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บรรณำธิกำร
ด้วยวำรสำรบัณฑิตศึกษำปริทรรศน์ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ฉบับนี้เป็นปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑
มีคณำจำรย์ของมหำวิทยำลัยจำกสถำบันภำยนอกได้นำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรที่หลำกหลำยหัวข้อ
หลำกหลำยสำขำวิชำ ทั้งนี้กองบรรณำธิกำรได้ส่งผลงำนทำงวิชำกำรเหล่ำนี้ไปให้กรรมกำรกลั่นกรอง
บทควำมทำงวิชำกำรของแต่ละสำขำวิชำเป็นผู้อ่ำน และมอบให้เจ้ำของบทควำมนำไปปรับปรุงแก้ไข
ก่อนกำรตีพิมพ์แล้ว และด้วยควำมตั้งใจของคณะกองบรรณำธิกำรที่มีควำมประสงค์จะทำวำรสำร
เล่มนี้ให้สมบูรณ์ตำมเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (Thai Journal Citation Index
Centre) ฉะนั้น โดยฉบับนี้เน้นกำรนำเสนอบทควำมอั นประกอบด้วยบทควำมวิจัย ๗ เรื่อง และ
บทควำมวิชำกำร ๘ เรื่อง ซึ่งมีบทควำมที่น่ำสนใจเป็นตัวอย่ำงนำเสนอดังนี้
บทควำมที่น่ ำสนใจบทควำมแรกน ำเสนอโดย พระมหำภำณุ วิชญ์ ปญฺญำปโชโต
“พุทธวิธีกำรบำบัดรักษำโรคทำงใจ:Buddhist Approach to Disease Burring With Mental
Treatment” ซึ่งเสนอเนื้อหำสำระเกี่ยวกับ กำรใช้สมุนไพร ที่ปรำกฏในพระวินัยปิฎก หมวดเภสัช
ขันธกะ ซึ่งได้กล่ำวถึงสมุนไพรชนิดต่ำง ๆ พร้อมทั้งสรรพคุณในกำรรักษำโรคไว้เป็นอย่ำงดี กำรใช้พ
ลำนุภำพ เป็นวิธีกำรรักษำโดยอำศัยพุทธำนุภำพของพระพุทธเจ้ำ ในกำรรักษำผู้ป่วยให้หำยจำกโรค
ต่ำง ๆ และกำรใช้ธรรมโอสถ เป็นกำรบำบัดรักษำโรคโดยกำรใช้หลักธรรมะ หลักกำรปฏิบัติ เพื่อให้
ผู้ป่วยนั้นเกิดควำมแช่มชื่นจิตใจ เบิกบำนใจ และมีกำลังในกำรต่อสู้กับโรคร้ำยต่ำง ๆ ได้ โดยหลัก
พุทธธรรมที่ถูกน ำมำใช้ในกำรบำบั ดรักษำโรคทำงใจนั้น ส่ว นใหญ่เป็นหลักธรรมที่ส ำคั ญในทำง
พระพุท ธศำสนำที่น ำไปใช้ เ พื่อ ละคลำยจำกควำมยึ ดมั่ น ถื อมั่ น และน ำไปสู่ ก ำรบรรลุ ม รรค ผล
นิพพำน โดยเฉพำะหมวดธรรมที่รู้จักกันดี ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ สัญญำ ๑๐ ไตรลักษณ์ พระ
รัตนตรัย อนัตตำ และ หลักธรรม เป็นต้น
บทควำมที่น่ำสนใจต่อมำ นำเสนอโดย พระอธิกำรจำลึก สญฺ โต “กำรประยุกต์หลัก
พุทธธรรมเพื่อแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม :The Application of Buddha-Dhamma Principle
to Solve Environmental Problem” ซึ่งเสนอเนื้อหำสำระเกี่ยวกับกำรใช้หลักพุทธธรรม ได้แก่
หลักไตรสิกขำ หลักอริยสัจ ๔ เป็นเครื่องมือในกำรฝึกควำมเข้ำใจและเห็นใจต่ อสิ่งแวดล้อมทำง
สั ง คมที่ อ ยู่ ร อบตั ว เรำทั้ ง สิ่ ง ที่ มี ชี วิ ต และไม่ มี ชี วิ ต ก็ จ ะถู ก ดู แ ลและเอำใจใส่ จ ำกมนุ ษ ย์ ไ ด้ อ ย่ ำ ง
ประสิทธิภำพและส่งผลต่อควำมเจริญและควำมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมทำงสังคมแบบยั่งยืนเพื่อ
สร้ำงสรรค์ควำมเจริญในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงฉลำด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้
เกิดประโยชน์มำกที่สุด เพื่อขจัดปัญหำทำงด้ำนปัญหำเกี่ยวกับดินเสื่อมโทรม ปัญหำเกี่ยวกับน้ำ
ปัญหำเกี่ยวกับมลพิษทำงอำกำศ และ ปัญหำเกี่ยวกับป่ำไม้ ของสิ่งแวดล้อมให้หมดไป เพรำะหำก
สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภำวะปกติบริสุทธิ์ สดใสตำมธรรมชำติ ชีวิตมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็จะพบกับ
ควำมสุขสดชื่นไปด้วย โดยใช้หลักธรรมเพื่อพัฒนำสิ่งแวดล้อม

และอีกหลำยๆ บทควำมที่น่ำสนใจ ล้ ว นได้รับ เกียรติจำกคณำจำรย์และนิสิ ตระดับ
บั ณ ฑิ ตศึ ก ษำ ส่ งมำร่ ว มพิ จ ำรณำตี พิ มพ์ เ ผยแพร่ใ นวำรสำรฉบับ นี้ ด้ว ย คณะกองบรรณำธิ ก ำร
ขอขอบคุณเจ้ำของผลงำนบทควำมทุกท่ำนที่ได้มีส่ว นร่ว มทำให้วำรสำรบัณฑิตศึกษำปริทรรศน์
วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้เผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำรสู่สำธำรณะตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
ขออนุโมทนำขอบคุณคณะกรรมกำรกลั่นกรองทุกท่ำนที่ได้ใช้ควำมเพียรพยำยำมชี้แนะ
แนะน ำให้มีกำรปรั บปรุ งแก้ไขผลงำนของแต่ล ะท่ำนให้ ออกมำได้อย่ำงถูกต้อง น่ำอ่ำนและเป็น
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การบังคับใช้กฎหมายจราจรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของสถานีตารวจภูธรหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

The Traffic Law Enforcement in The Area of Resposibility
of Nongpling Police Station, in Muang District,
Nakhon Sawan Province

ไพโรจน์ โพธิ์พันธ์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรภายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และ ๒) เพื่อศึกษา
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สถานีตารวจภูธรหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสาน
วิธี โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การวิจัยเชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่เข้า
รับบริการในสถานีตารวจภูธรหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จานวน ๓๘๘ คน ซึ่งได้
จากสู ตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ ข้อมูล ทั่วไปของประชากร คือ ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) และใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท
ผลการวิจัยพบว่า
๑) ระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธร
หนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =๒.๘๘) เมื่อจาแนก
เป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน (  =๒.๙๐) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการให้บริการแก่ประชาชน (  =๒.๘๖)
๒) ปัญหา คือ ด้านการบังคับใช้กฎหมายจราจร พบว่า ประชาชนยังไม่เข้าใจกฎหมาย
จราจรในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ร ถใช้ ถ นน พบว่ า
เจ้าหน้าที่จราจรไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ เมื่อจะมีการปิดเส้นทางในการสัญจรไปมา ด้านการ
ให้บริการแก่ประชาชน พบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจยังให้การบริการกับประชาชนยังไม่ดีเท่าที่ควร ด้าน


หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗

เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ต่างๆ พบว่า จราจรบนท้องถนนไม่ค่อยชัดเจน มี
การชารุดเสียหายการติดตั้งบนท้องถนนไม่ค่อยมีความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ คือ ด้านการบังคับใช้กฎหมายจราจร พบว่า ประชาชนต้องทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้กฎหมายจราจรกับประชาชน ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน พบว่า
ข้าราชการตารวจจราจรต้องมีการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งให้ทราบก่อนเมื่อจะมีการปิดเส้นทาง
การจราจร ด้านการให้บริการแก่ประชาชน พบว่า ข้าราชการตารวจจราจรต้องให้ค วามสนใจ เอาใจ
ใส่ต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และบริการด้วยความเต็มใจ ด้านเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและ
อุปกรณ์ต่างๆ พบว่า ข้าราชการต้องตารวจต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรม
คาสาคัญ : การบังคับใช้, กฎหมายจราจร, สถานีตารวจภูธรหนองปลิง
ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study the level of the traffic law
enforcement in the area of responsibility of Nongpling Police Station in Muang
District, Nakhon Sawan Province and 2) to study the problems, obstacles, and
suggestions for the traffic law enforcement in the area of responsibility of
Nongpling Police Station in Muang District, Nakhon Sawan Province. This research
applied the Mixed Research consisting of the qualitative and quantitative research.
The sample was 388 people served from Nongpling Police Station in Muang District,
Nakhon Sawan Province. The tools of the research were questionnaire and in-Depth
interview. The analysis of data used Statistical Package for Social Science. The
statistics for analysis data used Frequency, Percentage, Mean, and Standard
Deviation,
Results of the Research
1. Overall, the level of the traffic law enforcement in the area of
responsibility of Nongpling Police Station in Muang District, Nakhon Sawan Province
was at the high level (  = 2.88). When considering each aspect, it was found that
the public relations in road using was at the highest level (  =2.90). However, the
service for the people was at the lowest level (  =2.86).
2. The problems of the traffic law enforcement in the area of
responsibility of Nongpling Police Station in Muang District, Nakhon Sawan Province
were for the traffic law enforcement, the people did not understand the traffic law
for abiding by the law. For the public relations in road using, the traffic police had
the insufficient the public relations while closing the traffic line. For the service for
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the people, the police officers served the in the people inadequately. Moreover,
for the traffic signs, lights, and equipments, the traffic on the road was unclear,
unsuitable, and damaged.
The suggestions were for the traffic law enforcement, the traffic polce
should make the understanding in the traffic law to the people. For the public
relations in road using, the traffic police should have the public relations or
announce to the people while closing the traffic line. For the service for the
people, the police officers should attend to the road users and serve with the
willingness. Moreover, for the traffic signs, lights, and equipments, the traffic police
should work honestly and fairly.
Keywords : The traffic ,Law enforcement , Nongpling Police Station

