กัลยาณมิตร ต้องท�างานประสานร่วมมือกันเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการปรึกษา โดยการส่งเสริมการพัฒนา

ปัญญาของผู้มาขอรับการปรึกษาให้ได้รับประโยชน์ที่แท้ คือ ประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา ที่

จะก�าจดักเิลส และใหรู้เ้ทา่ทนัความจรงิทัง้หลายใหรู้ถ้งึความทีส่ิง่ทัง้หลายเปน็อนจิจงั ทกุขัง และอนตัตาอยา่งไร 

แล้วรู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริง จนกระทั่งสามารถวางจิตใจต่อชีวิตและโลกได้อย่างถูกต้องและรู้ตาม

ความเป็นจริงและท�าตรงตามเหตุปัจจัย

ค�าส�าคัญ: พุทธวิธีการให้ค�าปรึกษา, หลักกัลยาณมิตร

Abstract 

 Buddhist Counseling According to Kalyanamitra is a counseling psychologist and based 

on Buddhist principles. Has made counseling Buddhist include 1) The aim of the consultation 

is extracted three main issues heals people suffering. Add enjoyed sustained 2) features of the 

Buddha in the consultation. Personality is the favorite eye Word balmy Sacred heart stable 

He consistently put Found differences Please place among the animals, 3) consultation by 

Kalayanapong Schmitt has five phases: build relationships. Survey to understand their problems 

Investigate the reasons for the action, follow-up consultations consult Buddhist practice is a 

process that helps to awaken the wisdom of Buddhist enlightenment. And joy in life You can 

throw out entirely on their own. Step Buddhist way of consultation by the goodwill Counsellors 

and to obtain advice based on goodwill. Coordination must work together to achieve the aims 

๗๐๑
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of the consultation. By promoting the development of wisdom to seek counseling to get the 

real benefit is the purpose of religion. To eliminate defilement And knowingly aware of the 

fact that all things are impermanent, all the cells and how soulless. Then known world and 

live the reality. The mind can put the lives and the world accurately and to know the truth 

and do exactly as aggravating factors.

Keywords: Buddhist Counseling, Kalyanamitra

กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนา
 ๑. ความหมายและบริบทของกัลยาณมิตร

 ค�าว่า “กัลยาณมิตร” แปลความหมายค�า “กัลยาณ” ว่า หมายถึง งาม, ดี และ “มิตร” หมายถึง 

เพื่อนรักใคร่ที่สนิทสนมคุ้นเคย ดังนั้น กัลยาณมิตร จึงมีความหมายว่า เพื่อนที่ดี, เพื่อนที่งาม หรือเพื่อนที่รักใคร่

คุ้นเคยที่ดี, เพื่อนรักใคร่คุ้นเคยที่งาม กัลยาณมิตร มิได้หมายถึงเพื่อนที่ดีตามความหมายทั่วไปเท่านั้น แต่เป็นผู้

เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม มีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม ท�าหน้าที่ของชาวพุทธที่ดี เพื่อยังประโยชน์ให้ถึง

พร้อมทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ผู้สั่งสอนแนะน�า ชักน�าไปในหนทางที่ถูกต้องดีงาม

 กัลยาณมิตรตามรูปศัพท์ มาจากค�าว่า “กลฺยาณ” แปลว่า ดี งาม เป็นที่ชอบใจ ชอบ ไพเราะ อ่อน

หวาน (กลฺส�ขยาเณ ส.กลฺยาณ.) ๗๕๕ และค�าว่า “มิตฺต” แปลว่าคนรักกันคนมีความเยื่อใยกัน เพื่อน มิตร (วิ. มิโน

ติ อนฺโตติ มิตฺโต. สพฺพคุเยหสุ มียตีติ วา มิตฺโต ) ไว้วางใจในความลับ ๗๕๖ นอกจากนี้ ค�าว่า มิตร หรือ มิตฺต ยัง

มีรากศัพท์เดียวกับค�าว่า เมตตา วิเคราะห์ได้ดังนี้ เมชฺชตีติ มิตฺโต ผู้ใดยอมรักใคร่กัน ผู้นั้นเรียกว่า มิตร มิตฺเตภ

วาติ เมตฺตา อัธยาศัยที่ใคร่ประโยชน์ ซึ่งเกิดมีในมิตร เรียกว่า เมตตา ๗๕๗ อีกนัยหนึ่งว่า มิตฺตสฺส เอสา ปวตฺตตีติ 

เมตฺตา อัธยาศัยที่ใคร่ประโยชน์ที่เป็นไปต่อมิตร เรียกว่า เมตตา ในอภิธรรมวิภังค์ปรากฏความไว้ว่า “ความรัก

ใคร่ กิริยาที่รักใคร่ภาวะที่รักใคร่ในสัตว์ทั้งหลาย เมตตา เจโตวิมุตติ นี้เรียกว่า เมตตา” ๗๕๘ ส่วนในขุททกนิกาย 

มหานิเทสได้ขยายความหมายของเมตตาไว้ว่า “เมตตา ได้แก่ ความรัก กิริยาที่รัก ภาวะที่รัก ความเอ็นดู กิริยา

ที่เอ็นดู ภาวะที่เอ็นดู ความปรารถนาเกื้อกูลกัน ความอนุเคราะห์ ความไม่พยาบาท ความไม่ปองร้าย” ๗๕๙

 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของกัลยาณมิตรธรรม ๗ ว่าในแง่ท�าหน้าที่ต่อผู้

อื่น สมควรมีคุณสมบัติพิเศษจ�าเพาะส�าหรับท�าหน้าท่ีนั้นอีกส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะคุณสมบัติพื้นฐาน ที่เรียกว่า

กัลยาณมิตร ๗ ประการ ดังนี้

 ๑) ปิโย น่ารัก คือ เข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเอง ชวนใจผู้เรียนให้อยากเข้าไป

ปรึกษาไต่ถาม
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 ๒) ครุ น่าเคารพ คือ มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ท�าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งได้และ

ปลอดภัย

 ๓) ภาวนีโย น่าเจริญใจ คือ ผู้ความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริง และเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอ 

เป็นที่น่ายกย่องควรเอาอย่าง ท�าให้ศิษย์เอ่ยอ้าง และร�าลึกถึง ด้วยความซาบซึ้ง มั่นใจ และภาคภูมิใจ

 ๔) วัตตา จะ รู้จักพูดให้ได้ผล คือ พูดเป็น รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไร อย่างไร คอยให้

ค�าแนะน�าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี

 ๕) วจนักขโม ทนต่อถ้อยค�า คือ พร้อมที่จะรับฟังค�าปรึกษา ซักถามแม้จุกจิก ตลอดจนค�าล่วงเกิน 

และค�าตักเตือน วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ อดทนฟังได้ ไม่เบื่อหน่าย ไม่เสียอารมณ์

 ๖) คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แถลงเรื่องล�้าลึกได้ คือ กล่าวชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่ลึกซึ้งซับซ้อนให้เข้าใจได้ 

และสอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป

 ๗) โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไม่ชักน�าในอฐาน คือ ไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสียหรือเร่ืองเหลวไหลไม่

สมควร ๗๖๐

 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวว่า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้า

ได้ตรัสว่า ปิโย ครุ ภาวนีโย เป็นที่รักของศิษย์ เป็นผู้หนักแน่นในด้านความรู้และด้านจิตใจ เป็นผู้ควรแก่ยกย่อง 

วตฺตา จ วจนกฺขโม เป็นผู้จักกล่าวถ้อยค�าที่มีเหตุผล อดทนต่อถ้อยค�าที่แม้ศิษย์จะก้าวร้าวบ้าง คมฺภีรญฺจ กถ� กตฺ

ตา เป็นผู้สอนเรื่องยากให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ โน จฎฺฐาเน นิโยชเย ไม่ชักน�าลูกศิษย์ไปในทางที่เสื่อมเสีย ๗๖๑

 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม กล่าวไว้ว่า กัลยาณมิตรธรรม ๗ ๗๖๒ หมายถึง องค์คุณ

ของกลัยาณมติร, คณุสมบตัขิองมติรดหีรอืมติรแท ้คอืทา่นทีค่บหรอืเขา้หาแลว้จะเปน็เหตใุหเ้กดิความดงีามและ

ความเจริญ ในที่นี้มุ่งเอามิตรประเภทครูหรือพี่เลี้ยงเป็นส�าคัญ (qualities of a good friend)

 ๑) ปิโย หมายถึง น่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม

(lovable; endearing)

 ๒) ครุ หมายถึง น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งใจ 

และปลอดภัย (estimable; respectable; venerable)

 ๓) ภาวนีโย หมายถึง น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง ทั้ง

เป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ท�าให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซ้ึงภูมิใจ (adorable; 

cultured; emulable) 

 ๔) วตฺตา จ หมายถึง รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้ค�า

แนะน�าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี (being a counsellor)

 ๕) วจนกฺขโม หมายถึง อดทนต่อถ้อยค�า คือ พร้อมที่จะรับฟังค�าปรึกษาซักถามค�าเสนอแนะวิพากษ์

วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว (being a patient listener)

 
๗๖๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๖๓๒ - ๖๓๓.

 
๗๖๑ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), เกษียณร�าลึก ๒๕๕๔ พระมหาบาง เขมานนฺโท,ดร., (ขอนแก่น: หจก.

โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๔) หน้า ๖.

 
๗๖๒ องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๓.

๗๐๓
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 ๖) คมฺภีรญฺจ กถ� กตฺตา หมายถึง แถลงเรื่องล�้าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ 

และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป (able to deliver deep discourses or to treat profound subjects)

 ๗) โน จฏฺฐาเน นิโยชเย หมายถึง ไม่ชักน�าในอฐาน คือ ไม่แนะน�าในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปใน

ทางเสื่อมเสีย (never exhorting groundlessly; not leading or spurring on to a useless end) ๗๖๓

 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ท่านได้อธิบายไว้ว่า ผู้ยินดีในกุศลธรรม มีกายสุจริต เป็นต้นชื่อว่า 

กัลยาณมิตร ๗๖๔ และการวางตัวเหมาะสม การได้เจรจา สนทนากับ ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีล ถึง

พร้อมด้วยจาคะ และถึงพร้อมด้วยปัญญา ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่ แล้วคอยศึกษาและปฏิบัติตาม

ศรัทธาของทา่นผูถ้งึพรอ้มดว้ยศรทัธาตามสมควรคอยศกึษาศีลและปฏิบตัติามศีลของทา่นผู้ถงึพรอ้มดว้ยศีลตาม

สมควร คอยศึกษาจาคะของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะตามสมควรและคอยศึกษาปัญญาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วย

ปัญญาตามสมควร เรียกว่า กัลยาณมิตตตา ๗๖๕

 กัลยาณมิตรท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกคืออุปัฑฒสูตร ว่าด้วยความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นพรหมจรรย์กึ่ง

หนึ่ง ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคมของเจ้าศากยะ ชื่อว่าสักกระ แคว้น

สักกะ ครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ๗๖๖ ถวายอภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร 

ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่ พระองค์ผู้เจริญ ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี ๗๖๗ มีเพื่อนดี ๗๖๘ เป็น

พรหมจรรย์ ๗๖๙ กึ่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อย่ากล่าวอย่างนั้น อานนท์ อย่ากล่าวอย่างนั้น อานนท์ ที่จริง 

ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมด ทีเดียว อานนท์ ภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อน

ดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญ อริยมรรคมีองค์ ๘ ท�าอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มาก 

 ภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ท�าอริยมรรค มีองค์ ๘ ให้มาก อย่างไร 

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

 ๑. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก (ความสงัด) อาศัยวิราคะ (ความคลาย ก�าหนัด) อาศัยนิโรธ (ความ

ดับ) น้อมไปในโวสสัคคะ (ความสละ)

 ๒. เจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวก ... 

 ๓. เจริญสัมมาวาจา ... 

 ๔. เจริญสัมมากัมมันตะ ... 

 ๕. เจริญสัมมาอาชีวะ ... 

 ๖. เจริญสัมมาวายามะ ... 

 ๗. เจริญสัมมาสติ ... 

 ๘. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ 

 
๗๖๓ พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์, ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, ๒๕๔๖.

 
๗๖๔ ขุ.ธ.อ. (ไทย). ๑/๒/๒/๖๒/๒๙๗.

 
๗๖๕ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย). ๒๓/๕๕/๓๔๔.

 
๗๖๖ มิตรดี หมายถึงมิตรที่มีคุณธรรม คือศีลเป็นต้น (องฺ.จตุกฺก.อ. ๒/๒๒/๓๐๐)

 
๗๖๗ สหายดี หมายถึงเพื่อนร่วมงานที่ดี (องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๗/๓๒๒)

 
๗๖๘ เพื่อนดี หมายถึงเพื่อนที่รักใคร่สนิทสนมรู้ใจกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน (องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๗/๓๒๒)

 
๗๖๙ พรหมจรรย์ ในที่นี้ หมายถึง อริยมรรค (ส�.ส.อ. ๑/๑๒๙/๑๔๙)

๗๐๔
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

 ภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ท�าอริยมรรค มีองค์ ๘ ให้มาก อย่างนี้แล

อนึ่ง ข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมด ทีเดียวนั้นพึงทราบโดยปริยายนี้ 

ดว้ยวา่เพราะอาศยัเราผูเ้ปน็มติรด ีเหลา่สตัวผ์ูม้ชีาต ิ(ความเกดิ) เปน็ธรรมดายอ่มพน้จากชาต ิผูม้ชีรา (ความแก)่

เป็นธรรมดาย่อม พ้นจากชรา ผู้มีมรณะ (ความตาย) เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะ ผู้มีโสกะ (ความเศร้าโศก) 

ปริเทวะ (ความคร�่าครวญ) ทุกข์ (ความทุกข์กาย) โทมนัส (ความทุกข์ใจ) และ อุปายาส (ความคับแค้นใจ) เป็น

ธรรมดาย่อมพ้นจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส อานนท์ ข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี 

มีเพื่อนดี เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวนั้นพึงทราบโดยปริยายนี้แล อุปัฑฒสูตรที่ ๒ จบ

 ในพระไตรปิฎกใน “สารีปุตตสูตร” ว่าด้วยพระสารีบุตร

 เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 

 ครั้งน้ันแล ท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย อภิวาทแล้ว นั่ง ณ ท่ี

สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เป็น

พรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียว

 พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ถกูละ ถกูละ สารบีตุร ความเปน็ผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ีเปน็พรหมจรรย์

ทั้งหมด สารีบุตร ภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ท�าอริยมรรคมี

องค์ ๘ ให้มาก 

 ภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ท�าอริยมรรค มีองค์ ๘ ให้มาก อย่างไร 

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้

 ๑) เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะฯลฯ 

 ๒) เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ 

 ภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ท�าอริยมรรค มีองค์ ๘ ให้มาก อย่างนี้แล 

สารีบุตร อนึ่ง ข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เป็นพรหมจรรย์ ทั้งหมดนั้น พึงทราบโดยปริยายนี้ 

ดว้ยวา่เพราะอาศยัเราผูเ้ปน็มติรด ีเหลา่สตัวผ์ูม้ชีาตเิปน็ธรรมดายอ่มพน้จากชาต ิผูม้ชีราเปน็ธรรมดายอ่มพน้จาก

ชรา ผู้มีมรณะเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะ ผู้มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส เป็นธรรมดาย่อมพ้น

จากโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส

 สารีบุตร ข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดน้ัน พึงทราบโดย

ปริยายนี้แล สารีบุตร อนึ่ง ข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เป็นพรหมจรรย์ ทั้งหมดนั้น พึงทราบ

โดยปรยิายนี ้ดว้ยวา่เพราะอาศยัเราผูเ้ป็นมติรด ีเหลา่สตัวผ์ูม้ชีาตเิปน็ธรรมดายอ่มพน้จากชาต ิผูม้ชีราเป็นธรรมดา

ย่อมพ้นจากชรา ผู้มีมรณะเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะ ผู้มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส เป็น

ธรรมดาย่อมพ้นจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส 

 สารีบุตร ข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดน้ัน พึงทราบโดย

ปริยายนี้แล สารีปุตตสูตรที่ ๓ จบ

 สรปุไดว้า่ กลัยาณมติรจงึมไิดห้มายถงึเพือ่นทีด่อียา่งในความหมายสามญัเทา่นัน้แตห่มายถงึบคุคลผู้

เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะสั่งสอน แนะน�า ชี้แจง ชักจูง ช่วยบอกช่องทาง หรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นด�าเนินไป

ในมรรคาแห่งการฝึกฝนอบรมอย่างถูกต้อง ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ท่านยกตัวอย่าง เช่น พระพุทธเจ้า พระอรหันต

สาวก คร ูอาจารย ์และทา่นผูเ้ปน็พหสูตูทรงปญัญา สามารถส่ังสอนแนะน�าเปน็ทีป่รกึษาได ้แมจ้ะออ่นวยักวา่ แต่