๑. บทนา

ประเทศที่มีการพัฒนาแล้วจะมีการวางผังเมืองที่เป็นระบบเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรและปริมาณรถ ตลอดจนการก่อสร้างหรือการสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งมีการควบคุมกัน
อย่างเข้มงวดและเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในด้านการจราจร อีกทั้งคุณภาพของคนก็จะเป็นผู้มี
วินัยและเคารพต่อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งแตกต่างกับประเทศที่กาลังพัฒนาที่ไม่มีการวางผัง
เมืองให้เป็นระบบ และนโยบาย รัฐบาลได้มีมาตรการการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน คือ มาตรการ ๓ม
๒ข ๑ร ซึ่งดาเนินการมาตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้รับนโยบายให้
ดาเนินการรณรงค์พร้อมทั้งกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรทางบกได้เป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วย พิการ สูญเสียชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินจานวน
มาก โดยเฉพาะอุบัติเหตุจราจรที่เกิดจากขาดความรู้ ขาดความเข้าใจในกฎหมายจราจร ขาด
จิตสานึก ขาดวินัยจราจร ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ไม่คานึงถึงคุณค่า และมองข้าม
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติตามกฎจราจร จึงก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สิน๑ ซึ่งเมื่อสังเกตจากสถิติการกระทาผิดกฎจราจรของผู้ขับขี่และผู้ที่ กระทาความผิดทางกฎ
จราจรของแต่ละปี ทาให้เกิดปัญหามากมายทางสังคม และเกิดความเสื่อมเสียด้านการขาดวินัยหรือ
ส่งเสริมการขับขี่ยานพาหนะให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จึงทาให้เกิดปัญหากับการใช้รถใช้
ถนนในปัจจุบัน
และนอกจากนี้ปัญหาการจราจรอาจเกิดจากการที่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายขาด
ประสิทธิภาพ อันจะทาให้ผู้กระทาผิดละเลยต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และเคยชินต่อการกระทา
๑

สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จังหวัดสระบุรี, โครงการสารวจข้อมูลด้านการ
ขนส่งและจราจรเพื่อจัดทาแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดสระบุรี, (สระบุรี : สานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจรจังหวัดสระบุรี, ๒๕๕๐), หน้า ๓.
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ผิด ส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอาจเกิดความท้อแท้ เบื่อหน่ายที่จะปฏิบัติและหันมากระทา
ผิดในที่สุด ซึ่งบุคคลที่มีส่วนให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพนี้คือ ผู้รักษากฎหมาย อัน
ได้แก่ เจ้าพนักงานจราจร และตารวจจราจรนั่นเอง ส่วนความบกพร่องในการบังคับใช้กฎหมายของ
ตารวจจราจรนั้นมาจากสาเหตุห ลายประการด้ว ยกัน เช่น เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมาย ไม่ส ามารถตีค วามกฎหมายได้ชั ดเจน ละเลยการปฏิบัติ ห น้ าที่ หรื อมี การใช้ อิท ธิพ ล
แสวงหาผลประโยชน์ อันทาให้เกิดข้อบกพร่องต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎจราจรของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน หรือการเกิดปัญหาการจราจรติดขัดอันเป็นปัญหาที่กาลังประสบอยู่ในปัจจุบัน เพราะ
เมื่อคนเราอยู่รวมกันเป็น สังคม ซึ่งมีประชากรรวมกันเป็นจานวนมากจาเป็นจะต้องมีกฎเกณฑ์
ข้อบังคับที่จะใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติร่วมกันให้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยขึ้นในสังคม มีกฎเกณฑ์เป็นเรื่องของระบอบการปกครองที่คนในสังคมนั้น ยอมรับมาเป็น
อานาจปกครองคนในกลุ่มให้ เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในสังคม เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายหลักในการปกครองประเทศ เพื่อกาหนดสิทธิและหน้าที่ของบุคคลแต่ละประเภทว่ามี
อย่างไร หากคนเราอยู่ร่วมกันโดยไม่มีกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่คอยควบคุม ย่อมเกิดปัญหาต่างๆ
มากมาย เกิดการกระทบกระทั่งผิดใจกัน เอาแต่ใจของตนเองเกิดความวุ่นวายในสังคม หาข้อยุติ
ไม่ได้
ปัญหาการจราจรก็นับเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สาคัญและร้ายแรงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัญหา
อื่นๆ ที่พบในเขตจังหวัดนครสวรรค์ เพราะการจราจรที่ติดขัดไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม
และสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังก่อให้ เกิดปัญหาด้านอื่นๆ ตามมาอีกเป็นจานวนมาก อันกลายเป็น
ปัญหาหลักของประเทศที่ทุกฝ่ายต่างพยายามหาทางแก้ไข เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถที่ไม่
สมดุลกับการเพิ่มขึ้นของถนน หรือผิวการจราจรที่รองรับปริมาณรถ จากการเพิ่มขึ้นของจานวนและ
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์
อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะได้มีการตรากฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ขึ้นมาเพื่อควบคุมและจัด
ระเบียบรถจักรยานยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๕ และฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.
๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบั ญญั ติร ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ฯลฯ แต่ต้ องยอมรั บ ว่าการใช้
กฎหมายเหล่านั้นยังมีปัญหาคือ การไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้
ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเหล่านั้น ดังงานวิจัยที่ระบุว่า
การมีรถจักรยานยนต์สาธารณะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของปัญหาการจราจร โดยทาให้เ กิด
อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น เพราะส่วนใหญ่ผู้ขับขี่จะมีความรู้หรือมีการศึกษาต่า ขาดความรู้ด้านกฎจราจร ๒
หรือในทางกลับกัน ผู้ขับขี่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแต่ละเลยเพิกเฉยต่อการปฏิบัติ
เนื่องจากกฎหมายเหล่านั้นมีบทลงโทษที่อ่อน นอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่ตารวจผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
๒

ชยพจน์ หาสุณหะ, “บทบาทและพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง : ศึกษาจากความ
คิดเห็นของเจ้าหน้าที่สายตรวจประจาสถานีตารวจนครบาล”, วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๖), หน้า ๑๙.
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การก ากั บ ดูแ ลให้ ผู้ ขั บ ขี่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายจราจรนั้ น ปฏิ บั ติ ง านไม่ เ คร่ งครั ด และไม่ ต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาเร่งด่วน ทาให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะจานวนมากไม่เคารพกฎ
จราจร จนกลายเป็นความเคยชินกับการฝ่าฝืนกฎจราจร เพราะคิดว่าเจ้า หน้าที่ตารวจจะละเว้นหรือ
ผ่อนผันการจับกุมในเวลาเร่งด่วนเพื่อระบายรถให้เร็วที่สุด๓ ท้ายที่สุดจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ทาให้
เกิ ดความเสี ย หายแก่ชี วิ ตและทรั พ ย์ สิ น ของบุ คคลหลายกลุ่ ม ได้ แ ก่ ตั ว ผู้ ขั บขี่ ร ถจั ก รยานยนต์
สาธารณะ ผู้โดยสาร คู่กรณีและประชาชนทั่วไป
เมื่อใดก็ตามที่มีค วามเสี ยหายแก่ ชีวิตและทรั พย์สิ น เกิด ขึ้น ผู้ เสี ยหายจากเหตุ การณ์
ดั ง กล่ า วย่ อ มต้ อ งเรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายจากผู้ ท าละเมิ ด จึ ง เกิ ด เป็ น คดี ค วามอั น มี มู ล เหตุ จ าก
รถจักรยานยนต์ขึ้นสู่ศาลเพื่อต้องการได้รับการเยียวยาความเสียหายเป็นจานวนมาก ซึ่งการที่คดี
เหล่านี้ขึ้นสู่ศาลจานวนมากนั้นหมายถึง การเพิ่มปริมาณงานให้แก่ศาลและผู้พิพากษา ทั้งที่ในบาง
คดีเป็นเพียงความเสียหายและความผิดเล็กน้อยที่คู่ความสามารถไกล่เกลี่ยด้วยตนเองได้ก็ตาม ผู้
พิพากษาจาต้องใช้วิธีพิจารณาเช่นเดียวกับคดีอาญาอื่นๆ ทาให้เกิดการเสียเวลากับคดีความผิ ด
เล็กน้อยโดยใช่เหตุ๔ จากเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว ทาให้ต้องมีการศึกษาถึงปัญหาเกี่ยวกับ
การบั งคับใช้กฎหมายของรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาของการบังคับใช้
กฎหมายจราจร และนาสาเหตุของปัญหาเหล่านั้นมาหามาตรการแก้ไข ซึ่งท้ายที่สุดจะนาไปสู่การ
แก้ปั ญหาอย่ า งถูกจุ ดและถูกวิธีการบังคับใช้กฎหมายในสั งคม จึงเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุดสมดัง
เจตนารมณ์ของกฎหมายนั่นเอง
ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของตารวจจราจรถือเป็นส่วนสาคัญของการแก้ปัญหาการจราจร
โดยการบังคับใช้กฎหมายของตารวจจราจรมีประสิทธิภาพ ผู้ขับขี่รถก็ย่อมเกิดความเกรงกลั วต่อ
กฎหมาย ไม่กล้าละเลยกระทาความผิด ทาให้เกิดระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน และส่งผลต่อ
สภาพการจราจรที่ดีขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
อาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจราจรตามมา จึงเป็นที่น่าสนใจว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการบังคับ
ใช้กฎหมายจราจรของตารวจจราจร และปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ตารวจจราจรมากน้อยเพียงใด

๓

สุมาดา ฬาพานิช, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ในเขตกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๕๔ – ๕๕.
๔
มณฑลทัพห์ บุนนาค, “ทัศนะของผู้ขับรถยนต์และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อการ
กาหนดกฎหมายวิธีพิจารณาความสาหรับคดีจราจรขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและช่วยแก้ไข
ปัญ หาจราจรในกรุงเทพมหานคร”, วิท ยานิ พนธ์ ป ริญ ญาสั ง คมสงเคราะห์ศ าสตรมหาบั ณฑิ ต คณะสั งคม
สงเคราะห์ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๘), หน้า ๒๖.
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานี
ตารวจภูธรหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจร ภายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

๓. ขอบเขตของการวิจัย

๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
งานวิ จั ย เรื่ อ ง การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายจราจรภายในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของสถานี
ตารวจภูธรหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์
จากงานวิจัยของ เอกชัย กี่สุขพันธ์ ๕ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
จราจร ๒. ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ๓. ด้านการให้ บริการแก่ประชาชน
๔. ด้านเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ต่างๆ โดยวัดจากความพึงพอใจของ
๓.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร
ตั ว แปรต้ น (Independent Variable) คื อ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ประเภทยานพาหนะที่ใช้ และ
ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบังคับใช้กฎหมายจราจร ภายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔
ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านการบังคับใช้กฎหมายจราจร ๒. ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้รถใช้
ถนน ๓. ด้านการให้บริการแก่ประชาชน ๔. ด้านเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์
ต่างๆ
๓.๓ ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ประชากร (Population) ประชาชนที่ไปเข้ารับบริการของสถานีตารวจภูธรหนองปลิง
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จานวน ๑๓,๕๐๐ คน๖
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth
Interview) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน ๗ ท่าน