๗๐๕
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เปน็บคุคลทีมี่ความพรัง่พรอ้มแหง่คณุธรรม ความดงีาม เปน็ผู้หา่งไกลจากส่ิงอนัเป็นขา้ศึกในการพฒันาศักยภาพ

ชีวิต และตั้งตนอยู่อย่างเหมาะสมแห่งการเคารพ รวมทั้งยังเป็นผู้สร้างสรรค์ประโยชน์สุข และคุณธรรมความดี

งามต่างๆ ให้แก่บุคคลรอบข้างด้วยความเข้าใจ จนเป็นแรงเหนี่ยวน�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาไป

สู่ประโยชน์ และความสุขในระดับต่างๆ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลส่งเสริมการ

พัฒนาชีวิตก็เป็นดั่งกัลยาณมิตรด้วยเช่นกัน

 การท�าหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้ประสบผลส�าเร็จ จ�าเป็นที่จะต้องฝึกฝนอบรมตนเองให้มีคุณสมบัติ

ตามคณุธรรมของกลัยาณมติร ๗ ประการ เพือ่ใหก้ารท�าหนา้ทีก่ลัยาณมติรเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ กอ่ใหเ้กิด

ก�าลังใจในการสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามล�าดับ กัลยาณมิตรถึงจะมีก�าลังน้อยแต่ด�ารงอยู่ในมิตตธรรม ก็

นับได้ว่าเป็นทั้งญาติ เป็นทั้งพวกพ้อง และเป็นทั้งเพื่อนของเรา

 การด�ารงชีวิตอยู่ในโลกนี้ มีความจ�าเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มิตรสหายและพวกพ้อง

บริวารมีส่วนอย่างส�าคัญยิ่งท่ีจะช่วยเหลือสนับสนุนชีวิตของเราให้มีความราบรื่น และสามารถสร้างความดีได้

อย่างเต็มที่ ดังนั้นเราจึงควรผูกมิตรไว้กับทุก ๆ คน ให้มีความรู้สึกว่า เมื่อหันไปรอบทิศก็มีแต่กัลยาณมิตรรอบ

ตัว มิตรที่ดีจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เจริญก้าวหน้า เราจะต้องรู้จักคบหาสมาคม เพื่อประคับประคองกันในการ

ท�าความด ีเพือ่ให้มชีวีติท่ีรุง่โรจนถ์งึจดุหมายปลายทางไดอ้ยา่งปลอดภยัอยา่งไรก็ตาม เราตอ้งรูจ้กัวธิสีงัเกตดคูน

ให้เป็นว่า ผู้ที่เราคบหาสมาคมด้วยนั้นเป็นบุคคลเช่นไร เป็นมิตรเทียมที่มาในรูปของศัตรูในคราบมิตร หรือว่า

มิตรแท้ที่สละชีวิตแทนกันได้ ชีวิตเราจะได้ด�าเนินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องปลอดภัยพระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้จัก

มิตรแท้เอาไว้ว่า มีลักษณะของผู้ให้ เป็นผู้มีอุปการคุณ คอยป้องกันไม่ให้ได้รับภัยอันตรายใด ๆ ทั้งร่างกายและ

ทรัพย์สิน เมื่อยามมีภัยตกอยู่ในห้วงอันตรายก็ไม่ทอดทิ้งกัน สามารถเป็นที่พึ่งพิงได้ ยินดีให้ความช่วยเหลือ ขอ

น้อยก็ให้มาก หรือแม้ไม่เอ่ยปากขอก็ให้ด้วยความเต็มใจ มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มีเรื่องอะไรก็ไม่ปิด ไม่มีความลับ 

แต่ให้ความไว้วางใจซื่อสัตย์ต่อกัน

  “ภิกษุเป็นที่รักใคร่ พอใจ เป็นที่เคารพ ควรสรรเสริญ

  ฉลาดพูด อดทนต่อถ้อยค�า พูดถ้อยค�าลึกซึ้ง ไม่ชักน�า

  ในทางที่ไม่ดี ฐานะเหล่านี้มีอยู่ในภิกษุใด ภิกษุนั้นเป็น

  มิตรแท้ มุ่งอนุเคราะห์แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ผู้ประสงค์

  จะคบมิตร ควรคบมิตรเช่นนั้น แม้จะถูกขับไล่”

 การด�ารงตนบนฐานะของความเป็นกัลยาณมิตรนั้นเป็นสิ่งส�าคัญมาก บางคนมัวพร�่าสอนคนอื่น แต่

ลืมหันกลับมาพิจารณาดูตัวเองว่ามีคุณสมบัติพอที่จะแนะน�าคนอื่นเพียงใด ดังนั้น คุณธรรมของกัลยาณมิตร ๗ 

ประการนี ้เปน็สิง่ทีเ่ราควรศกึษาเอาไว ้หากมใีครมาคบหาสมาคม กจ็ะคบหาดว้ยน�า้ใสใจจรงิ และตวัเราเองกจ็ะ

ได้ท�าหน้าที่กัลยาณมิตรโดยไม่เก้อเขิน ได้แก่

 ๑) ปิโย แปลว่า น่ารัก หมายถึง เป็นที่สบายใจเมื่อเข้าใกล้ คือเมื่อได้พบเจอครั้งใดก็มีความสุข 

มีแต่ความสดชื่น แจ่มใส ร่าเริงเบิกบานใจอยู่เป็นนิตย์ ยิ่งได้เข้าใกล้ได้สนทนาพูดคุยด้วยแล้ว ยิ่งสบายใจ ชวน

ให้ปรึกษาไต่ถาม

 การที่กัลยาณมิตรจะมีลักษณะอย่างน้ีได้ จะต้องฝึกกิริยามารยาทให้เรียบร้อย นุ่มนวลสง่างามใน

ทุกอิริยาบถ มีอัธยาศัยดีงาม มีหัวใจของความเอื้อเฟื้อ ชอบให้ความช่วยเหลือ ด้วยตระหนักในคุณค่าของบุญ 

กัลยาณมิตรที่มีคุณสมบัติข้อนี้ อุปมาเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ มีความสว่างไสว ชุ่มเย็นชวนมอง เป็นที่ชื่น

๗๐๖
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ชอบของคนทั้งหลาย

 ๒) ครุ แปลว่า น่าเคารพ หมายถึง เป็นผู้ที่อุดมไปด้วยคุณธรรมความดีจนเป็นที่ทราบโดยทั่วไป เมื่อ

หมูญ่าติไดพ้บเหน็กอ็ดไมไ่ดที้จ่ะแสดงความเคารพดว้ยความชืน่ชม นอกจากนีแ้ลว้กัลยาณมติรยงัเปน็ผูว้างตนได้

อย่างเหมาะสมตลอดเส้นทางการท�าหน้าที่กัลยาณมิตร จนท�าให้หมู่ญาติทั้งหลายเกิดความมั่นใจ อบอุ่นใจ เชื่อ

มั่นอย่างสนิทใจว่า กัลยาณมิตรจะเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาได้อย่างแน่นอน 

 ผูท้ีจ่ะเปน็กลัยาณมติรไดด้ดีงักลา่ว จะตอ้งฝึกตนเองใหม้คีวามพรอ้มในการใหค้�าปรกึษา ตอบปญัหา

ได้อย่างไม่ติดขัด ค�าสอนไม่ผิดพลาด วางตนได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการให้เกียรติแก่หมู่ญาติ มีความหนัก

แน่นมั่นคง ไม่หวั่นไหวด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ ไม่มีอคติ ล�าเอียงเพราะรัก 

เพราะเกลียด เพราะหลง หรือเพราะกลัว ท�าอะไรคงเส้นคงวา โดยเฉพาะเรื่องเวลาและค�าพูด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

สว่นตวั ครอบครวั แมค้วามรบัผดิชอบในหนา้ทีก่ารงานและการท�าหนา้ทีก่ลัยาณมติร หากกลัยาณมติรมทีัง้ความ

น่ารักและน่าเคารพก็จะเป็นที่น่าเข้าใกล้ และเป็นที่เกรงใจของกัลยาณมิตรและหมู่ญาติทั้งหลาย กัลยาณมิตรที่

มคีณุสมบตัใินขอ้นี ้อปุมาเหมอืนขนุเขาทีต่ระหงา่นมัน่คง ไมม่วีนัจะล่มสลายเพราะแรงลม เปน็ทีพ่ึง่ทีย่ดึเกาะได้

ทุกเมื่อ

 ๓) ภาวนีโย แปลว่า น่าเทิดทูน หมายถึง ความรู้สึกชื่นชมที่เกิดขึ้นภายใน และอดไม่ได้ที่จะเอา

คุณธรรมความดีของกัลยาณมิตรมากล่าวเล่าขาน ให้หมู่ญาติทั้งหลายได้รับฟังอย่างไม่รู้เบื่อ อยากจะชักชวนหมู่

ญาติทั้งหลายให้ได้ไปพบเจอ ได้ไปฟังธรรมจากกัลยาณมิตร เพราะเช่ือมั่นว่า ไม่ว่าหมู่ญาติจะมีปัญหา ยุ่งยาก 

หนักหนาเพียงใด กัลยาณมิตรย่อมแก้ไขให้ได้หมดทั้งสิ้น

 กัลยาณมิตรจะมีลักษณะอย่างน้ีได้จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยภูมิปัญญาทางโลก และเต็มเปี่ยมไป

ด้วยภูมิปัญญาทางธรรม เม่ือจะพูดก็พูดดี เม่ือลงมือท�าก็ยิ่งท�าได้ดีกว่าที่พูดเสียอีก คุณสมบัติข้อนี้ย่อมท�าให้

กัลยาณมิตรเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธา คือทั้งน่ารัก น่าเคารพ และน่าเทิดทูน ย่อมจะมีอานิสงส์ต่อการท�า

หน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่างดีเยี่ยม เพราะเพียงได้ยินก็ท�าให้เกิดความประทับใจแล้ว กัลยาณมิตรที่มีคุณสมบัติ

ข้อนี้ อุปมาเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยง โชติช่วงชัชวาล เป็นใหญ่ในท้องฟ้า

 ๔) วัตตา แปลว่า ฉลาดพร�่าสอนให้ได้ผล หมายถึง มีความสามารถพูดโน้มน้าวให้หมู่ญาติหรือคน

รอบข้างท�าตามในสิ่งท่ีดีงาม ช้ีแจงพร�่าสอนด้วยความกรุณาปรารถนาดีอย่างจริงใจและต่อเนื่อง จนท�าให้หมู่

ญาติระลึกนึกถึงในฐานะของผู้มีหัวใจของการเป็นกัลยาณมิตรท่ีแท้จริง ที่คอยประคับประคองหมู่ญาติและคน

รอบข้างให้อยู่ในเส้นทางบุญ แม้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ง่ายต่อการชักจูงไปสู่หนทางอันเป็นอกุศล กัลยาณมิตร

จะมีลักษณะอย่างนี้ได้ จะต้องได้รับการถ่ายทอดและหล่อหลอมจากการเลี้ยงดู โดยมีคุณพ่อคุณแม่หรือบุพการี

หรือครูอาจารย์เป็นกัลยาณมิตร ช่วยชี้แนะอบรมถ่ายทอดจนกระทั่งติดเป็นอุปนิสัย

 คณุสมบตัขิอ้นี ้ถงึแมก้ลัยาณมติรจะชีแ้นะพร�า่สอนอยา่งตอ่เนือ่ง แตห่มูญ่าตกิส็ามารถรบัรูถ้งึเจตนา

อันบริสุทธิ์ที่อยู่เบื้องหลังการอบรมสั่งสอนได้ ไม่รู้สึกร�าคาญหรือรังเกียจแต่ประการใด

 ๕) วจนักขโม แปลว่า อดทนต่อถ้อยค�าของหมู่ญาติหรือคนรอบข้าง หมายถึง พร้อมที่จะรับฟังค�า

ปรึกษาซักถามอยู่เสมอ อดทนฟังได้แม้เรื่องการระบายความทุกข์ ความคับแค้นใจจากสภาพครอบครัว การ

ท�างาน หรอืการด�าเนนิชวีติ หรอืค�ากา้วรา้วหยาบคายของคนทีไ่มเ่ขา้ใจความปรารถนาด ีโดยไมต่อบโตก้ลบัดว้ย

ความฉนุเฉยีวโกรธเคอืง กลัยาณมติรทีจ่ะมลีกัษณะอยา่งนีไ้ด ้จะตอ้งตระหนกัถงึสถานะของกลัยาณมติรทีต่นเอง

ด�ารงอยู ่หากขาดความอดทนโดยแสดงอาการโกรธฉนุเฉยีวออกไปเสยีแลว้ กย็อ่มท�าใหต้นเองตอ้งแหนงใจในการ
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ท�าหน้าที่กัลยาณมิตรที่ไม่สมบูรณ์บนเส้นทางของกัลยาณมิตร

 คณุสมบตัข้ิอนี ้ยอ่มท�าใหก้ลัยาณมติรเปน็ศนูยร์วม เปน็ท่ียอมรบัและคบหาของหมูญ่าต ิและมหาชน

เป็นอันมาก ท�าให้หมู่ญาติยกย่องสมกับการท�าหน้าที่กัลยาณมิตร กัลยาณมิตรที่มีคุณสมบัติข้อนี้ อุปมาเหมือน

แผ่นดินที่ไม่สะทกสะท้าน ไม่หวั่นไหว ไม่ว่าจะมีของหอมหรือของสกปรกมาราดรดเพียงใด

 ๖) คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แปลว่า สามารถแถลงเรื่องที่ลึกล�้า หมายถึง สามารถน�าเรื่องที่ยากมา

อธิบายให้เห็นภาพพจน์เข้าใจได้ง่าย ท�าให้หมู่ญาติท้ังหลายสิ้นความเคลือบแคลงสงสัยในปัญหาเรื่องโลกและ

ชีวิต หรือหัวข้อธรรมะต่าง ๆ  มีความเข้าใจจนสามารถน�าไปแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ให้คลายทุกข์ ความกังวลไป

สูค่วามสขุไดโ้ดยงา่ย กลัยาณมติรจะมลีกัษณะอยา่งนีไ้ด้ แสดงวา่ทกุลมหายใจจะตอ้งมหีมูญ่าตอิยูใ่นหวัใจ คิดแต่

จะแสวงหาความรู้มาถ่ายทอดให้หมู่ญาติเข้าใจได้โดยง่าย นับว่ามีหัวใจของการเป็นกัลยาณมิตรอย่างแท้จริง

คุณสมบัติข้อนี้ ย่อมท�าให้กัลยาณมิตรอยู่ในฐานะของผู้จุดประกายความสว่างทางปัญญาแก่หมู่ญาติทั้งหลาย 

กัลยาณมิตรที่มีคุณสมบัติข้อนี้ อุปมาเหมือนผู้จุดคบเพลิงในที่มืด หงายของที่คว�่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คน

หลงทาง ให้สิ้นความเคลือบแคลงสงสัย พร้อมที่จะเดินไปสู่ หนทางแห่งความสุขอย่างมั่นใจ

 ๗) โน จัฏฐาเน นิโยชะเย แปลว่า ไม่ชักน�าไปในทางเสื่อม หมายถึง ประพฤติตนอยู่ในท�านองคลอง

ธรรม ไมย่อมท�าเรือ่งทีเ่ปน็ความเสือ่ม ทัง้ในเรือ่งการงานครอบครวั และการท�าหนา้ทีก่ลัยาณมติร จนหมู่ญาตทิัง้

หลายถอืเปน็แบบอยา่งในการด�าเนนิชวิีตได ้กลัยาณมติรจะมลัีกษณะอยา่งนีไ้ด ้จะตอ้งมภูีมิปญัญาทีจ่ะแยกแยะ

ออกไดว้า่ สิง่ใดถกู-ผดิ สิง่ใดช่ัว-ด ีสิง่ใดควร-ไมค่วร และเตม็เปีย่มไปดว้ยหริโิอตตปัปะ คอืความละอายบาป กลวั

บาป ไม่ยอมกระท�าความชั่วแม้มีโอกาสหรือในที่ลับตาคน กัลยาณมิตรที่มีคุณสมบัติข้อนี้ อุปมาเหมือนเครื่องชั่ง

ตวงวัดที่มีมาตรฐานคงเส้นคงวา ไม่มีนอก ไม่มีใน ไม่มีเบื้องหน้า ไม่มีเบื้องหลัง

 คุณสมบัติท้ัง ๗ ประการน้ีหากมีอยู่ในบุคคลใด ย่อมท�าให้ผู้นั้นเป็นผู้ทรงคุณประโยชน์อันใหญ่แก่

ชาวโลก เป็นคนศักดิ์สิทธิ์มีอ�านาจเหนือธรรมชาติ ท�าให้คนทั้งโลกรู้สึกเย็นใจแม้อยู่ท่ามกลางแสงแดดอันแผด

กล้า ท�าให้เห็นความสว่างได้ทั้ง ๆ หลับตา

 ผู้ที่จะสามารถทรงคุณสมบัติเหล่านี้ได้จ�าเป็นต้องมีคุณธรรมพื้นฐาน ๓ ประการคือ มีปัญญา มีความ

กรุณา และมีความบริสุทธิ์รองรับอยู่ การจะได้ปัญญา กรุณา และบริสุทธิ์อย่างครบถ้วน นอกจากจะต้องศึกษา

ธรรมะให้แตกฉานแล้ว ยังจะต้องหมั่นท�าทาน รักษาศีล และฝึกสมาธิภาวนาเป็นประจ�า ไม่ยอมว่างเว้นแม้จะมี

ภารกจิหนกัหนาเหนือ่ยออ่นเพยีงใดกต็าม ท�าอยา่งนีไ้ดจ้งึจะสมกบัเปน็กลัยาณมติรผู้น�าสันตสุิขใหเ้กดิขึน้แกโ่ลก

อย่างแท้จริง

 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึง กัลยาณมิตร ๗ ประการในหนังสือ เพื่อชุมชนแห่งการ

ศึกษาและบรรยากาศแห่งวิชาการ ว่า ต้องมีคุณธรรมอื่นๆ มาเสริมเข้าด้วยกัน เช่น ปิโย ต้องอาศัยพรหมวิหาร 

๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา คอยควบคุมให้เกิดความพอดี ไม่ให้เกินขอบเขตกลายเป็นเสียความเป็น

ธรรม ไมใ่หเ้สยีความรบัผดิชอบ ไมล่ะเลยหรอืมองข้ามความถกูต้อง ฉะนัน้ ปโิย ซึง่เกดิจากคณุสมบตัใินขอ้เมตตา 

กรุณา มุทิตา ที่ยึดคนจึงต้องมีความสมดุลกับข้ออุเบกขา ที่เอาธรรม เอาหลักการ เอาเหตุผล และเอางาน ด้าน

ครุ ต้องอาศัยคุณธรรมด้านอคติ คือ ความล�าเอียงหรือเขวออกนอกทางไปก็ควรประพฤติปฏิบัติด้วย ฉันทาคติ 

(ล�าเอียงเพราะชอบ) หรือด้านภาวนีโย ต้องอาศัยปฏิปทา เช่น ความประพฤติปฏิบัติ การด�ารงตนในสังคม การ

ด�าเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยอาศัยความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทางวิชาการ เป็นต้น หรือ

ด้านวัตตา จะ ต้องอาศัยลักษณะพระพุทธเจ้าทางเป็นนักสั่งสอนที่ดี ๔ อย่าง คือ พูดแจ่มแจ้ง พูดจูงใจ พูดเร้าใจ 

๗๐๘
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และพูดให้ร่าเริง หรือด้านวจนักขโม ต้องอาศัยคุณธรรมด้านขันติ คือ ความอดทนต่อการฟัง การซักถาม การ

วิพากษ์วิจารณ์ อดทนต่อความเจ็บใจ โดยไม่แสดงอาการฉุดเฉียวมีจิตใจหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหว หรือด้าน

คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา และ โนจัฏฐาเน นิโยชะเย ต้องอาศัยหลักธรรมทางด้านองค์ธรรมกถึก คือ การอธิบาย

ตามล�าดับชี้แจงให้เข้าใจเหตุผล มีเมตตาไม่เห็นแก่อามิส ไม่ยกตนเสียดสีผู้อื่น พร้อมด้วยสติสมาธิและปัญญา

สัมมาทิฏฐิ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นคุณธรรมเบื้องต้น ของผู้น�าหรือผู้ท�าหน้าที่ในการสงเคราะห์ผู้อื่นเสมอ ๗๗๐

 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงกัลยาณมิตร ในหนังสือ ธรรมนูญชีวิต ว่า คนที่เล่าเรียน

ศกึษา จะเปน็นกัเรยีน นกัศกึษา หรอืนกัค้นควา้กต็าม นอกจากจะพงึปฏบิตัติามหลกัธรรมส�าหรบัคนทีจ่ะประสบ

ความส�าเร็จ คือ จักร ๔ และอิทธิบาท ๔ แล้วยังมีหลักการที่ควรรู้และหลักปฏิบัติที่ควรประพฤติอีก คือ 

 ๑) องค์ประกอบภายนอกที่ดี ได้แก่ มีกัลยาณมิตร หมายถึง รู้จักหาผู้แนะน�าสั่งสอน ที่ปรึกษา เพื่อน 

หนังสือ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทางสังคมโดยทั่วไป ที่ดี ที่เกื้อกูล ซึ่งจะชักจูงหรือกระตุ้นให้เกิดปัญญาได้ ๗๗๑

 ๒) องค์ประกอบภายในที่ดี ได้แก่ โยนิโสมนสิการ หมายถึง การใช้ความคิดถูกวิธี รู้จักคิด หรือคิด

เป็น คือ มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือปัญหานั้นๆ ออกให้เห็น

ตามสภาวะและตามความสมัพนัธแ์หง่เหตปุจัจยั จนเขา้ถงึความจรงิ และแกป้ญัหาหรอืท�าประโยชนใ์ห้เกดิขึน้ได ้

๒. ความส�าคัญของการมีกัลยาณมิตร

 กัลยาณมิตรมีความส�าคัญมากส�าหรับพระภิกษุ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าในปฐม สุริยปมสูตรว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์ก�าลังอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใด กัลยาณมิตตตา (ความ

เป็นผู้มีมิตรดี) ก็เป็นตัวน�าเป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งโพชฌงค์ ๗ ประการ ฉันนั้น ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร

พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญ โพชฌงค์ ๗ ประการ ท�าโพชฌงค์ ๗ ประการ” ๗๗๒

 จากการศึกษาเกี่ยวกับหลักกัลยาณมิตร พอสรุปได้ว่า หลักกัลยาณมิตร หมายถึง หลักธรรมที่ท�า

หน้าที่ต่อผู้อื่น ก่อให้เกิดความรู้สึกอันดีต่อกัน สร้างความสนิทสนมกลมเกลียวให้แก่บุคคล ส่งผลให้เกิดความรัก 

ความสามัคคีในสังคม ซึ่งประกอบด้วย

 ปิโย หมายถึง เป็นที่พอใจ เข้าถึงจิตใจ สร้างความสนิทสนมเป็นกันเอง เป็นที่อยากเข้าปรึกษา เป็น

ผู้มีเหตุผล

 ครุ หมายถึง เป็นที่เคารพ เป็นที่พึ่งได้ เป็นผู้อุดมไปด้วยคุณธรรม วางตนได้อย่างเหมาะสม มีความ

หนักแน่นมั่นคง ไม่หวั่นไหวด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ

 ภาวนีโย หมายถึง เป็นที่ยกย่อง ฝึกฝนปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ควรเป็นแบบอย่าง สร้างความรู้สึก

ที่ดี

 วัตตา หมายถึง เป็นนักพูดที่ดี ชี้แจงให้เข้าใจ ฉลาดพูด พูดด้วยความจริงใจ พูดได้แจ่มแจ้ง

 วจนักขโม หมายถึง อดทนต่อถ้อยค�า รับฟังค�าปรึกษาชักถาม รับฟังค�าวิพากษ์วิจารณ์ มีจิตใจหนัก

แน่นมั่นคง
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 คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา หมายถึง กล่าวชี้แจงเรื่องซับซ้อนได้ อธิบายเรื่องยากได้อย่างชัดเจน พูดให้

หายเคลือบแคลงสงสัย

 โน จัฏฐาเน นิโยชะเย หมายถึง ไม่ชักจูงในทางเสื่อมเสีย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความ

เชื่อมั่นเป็นแบบอย่างได้

 หลักกัลยาณมิตร ยังสร้างความเช่ือม่ันในการให้บริการสาธารณะ เพื่อให้เกิดคุณภาพข้ึนภายในซึ่ง

องคก์รสามารถน�าหลกักลัยาณมติรมาพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารสาธารณะได ้ซึง่ประกอบดว้ย ๗ ดา้น คอื ดา้น

การบริการเป็นที่น่ารักน่าพอใจ คือ การที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์

ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยสร้างความพอใจ เข้าถึงจิตใจ สร้างความสนิทสนมเป็นกันเอง เป็น

ที่อยากเข้าปรึกษา เป็นผู้มีเหตุผล ด้านการให้บริการอย่างมีคุณธรรมน่าเคารพ คือ การที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง

มหาสารคาม ใหบ้ริการบรรลตุามวตัถปุระสงคต์ามบทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ โดยเปน็ผูท่ี้ควรเคารพ เปน็

ที่พึ่งได้ เป็นผู้อุดมไปด้วยคุณธรรม วางตนได้อย่างเหมาะสม มีความหนักแน่นมั่นคง ไม่หวั่นไหวด้วย ลาภ ยศ 

สรรเสริญ ด้านเป็นตัวอย่างที่ดีในการให้บริการ คือ การที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้บริการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเป็นที่ยกย่อง ฝึกฝนปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ควร

เป็นแบบอย่าง สร้างความรู้สึกที่ดีด้านการชี้แจงปัญหาการให้บริการอย่างชัดเจน คือ การที่เจ้าหน้าที่เทศบาล

เมืองมหาสารคาม ให้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเป็นนักพูดที่ดี 

ชี้แจงให้เข้าใจ ฉลาดพูด พูดด้วยความจริงใจ พูดได้แจ่มแจ้ง ด้านมีจิตใจหนักแน่นในการให้บริการ คือ การที่เจ้า

หนา้ทีเ่ทศบาลเมอืงมหาสารคาม ใหบ้รกิารบรรลตุามวตัถปุระสงค์ตามบทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ โดยมี

ความอดทนตอ่ถอ้ยค�า รบัฟงัค�าปรกึษาชักถาม รบัฟงัค�าวพิากษว์จิารณ ์มจีติใจหนกัแนน่มัน่คง ดา้นสามารถชีแ้จง

ปญัหาการใหบ้รกิารทีย่ากได ้คอื การทีเ่จา้หนา้ท่ีเทศบาลเมอืงมหาสารคาม ใหบ้รกิารบรรลตุามวตัถปุระสงคต์าม

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ โดยสามารถกลา่วช้ีแจงเรือ่งซบัซ้อนได ้อธบิายเรือ่งยากได้อย่างชดัเจน พดูให้

หายเคลอืบแคลงสงสยั ดา้นสรา้งความเชือ่มัน่ในการใหบ้รกิารได ้คือ การทีเ่จา้หนา้ทีเ่ทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้

บรกิารบรรลตุามวตัถปุระสงคต์ามบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ โดยทีไ่มชั่กจงูไปในทางเส่ือมเสยี ประพฤติ

ตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความเชื่อมั่นเป็นแบบอย่างได้ 

พุทธวิธีการให้ค�าปรึกษาตามหลักกัลยาณมิตร
 พุทธวธิกีารใหค้�าปรกึษาตามหลกักลัยาณมติรคือการบรูณาการศาสตรส์มยัใหมเ่ขา้กบัพระพทุธศาสนา 

คอื ใชพ้ทุธศาสนา คอื หลกักลัยาณมติรเปน็ตวัตัง้ และน�าศาสตรส์มยัใหม ่คือจติวทิยาการปรกึษามาอธบิายเสรมิ

พระพุทธศาสนา การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น�าองค์ความรู้จากศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายสนับสนุนพระพุทธศาสนา

ใหด้สูมสมยัและเป็นทีย่อมรบัไดง้า่ยขึน้ การใหค้�าปรกึษาเชงิพุทธตามหลกักลัยาณมติร ท�าใหไ้ด้การใหค้�าปรกึษา 

๔ ขั้นตอน คือ

 ๑) สร้างศรัทธา คือ การเชื่อมใจของผู้ให้การปรึกษาเข้ากับความจริงในใจของผู้มาขอรับการปรึกษา 

เปน็ภาวะจติใจแจม่ใสทีเ่ปดิกวา้งดว้ยความรู ้ความเขา้ใจอนัถกูตอ้ง (สมัมาทฎิฐ)ิ รบัรูเ้รือ่งเลา่และความทกุขข์อง

ผูม้าขอรบัการปรกึษาอยา่งชดัเจนลกึซึง้ และสือ่สารการรับรูน้ัน้ต่อผู้มาขอรบัการปรกึษา จนเกดิคุณลักษณะของ

สัมพันธภาพกัลยาณมิตรอันอ่อนโยนเชื่อมสมานระหว่างผู้ให้การปรึกษากับผู้มาขอรับการปรึกษาขึ้น

 ๒) สนทนาเปิดใจ คือ การช่วยให้ผู้มาขอรับการปรึกษาได้เริ่มท�าความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
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ผู้ให้การปรึกษาจะเอื้ออ�านวยให้มีการเปิดเผยตนเอง ทั้งน้ีการเปิดเผยตนเองหรือใคร่ครวญถึงประเด็นในใจน้ัน 

อาจจะท�าให้เกิดความเจ็บปวด หรือความละอาย แต่เมื่อผู้รับบริการมาอยู่ในบรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัยจาก

การเอื้ออ�านวยของผู้ให้การปรึกษาก็ท�าให้ผู้มาขอรับการปรึกษาได้หวนระลึกถึงประเด็นในใจนั้นๆ ด้วยภาวะใจ

ที่มั่นคงอบอุ่น ปลอดภัย ไว้วางใจ กล้าที่จะส�ารวจตนเองอย่างอิสระ

 ๓) เสริมธรรมเสริมปัญญา คือ การท�าให้ผู้มาขอรับการปรึกษามีความเข้าใจโลก ชีวิตและธรรมชาติ

อย่างกว้างขวางขึ้น จริงแท้มากขึ้น อันเกิดจากการที่ผู้ให้การปรึกษาได้หยิบยกหลักธรรมหรือประเด็นในชีวิต

ผู้รับบริการที่ดีงาม ที่น่าชื่นใจ มาท�าให้มีคุณค่า ช่วยเปิดมุมมองแก่ชีวิตของผู้รับบริการให้มารับรู้ในส่วนที่ดีงาม 

มากกว่าจะไปยึดมั่นกับส่วนที่บกพร่อง อันจะท�าให้ผู้มาขอรับการปรึกษามีก�าลังใจและความมั่นใจในการด�าเนิน

ชีวิตในการด�าเนินชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้นสามารถใช้ปัญญาพิจารณาส่ิงที่เกิดขึ้นกับชีวิตได้อย่างถูกต้อง 

เป็นจริง

 ๔) แสวงหาสันติ คือ การแนะน�าให้ผู้มาขอรับการปรึกษาได้พิจารณารอยแยกระหว่างความเป็นจริง

ของชีวิตกับความคาดหวังที่ผู้รับบริการยึดมั่นและน�าให้ผู้รับบริการได้เข้าใจเห็นจริง (Realize) ในปมประเด็น

ปัญหานั้นๆ การที่ผู้มาขอรับการปรึกษาเกิดความเข้าใจความทุกข์ในเรื่องนั้นๆ ขณะนั้นของตน ท�าให้เขาคลาย

ความคาดหวัง น�าไปสู่ภาวะใจที่โล่ง โปร่ง สงบและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองในที่สุด สามารถแสวงหา

แนวทางสันติต่อกิเลส ต่อความทุกข์น้ันได้โดยอาศัยธรรมโอสถพุทธวิธีการปรึกษา คือ กระบวนการที่ผู้ให้การ

ปรึกษา ซึ่งเป็นปรโตโฆสะและมีภาวะแห่งความเป็นกัลยาณมิตร น�าหลักการ กระบวนการ และวิธีการทางพุทธ

ธรรมมาเป็นหลักในการช่วยเหลือผู้ท่ีมีปัญหาหรือความทุกข์ที่เกิดจาก ๒ ลักษณะ คือ ปัญหาภายนอกใจและ

ปัญหาภายในใจ โดยหน้าที่ของผู้ให้การปรึกษา คือ ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจปัญหาภายใน คือ ความทุกข์

ใจ สาเหตุที่ท�าให้เกิดความทุกข์ ตามความเป็นจริงของธรรมชาติและสามารถแก้ปัญหาหรือความทุกข์ตามทาง

สายกลางคือ มรรคมีองค์ ๘ จุดมุ่งหมายของพุทธวิธีการปรึกษา คือ ๑) สกัดปัญหา การให้ค�าปรึกษาเพื่อสกัด

ป้องกันปัญหาโรคทุกข์นั้น พระพุทธองค์ทรงให้ค�าปรึกษาเพื่อช่วยให้ภิกษุตระหนัก และเล็งเห็นปัญหาที่จะเกิด

ขึ้นในอนาคตอันเป็นผลมาจากการไม่ส�ารวมไม่เห็นคุณค่าและประโยชน์ของส่ิงต่างๆ รวมทั้งต้นตอของปัญหา

นั้นๆ ๒) เยียวยาคนทุกข์ การเยียวยาคนที่มีปัญหาโรคทุกข์นั้น พระพุทธองค์ทรงให้ค�าปรึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่