๕

เอกชัย กี่สุขพันธ์, “ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรของตารวจจราจร : ศึกษากรณี
กองบังคับการตารวจนครบาล ๖”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๘.
๖
ข้อมูลสถิติขอประชาชนผู้เข้ารับบริการสถานีตารวจภูธรหนองปลิง, ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม
๒๕๕๕, (อัดสาเนา).
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๔. วิธีดาเนินการวิจัย

๔.๑ รูปแบบการวิจัย
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายจราจรภายในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของสถานี
ต ารวจภู ธ รหนองปลิ ง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครสวรรค์ ” เป็ น การวิ จั ย แบบผสานวิ ธี (Mixed
Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การศึกษาวิจัยเชิงสารวจ
(Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key
Informant)
๔.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
๔.๒.๑ ประชากร
ประชาชนที่ไปเข้ารับบริการของสถานีตารวจภูธรหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ จานวน ๑๓,๕๐๐ คน๗
๕.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
(Sampling) ดังนี้
๕.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน
๗ ท่าน
๕.๓ เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
๕.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล
๕.๔.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ ดังนี้
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สาหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
และพรรณนา ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ
(Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๒๑ – ๕.๐๐ กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๔๑ – ๔.๒๐ กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๖๑ – ๓.๔๐ กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง
๗

ข้อมูลสถิติขอประชาชนผู้เข้ารับบริการสถานีตารวจภูธรหนองปลิง, ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม
๒๕๕๕, (อัดสาเนา).
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ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๘๑ – ๒.๖๐ กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๐๐ – ๑.๘๐ กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด๘
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question) วิเคราะห์
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท นาเสนอเป็น
ความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของผู้ตอบคาถามปลายเปิด
๕.๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้
๑) นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ
๒) นาข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจาแนกเป็นประเด็นและ
เรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
๓) วิเคราะห์คาให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสาคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context)
๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและนาเสนอต่อไป

๖. ผลการวิจัย

๑) ระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธร
หนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =๒.๘๘) เมื่อจาแนก
เป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน (  =๒.๙๐) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการให้บริการแก่ประชาชน (  =๒.๘๖)
๒) ปัญหา คือ ด้านการบังคับใช้กฎหมายจราจร พบว่า ประชาชนยังไม่เข้าใจกฎหมาย
จราจรในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ร ถใช้ ถ นน พบว่ า
เจ้าหน้าที่จราจรไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ เมื่อจะมีการปิดเส้นทางในการสัญจรไปมา ด้านการ
ให้บริการแก่ประชาชน พบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจยังให้การบริการกับประชาชนยังไม่ดีเท่าที่ควร ด้าน
เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ต่างๆ พบว่า จราจรบนท้องถนนไม่ค่อยชัดเจน มี
การชารุดเสียหายการติดตั้งบนท้องถนนไม่ค่อยมีความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ คือ ด้านการบังคับใช้กฎหมายจราจร พบว่า ประชาชนต้องทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้กฎหมายจราจรกับประชาชน ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน พบว่า
ข้าราชการตารวจจราจรต้องมีการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งให้ทราบก่อนเมื่อจะมีการปิดเส้นทาง
การจราจร ด้านการให้บริการแก่ประชาชน พบว่า ข้าราชการตารวจจราจรต้องให้ค วามสนใจ เอาใจ
ใส่ต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และบริการด้วยความเต็มใจ ด้านเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและ

๘

หน้า ๔๘.

บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๕),
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อุปกรณ์ต่างๆ พบว่า ข้าราชการต้องตารวจต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุ จริต และปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรม

๗. ข้อเสนอแนะ

๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายจราจรภายในเขตสถานีตารวจภูธรหนอง
ปลิง อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรกาหนดเป็นนโยบาย
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ดังต่อไปนี้
๑. สถานีตารวจภูธรหนองปลิงควรติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและป้ายจราจรให้ชัดเจนมาก
ขึ้น
๒. สถานีตารวจภูธรหนองปลิงควรจัดทาป้ายบอกทางลัดหรือทางเลี่ยงในช่วงเทศกาล ให้
ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด
๓. สถานีตารวจภูธรหนองปลิงควรมีการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้
รับทราบเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และการขับขี่ที่ถูกต้อง
๔. สถานีตารวจภูธรหนองปลิงควรนาผลการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการ
จัดทาโครงการใหม่ๆ เกี่ยวกับการจราจรหรือการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายบังคับใช้ของตารวจจราจร
เพราะอาจเกิดประโยชน์ต่อสถานีตารวจภูธรหนองปลิง ไม่มากก็น้อย
๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
๑. ตารวจจราจรควรแสดงความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้รถใช้ถนน บริการด้วยความเต็มใจ
๒. ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าตารวจจราจรควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บริการเป็นมิตร
แก่ประชาชน
๓. ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรควรใช้วาจาที่ไพเราะ นุ่มนวล สุภาพอ่อน
น้อม
๔.ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เมื่อสัญญาณไฟจราจรขัดข้อง จราจรควรจะเข้ามา
ให้บริการในทันทีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุการจราจร
๕. ข้าราชการตารวจจราจรควรปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและอานวยความสะดวกด้าน
การจราจรให้กับประชาชน
๗.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
๑. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สถานีตารวจภูธรหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการบังคับใช้
กฎหมายจราจรแล้วจักได้แก้ไขต่อไป
๒. ควรศึกษาประสิทธิภาพการทางานของตารวจจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน หรือในเวลาคับ
ขัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรที่กาลังเกิดขึ้นหรือกาลังจะเกิดขึ้น
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๓. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานี
ตารวจภูธรหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
๔. ควรศึกษารูปแบบการบังคับใช้กฎหมายจราจรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานี
ตารวจภูธรหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
๕. ควรศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการบังคับใช้
กฎหมายจราจรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์
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บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๕.
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สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรจังหวัดสระบุรี, ๒๕๕๐.
สุมาดา ฬาพานิช. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐.
เอกชัย กี่สุขพันธ์. “ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรของตารวจจราจร : ศึกษากรณีกอง
บังคับการตารวจนครบาล ๖”. วิทยานิพนธ์มหาบัณ ฑิต สาขาสังคมวิทยา. บัณฑิต
วิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
(๓) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ข้อมูลสถิติขอประชาชนผู้เข้ารับบริการสถานีตารวจภูธรหนองปลิง. ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕,
(อัดสาเนา).
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การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของสถานีตารวจภูธรลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์

An administration in Accordance with Aprihaniyadhamma in
Ladyao Police Station, Nakhon Sawan Province
กมล เรือนทอง

บทคัดย่อ
บทความวิ จั ย เรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ (๑) เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การบริ ห ารงานของผู้
บริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมในสถานีตารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (๒) เพื่อศึกษา
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของสถานีตารวจภูธรลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการอยู่ใน
สถานีตารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)
โดยใช้การวิจัยการวิจัยเชิงสารวจ (survey research) จานวน ๑๓๕ นาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้ โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ส าเร็ จรูป เพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
ผลการวิจัยพบว่า
การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของสถานีตารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = ๔.๓๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการมีความคิดเห็นว่า
การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม อยู่ในระดับมากทุกด้าน
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของสถานีตารวจภูธรลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า บางครั้งในการเข้าร่วมประชุมไม่พร้อมเพรียงกัน บุคลากรยังปฏิบัติตาม
คาสั่งแต่ไม่เคร่งครัด จึงควรมีการสั่งการชัดเจนตามลาดับสายงานการบังคับบัญชา โดยคานึงถึงการ
ให้เกียรติ ศักดิ์ศรี การให้ความสาคัญซึ่งกันและกัน โดยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ มี
ปริมาณการการว่างงานแอบแฝงควรให้มีการลดขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน การแบ่ง
งานตามกลุ่มงานไม่ชัดเจน จึงควรแบ่งกลุ่มงานให้ชัดเจนและแจ้งหรือประสานงานให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน
แนวทางการประยุ กต์ใช้หลั กอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของสถานีตารวจภูธ ร
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มี ๗ หลัก ได้แก่ ๑) หมั่นประชุมกันเป็นประจา ๒) พร้อมเพรีย งกัน
ประชุม เลิกประชุม และทากิจที่พึงกระทา ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิม ๔) เคารพผู้ใหญ่
และฟังความเห็ นผู้ อาวุโสกว่า ๕) ให้ สตรีเด็กและผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ด้วยดีโดยไม่ถูกข่มเหง ๖)


หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศษสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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คานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ ๗) ให้การอารักขาคุ้ มครองป้องกันอันชอบ
ธรรม
คาสาคัญ: การบริหารงาน, หลักอปริหานิยธรรม
ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study the level of
administration of executives in accordance with Aparihaniyadhamma in Ladyao
Police Station, Nakhon Sawan Province, 2) to study the applying
Aparihaniyadhamma in administration of Ladyao Police Station, Nakhon Sawan
Province. There were 125 people sample groups, including executives, officers and
police performing in Ladyao Police Station, Nakhon Sawan Province. Questionnaire
was used as the research tool, SPSS Program was used for data analysis. The
statistics used in this study percentage, mean, standard deviation.
The results of the research found that:
An Administration in Accordance with Aparihaniyadhamma in Ladyao
Police Station, Nakhon Sawan Province, it was found as a whole figure at high level.
When considered into each item, it appeared officers’ opinion that An
Administration in Accordance with Aparihaniyadhamma as a whole aspect was at
high level.
The problems of An administration in Accordance with Aprihaniyadhamma
in Ladyao Police Station, Nakhon Sawan Province, it was found that there sometime
was no unity in meeting together, personnel seldom perform toward the command
strictly, should be clearing in level of the command by pondering to honor, prestige
and to respect to each other in order to reach the objectives of planned work,
should be decreasing amount of unnecessary work to suit with amount of
organization.
The applying Aparihaniyadhamma to use for An Administration in Ladyao
Police Station, Nakhon Sawan Province. There are 7 principles as follow: 1) to hold
regular and frequent meeting, including (1) to meet frequently in planning to follow
up the effects of performance, (2) to meet frequently to evaluate the efficiency of
organization or working groups, (3) to meet frequently to follow up the effect of
commanded performance, (4) to meet frequently to follow up the effect of
performance in department of coordination and (5) to meet frequently to follow up

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

13

the effect of improving of department of control. (6) to honor and respect in what
needs to respect (7) to provide the rightful protection.
Keywords: administration, Aprihaniyadhamma