บุคคลให้รู้จักตนเอง และพยายามช่วยให้บุคคลสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง แก้ไขโรคทุกข์ด้วยสติปัญญาของ

ตน รูจ้กัตน้ตอของโรคทกุข ์และแกไ้ขโรคทกุขไ์ดด้ว้ยตนเองสามารถพฒันาตนเองไปสู่เส้นทางชวีติทีเ่หมาะสม ๓) 

เพิ่มสุขยั่งยืน พระพุทธองค์ให้การปรึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาความคิดของบุคคลนั้นๆ เป็นส�าคัญ ไม่ยึดติดกับลักษณะ

ภายนอก ซึง่พระองคม์องเหน็ว่าสิง่เหลา่นัน้เปน็ทกุข ์เปน็ข้าศกึต่อความสงบของจติใจ นอกจากนัน้ พระพทุธองค์

ยังทรงให้การปรึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะของบุคคลแบบองค์รวมทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิต

วิญญาณ

 จุดมุ่งหมายของการปรึกษาเชิงพุทธตามหลักกัลยาณมิตร คือ การส่งเสริมการพัฒนาปัญญาของผู้

มาขอรับการปรึกษาให้ได้รับประโยชน์ที่แท้ คือ ประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา ที่จะก�าจัดกิเลส 

และให้รู้เท่าทันความจริงทั้งหลายให้รู้ถึงความที่สิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตาอย่างไร แล้วรู้จักโลก

และชีวิตตามความเป็นจริง จนกระทั่งสามารถวางจิตใจต่อชีวิตและโลกได้อย่างถูกต้อง เป็นจิตที่สงบ โล่ง โปร่ง 

ผ่องใส เบา เป็นอิสระปราศจากกิเลส ไม่มีอะไรสักอย่าง ไม่ยึดอะไรเลย ไม่มีอะไรหรือความเป็นไปใดๆ ในโลก

ที่จะมาท�าให้จิตหวั่นไหวได้อีกต่อไป เนื่องจากปัญญาเข้าถึงความจริงได้ ด�าเนินชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญา ที่รู้ตาม

๗๑๑
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ความเป็นจริงและท�าตรงตามเหตุปัจจัย โดยค�านึงคือหลักการคือ ๗๗๓

 ๑) หลักของประโยชน์ ซ่ึงเป็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีกัลยาณมิตรหรือจากการท�าหน้าท่ี

กัลยาณมิตร จะต้องดูว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นต้องเป็นประโยชน์ที่จะน�าไปสู่ความดีเป็นไปในทางสร้างสรรค ์

ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง หรือผิดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม การจะมีบุคคลใดน�าประโยชน์มาให้ในทางที่ผิด

กฎหมายหรือผดิศลีธรรมอนัด ีเชน่ ใหเ้งนิสนิบน ใหส้นิคา้ผิดกฎหมาย ใหอ้าวธุทีลั่กลอบมา หรอืให้ของทีข่โมยมา

สิ่งดังกล่าวจะใช้อุปโภคบริโภคได้ หรือน�ามาใช้งานได้ บุคคลที่น�ามาให้นั้นยังไม่ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตร

 ๒) หลกัของการใหค้�าแนะน�าพร�า่สอน ตอ้งดวูา่ ค�าพร�า่สอนของกลัยาณมติรนัน้จะตอ้งเปน็ไปในทาง

ที่น�าไปสู่ความหลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายและสิ่งไม่ดีทั้งหลาย จะต้องช่วยบรรเทากิเลส ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ

ใหเ้บาบางลง มใิชเ่ปน็ค�าสอนใหก้ระท�าในสิง่ทีผ่ดิกฎหมาย หรอืผิดศีลธรรมเช่น แนะน�าใหท้จุรติในการสอบ สอน

ใหไ้ม่เชือ่เร่ืองกฎแห่งกรรม เปน็ต้น หรอืแมจ้ะเปน็นกับวชตอ้งใหค้�าสัง่สอนทีด่งีาม แมอ้าจจะไมถ่กูใจแตจ่ะตอ้งถกู

ตอ้งตามหลกัศลีธรรม มิใช่เปน็การเพิม่กเิลสข้ึนในตวัของผูท้ีเ่ราจะไปเปน็กลัยาณมติรให ้เชน่ การท�านายทายทกั

ในสิง่ทีเ่ราไมรู่จ้ริง กถ็อืว่ายงัมใิช่การท�าหน้าทีกั่ลยาณมติรและนักบวชท่ีกระท�าเชน่นีก้ย็งัไมช่ือ่วา่เปน็กลัยาณมติร

 ๓) หลักของการอยู่ร่วมกัน หรือการมีชีวิต การท�างานร่วมกัน ผู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตรจะต้องมีการ

ท�างานรว่มกนัหรอือยูด่ว้ยกนัอยา่งเอือ้อาทร ตา่งฝา่ย ตา่งช่วยเหลือซึง่กนัและกนั มีความปรารถนาดตีอ่กนัอยา่ง

จริงใจ เช่น หากเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนต้องมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมชั้น ด้วยการเป็นคู่คิดในการส่งเสริม

การเรียนซึ่งกันและกัน ชักชวนกันอ่านหนังสือทบทวนความรู้ เพื่อการเรียนจะมีผลดีและสามารถศึกษาได้ส�าเร็จ 

หากเป็นคู่สมรสก็จะต้องมี ความซ่ือสัตย์ต่อกัน ช่วยเหลือและรักษาน�้าใจซ่ึงกันและกัน หากเป็นเพื่อนร่วมงาน 

บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรนั้นจะต้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยความปรารถนาดี คอยช่วยเหลือแนะน�า

และช่วยแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาด นอกจากนี้จะต้องชักชวนกันท�าความดีหรือขวนขวาย ในการท�า ความดีที่ยิ่งขึ้น

ไปถ้ากระท�าได้เช่นนี้ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตร

 ๔) หลักของความเป็นผู้สม�่าเสมอ หรือความเสมอต้นเสมอปลาย ผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรน้ัน ต้องมี

พฤติกรรมที่ดีอย่างสม�่าเสมอหรือมีความเสมอต้นเสมอปลาย จนท�าให้บุคคลทั้งหลายมีความมั่นใจว่า ผู้ที่มาเป็น

กัลยาณมิตรให้นั้นน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ กระทั่งสามารถปรึกษาเรื่องส่วนตัวและหวังได้ว่าจะได้รับค�าแนะน�า

ที่ตนไม่อาจจะแก้ไขด้วยตนเองได้ เช่น ปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัว เป็นต้น

 จดุมุง่หมายของการปรกึษา ตามหลกักลัยาณมติร ความเปน็กลัยาณมติรวา่ มใิช่เพยีงความเปน็เพือ่น 

หรือมิตรธรรมดา แต่เป็นมิตรหรือเพ่ือนท่ีดี แนะน�าในสิ่งที่ดีงาม และชักชวนกระท�าในสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ผิด

กฎหมายหรือผิดศีลธรรมในขณะเดียวกัน การที่บุคคลจะมีกัลยาณมิตร หรือที่เรียกว่า “กัลยาณมิตตตา” 

ความเปน็ผูม้กีลัยาณมติรนัน้ ตอ้งเปน็ผูท้ีรู่จ้กัเลอืกคบหามติรทีแ่นะน�าหรอืชกัชวนเพือ่นใหท้�าในสิง่ทีด่งีาม ดงันัน้

บุคคลใดที่ได้ชื่อว่ามีกัลยาณมิตรนั้น ย่อมจะมีชีวิตที่ประสบแต่ความเจริญ

 คุณลักษณะของพระพุทธเจ้าในการปรึกษา พระองค์ทรงเป็นผู้ให้การปรึกษาได้อย่างเป็นเลิศ และ

ประสบผลส�าเรจ็ คอื พทุธลกัษณะทีโ่ดดเดน่ส�าหรบัการเปน็ผูใ้หก้ารปรกึษา เพราะวา่คณุลกัษณะสว่นตวัทีด่ขีอง

ผู้ให้การปรึกษาเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญเทียบเท่าทักษะ เทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่ผู้ให้การปรึกษาใช้ร่วมกับการ

ให้ค�าปรึกษา คุณลักษณะท่ีดีสามารถสร้างความเช่ือม่ันความรู้สึกไว้วางใจ เคารพ และอบอุ่นระหว่างผู้ให้การ

 
๗๗๓ ประทปี พชืทองหลาง, “รปูแบบการปรกึษาเชงิพทุธตามหลกักัลป์ยาณมติร”, วิทยานิพนธ์พทุธศาสตรดษุฎีบณัฑติ, 

(บัณฑิตวทิยาลยั : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๖๓ – ๑๖๔.
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

ปรึกษากับผู้รับการปรึกษา ความรู้สึกดังกล่าวเป็นสภาวะที่เอื้อให้เกิดผลทางบวกต่อกระบวนการให้การปรึกษา 

พระพุทธเจา้ทรงมลีกัษณะและคณุสมบตัทิางการปรกึษาทีเ่ปน็เลิศ ส�าหรบัการให้ค�าปรกึษาเชงิพทุธทีน่กัวชิาการ 

นักการศาสนาและนักจิตวิทยาการปรึกษาล้วนได้บูรณาการหลักพุทธธรรมและพุทธวิธีสอนมาใช้กับการปรึกษา

ในรูปของกระบวนการของการปรึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มาขอรับการปรึกษาให้สามารถเชื่อมสัมพันธ์ ร่วมมือกัน

ค้นหาเค้ามูล หรือต้นเหตุของปัญหาชีวิต หรือความทุกข์ที่ก�าลังเผชิญอยู่ ให้ผู้มาขอรับการปรึกษาสามารถคิด

วิเคราะห์พิจารณาหาสาเหตุท่ีแท้จริง พร้อมท้ังหนทางที่จะบรรเทา หรือแก้ปัญหานั้นได้ด้วยตนเองอย่างถาวร

ในสว่นของทกัษะการปรกึษาเชงิพทุธนัน้ พระพทุธเจา้ทรงวางจดุหมายหลักของการให้ค�าปรกึษาแตล่ะครัง้นัน้ มี

ความประสงคเ์พือ่ชว่ยเหลอืใหผู้ท้ีม่าขอรบัการปรึกษาสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง พร้อมทัง้เขา้ใจและยอมรบั

ตนเองในดา้นตา่งๆ ตลอดจนตระหนกัถงึความตอ้งการของตนเอง และด�าเนนิตามจดุมุง่หมายทีว่างไว ้และมทีศัน

คตใิหม่ๆ  ทีด่เีกดิข้ึน รูจ้กัการพฒันาและพึง่ตนเองไดโ้ดยสมบรูณ ์และทา้ยสุดสามารถจดัการกับปญัหาความทกุข์

นั้นได้

 กระบวนการให้ค�าปรึกษาตามหลักกัลยาณมิตคือท�าให้มนุษย์เข้าใจถึงสาเหตุของความทุกข์และ

ประจักษ์แจ้งถึงแนวทางในการดับทุกข์หรือแก้ปัญหาชีวิตของตนเองได้ ก็คือ“อริยสัจ ๔” อันเป็นหลักธรรม

ส�าคัญทีค่รอบคลมุค�าสอนทัง้หมดในพทุธศาสนาและเปน็หลกัธรรมทีเ่ปน็แก่นส�าคัญของพทุธวธิกีารใหก้ารปรกึษา 

เนื่องจากเป็นหลักธรรมที่มุ่งผลในทางปฏิบัติ สามารถใช้แก้ไขปัญหาในชีวิต มีความลึกซ้ึงและมีหลักธรรมอื่นๆ 

ซ่อนซ้อนและผสมผสานรวมกันอยู่ในหลักธรรมนี้ ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในหลักอริยสัจ ๔ จะช่วยน�าพาผู้ที่มี

ทกุขใ์หเ้ขา้ใจถงึกระบวนการแหง่ความทกุข์ทีเ่กดิขึน้ในชีวิตและจติใจ ตัง้แตจ่ดุเริม่ต้นไปจนถงึจดุส้ินสุดของความ

ทกุขอ์ยา่งละเอยีดและลกึซึง้ซ่ึงความเขา้ใจเชน่นีจ้ะชว่ยเปลีย่นแปลงวธิกีารมองโลก อนัจะน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง

ความคดิและการกระท�าของบคุคลทัง้ภายในจติใจของตนเองและในสัมพนัธภาพทีม่ตีอ่ผู้อืน่และตอ่สรรพส่ิงรอบ

ตัวโดยมีองค์ประกอบดังนี้

 (๑) ทุกข์ หมายถึง รู้และเข้าใจความทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก สภาวะที่บีบคั้นขัดแย้ง บกพร่อง ขาด

แก่นสารและความเที่ยงแท้ ไม่ให้ความพึงพอใจแท้จริง ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะการประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก 

การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความปรารถนาไม่สมหวัง โดยย่อว่าอุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์

 (๒) สมุทัย หมายถึง รู้และเข้าใจเหตุเกิดแห่งทุกข์ สาเหตุให้ทุกข์เกิด ได้แก่ตัณหา ๓ คือ กามตัณหา 

ภวตัณหา และวิภวตัณหา

 (๓) นโิรธ หมายถึง รู้ผลของการดับทกุข ์ไดแ้ก ่ภาวะทีต่ณัหาดบัสิน้ไป, ภาวะทีเ่ขา้ถงึเมือ่ก�าจดัอวชิชา 

ส�ารอกตัณหาสิ้นแล้ว ไม่ถูกต้อง ไม่ติดข้อง หลุดพ้น สงบ ปลอดโปร่ง เป็นอิสระคือนิพพาน

 ๔) มรรค หมายถึง รู้ทางดับทุกข์ ปฏิปทาที่น�าไปสู่ความดับแห่งทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 

ได้แก่ อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง มรรคมีองค์ ๘ นี้ สรุป

ลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ๗๗๔ 

 การใช้หลักอริยสัจ ๔ นี้ นั้นมีหลักการคือ

 ๑) เน้นให้ความส�าคัญกับผู้ให้การปรึกษาเป็นล�าดับแรก ในการสร้างศรัทธา กระตุ้นผู้มาขอรับการ

ปรึกษาให้สามารถคิด และแสวงหาทางออกจากปัญหานั้น ด้วยแนวทางสันติ สงบภายในจิตใจ ผู้ให้การปรึกษา 

 
๗๗๔ ประทปี พชืทองหลาง, “รปูแบบการปรกึษาเชงิพุทธตามหลกักัลป์ยาณมติร”, วิทยานิพนธ์พทุธศาสตรดษุฎีบณัฑติ, 

(บณัฑิตวทิยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๖), หน้า ๑๖๓ – ๑๖๔.
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เป็นทั้งกัลยาณมิตรและผู้ให้การปรึกษาที่ดี

 ๒) ผูใ้หก้ารปรกึษาต้องพฒันาตนเองใหส้ามารถเปน็ตน้แบบแหง่ความด ีเปน็ผูน้�าในการพฒันาตนเอง 

ตอ้งมปีญัญา มปีฏปิทานา่เลือ่มใส มบีคุลกิภาพทีส่ามารถสรา้งความเชือ่มัน่ศรทัธาใหก้บัผู้มาขอรบัการปรกึษาได้

 ๓) กระบวนการปรกึษาเชิงพทุธตามหลกักลัยาณมติร เนน้กระบวนการมสีว่นรว่มของผูใ้หก้ารปรกึษา

และมาขอรับการปรึกษาผ่านกระบวนการปรโตโฆสะ เพราะฉะนั้น ผู้ให้การปรึกษาต้องสร้างการตระหนักรู้ร่วม

กันในการวิเคราะห์ปัญหา สืบสาวหาสาเหตุของปัญหาร่วมกัน ไม่ใช่เป็นผู้แนะน�า หรือชี้ถูกชี้ผิดฝ่ายเดียว เปิด

โอกาสทั้งตนเอง และผู้มาขอรับการปรึกษาเพื่อเรียนรู้ปัญหานั้นๆ และหาทางออกร่วมกันเพื่อให้เกิดปัญญากับ

ทุกฝ่าย

 ๔) ผู้ให้การปรึกษาต้องกระตุ้นกระบวนการคิดอย่างแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ให้กับผู้มาขอรับการ

ปรึกษาให้ได้วิเคราะห์ปัญหา เห็นปัญหาตามความเป็นจริงตามกฎไตรลักษณ์ และสามารถไตร่ตรองพิจารณา

ปัญหานั้นๆ ด้วยตนเอง จนหาทางออก หรือมีแนวทาง วิธีการในการปฏิบัติต่อปัญหานั้นได้ด้วยตนเอง

 ๕) ในเร่ืองของจดุมุง่หมายของการใหก้ารปรกึษาตามรปูแบบการปรกึษาเชงิพทุธตามหลกักลัยาณมติร

นัน้ เนน้จดุมุง่หมายในปจัจบุนั สว่นผูม้าขอรบัการปรกึษาจะพฒันาตนเองจนไปสู่จดุมุง่หมายทีสู่งขึน้ไปอกี กเ็ปน็

ความสามารถทางสติปัญญาของตนเอง

 ๖) คุณสมบัติและหลักธรรมของการปรึกษาเชิงพุทธตามหลักกัลยาณมิตรนั้น เน้นการปฏิบัติตาม

หลักธรรมที่เป็นพื้นฐานในการด�าเนินชีวิตในปัจจุบัน มิได้หมายเอาคุณธรรมชั้นสูง หรือปรมัตถธรรม เป็นเพียง

แต่แนวทางให้ผู้ให้การปรึกษาและผู้มาขอรับการปรึกษามีแนวทางปฏิบัติ และยึดถือเป็นคุณธรรมพื้นฐาน

ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเท่านั้น

สรุป
 พทุธวธิกีารใหค้�าปรกึษาตามหลกักลัยาณมติรเปน็การใหค้�าปรกึษาตามแนวคดินกัจติวทิยาและตาม

หลักพระพุทธศาสนา ท�าให้ได้พบการให้ค�าปรึกษาเชิงพุทธ ได้แก่ ๑) จุดมุ่งหมายของการปรึกษา มี ๓ ประการ 

คือ สกัดปัญหา เยียวยาคนทุกข์ เพิ่มสุขยั่งยืน ๒) คุณลักษณะของพระพุทธเจ้าในการปรึกษา คือพระบุคลิกภาพ

ชื่นตา พระวาจาชื่นใจ พระหฤทัยมั่นคง วางพระองค์สม�่าเสมอ ค้นเจอความแตกต่าง วางพระกรุณาในหมู่สัตว์ 

๓) การให้ค�าปรึกษาตามหลักกัลยาณมิตมี ๕ ขั้นตอน คือ สร้างสัมพันธภาพ ส�ารวจตนเพื่อเข้าใจปัญหา สืบสาว

หาสาเหตุ ขั้นปรึกษา ลงมือปฏิบัติ ติดตามผล การปรึกษาเชิงพุทธเป็นกระบวนการปฏิบัติที่ช่วยปลุกพลังทาง

ปัญญาของพุทธบริษัทให้ตื่นรู้ และเบิกบานในการด�าเนินชีวิต สามารถสลัดออกจากทุกข์ได้ด้วยตนเองอย่างสิ้น

เชิง ขัน้ตอนของพทุธวธิกีารใหค้�าปรกึษาตามหลกักลัยาณมติรผูใ้หก้ารปรกึษาและผูม้าขอรบัการปรกึษาตามหลกั

กัลยาณมิตร ต้องท�างานประสานร่วมมือกันเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการปรึกษา ระดับต้น คือ ประโยชน์สุขใน

ปัจจุบัน ระดับกลาง คือประโยชน์สุขในอนาคต และ ระดับสูงสุด คือ การบรรลุธรรม ซึ่งมีรายละเอียดของจุด

หมายทัง้ ๓ ระดบั จดุมุง่หมายของการปรกึษาเชงิพทุธตามหลักกลัยาณมติร คือ การส่งเสรมิการพฒันาปญัญาของ

ผูม้าขอรบัการปรกึษาใหไ้ดร้บัประโยชนท์ีแ่ท ้คอื ประโยชน์ตามจดุมุง่หมายของพระพทุธศาสนา ทีจ่ะก�าจัดกเิลส 

และให้รู้เท่าทันความจริงทั้งหลายให้รู้ถึงความที่สิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตาอย่างไร แล้วรู้จักโลก

และชีวิตตามความเป็นจริง จนกระทั่งสามารถวางจิตใจต่อชีวิตและโลกได้อย่างถูกต้อง เป็นจิตที่สงบ โล่ง โปร่ง 

ผ่องใส เบา เป็นอิสระ ปราศจากกิเลส ไม่มีอะไรสักอย่าง ไม่ยึดอะไรเลย ไม่มีอะไรหรือความเป็นไปใดๆ ในโลก

๗๑๔
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ที่จะมาท�าให้จิตหวั่นไหวได้อีกต่อไป เนื่องจากปัญญาเข้าถึงความจริงได้ ด�าเนินชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญา ที่รู้ตาม

ความเป็นจริงและท�าตรงตามเหตุปัจจัย
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ความคิดเห็นของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนต่อการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาส

วัดประทุมเมฆ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

Opinions of Buddhist Monks and Laymen Towards Monastic Development 

Being Implemented By the Abbot Of Wat Pathummek, 

Nai Muang Sub-district, Muang District, Surin Province

พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ ผลเจริญ

Phramaha Chotniphitphon Phoncharoen

บทคัดย่อ

 การวิจยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาระดบัความคิดเหน็ และเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของพระสงฆแ์ละ

พุทธศาสนิกชนต่อการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

โดยใชว้ธีิวจิยัเชงิส�ารวจ (Survey Research) เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) แยกเปน็ ๒ 

ชุด คือ ชุดที่ ๑ ส�าหรับพระสงฆ์ จ�านวน ๒๕ รูป และชุดที่ ๒ ส�าหรับพุทธศาสนิกชน จ�านวน ๓๘๘ คน ประมวล

ผลและวเิคราะหผ์ลด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร ์ใช้สถติเิชงิพรรณา เพือ่แจกแจงความถี ่(Frequency: 

n) อัตราส่วนร้อย (Percentage: %) ค่าเฉลี่ย (Mean: ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเปรียบเทียบ t-test และ F-test จ�าแนกรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’ 

 ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆ อยู่

ในระดับมาก ( = ๓.๘๒) ส่วนความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆ 

อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๕๑) ผลเปรียบเทียบความคิดเห็น พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพระสงฆ์ที่ต่างกันได้แก่ 

อายุ พรรษา การศึกษาฝ่ายสามัญ การศึกษาฝ่ายพระปริยัติธรรม และระยะเวลาที่จ�าพรรษาที่วัดประทุมเมฆ 

ไม่มีผลท�าให้ความคิดเห็นต่อการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลของ

พุทธศาสนิกชน ได้แก่ การศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีผลท�าให้ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ที่เหลือไม่มีพบความแตกต่างกัน มีข้อเสนอแนะคือ (๑) เจ้าอาวาสควรพัฒนาวัดด้านการ

ศึกษาให้มากขึ้น จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ส�าหรับการศึกษาให้มากขึ้น (๒) จัดให้วัดเป็นศูนย์กลาง

การเรยีนรู ้และการสง่เสรมิอาชพีใหแ้กพ่ทุธศาสนกิชน และ (๓) เจา้อาวาสและพระสงฆจ์ดัใหม้เีทศนแ์กญ่าติโยม

ทุกวันพระ (๔) ก�าหนดข้อห้ามการเล่นการพนัน และห้ามน�าสุรามาจ�าหน่ายและดื่มในบริเวณวัด มาตรา ๓๑ (๑) 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๗๑๖
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Abstract

 This research is primarly meant to gauge the opinions and to conduct comparative 

studies upon opinions of the Buddhist monks and the laymen with regards to issues of monastic 

development being implemented by the abbot of Wat Pathummek, Nai Muang Sub-district, 

Muang District, Surin Province. The methodology used in this study was a survey research that 

involved with compiling the questionnaires, which were divided into 2 sets – the first one was 

for 25 Buddhist monks and the second one was for 388 laymen. The study findings were been 

processed and analysed by the computer software in descriptive statistics in order to display 

them in frequency (n), Percentage (%), Mean ( ), Standard Deviation (S.D.) and the hypothesis 

has been tested with a comparative statistics of t-test and F-test, and then sorted out each 

pair by methodology of Scheffe'.

 Findings of the studies showed that opinions of most Buddhist monk samples in 

regards to the monastic development by the abbot of Wat Pathummek were largely positive 

( = 3.82) while opinions of Buddhist layman samples towards the monastic development by 

the abbot of Wat Pathummek were positive ( = 3.51). By compative studies on opinions of 

both sets of samples, findings of the studies showed that the personal factors such as varying 

age, the number of rains retreats, secular education, Buddhist education and the number of 

vassa (rains retreats - a period from July to October, corresponding roughly to the rainy sea-

son, in which each monk is required to live settled in a single temple and not wander freely) 

during which they lived at Wat Pathummek were found not to have resulted in a difference 

in their opinions towards the monastic development being implemented by the abbot of Wat 

Pathummek. As for Buddhist laymen, however, personal factors such as varying educations and 

salaries were found to have resulted in a difference in the way they looked at this issue by a 

significant statistics of .05, with the rest factors having shown no difference. Recommendations 

of this studies are as follows: (1) It is advisable that the abbot gives a greater importance to 

monastic education in his on-going monastic development; (2) The abbot should set aside a 

part of his monasty’s premises as a learning centre and occupational training centre for the 

interested laymen; (3) The Abbot and his monks should preach the laymen every Uposatha 

day (times of renewed dedication to Dhamma practice); (4) The abbot should set a monastic 

rule that no gambles and no trades and drinking of alcoholic beverages are permitted in the 

monasty’s premises well in compliance with clause 31 (1) of the Alcoholic Beverage Control 

Act of B.E.2551. 

๗๑๗
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 กระแสสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค “โลกาภิวัตน์” ส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การปกครอง การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม การด�าเนินวิถีชีวิตของประชาคมโลกจ�าต้องปรับเปลี่ยน

ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง ผู้น�าของแต่ละ

ประเทศจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยน และพัฒนาเพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่พึงปรารถนาและยั่งยืน 

 วดัในทางการปกครอง วดัเปน็องคก์รยอ่ยของสถาบนัศาสนา หนึง่ในสามสถาบนัหลกัของประเทศไทย 

คอื ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์วดัจงึเปน็หนว่ยงานราชการสงักดัส�านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิภายใตก้ฎ

มหาเถรสมาคม องค์กรชั้นสูงทางศาสนาของประเทศ ท�าหน้าที่ทางศาสนา คือ เป็นสถาบันหลักในการถ่ายทอด

องค์ความรู้พระพุทธศาสนาสู่ชุมชน (ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๑: ๑) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต

ของประชาชนชาวไทยเป็นเวลานานนับตั้งแต่มีการเผยแผ่ศาสนาพุทธในประเทศไทย ชาวไทยน�าปรัชญาและ

หลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางการด�าเนินชีวิต พระพุทธศาสนายังได้ส่งเสริมสังคม การเมือง 

การปกครอง แนวนโยบาย และการปฏิบัติของผู้น�าบ้านเมืองตลอดมา วัดจึงเป็นสถานที่มีส่วนส�าคัญของสังคม

ที่สร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นให้ประชาติ เป็นศูนย์ร่วมของจิตใจของพุทธศาสนิกชน เป็นศูนย์กลางการร่วม

กจิกรรมทางศาสนา วดัยงัเปน็ศนูยก์ลางการมสีว่นรว่มในการปกครองทอ้งถิน่ของสว่นราชการอกีดว้ย อาท ิการ

เลือกตั้งผู้น�าท้องถิ่น กิจกรรมการเมืองท้องถิ่น เป็นต้น รวมถึงเป็น ศูนย์รวมพุทธศาสนิกชนในการบ�าเพ็ญกุศล 

และสาธารณประโยชน ์รว่มทัง้เปน็ทีพ่ึง่ทางกายทางใจของผูป้ระสบเหตภุยัตา่งๆ ผูท้กุขก์ายทกุขใ์จของคนในทอ้ง

ถิ่นเสมอมา นอกจากนี้ วัดจะเป็นแหล่งรวมหลักธรรมค�าสอน ศิลปกรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี

ความเป็นเอกลักษณ์ไทย และวัดยังเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้อนุรักษ์ด้านศิลปกรรม ปฎิมากรรม หรือพิพิธพันธ์ของชุมชน 

 การพัฒนาวดัท่ีสมบรูณค์รบถว้นจะตอ้งพฒันาวัดแบบบรูณาการ โดยการเชือ่มโยงกจิกรรมของวดัให้

สอดคลอ้งกบัการบรหิารงานคณะสงฆ ์โดยบรูณาการให้สอดคล้องกับการบรหิารจัดการวดั ซึง่มกีจิกรรมทีส่�าคัญ

มี ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านการปกครอง ๒) ด้านการศึกษา ๓) ด้านการเผยแผ่ ๔) ด้านการสาธารณูปการ ๕) ด้าน

การศึกษาสงเคราะห์ และ ๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ

น�าหลักธรรมค�าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใช้ทั้งศาสตร์ ศิลป์ และกลวิธีในการพัฒนา ฟื้นฟูจิตใจตลอด

จนการโน้มน้าวจิตใจ ให้เกิดจิตศรัทราเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนาท่ีทางวัดก�าหนดขึ้น ด้วยความเต็มใจ

ตลอดจนการน�าหลักธรรมค�าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางการด�าเนินชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสู่ความส�าเร็จได้อย่างเกิดดุลยภาพ 

 วดั เปน็ศูนยก์ลางทีร่วมจติใจของประชาชน สว่นพระสงฆใ์นฐานะตวัแทนของวดัในบทบาทเหลา่นีก็้

กลายเป็นผู้น�าจิตใจของประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพเชื่อถือและการร่วมมือ โดยนัยนี้ วัดจึงเป็นหลัก

ประกนัความมัน่คงของชาต ิในฐานะเปน็ทีย่ดึเหนีย่วประชาชนใหม้คีวามสามคัคี ความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย และ

การประพฤตศิลีธรรมของสงัคมหมูบ่า้นแลว้ ฐานะของพระสงฆท์ีไ่ดร้บัความเคารพนบัถอื ยอ่มมบีทบาทส�าคญัใน

การควบคุมทางสังคมระดับประเทศด้วย เพราะความเป็นที่เคารพนับถือของพระสงฆ์ จึงเป็นไปอย่างกว้างขวาง 

ทั่วทุกส่วนทุกชั้นของสังคมนับแต่พระมหากษัตริย์ด้วย 

 การพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสใน ๙ ด้านดังกล่าวข้างต้น พุทธศาสนิกชนที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์หรือท�า

กิจกรรมที่วัด ย่อมเป็นผู้รู้เห็นพัฒนาการของวัดโดยการพัฒนาของเจ้าอาวาสได้เป็นอย่างดี รวมทั้งพระสงฆ์ที่

เป็นลูกวัดที่พักอาศัยอยู่ในวัด ย่อมเป็นผู้สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของวัดได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงเห็นว่าจะมี
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ประโยชน์ในการวิจัย “ความคิดเห็นของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนต่อการพัฒนาวัดของ เจ้าอาวาสวัดประทุม

เมฆ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์” สืบเนื่องจากมีความสนใจการพัฒนาวัดของพระสงฆ์ซึ่ง

ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสในเขตส่วนภูมิภาค พระครูปทุมสังฆการ ดร. (สุพรรณ ฐิตปญฺโญ) เป็นพระสงฆ์ที่เป็น

แบบอย่างในทางพระพุทธศาสนาที่ใช้หลักการพัฒนาวัดโดยมุ่งพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคณะสงฆ์และ

พุทธศาสนิกชนทั่วไป ตลอดทั้งมีผลงานในด้านการพัฒนาจิตใจและพัฒนาวัตถุ อีกทั้งเป็นพระสงฆ์ที่เสียสละต่อ

ทางคณะสงฆ์ หน่วยงานต่างๆ และมีผลงานด้านสาธารณประโยชน์เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนต่อการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสวัด

ประทุมเมฆ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 ๒. เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของพระสงฆต์อ่การพฒันาวดัของเจา้อาวาสวดัประทมุเมฆ ต�าบลใน

เมือง อ�าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา ต�าแหน่งปัจจุบัน 

ภูมิล�าเนา การศึกษาฝ่ายปริยัติธรรม การศึกษาฝ่ายสามัญ และระยะเวลาที่จ�าพรรษาอยู่วัดประทุมเมฆ

 ๓. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสวัดประทุม

เมฆ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 

ภูมิล�าเนา ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรส และจ�านวนครั้งที่มาท�าบุญที่วัดประทุมเมฆ

ขอบเขตการวิจัย
 ๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยก�าหนดขอบเขตเนื้อหาส�าหรับอธิบาย การพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสวัด

ประทุม ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ ใน ๖ ด้าน คือ (๑) ด้านการปกครอง (๒) ด้านการศึกษา (๓) ด้านการ

เผยแผ่ (๔) ด้านการสาธารณูปการ (๕) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ (๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ และก�าหนด

ขอบเขตเนือ้หาส�าหรบัอธบิาย การพฒันาวดัของเจ้าอาวาสวดัประทมุ ตามความคดิเหน็ของพทุธศาสนกิชนใน ๘ 

ได้แก่ (๑) เป็นที่บวชเรียนศึกษาปฏิบัติธรรม (๒) เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุ สามเณร (๓) เป็นที่ท�าบุญบ�าเพ็ญ

กุศลของชุมชน (๔) เป็นที่หาความสงบทางกายทางใจ (๕) เป็นศูนย์กลางส�าหรับท�ากิจกรรมทางสังคมของชุมชน 

(๖) ความสะอาดร่มรื่น และความพร้อมในการรองรับการบ�าเพ็ญกุศล (๗) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการส่ง