๑. บทนา

วิวัฒนาการของโลกยุคโลกาภิวั ตน์ ทาให้สถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึง
การบริหารงานภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ทา
ให้การถ่ายทอดข้อมูล เป็น ไปอย่างรวดเร็ว แต่การบริหารงานทั้งภาครัฐ ยังไม่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อองค์ การมากมายตารวจเป็นองค์กรหนึ่ง แต่เดิมทาหน้าที่เป็น
องครักษ์ติดตามดูแลรับใช้พระมหากษัตริย์ และได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงมาโดยตลอด
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้า อยู่หั ว รัชกาลที่ ๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าโปรด
กระหม่อม ให้เปลี่ยนชื่อจากกรมตารวจภูธรและกรมพลตระเวนเป็น “กรมตารวจ” และในปี พ.ศ.
๒๕๔๑ รัชกาลปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนครั้งสาคัญในประวัติศาสตร์ตารวจไทย คือ การปรับโอน
กรมต ารวจจากกระทรวงมหาดไทยมาจั ด ตั้ ง เป็น “ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ” ขึ้ น ตรงต่ อ
นายกรัฐมนตรี
สานักงานตารวจแห่งชาติมีภารกิจหลัก ๑ในการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติ และ
ราชบั งลั ง ก์ ความสงบเรี ยบร้ อยของสั ง คมและบ้า นเมื อง การรั กษาความปลอดภัยในชีวิ ตและ
ทรัพย์สินของประชาชน การอานวยความยุติธรรมและการจัดการจราจร ดังนั้นสานักงานตารวจ
แห่งชาติจึงได้กาหนดนโยบายในการที่จะมุ่งมั่นรักษาความมั่นคงของประเทศชาติ โดยการเร่งพัฒนา
บุคลากรของสานักงานตารวจแห่งชาติทุกระดับ โดยเฉพาะการให้ความสาคัญต่อการผลิตและการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ข้าราชการตารวจมีความพร้อมทั้งความรู้ความสามารถ ความประพฤติระเบียบวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคีและมีจิตสานึกที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม๒
สถานีตารวจภูธรลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่
ประชาชนให้ความไว้วางใจเชื่อมั่นและศรัทธา เปรียบเสมือน ประตูของกระบวนการยุติธรรม พร้อม
ให้บริการและรับใช้ประชาชนตามอานาจหน้าที่อย่างรวดเร็ว โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม โดย
ยึดหลักการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้วยังได้ปลูกฝังจิตใต้สานึกที่ดีให้แก่
ข้าราชการตารวจในการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการตารวจและรอบรู้ในแขนงวิชา
ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชีวิตและเอื้อต่อการนาไปประกอบอาชีพตารวจรวมทั้งการหล่อ
หลอมคุณลักษณะทางกาย และคุณธรรมประจาใจ สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
๑

๒๕๕๐) : ๙-๑๓.
๒

หน้า ๓.

กองบรรณาธิการ, “๑๓ ตุลาฯ วันตารวจไทย”, ตารวจเพื่อมวลชน, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (ตุลาคม
ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๑๘ ก
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ตารวจด้วยความสานึกในหน้าที เกียรติและศักดิ์ศรี ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที
ความชื่อสัตย์ ความอดทน
หลักคุณธรรม และศีลธรรมของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย หรือต่อมวลมนุษย์
โลก คือ พระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์ทุกคนรู้ว่าอะไรเป็นอะไร อะไรควร อะไรไม่ควร และสอนให้รู้
ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นทุกข์ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น๓ หลักคุณธรรม และศีลธรรม
ของพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อสังคมไทย คือ การศึกษาในระบบพุทธ เป็น “วิทยาศาสตร์ประชาชน”
นิยามของวิทยาศาสตร์คือ เป็นความรู้สาธารณะ (public knowledge) สามารถเข้ามาพิสูจน์ได้ด้วย
ตนเองว่าอะไรจริง อะไรไม่จริง สาหรับความรู้ที่ไม่เป็นสาธารณะไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่เป็นอาถรรพ
เวท พุทธศาสนาท้าทายตลอดเวลาว่าให้ทุกคนมาพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติด้วยตนเอง ว่าได้ผลจริง
หรือไม่ จึงกล่าวว่าพุทธเป็นวิทยาศาสตร์ประชาชน๔
การเลือกหลักธรรมมาปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายว่าการจะเป็นนักบริหารที่เก่งและดี
เราควรปฏิบัติธรรมอะไรบ้าง เพื่อตอบคาถามนี้เราต้องทราบก่อนว่านักบริหารทาหน้าที่อะไร ซึ่งการ
บริหาร จะหมายถึง ศิลปะแห่งการทางานให้สาเร็จโดยอาศัยคนอื่น ดังนั้นนักบริหารจึงมีหน้าที่ ๕
ประการ คือ ๑) การวางแผน ๒) การจัดองค์การ ๓) การแต่งตั้งบุคลากร ๔) การอานวยการ และ ๕)
การควบคุม ซึ่งในความเป็นจริงการบริหารองค์กรโดยไม่เกิดปัญหาเลยนั้นยังไม่เคยมีปรากกฎ ดังนั้น
เมื่อเกิดปัญหาขึ้น นักบริหารต้องมีหลักธรรมหรือนาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาเป็นแนวทางปฏิบัติ จึงจะ
สามารถแก้ปั ญหานั้น ได้อย่ างเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้นการทางานร่ว มกับคนหมู่มากย่อมมีความ
ขัดแย้งในองค์การ กล่าวคือคนเก่งทั้งหลายต่างตั้งหน้าขัดขากันเอง นักบริหารจะต้องสามารถจูงใจ
คนเก่งให้ปรองดองกันและพร้อมใจกันทางานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ดังคาที่ว่า “ผลัดกันดี ดีทุก
คน ชิงกันดี ไม่ดีสักคน” ดังนั้นบุคลากรในองค์กรจะทางานเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้นจะต้องมีนักบริหารที่ดี
คอยกากับดูแล ๕ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดตามกระบวนการบริหารจัดการหรือปัจจัยที่มีส่วนสาคัญใน
การบริหารจัดการ คือพอคค์ (POCCC) ของ เฮนรี ฟาโยล์ (Henri Fayol) ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน
ได้แก่ ๑) การวางแผน (Planning) ๒) การจัดองค์การ (Organizing) ๓) การบังคับบัญชาหรือสั่ง
การ (Commanding) ๔) การประสานงาน (Coordinating) และ ๕) การควบคุม (Controlling)๖
๓

พุทธทาสภิกขุ, “พระพุทธศาสนาและการนับถือพระพุทธศาสนา”, นิตยสารช่อฟ้า, ปีที่ ๓๒
ฉบับที่ ๗ (กรกฎาคม ๒๕๓๙) : ๓๕-๔๓.
๔
ประเวศ วะสี, การพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง , พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :
กองทุนส่งเสริมงานทางวัฒนธรรม สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๔๖),
หน้า ๑๑.
๕
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมสาหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๓๔), หน้า ๒-๖.
๖
ชาญชัย อาจินสมาจาร, ทฤษฎีการบริหารตามแนวคิดของปราชญ์ตะวันตก Theories of
Administration, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๕๑), หน้า ๑๕.
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หลักการบริหารงานของผู้บริหารจึงเป็นแนวทางหรือวิธีการหนึ่งของ การบริหารจัดการ
ในหน่ว ยงานเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารภายในของหน่ว ยงานของรัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ เช่น โครงสร้าง อานาจหน้าที่ กระบวนการ และบุคคล โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ด้วย ทั้งนี้จุดหมายปลายทางเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ ดังนั้นในการบริหารงานจึงจาเป็นจะต้องใช้หลักธรรมคืออปริหานิยธรรม
๗ มาบูรณาการกับหลักการบริหารเพื่อจะทาให้การบริหารงานตามนโยบายขององค์กรเกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งหลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ นั้น เป็นหลักพุทธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความ
เสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวสาหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง ซึ่งประกอบด้วยหลัก ๗
ประการ คือ ๑) หมั่นประชุมอยู่เนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม
พร้ อ มเพรี ย งกั น ท ากิ จ ที่ พึ ง กระท า ๓) ไม่ บั ญ ญั ติ สิ่ ง ที่ มิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ (อั น ขั ด ต่ อ กลั ก การเดิ ม )
๔) เคารพนับถือผู้ใหญ่ ๕) ให้สตรีและเด็กอยู่ด้วยดีโดยไม่ถูกข่มเหง ๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์และ
สิ่งที่ควรเคารพ ๗) ให้การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันอันชอบธรรม ๗ ทั้งนี้หลักธรรมคือ อปริหานิย
ธรรมดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความเจริญมิให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
การบริหารงานภายในสถานีตารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ในปัจจุบันมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล
และเป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.๒๕๕๐ โดยเฉพาะการ
บริหารงานแนวใหม่ที่มีการกระจายอานาจการบริหารลงไปในแต่ละระดับเพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการบริหารงาน ทั้งให้มีการกระจายอานาจความรับผิดชอบครอบคลุมไปอย่างทั่วถึง เพื่อ
ลดปัญหาความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ทั้งเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามนโยบายที่กาหนด สาหรับการ
บริ ห ารงานภายในส านั ก นโยบายและแผนสถานี ต ารวจภู ธ รลาดยาว อ าเภอลาดยาว จั ง หวั ด
นครสวรรค์ที่อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานในปัจจุบันนั้น ยังคงเกิดปัญหาบาง
ประการ อาทิ ระบบการสั่งการและการติดต่อสื่อสารที่บางครั้งขาดความชัดเจนอย่างพอเพียง โดย
เฉพาะงานหรื อ ภาระหน้ า ที่ที่ เ ป็ น นโยบายเร่ง ด่ ว น จึง ท าให้ การปฏิ บั ติง านของหน่ ว ยหรือ ฝ่ า ย
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องประสบผลสาเร็จแต่ประสิทธิผลของงานในบางครั้งไม่บรรลุตามเป้าหมายอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมเสมอๆ
โดยเฉพาะในด้านการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่บางครั้งการสั่งจ่ายค่อนข้าง
ล่าช้า ทาให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิ ภาพเท่าที่ควร อาทิเช่นการสนับสนุนงบประมาณและกาลัง
พล เพื่อการดารงสภาพด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนเป็นต้น สาหรับวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ผู้วิจัยเห็นว่าการนาหลักการบริหาร
๗

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่
๑๒, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๔๖-๒๔๗.
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗

เชิงพุทธตามหลักอปริหานิยธรรมมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาน่าจะเป็นแนวทางที่
ดี
ดังนั้น จึ งมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การบริห ารงานตามหลั กอปริห านิยธรรมใน
สถานีตารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานตาม
หลักอปริหานิยธรรม เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของ
สถานีตารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์และผลจากการวิจัยดังกล่าวจะนาไปใช้ประโยชน์ในการ
กาหนดแนวทางการบริหารงานของสถานีตารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ สามารถนาไปสู่การ
บริหารจัดการแก้ไขปัญหา และนาไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาปรั บปรุงการบริหารงาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาระดับ การบริ ห ารงานตามหลั กอปริห านิยธรรมในสถานี ตารวจภูธ ร
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒
เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของ
สถานีตารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
๓.วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของสถานีตารวจภูธรลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของ
สถานีตารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์และเพื่อเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิย
ธรรมในการบริหารงานของสถานีตารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการอยู่ใน
สถานีตารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์จานวน ๑๓๕ คน แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยมีการหา
คุณภาพ โดยการหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญจานวน ๕ ท่าน
และมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ .๐๙๖๘ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ซึ่งสามารถสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
๔.สรุปผลการวิจัย
๔.๑ จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จานวน ๑๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๘ รองลงมาคือ เพศหญิง จานวน ๓ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒.๒๒
อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๔๑-๕๐ ปี จานวน ๕๑ คน คิดเป็น ร้อย
ละ ๓๗.๗๘ รองลงมาคืออายุ ๓๑-๔๐ ปี จานวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๓ อายุ ๕๑–๖๐ ปี
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จานวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๙ และน้อยที่สุดคือผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ๒๑-๓๐ ปี
จานวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน
๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๕ รองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับปริญญาตรี จานวน ๖๓
คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗ และน้อยที่สุดคือผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
ขึ้นไป จานวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๙
ชั้นข้าราชการตารวจของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชั้นประทวน จานวน ๙๔ คน คิด
เป็นร้อยละ ๖๙.๖๓ รองลงมาปฏิบัติงานในตาแหน่งสัญญาบัตร จานวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ
๓๐.๓๗
อายุราชการของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุราชการ ๒๑ ปีขึ้นไป จานวน ๗๐
คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๕ รองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุราชการ ๑๖ – ๒๐ ปี จานวน
๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๓ มีอายุราชการ ๑๐ -๑๕ ปี จานวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๔.๘๑ และน้อยที่สุดคือผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุราชการน้อยกว่า ๑๐ ปี จานวน ๑๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๗.๔๑
๔.๒ จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของประชากร พบว่า ๑) ข้าราชการที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง มีความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของสถานีตารวจภูธรลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ด้านหมั่นประชุมกันเป็นประจา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = ๔.๓๘) เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ข้าราชการมีความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริ
หานิยธรรม ด้านหมั่นประชุมกันเป็นประจา อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๒) ข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิย
ธรรม ของสถานีตารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และ
ทากิจที่พึงกระทา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = ๔.๓๓) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า
ข้าราชการมีความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม
เลิกประชุม และทากิจที่พึงกระทา อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๓) ข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิย
ธรรม ของสถานีตารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ด้านไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิม โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (µ = ๔.๒๐) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ข้าราชการมีความคิดเห็น
ว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิม อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ
๔) ข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิย
ธรรม ของสถานีตารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ด้านเคารพผู้ใหญ่และฟังความเห็นผู้อาวุโส
กว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = ๔.๓๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ข้าราชการมี
ความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านเคารพผู้ใหญ่และฟังความเห็นผู้อาวุโส
กว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
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๕) ข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิย
ธรรม ของสถานีตารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ด้านให้สตรีเด็กและผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ด้วยดี
โดยไม่ถูกข่มเหง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = ๔.๓๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า
ข้าราชการมีความคิดเห็นว่า
การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม
ด้านให้สตรีเด็กและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ด้วยดีโดยไม่ถูกข่มเหง อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๖) ข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิย
ธรรม ของสถานีตารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ด้านคานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและเคารพในสิ่งที่
ควรเคารพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = ๔.๓๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า
ข้าราชการมีความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านคานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี
และเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๗) ข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิย
ธรรม ของสถานีตารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ด้านให้การอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบ
ธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = ๔.๓๐) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ข้าราชการมี
ความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านให้การอารักขาคุ้มครองป้องกันอัน
ชอบธรรม อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๔.๓ จากการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด
เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของสถานีตารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
สรุปผลการวิจัยดังนี้
๑) ด้านหมั่นประชุมกันเป็นประจา คือ การประชุมวางแผนติดตามผลการ
ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อวการประชุมติดตามประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานองค์กรหรือ
คณะทางานอยังไม่ต่อเนื่อง และการติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ได้สั่งการไม่ต่อเนื่อง ควรมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ควรมีการติดตามประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานองค์กร
หรือคณะทางานอย่างต่อเนื่อง และควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ได้สั่งการอย่างต่อเนื่อง
๒) ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และทากิจที่พึงกระทา คือ ๑) การ
ประชุมบางครั้ง มีการเข้าร่วมประชุมไม่พร้อมเพรียงกัน การประชุมจัดตั้งกลุ่มหน่วยงานหรือ
คณะทางานดาเนินกิจกรรมต่างๆ ยังไม่พร้อมเพรียงกันโดยสม่าเสมอ และการประชุมเพื่อสั่งการและ
กากับดูแลการบริหารยังไม่พร้อมเพรียงกันโดยสม่าเสมอ ควรเข้าร่วมประชุมให้พร้อมเพรียงกัน ควร
การประชุมจัดตั้งกลุ่มหน่วยงานหรือคณะทางานดาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงกันโดย
สม่าเสมอ และควรประชุมเพื่อสั่งการและกากับดูแลการบริหารอย่างพร้อมเพรียงกันโดยสม่าเสมอ
๓) ด้านไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิม คือ มีปริมาณในการว่างงานแอบแฝง
ข้าราชการบางคนไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้ได้
และงานบางอย่างมีความ
สลับซับซ้อนมากเกินไป ยากต่อการเข้าใจ ควรให้มีการลดขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน
ควรมีหลักการปฏิบัติที่ไม่ผิดระเบียบแบบแผนให้ข้าราชการปฏิบัติได้ และควรลดความสลับซับซ้อน
ลง

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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๔) ด้านเคารพผู้ใหญ่และฟังความเห็นผู้อาวุโสกว่า คือ บุคลากรยังปฏิบัติตามคาสั่ง
แต่ไม่เคร่งครัด ยังมีการติฉินนินทาผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน และข้าราชการบางคนมีการก้าวก่าย
การทางานของคนอื่น ควรมีการสั่งการชัดเจนตามลาดับสายงานการบังคับบัญชา ควรเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปรึกษา และแสดงความคิดเห็น และควรควบคุมการปฏิบัติให้อยู้ภายใต้ขอบเขต
และภาระหน้าที่ของตน
๕) ด้านให้สตรีเด็กและผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ด้วยดีโดยไม่ถูกข่มเหง คือ การทางาน
บางครั้งไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าจึงการสับสนในขั้นตอนการทางาน ไม่คานึงถึง สวัสดิภาพของลูกจ้าง
และพนักงานราชการ การจัดองค์กรทาให้ผู้ที่เริ่มเข้าทางาน ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานค่อนข้างยาก
และการสั่งการบางครั้งไม่ได้ให้ความคุ้มครอวสวัสดิภาพของ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ควรมีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้า และคานึงถึงสวัสดิภาพของลูกจ้าง และพนักงานราชการควรจัดองค์กรที่ทาให้ผู้ที่
เริ่มเข้าทางาน ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ และควรสั่งการให้ความคุ้มครอวสวัสดิภาพของลูกจ้าง
และพนักงานราชการ
๖) ด้านคานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ คือ การมอบหมาย
งานบางครั้งยังไม่ตรงกับความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา
การบริหารหน่วยงานหรือองค์กร
บางครั้งไม่เป็นระบบ และบางครั้งบรรยากาศในการทางานดูตึงเครียดเกินไป ควรมีการมอบหมาย
งานให้ตรงกับความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา ควรบริหารหน่วยงานหรือองค์กรให้เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น และควรสร้างบรรยากาศในการทางานที่ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียดเกินไป
๗) ด้านให้การอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม คือ การแบ่งงานตามกลุ่มงาน
ไม่ชัดเจน และการควบคุมการปฏิบัติงานตามระเบียบ/คาสั่ง บางคนไม่เข้าใจ และมีความลาเอียง
บางครั้ง จึงควรแบ่งกลุ่มงานให้ชัดเจน และควรแจ้งหรือประสานงานให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
๔.๔ ผลการสัมภาษณ์ตารวจระดับผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการประยุกต์หลักอปริหานิย
ธรรมใช้ในการบริหารงานของสถานีตารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยสรุปรายละเอียดได้
ดังนี้
๑) หมั่นประชุมกันเป็นประจา
พ.ต.อ. ถาวร รวมกิ่ง ได้ให้ความคิดเห็นว่า การประยุกต์หลักอปริหานิยธรรมใช้กับ
การบริหารงานควรให้ความรู้กับข้าราชการ เพื่อนามาประยุกต์ใช้กับการประชุมวางแผนติดตามผล
การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของหน่วยงานองค์กรหรือคณะทางาน การ
ปฏิบัติงานตามที่ได้สั่ง การติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการประสานงาน และการติดตามผลการ
ปรับปรุงงานด้านการควบคุมอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมและหลักการ
บริหารงาด้วย๘
๒) พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และทากิจที่พึงกระทา
๘