เสริมอาชีพ และ (๘) วัดเป็นศูนย์รวมความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

 ๒. ขอบเขตด้านประชากร การวิจัยครั้งนี้แบ่งกลุ่มตัวอย่างไว้ ๒ กลุ่ม ดังนี้

  (๑) พระสงฆ์ที่ที่สังกัดในวัดประทุมเมฆ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

  (๒) พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาท�าบุญ ณ วัดประทุมเมฆ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด

สุรินทร์

 ๓. ขอบเขตด้านพื้นที่ วัดประทุมเมฆ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 ๔. ขอบเขตด้านระยะเวลา มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๗๑๙
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ระเบียบวิธีวิจัย
 ๑. ประเภทการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านความคิด

เห็นของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนต่อการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง

สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 ๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  ๒.๑ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ พระสงฆ์ที่สังกัดวัดประทุมเมฆ และพุทธศาสนิกชนที่

อาศัยต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

  ๒.๒ ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย

   (๑) พระสงฆ์ที่สังกัดวัดประทุมเมฆ มีจ�านวน ๒๕ รูป ใช้ทั้งหมด

   (๒) พุทธศาสนิกชนท่ีอาศัยอยู่ในต�าบลในเมือง ซึ่งเป็นผู้ใช้วัดประทุมเมฆเป็นศูนย์กลางด้าน

ตา่งๆ มจี�านวน ๑๓,๕๓๑ คน (ขอ้มลูต�าบลทัว่ประเทศ http://www.tambol.com) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาใน

การวจิยั ผูว้จิยัจงึก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งดว้ยสูตรการค�านวณกลุม่ตวัอยา่งของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 

1967) แสดงการค�านวณได้ดังนี้

 สูตร n =   N
1+Ne2

 เมื่อ n = จ�านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง

   N = จ�านวนประชากรทั้งหมด

   e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ระดับ 0.05

   n =  13,531
1 + 13,531 (0.05)

2

   

   n =  13,531
1 + 13,531 x 0.0025

   

   n =  13,531
34.83  = 388.49

 ดังนั้นจ�านวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ�านวนทั้งสิ้น ๓๘๘ คน ผู้วิจัยจะรวมรวบข้อมูลจาก

พุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ระหว่าง เดือนพฤศจิกายนและ

ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดประทุมเมฆ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 ๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๑ การเก็บรวบรวมขอ้มลูในครัง้นีผู้้วจิยัไดส้รา้งเครือ่งมอืเพือ่ใชส้�าหรบัการวจิยั คอื แบบสอบถาม 

โดยเริม่จากการค้นควา้เอกสาร รายงาน บทความทางวิชาการ และงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางในการ

สร้างแบบสอบถาม

  ๓.๒ จากการค้นคว้าแนวคิด งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จึงได้สร้างแบบสอบถาม ๒ ชุด คือ ชุดท่ี ๑ 

ส�าหรับพระสงฆ์ และชุดที่ ๒ ส�าหรับพุทธศาสนิกชน ดังนี้
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  ชุดที่ ๑ แบบสอบถามส�าหรับ แบบสอบถามพระสงฆ์ที่สังกัดวัดประทุมเมฆ 

  ชุดที่ ๒ แบบสอบถามส�าหรับพุทธศาสนิกชนที่มาบ�าเพ็ญกุศลที่วัดประทุมเมฆ 

  แบบสอบถามในสว่นที ่๒ นีเ้ปน็ขอ้ความท่ีก�าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ ก�าหนด

ไว้ ๑-๕ ระดับ ตามแบบมาตราวัดของ ลิเคอร์ต (Likert Scale) โดยก�าหนดค่าคะแนน

  ๓.๓ เมือ่ไดโ้ครงรา่งแบบสอบถามความคดิเหน็ของพระสงฆ์และพทุธศาสนกิชนตอ่การพฒันาวดั

ของเจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ แล้ว จึงน�าไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) การใช้ภาษา และครอบคลุมในประเด็นที่จะศึกษา แล้ว

น�าปรับปรุง

  ๓.๔ น�าแบบสอบถามที่ได้แก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็น แล้วน�าไปทดลองใช้ (Try out) กับ

พระสงฆ์ในเขตอ�าเภอเมือง อ�าเภอท่าตูม อ�าเภอพนมดงรัก อ�าเภอเขวาสินรินทร์ และพระนักศึกษา หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศูนย์จังหวัดสุรินทร์ จ�านวน ๓๐ รูป/คน แล้วน�ากลับมา

ประมวลผลเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ได้ค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ.๙๔๓๔ มีค่าความเชื่อมั่นสูงเพียงพอสามารถใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้

 ๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
  ๔.๑ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลปัจจัยส่วน

บุคคลของพระสงฆ์ และปัจจัยส่วนบุคคลของพุทธศาสนิกชน น�าเสนอด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency: n) 

อตัราสว่นรอ้ย (Percentage: %) วดัระดบัความคดิเหน็และการแปลผลระดบัความคดิเหน็ดว้ยคา่เฉลีย่ (Mean: 

) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

  ๔.๒ การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) การทดสอบ t-test และ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐานด้วย ค่า F-test ซึ่ง

ใช้ส�าหรับเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ตั้งแต่จ�านวน ๒ กลุ่มขึ้นไป

ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เพื่อแจกแจงความถี่ (Frequency: n) และอัตราส่วนร้อย (Percentage: %) ดังนี้

 (๑) ปัจจัยส่วนบุคคลของพระสงฆ์

ตารางที่ ๑ แสดงจ�านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของพระสงฆ์

ปัจจัยส่วนบุคคล จ�านวน (n) ร้อยละ (%)

อายุ

 ๒๐-๓๐ ปี

 ๓๑-๔๐ ปี

 มากกว่า ๔๐ ปี

๒๕

๑๕

๕

๕

๑๐๐.๐

๖๐.๐

๒๐.๐

๒๐.๐

๗๒๑



722 723รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

ปัจจัยส่วนบุคคล จ�านวน (n) ร้อยละ (%)

พรรษา

 ไม่เกิน ๕  ปี

 ๖-๑๕ ปี

 มากกว่า ๑๕ ปี

๒๕

๑๗

๔

๔

๑๐๐.๐

๖๘.๐

๑๖.๐

๑๖.๐

การศึกษาฝ่ายสามัญ

 ต�่ากว่าปริญญาตรี

 ปริญญาตรี

 ปริญญาโทและสูงกว่า

๒๕

๔

๑๘

๓

๑๐๐.๐

๑๖.๐

๗๒.๐

๑๒.๐

การศึกษาฝ่ายพระปริยัติธรรม

 นักธรรมชั้นตรี

 นักธรรมชั้นโท

 นักธรรมชั้นเอก

๒๕

๓

๗

๑๕

๑๐๐.๐

๑๒.๐

๒๘.๐

๖๐.๐

ระยะเวลาที่จ�าพรรษา

 ไม่เกิน ๕  ปี

 ๖-๑๕ ปี

 มากกว่า ๑๕ ปี

๒๕

๑๕

๖

๔

๑๐๐.๐

๖๐.๐

๒๔.๐

๑๖.๐

 

 (๒) ปัจจัยส่วนบุคคลของพุทธศาสนิกชน

ตารางที่ ๒ แสดงจ�านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของพุทธศาสนิกชน

ปัจจัยส่วนบุคคล จ�านวน (n) ร้อยละ (%)

เพศ

 ชาย

 หญิง

๓๓๘

๑๕๑

๒๓๗

๑๐๐.๐

๓๘.๙

๖๑.๑

อายุ

 ไม่เกิน ๓๐ ปี

 ๓๐-๔๐ ปี

 ๔๑-๕๐ ปี

 มากกว่า ๕๐ ปี

๓๘๘

๒๑

๑๑๔

๑๗๙

๗๔

๑๐๐.๐

๕.๔

๒๙.๔

๔๖.๑

๑๙.๑

๗๒๒
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ�านวน (n) ร้อยละ (%)

ระดับการศึกษา

 ประถมศึกษา

 มัธยมศึกษา

 อนุปริญญา/ปริญญาตรี

 สูงกว่าปริญญาตรี

๓๘๘

๑๑๖

๒๒๗

๓๕

๑๐

๑๐๐.๐

๒๙.๙

๕๘.๕

๙.๐

๒.๖

อาชีพ

 เกษตรกรรม

 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

 ข้าราชการ/พนักงานลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ

 รับจ้างทั่วไป/พนักงานเอกชน

๓๘๘

๑๗๗

๓๗

๒๖

๑๔๘

๑๐๐.๐

๔๕.๗

๙.๕

๖.๗

๓๘.๑

รายได้ต่อเดือน

 ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

 ๑๐,๐๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท

 ๒๐,๐๑-๓๐,๐๐๑ บาท

 มากกว่า ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป

๓๘๘

๓๓๘

๓๐

๒๐

๐

๑๐๐.๐

๘๗.๑

๗.๗

๕.๒

๐.๐

ความถี่ในการมาร่วมกิจกรรมที่วัดประทุมเมฆ

 มาท�าบุญตักบาตรเกือบทุกวัน

 มาท�าบุญเฉพาะวันพระ

 ท�าบุญ/กิจกรรมอื่นเดือนละครั้ง

 มาร่วมในกิจกรรมส�าคัญของชุมชน

๓๘๘

๘๗

๑๐๑

๑๑๑

๘๙

๑๐๐.๐

๒๒.๔

๒๖.๐

๒๘.๗

๒๒.๙

ตารางที่ ๓ แสดงระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาวัดประทุมเมฆ รวมทุกด้าน

ความคดิเห็นของพระสงฆ์ S.D. ระดับความคิดเหน็

๑. ด้านการปกครอง

๒. ด้านการสาธารณูปการ

๓. ด้านการศึกษา

๔. ด้านการเผยแผ่

๕. ด้านการสาธารณสงเคราะห์

๖. ด้านการศึกษาสงเคราะห์

๔.๔๒

๔.๐๔

๓.๗๔

๓.๖๘

๓.๕๗

๓.๔๒

.๒๓

.๓๔

.๓๗

.๓๒

.๖๓

.๕๒

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

รวม ๓.๘๒ .๒๒ มาก

๗๒๓
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 ตารางที่ ๓ แสดงระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆ 

อยูใ่นระดบัมาก ( = ๓.๘๒) โดยการพฒันาวดัของเจา้อาวาสวดัประทมุเมฆดา้นการปกครองมคีะแนนเฉลีย่สูงสุด 

(  = ๔.๔๒) ส่วนด้านการพัฒนาวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุดคือ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ( = ๓.๔๒) 

ตารางที่ ๔ แสดงระดับความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการพัฒนาวัดประทุมเมฆ รวมทุกด้าน

ความคดิเห็นของพทุธศาสนกิชน S.D. ระดับความคิดเหน็

๑. เป็นที่บวชเรียนศึกษาปฏิบัติธรรม

๒. เป็นที่หาความสงบทางกายทางใจ

๓. เป็นที่ท�าบุญบ�าเพ็ญกุศลของชุมชน

๔. เป็นศูนย์รวมความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

๕. เป็นศูนย์กลางส�าหรับท�ากิจกรรมทางสังคม

๖. เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุ สามเณร

๗. ความสะอาดร่มรื่น พร้อมรองรับการบ�าเพ็ญกุศล

๘. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการส่งเสริมอาชีพ

๓.๘๙

๓.๘๔

๓.๘๒

๓.๖๖

๓.๕๑

๓.๔๗

๓.๒๑

๒.๗๒

.๕๕

.๓๕

.๔๓

.๔๐

.๕๒

.๔๖

.๔๘

.๖๕

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

รวม ๓.๕๑ .๒๑ มาก

 ตารางที ่๔ แสดงระดับความคดิเหน็ของพทุธศาสนกิชนตอ่การพัฒนาวดัของเจา้อาวาสวดัประทมุเมฆ

อยูใ่นระดบัมาก ( = ๓.๕๑) โดยการพฒันาวดัของเจา้อาวาสวดัประทมุเมฆดา้นการเปน็ทีบ่วชเรยีนศกึษาปฏบิตัิ

ธรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( = ๓.๘๙) ส่วนด้านการพัฒนาวัดในความคิดเห็นขอพุทธศาสนิกชนที่มีคะแนนเฉลี่ย

น้อยสุดคือ ด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการส่งเสริมอาชีพ ( = ๒.๗๒) อยู่ในระดับปานกลาง

ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
 ๑. ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะของพระสงฆ์

 จากแบบสอบถามมีพระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ จ�านวน 

๑๒ ฉบับ สรุปได้คือ (๑) จัดให้มีอุปกรณ์การศึกษา การค้นคว้าที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 

(๒) ควรจัดสรรทุนการศึกษาให้มากกว่านี้ มอบทุนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม (๓) พระสงฆ์มีความรู้หลาย

รูปแต่ช่วยพัฒนาวัดน้อย หลายรูปสนใจศึกษามากกว่าช่วยเหลือวัด ระดมทรัพย์บริจาคน้อย แต่ได้รับมอบเยอะ 

(๔) การสนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาฝ่ายสามัญแก่พระสงฆ์น้อย สงเคราะห์เด็กนักเรียนน้อย (๕) ควรมีการ

ปรับปรุงกุฏิที่เก่าให้มีสภาพดีขึ้น และ (๖) ปลูกต้นไม้ที่ท�าให้ภูมิทัศน์สวยงามมากขึ้น 

 ๒. ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะของพุทธศาสนิกชน

 จากแบบสอบถามมีพุทธศาสนิกชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ 

จ�านวน ๑๒๑ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๘ ของแบบสอบถามทั้งหมด สรุปได้คือ

 เจ้าอาวาสควรเทศน์ให้ญาติโยมฟังทุกวันพระ ไม่อยากให้มีการเล่นการพนันในวัด ไม่อยากให้คนมา

๗๒๔
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ท�าบุญดื่มสุราในวัน ไม่อยากให้มีน�าสุรามาจ�าหน่ายในวัด อยากเจ้าอาวาสและพระสงฆ์สอดส่องดูแลการขายยา

เสพตดิ สนุขัแมวเยอะมากท�าใหว้ดัสกปรก ตน้ไมป้ลกูน้อยไมร่ม่รืน่ในหลายจดุ ทีจ่อดรถไมเ่ปน็ระเบยีบเนือ่งจาก

ไม่มีการก�าหนดจุดจอด ให้กลุ่มแม่บ้านเข้ามาท�ากิจกรรมการอบรมด้านอาชีพ จัดสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนให้ 

อสม. มาประชุม ควรมีการแยกพื้นที่จัดงานบุญ กับงานบันเทิงให้ห่างกัน บางวันวัดสะอาด บางวันสกปรกควร

ดูแลให้สะอาดอย่างสม�่าเสมอจะได้ไม่อายคนจากที่อื่นหรือคนกรุงเทพฯ ควรก�าหนดงานบันเทิงให้ชัดเจน เช่น 

อย่าให้มีการแสดง โชว์ ที่น่าเกลียด เอาดนตรีวงดังๆ มาเล่นแล้วมีเรื่องทะเลาะวิวาท เจ้าอาวาสควรมีนโยบาย

ห้ามน�าดอกไม้ไฟ พลุ มาจุดเล่นในวัด ควรปลูกต้นไม้ที่ให้ความสวยงามมากกว่านี้ วัดควรจัดให้มีน�้าสะอาดให้ผู้

มาท�าบุญไว้ดื่มอย่างเพียงพอ ที่ทิ้งขยะมีน้อยไป พระสงฆ์ในวัดควรมีส่วนร่วมและมีบทบาทต่อชุมชน เจ้าอาวาส

ควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ประชาชนลูกหลานในชุมชนได้มีความรู้ด้านศีลธรรม สามารถน�าหลักพุทธธรรมไป

บูรณาการในชีวิตประจ�าวัน และวัดควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรม

ให้ประชาชนได้ทราบ

สรุปผลการวิจัย
 ๑. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 

  ปัจจัยส่วนบุคคลของพระสงฆ์วัดประทุมเมฆ ร้อยละ ๖๐ อายุ ๒๐-๓๐ ปี ร้อยละ ๖๘ พรรษา

ไม่เกิน ๕ พรรษา ร้อยละ ๗๒ การศึกษาฝ่ายสามัญระดับปริญญาตรี ร้อยละ ๖๐ การศึกษาฝ่ายพระปริยัติธรรม

ระดับนักธรรมชั้น และร้อยละ ๖๐ มีระยะเวลาที่จ�าพรรษาที่วัดไม่เกิน ๕ ปี 

  ปจัจยัสว่นบคุคลของพทุธศาสนกิชนต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมือง จงัหวดัสรุนิทร ์สว่นใหญเ่ปน็หญงิ 

รอ้ยละ ๖๑.๑ อาย ุ๔๑-๕๐ ป ีรอ้ยละ ๔๖.๑ การศึกษาระดับมธัยมศึกษา/ปวช. รอ้ยละ ๕๘.๕ อาชีพเกษตรกรรม 