สัมภาษณ์ พ.ต.อ. ถาวร รวมกิ่ง ผกก.สภ. ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์, ๒๙. กรกฎาคม๒๕๕๕.
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พ.ต.ท.อุทาร กันเชียง ได้ให้ความคิดเห็นว่า การประยุกต์หลักอปริหานิยธรรมใช้กับ
การบริหารงาน อาจจะไม่สามารถทาได้เนื่องจากนโยบายระดับสูงไม่เอื่ออานวย และนโยบาย
เปลี่ยนแปลงไปตามผู้บังคับบัญชา อย่างไรก็ดี ส.ภ. ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการประชุมเพื่อ
วางแผนการปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์ จัดตั้งกลุ่มหน่วยงานหรือคณะทางานดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน มีการสั่งการและกากับดูแลการบริหาร มีการบริหารด้านการ
ประสานงาน มีการบริหารงานด้านการควบคุมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยสม่าเสมอ ก็จะทาให้ส.ภ.
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น๙
๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิม
พ.ต.ท.อนุชา เทียมกลิ่น ได้ให้ความคิดเห็นว่า แนวทางการประยุกต์หลักอปริหานิย
ธรรมใช้กับการบริหารงาน คือ การวางแผนปรับปรุงการบริหารงาน การปรับการจัดหน่วยงานหรือ
องค์กร การปรับปรุงระบบการสั่งการ การปรับปรุงระบบการประสานงาน และการปรับปรุงระบบ
การบริหารด้านการควบคุม โดยไม่ขัดต่อระเบียบและหลักการเดิม๑๐
๔) เคารพผู้ใหญ่และฟังความเห็นผู้อาวุโสกว่า
พ.ต.ท. ศราวุธ ภมรกูล ได้ให้ความคิดเห็นว่า แนวทางการประยุกต์หลักอปริหานิย
ธรรมใช้กับการบริหารงาน เช่น การปรับการจัดหน่วยงานหรือองค์กร การวางแผนปฏิบัติงาน การสั่ง
การ การประสานงาน การบริหารด้านการควบคุม ต้องเป็นไปตามระเบียบคาสั่งและรับฟังความเห็นผู้
อาวุโสกว่า๑๑
๕) ให้สตรีเด็กและผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ด้วยดีโดยไม่ถูกข่มเหง
พ.ต.ท. ธีรวุฒิ สมสุข ได้ให้ความคิดเห็นว่า แนวทางการประยุกต์หลักอปริหานิยธรรม
ใช้กับการบริหารงาน คือ การวางแผนการปฏิบัติงาน การปรับการจัดองค์กร การสั่งการ การ
ประสานงาน และการบริหารด้านการควบคุม โดยจะต้องให้ความสาคัญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
คานึงถึง สวัสดิภาพของลูกจ้างและพนักงานราชการ๑๒
๖) คานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ
พ.ต.ท.อนุชา เทียมกลิ่น ได้ให้ความคิดเห็นว่า แนวทางการประยุกต์หลักอปริหานิย
ธรรมใช้กับการบริหารงาน คือ การวางแผนการบริหารงาน การบริหารหน่วยงานหรือองค์กร การสั่ง

๙

๒๕๕๕.

สัมภาษณ์ พ.ต.ท.อุทาร กันเชียง, รอง ผกก.สส.สภ.ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์, ๒๖ กรกฎาคม,

๑๐
๑๑

สัมภาษณ์ พ.ต.ท.อนุชา เทียมกลิน่ , สวป.สภ.ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์, ๒๗ กรกฎาคม, ๒๕๕๕.
สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ศราวุธ ภมรกูล, สวป.สภ.ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ กรกฎาคม, ๒๕๕๕.

๑๒

สัมภาษณ์ พ.ต.ท. ธีรวุฒิ สมสุข, สว.สส.สภ.ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์, ๒๕ กรกฎาคม, ๒๕๕๕.
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การ การประสานงาน และการบริหารด้านการควบคุม ต้องคานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและการเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม๑๓
๗) ให้การอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม
พ.ต.ท. ศราวุธ ภมรกูล ได้ให้ความคิดเห็นว่า การประยุกต์หลักอปริหานิยธรรมใช้กับ
การบริหารงาน คือ การวางแผนบริหารงาน การจัดหน่วยงานหรือองค์กร การสั่งการปฏิบัติงานการ
ประสานงาน และการควบคุม ต้องคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและส่งเสริมระบบคุณธรรม๑๔
สรุปได้ว่า การประยุกต์หลักอปริหานิยธรรมใช้กับการบริหารงาน อาจจะไม่สามารถทา
ได้เนื่องจากนโยบายระดับสูงไม่เอื่ออานวย และนโยบายเปลี่ยนแปลงไปตามผู้บังคับบัญชา อย่างไรก็
ดี ส.ภ. ลาดยาว จั ง หวั ด นครสวรรค์ ได้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ วางแผนการปฏิ บั ติ ง านและติ ด ตาม
สถานการณ์ จัดตั้งกลุ่มหน่วยงานหรือคณะทางานดาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน มีการ
สั่งการและกากับดูแลการบริหาร มีการบริหารด้านการประสานงาน มีการบริหารงานด้านการ
ควบคุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยสม่าเสมอ ก็จะทาให้ส .ภ. ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มีความ
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ยิ่ ง ขึ้ น และปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานตามหลั ก อปริ ห านิ ย ธรรมของสถานี
ตารวจภูธ รลาดยาวจั งหวัดนครสวรรค์ พบว่า บางครั้งในการเข้าร่ว มประชุมไม่พร้อมเพรียงกัน
บุคลากรยังปฏิบัติตามคาสั่งแต่ไม่เคร่งครัด จึงควรมีการสั่งการชัดเจนตามลาดับสายงานการบังคับ
บัญชา โดยคานึงถึงการให้เกียรติ ศักดิ์ศรี การให้ความสาคัญซึ่งกันและกัน โดยให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามแผนที่วางไว้ มีปริมาณการการว่างงานแอบแฝงควรให้มีการลดขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับ
ปริ ม าณงาน การแบ่ ง งานตามกลุ่ ม งานไม่ ชั ด เจน จึ ง ควรแบ่ ง กลุ่ ม งานให้ ชั ด เจนและแจ้ ง หรื อ
ประสานงานให้เกิดความเข้าใจตรงกัน การควบคุมการปฏิบัติงานตามระเบียบ/คาสั่ง บางคนไม่เข้าใจ
และมีความลาเอียงบางครั้ง ข้าราชการบางคนไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้ได้ งาน
บางอย่างมีความสลับซับซ้อนมากเกินไป ยากต่อการเข้าใจ ยังมีการติฉินนินทาผู้บริหารและเพื่อน
ร่วมงาน ข้าราชการบางคนมีการก้าวก่ายการทางานของคนอื่น ผู้ที่เริ่มเข้าทางาน จะมีการปรับตัว
เข้ากับเพื่อนร่วมงานค่อนข้างยาก การจัดสรรงบประมาณเกินความจาเป็นต่อการบริหาร การทางาน
บางครั้งไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าจึงการสับสนในขั้นตอนการทางาน การมอบหมายงานบางครั้งยังไม่
ตรงกับความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา และบางครั้งบรรยากาศในการทางานดูตึงเครียดเกินไป
ส่ ว นข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานตามหลั ก อปริ ห านิ ย ธรรมของสถานี
ตารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์พบว่า ควรมีการจัดประชุมอย่างสม่าเสมอซึ่งจะเป็นการระดม
สมองในการแก้ไขข้อบกพร่ องได้ดี ตลอดจนทาให้เกิดการติดตามและประเมินผล และเป็นการ
กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เกิดความกระตือรือร้นในการทางาน ควรมีการบริหารการจัดองค์กรโดยให้มี
การจัดหน่วยงานหรือองค์กรโดยสนับสนุนคนดี คนเก่งที่มีความสามารถเข้ามาเป็นบุคลากรที่พัฒนา
องค์กรให้เจริญก้าวหน้าขึ้น ควรมีการสั่งการเป็นไปตามระเบียบคาสั่งที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และ
๑๓
๑๔

สัมภาษณ์ พ.ต.ท.อนุชา เทียมกลิน่ ,
สัมภาษณ์ พ.ต.ท. ศราวุธ ภมรกูล,
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗

เข้าใจง่าย ควรมีการติดต่อประสานงาน แนะนา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ควรมีการกาหนด
มาตรฐานการควบคุม ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทโดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม ควรส่งเสริมให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้ได้ งานใด
ที่มีความสลับซับซ้อนมากเกินไป ควรมีคู่มือ และอธิบายให้ชัดเจน ควรปฏิบัติภายใต้ขอบเขต และ
ภาระหน้าที่ของตน พยายามดูแลผู้เริ่มเข้าทางานอย่างใกล้ชิด เพื่อการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน
ได้ง่าย ควรจัดสรรงบประมาณให้พอดีกับความจาเป็นในการบริหาร ควรวางแผนการทางานอยู่เสมอ
เพื่ อ มิ ให้ เ กิ ดการสั บ สนในขั้ น ตอนการท างาน ควรมอบหมายงานให้ ต รงกั บ ความสามารถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และควรสร้างบรรยากาศในการทางานที่ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียดเกินไป
การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของสถานีตารวจภูธรลาดยาวจังหวัด
นครสวรรค์ ๓ ขั้นตอน คือ
๑)
แผนงานการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของสถานีตารวจภูธรลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์
๒) การประยุกต์หลักอปริหานิยธรรมกับการบริหารงานของสถานีตารวจภูธรลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์
๓) การบริหารงานของสถานีตารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ แผนงานการบริหาร ของสถานีตารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ โดย
มีนโยบายการบริหารงานของผู้นาสถานีตารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม และ
กาหนดเป็นแผนงานเพื่อการการปฏิบัติของข้าราชการตารวจลาดยาว
อาเภอลาดยาวจังหวัด
นครสวรรค์
ขั้นตอนที่ ๒ การประยุกต์หลักอปริหานิยธรรม กับการบริหารงาน ของสถานี
ตารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ทั้ง ๗ หลัก คือ ๑) หมั่นประชุมกันเป็นประจา ๒) พร้อม
เพรียงกันประชุม เลิกประชุม และทากิจที่พึงกระทา ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิม ๔) เคารพ
ผู้ใหญ่และฟังความเห็นผู้อาวุโสกว่า ๕) ให้สตรีเด็กและผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ด้วยดีโดยไม่ถูกข่มเหง ๖)
คานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ และ ๗) ให้การอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบ
ธรรมมากาหนดเป็นรูปแบบการบริหารงานของสถานีตารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ โดยเป็น
การประยุกต์ร่วมกัน
จะออกมาเป็นแนวทางและวิธีการสาหรับผู้บริหารนาไปปฏิบัติกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ขั้นตอนที่ ๓ การบริหารงานของสถานีตารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เป็น
ขั้นตอนสูงสุดของรูปแบบแนวทางการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของสถานีตารวจภูธร
ลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์คือ เมื่อผ่านขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ แล้ว จะสามารถบริหารงานของ
ของสถานีตารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์และจะนามาซึ่งการบริหารงานตามหลัก อปริหานิย
ธรรมของสถานีตารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ในท้ายที่สุด
๔.๕ แนวทางการประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก อปริ ห านิ ย ธรรมในการบริ ห ารงานของสถานี
ตารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มี ๗ หลัก ได้แก่
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๑) หมั่นประชุมกันเป็นประจา คือ (๑) มีการประชุมวางแผนติดตามผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (๒) มีการประชุมติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของหน่วยงานองค์กรหรือ
คณะทางานอย่างต่อเนื่อง (๓) มีการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ได้สั่งการอย่าง
ต่อเนื่อง (๔) มีการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการประสานงานอย่างต่อเนื่อง (๕) มี
การประชุมเพื่อติดตามผลการปรับปรุงงานด้านการควบคุมอย่างต่อเนื่อง
๒) พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และทากิจที่พึงกระทา คือ (๑) มีการ
ประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์โดยสม่าเสมอ (๒) มีการประชุมจัดตั้งกลุ่ม
หน่วยงานหรือคณะทางานดาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงกันโดยสม่าเสมอ (๓) มีการ
ประชุมเพื่อสั่งการและกากับดูแลการบริหารอย่างพร้อมเพรียงกันโดยสม่าเสมอ (๔) มีการประชุม
เพื่อการบริหารด้านการประสานงานอย่างพร้อมเพรียงกันโดยสม่าเสมอ
(๕)
มีการประชุม
บริหารงานด้านการควบคุมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยสม่าเสมอ เป็นต้น
๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิม คือ (๑) มีการวางแผนปรับปรุงการ
บริหารงานโดยไม่ขัดต่อหลักการเดิม (๒) มีการปรับการจัดหน่วยงานหรือองค์กรโดยไม่ขัดต่อ
หลักการเดิม (๓) มีการปรับปรุงระบบการสั่งการโดยไม่ขัดต่อหลักการเดิม (๔) มีการปรับปรุงระบบ
การประสานงานโดยไม่ขัดต่อระเบียบและหลักการเดิม (๕) มีการปรับปรุงระบบการบริหารด้านการ
ควบคุมโดยไม่ขัดต่อหลักการเดิม
๔) เคารพผู้ใหญ่และฟังความเห็นผู้อาวุโสกว่า คือ (๑) มีการปรับการจัดหน่วยงาน
หรือองค์กรเป็นตามระเบียบคาสั่งและรับฟังความเห็นผู้อาวุโสกว่า (๒) มีการวางแผนปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบคาสั่งและรับฟังความเห็นผู้อาวุโสกว่า (๓) มีการสั่งการเป็นไปตามระเบียบคาสั่ง
และรับฟังความเห็นผู้อาวุโสกว่า (๔) มีการประสานงานเป็นไปตามระเบียบคาสั่งและรับฟังความเห็น
ผู้อาวุโสกว่า (๕) มีการบริหารด้านการควบคุมเป็นไปตามระเบียบคาสั่งและรับฟังความเห็นผู้อาวุโสกว่า
๕) ให้สตรีเด็กและผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ด้วยดีโดยไม่ถูกข่มเหง คือ (๑) มีการวาง
แผนการปฏิบัติงานโดยให้ความสาคัญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและคานึงถึง สวัสดิภาพของลูกจ้าง และ
พนักงานราชการ (๒) มีการปรับการจัดองค์กรโดยให้ความสาคัญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและคานึงถึง
สวัสดิภาพของลูกจ้าง และพนักงานราชการ (๓) มีการสั่งการโดยให้ความสาคัญแก่ผู้ใต้บังคับ บัญชา
และคานึงถึงสวัสดิภาพของ ลูกจ้างและพนักงานราชการ (๔) มีการประสานงานโดยให้ความสาคัญ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและคานึงถึงสวัสดิภาพของลูกจ้างและพนักงานราชการ (๕) มีการบริหารด้าน
การควบคุมโดยให้ความสาคัญแก่ผู้ใต้บังคับ บัญชาและคานึงถึง สวัสดิภาพของ ลูกจ้างและพนักงาน
ราชการ เป็นต้น
๖) คานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ คือ (๑) มีการวางแผนการ
บริหารงานโดยคานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม (๒) มีการบริหารหน่วยงาน
หรือองค์กรโดยคานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม (๓) มีการสั่งการโดย
คานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม (๔) มีการประสานงานโดยคานึงถึงเกียรติ
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ศักดิ์ศรีและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม (๕) มีการบริหารด้านการควบคุมโดยคานึงถึงเกียรติ
ศักดิ์ศรีและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๗) ให้การอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม คือ (๑) มีการวางแผนบริหารงาน
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและส่งเสริมระบบคุณธรรม (๒) มีการจัดหน่วยงานหรือองค์กรโดย
คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและส่งเสริมระบบคุณธรรม (๓) มีการสั่งการปฏิบัติงานโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและส่งเสริมระบบคุณธรรม (๔) มีการประสานงานโดยคานึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมและส่งเสริมระบบคุณธรรม (๕) มีการควบคุมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและส่งเสริม
ระบบคุณธรรม เป็นต้น
บรรณานุกรม
(๑) หนังสือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๙.
ชาญชัย อาจินสมาจาร, ทฤษฎีการบริหารตามแนวคิดของปราชญ์ตะวันตก Theories of
Administration, กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๕๑.
ประเวศ วะสี, การพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร : กองทุน
ส่งเสริมงานทางวัฒนธรรม ส านักงานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม, ๒๕๔๖.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒,
กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมสาหรับนักบริหาร, กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๓๔.
(๒) วิทยานิพนธ์
เจริญศรี พันปี, “ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมคุณธรรมและการบริหารงานของผู้บ ริหาร
โรงเรียน สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ”, วิทยานิพนธ์ครุศาสต
รมหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี ,
๒๕๔๖.
ปราการ บุตรโยจันโท, “คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
บุคลากรในสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๘.
พิทยาภรณ์ เรืองฤทธิ์, “ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษากับการสร้างความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูการ
เรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นและชุ ม ชน”, วิ ท ยานิ พ นธ์ ค รุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
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สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา, บั ณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงราย,
๒๕๔๗.
ธีเรก วิทยายุทธ, “ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตในเขตพื้นที่สานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๖
ที่มีต่อการบริหารงานหลังการปฏิรูประบบราชการของกรมสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๔๕”,
วิ ท ยานิ พ นธ์ รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช าการบริ ห ารและพั ฒ นา
ประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ๒๕๕๐.
สุวิน สุขสมกิจ, “พุทธปรัชญากับการสร้างเสริมภาวะผู้นา : กรณีศึกษากานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัด
กาญจนบุ รี ”, วิ ท ยานิ พ นธ์ รั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ,
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๓.
จิรวัฒน์ สุวรรณสนธิ์, “การบริหารงานปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษาสั งกัดส านักงานการประถมศึกษาจั งหวัดเลย”, วิทยานิพนธ์ ค รุ ศ าสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,
๒๕๔๘.
สุกิจ อิ่นแก้ว, “สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา : กรณีศึกษาอาเภอปัว จังหวัดน่าน”,
วิทยานิพนธ์ครุศาสตร มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์, ๒๕๕๐.
ถนัด เดชทรัพย์, “การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลไทยชนะศึก อาเภอ ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัยตามหลักธรรมาภิบาล”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,
สาขาวิ ช าการบริ ห ารและพัฒ นาประชาคมเมือ งและชนบท, มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
อุตรดิตถ์, ๒๕๕๑.
พระปลัดคาภา สิมบิดา, “การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
ตามความคิ ด เห็ น ของครู โ รงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกสามั ญ ศึ ก ษาในกลุ่ ม ๗”,
วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ๒๕๕๒.
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พุทธวิธีการบาบัดรักษาโรคทางใจ

Buddhist Approach to Disease Burring With Mental Treatment
พระมหาภาณุวิชญ์ ปญฺญาปโชโต
บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่อง พุทธวิธีการบาบัดรักษาโรคทางใจ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑)
เพื่อศึกษาพุทธวิธีการบาบัดรักษาโรคที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่
ใช้บาบัดรักษาโรคทางใจ ๓) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้พุทธวิธีการบาบัดรักษาโรคทางใจที่ปรากฏใน
สังคมไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นงานศึกษาวิจัยภาคเอกสารเป็นหลัก ซึ่งได้ทาการศึกษา้้อมลล ๒ ส่วน
ประกอบด้ ว ยการศึ ก ษา้้ อ มล ล ชั้ น ปฐมภล มิ (Primary Source) และศึ ก ษา้้ อ มล ล ้ั้ น ทุ ติ ย ภล มิ
(Secondary Source) โดยศึกษา้้อมลลจากเอกสาร งานวิจัย และตาราวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยว้้อง
และนามาวิเคราะห์สรุป้้อมลลในเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย พบว่า
การใช้สมุนไพร ที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก หมวดเภสัช้ันธกะ ซึ่งได้กล่าวถึงสมุนไพรชนิด
ต่าง ๆ พร้อมทั้งสรรพคุณในการรักษาโรคไว้เป็นอย่างดี การใช้พลานุภาพ เป็นวิธีการรักษาโดย
อาศัยพุทธานุภาพ้องพระพุทธเจ้า ในการรักษาผล้ป่วยให้หายจากโรคต่าง ๆ และการใช้ธรรมโอสถ
เป็นการบาบัดรักษาโรคโดยการใช้หลักธรรมะ หลักการปฏิบัติ เพื่อให้ผล้ป่วยนั้นเกิดความแช่มชื่น
จิตใจ เบิกบานใจ และมีกาลังในการต่อสล้กับโรคร้ายต่าง ๆ ได้
หลักพุทธธรรมที่ถลกนามาใช้ในการบาบัดรักษาโรคทางใจนั้น ส่วนใหญ่เป็นหลักธรรมที่
สาคัญในทางพระพุทธศาสนาที่นาไปใช้เพื่อ ละคลายจากความยึดมั่นถือมั่นและนาไปสล่การบรรลุ
มรรค ผล นิพพาน โดยเฉพาะหมวดธรรมที่รล้จักกันดี ได้แก่ โพธิปัก้ิยธรรม ๓๗ สัญญา ๑๐ ไตร
ลักษณ์ พระรัตนตรัย อนัตตา และ หลักธรรม เป็นต้น
การประยุกต์ใช้พุทธวิธีการบ าบัดรักษาโรคทางใจได้ถลกน ามาใช้โดยพระสงฆ์ไทย เช่น
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) หลวงพ่อพุทธทาสภิกุ้ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺ
โม) ซึ่งพระเถระทั้งสามรลปที่ยกมานี้ล้วนเป็นแบบอย่างที่ดีในการนาหลักพุทธวิธีการบาบัดรักษาโรค
ทางใจมาประยุกต์ใช้กับคนป่วยในสังคมไทยปัจจุบัน และยังได้ประยุกต์หลักพุทธวิธีการบาบัดรั กษา
เ้้ากับการแพทย์สมัยใหม่ได้เป็นอย่างดีโดยยึดหลัก ๓ ประการ ดังนี้
๑. ยึดหลักพระธรรมวินัย เป็นวิธีการรักษาตามที่ปรากฏในพระธรรมวินัย ด้วยการใช้
สมุนไพรโบราณประยุกต์ใช้กับการแพทย์สมัยใหม่ในการรักษา
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๒. ยึดหลักเกณฑ์้องธรรมชาติ เป็นวิธีการบาบัดรักษาด้วยวิธีการไม่ฝืนกฎธรรมชาติ เช่น
เมื่อรล้ว่าโรคนั้นรักษาไม่หายก็จะไม่ฝืนรักษา แต่จะปล่อยให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติโดยมองว่าความ
ตายใคร ๆ ก็หนีไม่พ้นล้วนต้องเจอกันทุกคน
๓. การยึดหลักธรรม หรือธรรมโอสถ เป็นวิธีการรักษาด้วยการนาหลักธรรมะมาใช้ในการ
บาบัดรักษาเยียวยาผล้ป่วย เช่ น โพชฌงค์ ๗ สัญญา ๑๐ หลักความไม่ประมาท หลัก้องการปฏิบัติ
และการให้ผล้ป่วยมีสติ เพื่อให้ผล้ป่วยเกิดกาลังใจต่อสล้กับโรคภัยต่าง ๆ และเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับผล้ป่วยอีกด้วย
คาสาคัญ: พุทธวิธี, การบาบัดรักษาโรคทางใจ
ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study Buddhist approach to
mental disease treatment appeared in Buddhist scriptures, 2) to study BuddhaDhamma principles for the mental disease treatment, and 3) to study application of
the Buddhist approach to the mental treatment appeared in Thai society. This
research applied the documentary research by studying the primary data and the
secondary data on the literary works, texts and related researches for analysis of data.
From the analytical study of the Buddhist approach to the disease treatment
appeared in the Buddhist scriptures, it was found the Lord Buddha used the Buddhist
approach to the disease treatment by the various ways according to the patient’s
conditions as follow:
1. Using the herbs appeared in Medicine section of Vinayapitaka mentioned
the various herbs and their properties in the disease treatment.
2. Using the power was the approach to the treatment by the Power of the
Buddha in treating the patients from the various diseases.
3. Using the Dhamma medicines was the disease treatment with the Dhamma
and practice principles to make the patients happy, delighted and have the power to
fight with the diseases.
the results found that the Buddha-Dhamma principles for the mental
disease treatment was almost the important Dhamma principles in Buddhism to
relieve from the adherence and lead to the achievement of Magga, Phala and Nibbana,
especially Dhamma section: the thirty-eight Bodhipakkhiya-dhammas, the ten Sannas,
Tilakkhana, Phraratanattaya, Anatta and the Dhamma principles etc.
the results found that the application of the Buddhist approach to the
mental disease treatment was applied by Thai Sangha such as Luang Phor Buddhathat
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Pikku, Phra Bahmagunabhorn (P. A.Payutto) and Phra Thamsinghaburachan (Charan
Thitthammo). These monks were the good prototype of applying the Buddhist
approach to the mental disease treatment with the patients in the Thai society and
applied Buddhist approach to the disease treatment with the modern medicine well
by holding three principles:
1. Holding the Dhammavinaya principles was the approach to the treatment
appeared in Dhammavinaya with the application of the ancient herbs and the modern
medicine for the treatment.
2. Holding the rules of nature was the approach to the treatment with the
natural rules. If the diseases cannot treat, don’t try to treat. It was the natural rule that
everybody cannot escape from the death.
3. Holding the Dhamma principles or the Dhamma medicine was the
approach to the treatment with the Dhamma principles such as the seven Bojjhanagas,
the ten Sannas, the principle of carefulness, the principle of practice and making the
patients regain the consciousness to fight with the diseases and also prepare for the
patients.
Keywords: Buddhist Approach, Disease Burring With Mental Treatment