ร้อยละ ๔๕.๗ รายได้ต่อเดือน ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๘๗.๑ ความถี่ที่มาท�ากิจกรรมที่วัด คือ มาท�าบุญ/

กิจกรรมอื่นเดือนละครั้ง ร้อยละ ๒๘.๖ 

 ๒. ระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆ 

  ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆ อยู่ในระดับมาก ( = 

๓.๘๒) จ�าแนกรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากคือ ด้านการปกครอง ( = ๔.๔๒) รองลงมาคือ ด้านการ

สาธารณูปการ ( = ๔๐๔) ด้านการศึกษา ( = ๓.๗๔) ด้านการเผยแพร่ ( = ๓.๖๘) ด้านการสาธารณสงเคราะห์

(  = ๓.๕๗) และด้านการศึกษาสงเคราะห์ ( = ๓.๔๒) ตามล�าดับ

 ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆ  อยู่ในระดับมาก 

( = ๓.๕๑) จ�าแนกรายด้านพบว่า มี ๖ ด้านอยู่ในระดับมาก และ ๒ ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ด้านที่

อยู่ในระดับมากคือ วัดเป็นที่บวชเรียนศึกษาปฏิบัติธรรม ( = ๓.๘๙) วัดเป็นที่หาความสงบทางกายทางใจ (

= ๓.๘๔) วัดเป็นที่ท�าบุญบ�าเพ็ญกุศลของชุมชน ( = ๓.๘๒) วัดเป็นศูนย์รวมความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ

กัน ( = ๓.๖๖) วัดเป็นศูนย์กลางส�าหรับท�ากิจกรรมทางสังคม ( = ๓.๕๑) และวัดเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุ 

สามเณร ( = ๓.๔๗) ส่วนด้านที่อยู่ระดับปานกลางคือ วัดมีความสะอาดร่มรื่น พร้อมรองรับการบ�าเพ็ญกุศล (

= ๓.๒๑) และวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการส่งเสริมอาชีพ ( = ๒.๗๒)

 ๓. เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพระสงฆ์ที่ต่างกันได้แก่ 

อาย ุพรรษา การศกึษาฝา่ยสามญั การศกึษาฝา่ยพระปรยิตัธิรรม และระยะเวลาทีจ่�าพรรษาทีว่ดัประทมุเมฆ ไมม่ี
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ผลท�าใหค้วามคดิเหน็ตอ่การพฒันาวดัของเจา้อาวาสวดัประทมุเมฆแตกตา่งกนั และพบวา่ ปจัจยัสว่นบคุคลของ

พุทธศาสนิกชน ได้แก่ การศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีผลท�าให้ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนเพศ อายุ อาชีพ และความถี่ในการมาร่วมกิจกรรมที่วัดไม่มีผลท�าให้ความคิดเห็นต่อ

การพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆแตกต่างกัน

 ๔. ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ 

  สรุปประเด็นส�าคัญได้คือ ในส่วนของพระสงฆ์มีความคิดเห็นว่า ว่าควรจัดให้มีอุปกรณ์การ

ศึกษา การค้นคว้าที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต (๒) ควรจัดสรรทุนการศึกษาให้มากกว่า ส่วน

พทุธศาสนกิชนมคีวามคดิเหน็และขอ้เสนอดงันี ้ควรเจ้าอาวาสควรเทศนใ์หญ้าตโิยมฟงัทุกวนัพระไมอ่ยากใหม้กีาร

เล่นการพนันในวัด ไม่อยากให้คนมาท�าบุญดื่มสุราในวัน ไม่อยากให้มีน�าสุรามาจ�าหน่ายในวัด อยากเจ้าอาวาส

และพระสงฆ์สอดส่องดูแลการขายยาเสพติด เป็นต้น 

อภิปรายผลการวิจัย
 การวจิยัความคดิเหน็ของพระสงฆ์และพทุธศาสนกิชนตอ่การพฒันาวัดของเจา้อาวาสวดัประทมุเมฆ 

ในต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสังเกตหลายประการ สามารถอภิปราย

ได้ดังนี้

 ๑. ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆ อยู่ในระดับมาก ( = 

๓.๘๒) ผลการวิจัยนี้สามารถอธิบายได้โดยอ้างอิงตาม มาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่

บัญญัติว่า เจ้าอาวาสจะต้องปฏิบัติหน้าที่และด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามกฎมหาเถรสมาคม (๕) การจัดกิจการ

ของวัด คือการจัดกิจการของวัดตามหน้าที่ผู้ปกครองวัดและหน้าที่จัดกิจการแทนวัดในฐานะผู้แทนนิติบุคคล 

๕ ประการคือ การศาสนศึกษา การศึกษากับระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และ

วิธีปฏิบัติตามที่มหาเถรสมาคมก�าหนด และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระไพศาล ชิณช่าง (๒๕๔๒) ศึกษา

เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจ้าอาวาส ตามทัศนะของเจ้าอาวาส กรรมการวัด และศึกษาธิการ ในเขตการ

ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ผู้วิจัยได้ศึกษากลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าอาวาส กรรมการวัดและศึกษาธิการในเขตการ

ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ รวมทั้งสิ้น ๓๘๘ คน ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน โดยมีทัศนะรายข้อมีค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะที่พึงประสงค์มากกว่าข้ออื่นๆ ในแต่ละด้าน คือ มีความรู้

ด้านวิธีการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ท�านุบ�ารุงวัดให้สะอาด ร่มรื่น และมีสภาพแวดล้อมของศาสนสถานที่ดีและ

ปฏบิติัธรรมและงานของวดัดว้ยศรทัธา ไมเ่ห็นแกล่าภ ยศ สรรเสรญิ เหตทุีเ่ปน็เชน่นีเ้พราะโดยทัว่ไปภาระหนา้ที่

ของเจ้าอาวาสจะครอบคลุมการบริหารจัดการภายในวัด จึงท�าให้หน้าที่ใน ๖ ด้าน จึงท�าให้ระดับการบริหารวัด

อยู่ในระดับมากดังปรากฏนี้

 ด้านการปกครอง อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๔๒) ผลที่เป็นเช่นนี้อธิบายได้ว่า เมื่อพิจารณา จะได้เห็น

ได้ว่าการปกครองของเจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆ อาทิ การอบรมสั่งสอนพระสงฆ์ เณรด้วยการสอดส่องดูแลอย่าง

เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๗๒) รวมไปถึงพระภิกษุสามเณรในวัดให้ความร่วมมือเจ้าอาวาสในการ

พัฒนาวัดให้รองรับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ( = ๓.๖๐) อยู่ในระดับมาก ย่อมแสดงให้เห็นว่าการปกครองของ

เจ้าอาวาสเป็นที่ยอมรับของพระสงฆ์ในวัด จึงท�าให้ผลการวิจัยด้านการปกครองจึงอยู่ในระดับมากนั่นเอง
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การวิจัยทางพระพทุธศาสนาเพ่ือพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอสีานใต้

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

 ด้านการสาธารณูปการ อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๔) อธิบายได้ว่า เนื่องจากการวิจัยนี้ท�าการศึกษา

เกี่ยวกับการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาส ในด้านการสาธารณูปการซึ่งพบว่า เจ้าอาวาสจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุ

สามเณรตามกฎมหาเถรสมาคมอย่างเหมาะสม มีระดับมากที่สุด และเจ้าอาวาสวัดจัดตั้งกองทุนการศึกษา และ

มอบทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณรอย่างเพียงพอ มีระดับมากสุด รวมถึงเจ้าอาวาสสนับสนุนและส่งเสริม

การศกึษาแกพ่ระภกิษสุามเณรไดอ้ยา่งเสมอภาคยตุธิรรม มรีะดบัมาก จึงเปน็เหตผุลท�าใหก้ารพฒันาวดัดา้นการ

สาธารณูปการอยู่ในระดับมาก

 ด้านการศึกษา อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๗๔) ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ พระมหา

พนม วรรณจันทร์ (๒๕๔๖) ได้ท�าการวิจัย เรื่อง บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของวัดที่พึงประสงค์

ของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีวัดในอ�าเภอหาดใหญ่ ผู้วิจัยได้ศึกษากลุ่มเป้าหมาย ๒ กลุ่ม คือ พระภิกษุที่ท�า

หน้าที่ผู้บริหารวัด เช่น เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ครูใหญ่ส�านักเรียนพระปริยัติธรรม พระภิกษุสามเณรที่ท�า

หนา้ทีเ่ปน็ครูสอนพระปรยิตัธิรรม จ�านวน ๗๐ รปู และประชาชนทีม่าท�าบญุทีว่ดัในวนัธมัมสัสวนะ จ�านวน ๑๕๕ 

คน ผลการศึกษาพบว่า ทัศนะของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อบทบาทด้านการปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังต่อ

บทบาทของวัดทั้ง ๓ ด้าน คือ บทบาททางด้านการให้การศึกษาบทบาททางด้านการเผยแพร่พระสัทธรรม และ

บทบาทด้านการสงเคราะห์ประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  อธิบายได้ว่า  การให้การศึกษาเป็นหัวใจ

ของพระพทุธศาสนา เปน็ค�าสัง่สอนทีพ่ระพทุธองคท์รงด�ารแิละมกีารสบืทอดการสอนและวธิกีารสอนมาชา้นาน 

จึงเป็นภารกิจส�าคัญในการพัฒนาศาสนา ซึ่งหมายถึงการพัฒนาวัดด้วย จึงท�าให้ผลการวิจัยนี้เป็นดังที่ปรากฏ

 ด้านการเผยแผ่อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๖๘) ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ พระมหาพนม 

วรรณจันทร์ (๒๕๔๖) ได้ท�าการวิจัย เรื่อง บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของวัดที่พึงประสงค์ของ

ประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีวัดในอ�าเภอหาดใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า ระดับทัศนะของประชาชนที่มีต่อบทบาท

ของวัดทางด้านปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังต่อบทบาทของวัดทั้ง ๓ ด้าน คือ บทบาททางด้านการให้การ

ศึกษา บทบาททางด้านการเผยแผ่พระสัทธรรม และบทบาททางด้านการสงเคราะห์ประชาชน โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เหตุที่เป็นเช่นเป็นเช่นนี้เพราะการเผยแผ่ หลักธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า เป็นภาระหน้าที่ของ

พระสงฆ์ทุกรูป และพันธกิจของวัดทุกแห่งในประเทศไทย ท�าให้พระผู้ใหญ่ระดับเจ้าอาวาสจ�าเป็นต้องมีการ

เผยแผ่และแสดงธรรมะตามกาลเทศะอยู่แล้ว จึงท�าให้ด้านการเผยแผ่ในความคิดเห็นของพระสงฆ์อยู่ในระดับ

มากดังปรากฏผลที่แสดงไว้

 ดา้นการสาธารณสงเคราะห ์อยูใ่นระดบัมาก ( = ๓.๕๗) สามารถอธบิายไดว้า่ การสาธารณสงเคราะห์

มีอีกหน้าที่หน่ึงของพระสงฆ์ โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาส ซ่ึงต้องปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตัวอย่างเช่น เจ้า

อาวาสและพระภิกษุปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับงานด้านสาธารณสงเคราะห์ตามพระธรรมวินัย และเจ้าอาวาสวัดส่ง

เสริมการบริการด้านสาธารณสงเคราะห์เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมท้ังเจ้าอาวาสวัดบริจาคสนับสนุน

เพื่อสงเคราะห์แก่พระภิกษุสามเณรวัดอื่นๆ และประชาชนทั่วไป รวมถึงการสนับสนุนเพื่อสงเคราะห์หน่วยงาน 

องคก์ร ภาครฐัและเอกชนอยา่งสม�า่เสมอ ลว้นเปน็หนา้ทีส่�าคญัและเจา้อาวาสนด�าเนนิการมาโดยตลอดจงึท�าให้

พระสงฆ์ลูกวัดเห็นว่าเจ้าอาวาสมีการพัฒนาด้านการสาธารณสงเคราะห์อยู่ในระดับมากดังกล่าว

 ด้านการศึกษาสงเคราะห์ อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๔๒) การวิจัยที่เป็นเช่นนี้ สอดคล้องกับการศึกษา

ของ พระธวัชชัย เตชธมฺโม (เมืองสง) (๒๕๕๐) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการด�าเนินงานของวัดในเขต

๗๒๗
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กรุงเทพพระนคร ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงกลุ่มเป้าหมาย คือ พระสงฆ์ที่บวชมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ พรรษา จ�านวน ๔๐๐ 

รูป จาก ๒๐ วัด วัดละ ๒๐ รูป โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกฎระเบียบ และด้านสาธารณูปการ รองลง

มาคือ ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ด้านการศาสนศึกษา ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด คือ 

ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ที่ด้านการศึกษาสงเคราะห์อยู่ในระดับมาก แต่มี

คะแนนเฉลี่ยต�่าสุดเช่นกัน อธิบายได้ว่า การศึกษาสงเคราะห์มีความจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณสนับสนุน จึงอาจ

เป็นไปได้ว่า ที่ท�าให้การศึกษาสงเคราะห์แม้จะมีคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่าทุกด้าน จึงท�าให้ผลของคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับต�่าสุดในการพัฒนาวัดนั่นเอง 

 ๒. ความคิดเห็นของพุทธศาสนกิชนตอ่การพฒันาวดัของเจา้อาวาสวดัประทมุเมฆ โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก ( = ๓.๕๑) อธบิายได้วา่ พทุธศาสนกิชนเปน็ผูท้ีอ่ยูใ่นพืน้ทีต่�าบลในเมอืง คุน้เคยกบัเจา้อาวาส รว่มกจิกรรม

กับวัดมาโดยตลอด จึงได้เห็นการพัฒนามาตามล�าดับ เจ้าอาวาสเองก็ได้รับการยอมรับจากพุทธศาสนิกชนทั่วไป 

รวมทัง้ไดร้บัรางวลัจากหนว่ยงานภาครฐัตา่งๆ มากมายจงึท�าใหพ้ทุธศาสนกิชนเหน็ว่าการพฒันาวดัของเจา้อาวาส

วัดประทุมเมฆมีระดับมากตามที่ผลงานวิจัยได้รับ

 ๓. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

  การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของพระสงฆต์อ่การพฒันาวดัของเจา้อาวาสวดัประทมุเมฆ แจกแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา การศึกษาฝ่ายสามัญ การศึกษาฝ่ายพระปริยัติธรรม และระยะเวลาที่

จ�าพรรษาที่วัดประทุมเมฆต่างกัน โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันนั้นไม่มีผลท�าให้ความคิดเห็น

ต่อการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆแตกต่างสอดคล้องกับการวิจัยของ กันทวี ขจรกุล (๒๕๔๗) เรื่อง

บทบาทเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาท

และเปรียบเทียบการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส ภิกษุสามเณร และคณะ

กรรมการบริหารวัด ผลการวิจัย พบว่าการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของเจ้าอาวาส ภิกษุสามเณร และคณะ

กรรมการที่มีบทบาทเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัด โดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน

 ๔. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนพระสงฆ์ต่อการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสวัด

ประทุมเมฆ 

 การศกึษาตา่งกนัมผีลท�าให้ความคดิเหน็แตกตา่งกนัอยา่งมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .๐๕ เหตทุีเ่ปน็

เช่นนี้อธิบายได้ว่า ด้วยระดับการศึกษาของพุทธศาสนิกชนมีหลากหลายในพื้นที่ต�าบลในเมือง จึงท�าให้มีความ

ต้องการ ความคาดหวังต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ท่ีต้องการให้วัดเป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือประชาชนใน

ท้องถิ่น จึงมีผลท�าการศึกษาที่ต่างกันมีความคิดเห็นที่ต่างกันนั่นเอง

 รายได้ต่อเดือนต่างกันมีผลท�าให้ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ เหตุ

ที่เป็นเช่นนี้อธิบายได้ว่า เนื่องจากพบความแตกต่างระหว่างพุทธศาสนิกชนที่มีรายได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท กับ 

๑๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ทั้งนี้อาจเป็นไปว่า ผู้ที่มีรายได้น้อยจะมีความ

คดิเหน็ตา่งกบัผูท้ีม่รีายไดท้ีม่ากกวา่ หรอืผูท้ีม่รีายไดน้อ้ยเหน็วา่การพฒันาวดัจะชว่ยใหผู้ท้ีม่รีายไดน้อ้ยตอ้งการ

การสงเคราะห์จากการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาส จึงท�าให้รายได้ที่ต่างกันมีผลท�าให้ความคิดเห็นต่างกัน

 เพศตา่งกันไมมี่ผลท�าใหค้วามคิดเห็นตอ่การพฒันาวดัของเจ้าอาวาสวดัประทมุเมฆแตกตา่งกนั ทีเ่ปน็

เช่นนี้อาจเป็นพุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง มาร่วมกิจกรรมที่วัดและมีความคุ้นเคยกับวัดมานานจึง

ท�าให้เพศที่ต่างกันไม่ท�าให้ความคิดเห็นต่างกัน

๗๒๘
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 อายตุา่งกนัไมม่ผีลท�าใหค้วามคิดเห็นต่อการพฒันาวดัของเจ้าอาวาสวดัประทมุเมฆแตกต่างกนัทีเ่ปน็

เช่นนี้เป็นเพราะ พุทธศาสนิกชนในต�าบลในเมืองเม่ือมีอายุในระดับหน่ึงมักจะหันหน้าเข้าวัดซ่ึงการศึกษาครั้งน้ี

พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า ๔๐ ปี จึงท�าให้อายุที่ต่างกันไม่ท�าให้ความคิดเห็นต่อการพัฒนาวัดของ

เจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆแตกต่างกัน

 อาชีพต่างกันไม่มีผลท�าให้ความคิดเห็นต่อการพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆแตกต่างกัน 

พุทธศาสนิกชนในต�าบลในเมืองที่มีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ ต่างมาร่วมกิจกรรมที่วัด

มคีวามเหน็ไปในทศิทางเดียวกนัวา่วดัมกีารพัฒนาในระดบัทีน่า่พอใจ อาชพีตา่งกนัไมม่ผีลท�าใหค้วามคดิเหน็ตอ่

การพัฒนาวัดของเจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆแตกต่างกัน

 ความถีใ่นการมารว่มกจิกรรมทีวั่ดตา่งกนัไมม่ผีลท�าใหค้วามคิดเหน็ตอ่การพฒันาวดัของเจา้อาวาสวดั

ประทุมเมฆแตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นพุทธศาสนิกชนมีความคุ้นเคยกับวัดมานาน และได้รับบุญตามความ

ตอ้งการของตนเอง จงึท�าใหค้วามถีใ่นการมารว่มกจิกรรมทีว่ดัทีต่า่งกนัไมท่�าใหค้วามคดิเหน็ต่อการพฒันาวดัของ

เจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆแตกต่างกันนั่นเอง

ข้อเสนอแนะการวิจัย
 ๑. ข้อเสนอแนะในการวิจัย

  จากสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

  ๑.๑ การพัฒนาวัดประทุมเมฆของเจ้าอาวาส ผลการจากวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า ควรมีการพัฒนา

ในด้านต่างๆ มีคะแนนเฉลี่ยไม่เป็นในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ยังมีบางด้านมากที่สุด บางด้านอยู่ในระดับมาก 

บางด้านอยู่ในระดับปานกลาง จึงเห็นควรว่า เจ้าอาวาสควรก�าหนดแผนการบริหารและก�าหนดเป้าหมายความ

ส�าเร็จของวัดที่ชัดเจนกว่านี้ 

  ๑.๒ ด้านการศึกษาสงเคราะห์มีในระดับมาก แต่ยังมีความต้องการด้านอุปกรณ์การศึกษา เครื่อง

มอื เครือ่งใชก้ารศกึษาคน้ควา้ทีท่นัสมยั เชน่ เคร่ืองคอมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์นต็ ควรจดัสรรทนุการศึกษาใหม้ากกวา่

นี ้มอบทนุดว้ยความเสมอภาค เปน็ธรรม จงึเหน็สมควรใหม้เีจา้อาวาสจดัสรรงบประมาณหรอืขอความชว่ยเหลอื

จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

  ๑.๓ วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการส่งเสริมอาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากว่า 

พุทธศาสนิกชนเห็นว่าการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์การเรียน และการส่งเสริมอาชีพยังมีน้อย ไม่สม�าเสมอ จึงเห็นว่า

เจ้าอาวาสน่าที่จะขอความร่วมไปยังส�านักงานจัดหางานจังหวัด หรือกลุ่มแม่บ้านต่างๆ ที่มีอยู่ในจังหวัดมาช่วย

ให้การส่งเสริมการเรียนรู้และการส่งเสริมอาชีพให้แก่พุทธศาสนิกให้สม�่าเสมอและทั่วไปต่อไป

  ๑.๔ จากการทีพ่ทุธศาสนกิชนเหน็วา่ ในวดัควรปลอดจากอบายมขุ เชน่ เมือ่มงีานทีม่พิีธทีางศาสนา

มักจะมีการเล่นการพนันอยู่เนื่อง หรือการจัดงานบันเทิงในก็มีการพนันปะปน อยากให้มีการเล่นการพนันในวัด 

รวมทั้งมีการน�าดื่มสุราในวัด รวมทั้งมีการสุราจ�าหน่ายในวัดอีกด้วย จึงเห็นสมควร เจ้าอาวาสวัดสอดส่องดูและ

ก�าหนดเป็นก�าหนดมาตรการส�าคัญ รวมการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 

๒๕๕๑ อย่างเข้มงวดต่อไป

๗๒๙
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 ๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  ๒.๑ การวจิยัครัง้นี ้ศึกษาความคิดเหน็ของพระสงฆแ์ละพทุธศาสนกิชนเฉพาะวดัประทมุเมฆ ต�าบล

ในเมือง อ�าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์เท่านั้น ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาคือ ความคิดเห็น

ของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนต่อการพัฒนาวัดประจ�าจังหวัด หรือวัดหลวงที่มีความส�าคัญต่อพระสงฆ์และ

พุทธศาสนิกชนในจังหวัดหรือในพื้นที่นั้น เพื่อน�าผลการศึกษามาก�าหนดเป็นนโยบายของเจ้าอาวาส สามารถน�า

ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ตามภารกิจของสงฆ์ที่เข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง

  ๒.๒ ควรมีการวิจัยเรื่อง สภาพการณ์ ความต้องการ ปัญหาอุปสรรค ของพระสงฆ์ และเจ้าอาวาส

ที่มีต่อการพัฒนาวัด โดยวิจัยในแต่ละวัดในเขตคณะสงฆ์อ�าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นแนวทางในการ

พัฒนาวัดที่เหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังอ�าเภอ หรือหากมีผู้สนใจศึกษาในแต่ละอ�าเภอให้ครบทุก

อ�าเภอในจังหวัดสุรินทร์ ย่อมจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาวัดในระดับจังหวัด 

  ๒.๓ และควรมกีารวิจยัเรือ่ง ความคาดหวงัและความตอ้งการของพทุธศาสนกิชนต่อการพฒันา

วัด เพื่อเสนอแนะให้แต่ละวัดน�าไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับพุทธศาสนิกชน เพื่อการพัฒนาวิถีชีวิตที่ควบคู่

ระหว่างวัดกับพุทธศาสนิกชนสืบต่อพระพุทธศาสนาสืบไป 

๗๓๐
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ค�าสั่งวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๑/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
___________________________________

 เพื่อให้การด�าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 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 ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อการพัฒนา

วิชาการ

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรค (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการด�าเนินงานประชุมวิชาการระดับ

ชาติ 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

๗๓๓
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 ๑.๑๔ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ

 ๑.๑๕ พระราชปริยัติมุนี,ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ กรรมการ

 ๑.๑๖ พระครูปริยัติกิตติธ�ารง,ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กรรมการ

 ๑.๑๗ พระเอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ

 ๑.๑๘ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ

 ๑.๑๙ พระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร. ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 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. ควบคุมดูแลให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการด�าเนินงาน

  ๒. อ�านวยความสะดวกในการจัดโครงการให้ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 ๒. คณะกรรมการฝ่ายอ�านวยการ
 ๒.๑ พระศรีปริยัติธาดา ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ประธานกรรมการ

 ๒.๒ พระมงคลสุตกิจ รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ

 ๒.๓ พระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร. รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ

 ๒.๔ รศ.วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก อาจารย์ กรรมการ

 ๒.๕ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยาลัย  กรรมการ

 ๒.๖ นายรังสิทธิ วิหกเหิน รักษาการผู้อ�านวยการส�านักงานวิชาการ  กรรมการ

 ๒.๗ พระครูวินัยธรอ�านาจ พลปญฺโญ, ดร.ผู้อ�านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  กรรมการ

 ๒.๘ นายวัลลภ สหุนาฬุ หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กรรมการ

๗๓๔
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 ๒.๙ พระครูสุนทรวีรบัณฑิต, ดร. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาฯ กรรมการ

 ๒.๑๐ ดร.พีรพงษ์ มาลา รก.รองอ�านวยการส�านักงานวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย ์ กรรมการ

 ๒.๑๑ รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน รักษาการผู้อ�านวยการบัณฑิตศึกษา  กรรมการและเลขานุการ

 ๒.๑๒ ดร.บรรพต แคไธสง อาจารย์ กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

 ๒.๑๓ นายทัศนะ คล่องวิจักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร

มีหน้าที่ :  ควบคุมดูแลให้ค�าปรึกษาอ�านวยการสั่งการติดต่อประสานงานอ�านวยการก�ากับดูแลช่วยแก้ไขปัญหา 

 และอปุสรรค์ทีเ่กดิข้ึนแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพือ่ให้งานด�าเนนิไปด้วยความเรยีบร้อยทกุประการ

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

๗๓๕
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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. ล�าดับพิธีการตามก�าหนดการ

 ๒. เป็นพิธีกรในการประชุมสัมมนา

 ๓. ก�ากับดูแลด้านศาสนพิธี

๕. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 ๕.๑ พระครูวินัยธรอ�านาจ 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 อ�าพรรัมย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๕.๑๙ นายกิตติศักดิ์ โสศาลา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๗๓๖
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 ๕.๒๐ นายมงคล สอนไธสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๕.๒๑ นางสาวอรุณรัตน์ แก้วอรสาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

 ๑. จัดส่งหนังสือเชิญนักวิชาการ

 ๒. ประสานงานสถาบันอุดมศึกษา

 ๓. จัดท�าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 ๔. ออกแบบและจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ

 ๕. จัดท�าป้ายวิทยากรและป้ายสัมมนาทั้งในห้องประชุมใหญ่และประชุมย่อย

 ๖. จัดท�าป้ายบนเวที

 ๗. ออกแบบประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 ๘. น�าบทความวิจัยเผยแพร่ผ่านทางเวปไซด์

๖.คณะกรรมการฝ่ายเอกสารวิชาการ
 ๖.๑ พระครูศรีปัญญาวิกรม ,ดร.  ประธานกรรมการ

 ๖.๒ รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน  รองประธานกรรมการ

 ๖.๓ พระมหาพจน์ สุวโจ, ดร.  รองประธานกรรมการ

 ๖.๔ พระครูวินัยธรอ�านาจ 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. จัดท�าต้นฉบับบทความวิจัยและจัดท�าหนังสือบทความวิจัย

 ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการกั่นกรองบทความวิจัย

 ๓. จัดท�ารายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) 

๗๓๗
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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. ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต้อนรับ

  ๒. ก�ากับติดตามประเมินผลกลุ่มงานต่างๆในฝ่ายปฏิคม

  ๓. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  ๔. ด�าเนินการเรื่องอาหารส�าหรับผู้มาร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ

๘. กรรมการประจ�ากลุ่มย่อย
  

 รับผิดชอบน�้าดื่ม-อาหารว่างกลุ่มย่อยที่ ๑

  ๑. นางสาวบุญรัตน์ อุตส่าห์

  ๒. นางสมจิตร์ พยัคษา

  ๓. อาจารย์มณทิรา สะแกทอง

 รับผิดชอบน�้าดื่ม-อาหารว่างกลุ่มย่อยที่ ๒

  ๑. นางสาวศศิธร บุญครอง

๗๓๘
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  ๒. นางสาวจิตสุภา ชนะนาญ

  ๓. นางสาวปภิญญะพัทธ์ ผาแดง

 รับผิดชอบน�้าดื่ม-อาหารว่างกลุ่มย่อยที่ ๓

  ๑. อาจารย์อุทุมพร สุวรรณทา

  ๒. นางสาวสุนิสา แสงทอง

  ๓. อาจารย์สมาพร มังคลัง

 รับผิดชอบน�้าดื่ม-อาหารว่างกลุ่มย่อยที่ ๔

  ๑. นางสาวขวัญสุดา ศรีสุข

  ๒. นางสาวฉวีวรรณ ยอดสีมา   

  ๓. นางนิติยาภรณ์ ฤทธิธรรมกุล

 รับผิดชอบน�้าดื่ม-อาหารว่างกลุ่มย่อยที่ ๕

  ๑. อาจารย์บุญมี สุขแฉล้ม 

  ๒. นางสาวมัตติกา เผือนอก

  ๓. นางสาวเนาวรัตน์ จันทะชารี

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ-นักวิชาการผู้ร่วมประชุมสัมมนา

  ๒. บริการน�้าดื่ม-อาหารว่างส�าหรับทรงคุณวุฒิ-นักวิชาการผู้ร่วมประชุมสัมมนา

๙. กรรมการประสานงานกลาง (ใช้ห้องบัณฑิตศึกษา)
 ๙.๑ รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน  รักษาการผู้อ�านวยการบัณฑิตศึกษา

 ๙.๒ พระครูวินัยธรอ�านาจ พลปญฺโญ, ดร. ผู้อ�านวยการหลักสูตร 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. ติดต่อประสานงานเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ทุกฝ่าย

  ๒. อ�านวยการและก�ากับติดตามฝ่ายต่างๆ ให้เกิดความเรียบร้อย

  ๓. เป็นศูนย์กลางการประสานงานฝ่ายต่างๆ

๗๓๙



740 741รายงานการประชมุวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑

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 จกฺกว�โส

  ๔) พระใบฎีกาอุดม สุตธมฺโม

 ห้องประชุมย่อยที่ ๔

  ๑) ดร.บรรพต แคไธสง

  ๒) พระพรชัย กตปุญฺโญ

  ๓) พระปลัดไกรสร ธีรว�โส

  ๔) พระใบฎีกาก้องสยาม ทนฺตจิตฺโต

 ห้องประชุมย่อยที่ ๕

  ๑) พระมหาภัฏชวัชร์ เขททสฺสี, ดร.

  ๒) พระมหาบรรจง ติสรโณ

  ๓) พระณรงค์ จนฺทธมฺโม

  ๔) พระภราดร สีลส�วโร

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิประจ�ากลุ่มและผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม

  ๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย

  ๓. จัดเตรียมใบส�าคัญรับเงินและค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๔. สรุปประเด็นในการประชุมกลุ่ม

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายจัดท�าของที่ระลึก
 ๑๑.๑ พระมหาประยงค์ โฆสการี  ประธานกรรมการ

๗๔๐
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 ๑๑.๒ นายสมศักดิ์ ตอนสันเทียะ  รองประธานกรรมการ

 ๑๑.๔ ดร.สิรภพ สวนดง  กรรมการ

 ๑๑.๕ นายวีรพล พิชนาหะรี  กรรมการ

 ๑๑.๖ อาจารย์รุ่งสริยา หอมวัน  กรรมการ

 ๑๑.๗ อาจารย์ไว ชีรัมย์  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. จัดหากระเป๋าส�าหรับบรรจุเอกสารวัสดุ

  ๒. จัดหากระดาษปากกาส�าหรับผู้เข้าประชุม

  ๓. จัดของที่ระลึกส�าหรับวิทยากร

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
 ๑๒.๑ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล  ประธานกรรมการ

 ๑๒.๒ ดร.พีรพงษ์ มาลา  รองประธานกรรมการ

 ๑๒.๓ พระครูวินัยธรอ�านาจ 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

๗๔๑
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  ๒. ด�าเนินการเกี่ยวกับการรับเงินค่าลงทะเบียนการเบิก-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. จัดเตรียมยานพาหนะและพนักงานขับรถให้พร้อมใช้ในการด�าเนินกิจการ

  ๒. จัดเตรียมป้ายบอกสถานที่จอดรถ

  ๓. จัดรถรับส่งวิทยากร

  ๔. ประสานงานรักษาความปลอดภัยอ�านวยการความสะดวกการจราจรและสถานที่จอดรถ

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. จัดท�าแบบสอบถามประเมินการประชุม

  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. จัดท�ารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้พร้อมก่อนวันประชุมวิชาการ

  ๒. รับผิดชอบการลงทะเบียนในวันประชุม

  ๓. จัดเตรียมป้ายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

  ๔. จัดท�าและจัดล�าดับการเข้ารับเกียรติบัตรให้กับผู้น�าเสนอบทความและผู้เจ้าของบทความ

   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 อ�าพรรัมย์  กรรมการ

 ๑๖.๗ นางสาวพิมผกา อุ้ยรัมย์  กรรมการ

 ๑๖.๘ พระก้าน กตวณฺโณ  กรรมการและเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังนี้

  ๑. ควบคุมระบบการสื่อสารทั้งในห้องประชุมใหญ่และประชุมย่อย

  ๒. ดูแลเรื่องอินเตอร์เน็ต และสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทั่วถึงบริเวณจัดโครงการ

  ๓. จัดท�าวีดีทัศน์แนะน�ามหาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  ๔. บันทึกภาพนิ่ง/วีดีโอ/เสียงตลอดงาน

๑๗. คณะกรรมการฝ่ายท�าความสะอาดอาคารสถานที่
 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. จัดเตรียมถุงด�า/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)

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
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