๑. บทนา

ความเจ็ บ ป่ว ย ในทางพระพุทธศาสนามองว่าเป็น ปั ญหาส าคัญอย่างหนึ่ง้องมนุ ษย์
เช่ น เดี ย วกั บ ปั ญ หาในเรื่ อ งความเกิ ด ความแก่ และความตาย เพราะความเจ็ บ ป่ ว ยก็ เ ป็ น
กระบวนการทางธรรมชาติอย่างหนึ่ง้องทุกชีวิต ที่ต้องดาเนินไปตามกฎ้องธรรมชาติ ใครๆ ก็ไม่
อาจปฏิเสธได้ แม้แต่พระพุทธเจ้าผล้สิ้น กิเลสแล้ว พระองค์ก็ทรงเจ็บป่วยทางกายและดับ้ันธปริ
นิพพานเช่นกัน ดังพุทธภาษิตที่ตรัสถึงหลักสัจธรรมนี้ว่า “เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น
ความแก่ไปได้ เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดา
ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้”๑ หลักสัจธรรมที่ทรงตรัสแสดงนี้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเรียงลาดับ
แน่ น อนเช่ น นั้ น เสมอไป สิ่ งใดจะเกิ ด ก่อ นหรือ หลั งไม่ มี ใครรล้ ล่ ว งหน้า ได้ ความเจ็ บป่ ว ย ก็
เช่นเดียวกันไม่มีใครรล้ล่วงหน้าได้เลยว่าจะป่วยเมื่อใดและป่วยด้วยโรคอะไร
บุคคลใดเมื่อมีความเจ็บป่วยเกิด้ึ้นแล้ว ย่อมต้องแสวงหาวิธีการรักษาตามกระบวนการ
บาบัดที่แตกต่างกันไปในแต่ละสังคมนั้นๆ จะพึงมี เพื่อให้พ้นไปจากความทุก้์ทั้งปวง ที่เกิด้ึ้นจาก
ความเจ็บป่วยนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ชีวิตรอดจากความตาย ถึงกระนั้นการบาบัดรักษาโรค
นั้นบางครั้งก็หาย บางครั้งก็ไม่หาย สุดแล้วแต่สาเหตุ้องโรคนั้นๆ และวิธีการรักษา โรคที่รักษาไม่
๑

องฺ. ปญจก. (บาลี) ๒๒/๕๗/๘๑, (ไทย) ๒๒/๔๗/๙๙-๑๐๐.
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หายทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า โรคกรรม แม้จะรักษาอย่างไร ใช้ความพยายามมากเพียงใดก็ไม่
หาย้าด จนกว่าจะสิ้นกระแส้องกรรมนั้น
จากสภาพปัญหา้องความเจ็บป่วย ที่บุคคลไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และไม่อาจรล้ได้ว่า ความ
เจ็บป่วยจะเกิด้ึ้นเมื่อใด เจ็บป่วยด้วยโรคอะไร อีกทั้งการรักษาโรคทางการแพทย์แนวต่างๆ ใน
บางครั้งก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ทุกโรค นับว่าเป็นปัญหาที่ สร้างความทุก้์กายทุก้์ใจให้กับ
มนุ ษ ย์ ทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย จนถึ ง ยุ ค การแพทย์ ส มั ย ใหม่ ที่ เ ชื่ อ กั น ว่ า มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า
และทั น สมั ย ที่ สุ ด แล้ ว ก็ ต าม ปั ญ หาต่ า งๆ เหล่ า นี้ ก็ ยั ง ไม่ มี ใ ครสามารถหาวิ ธี ก ารเอาชนะได้
และพระพุทธศาสนามีวิธีที่จะจัดการและเอาชนะปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร และด้วยวิธีการหลาย
อย่าง เช่นไร
พุท ธวิ ธี ก ารบ าบั ด รั ก ษาโรคเป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น ที่ ทุ ก คนจะต้อ งท าการศึ ก ษาและเรี ย นรล้
เพื่อที่จะดลแลสุ้ภาพ้องตนเองและดลแลผล้อื่น โรคคือสิ่งที่ทาให้เราเกิดความทุก้์ทางกายและทุก้์
ทางใจ โรคภัยสามารถเกิ ดได้กับทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก คนหนุ่มสาว หรือคนแก่ ดังนั้น
การเรียนรล้ในพุทธวิธีการบาบัดรักษาโรคจึงเป็นสิ่งที่จาเป็น เมื่อครั้งพุทธกาลที่ผ่านมา พระพุทธเจ้า
ผล้เป็นยอดแห่งมนุษย์ พระองค์ผล้ทรงค้นพบวิธีการแห่งความหลุดพ้น คือการพ้นจากทุก้์ทั้งมวล ได้
ทรงสั่งสอนวิธีการออกจากทุก้์ทั้งหลายเหล่านั้น ทุก้์เกิดได้ทั้ง ๒ ทาง คือทุก้์ทางกาย และ
ทุก้์ทางใจ พระองค์ได้แนะนาให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติอย่างไรเพื่อออกจากทุก้์นั้น โรคก็เป็นทุก้์
อีกอย่างหนึ่ง พระพุทธ ได้ทรงแนะนา วิธีการบาบัดและรักษาโรคไว้ว่าอย่างไร ในอดีตไม่มีเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย แต่ก็สามารถรักษาโรคให้หายได้
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา ผล้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิธีการ้องพระพุทธเจ้าในการ
แก้ปัญหาความเจ็บป่วยทางใจ ที่มีผลมาจากความป่วยทางกาย และแนวทางการนาพุทธวิธี มา
ประยุกต์ใช้บาบัดรักษาโรคทางใจ โดยมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาถึงหลัก พุทธธรรมและพุทธวิธี้อง
พระพุทธเจ้าในกรณีต่างๆ ที่ทรงนามาใช้ในการบาบัดรักษาโรคทางใจ นับตั้งแต่หลักธรรมทั่วไปที่
เกี่ยวเนื่องกับโรคทางใจ พุทธวิธีดลแลรักษาและเสริมสร้างสุ้ภาพจิตใจ ตลอดถึงการประยุกต์พุทธ
วิธีการบาบัดรักษาโรคทางใจที่นามาใช้ในสังคมไทยต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาพุทธวิธีการบาบัดรักษาโรคที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
๒.๒ เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่ใช้บาบัดรักษาโรคทางใจ
๒.๓ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้พุทธวิธีการบาบัดรักษาโรคทางใจที่ปรากฏในสังคมไทย

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยผล้วิจัยได้
ดาเนินการดังนี้
๓.๑ ศึกษา้้อมลลจากเอกสารชั้นปฐมภลมิ คือ พระไตรปิฎกและอรรถกถา
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๓.๒ ศึกษา้้อมลลจากเอกสารชั้นทุติยภลมิที่เกี่ยว้้องกับพุทธวิธีการบาบัดรักษาโรคทางใจ
ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาและในสังคมไทย
๓.๓ วิเคราะห์หลักธรรมสาหรับบาบัดรักษาโรคทางใจจากพระไตรปิฎก
๓.๔ นา้้อมลลมารวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์
๓.๕ สรุปผลการศึกษา เรียบเรียงและนาเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบลรณ์

๔. ผลการวิจัย

จากการศึกษาพุทธวิธีในการบาบัดรักษาโรคที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาตามแบบ
ทั่วไป พบว่า พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการบาบัดรักษาโรคไว้ ดังนี้
๑. พระพุทธเจ้ าแม้จะทรงมีพุทธานุญาตให้ มีรลปแบบการรักษาโรคต่างๆ ไว้ให้ห ลาย
รลปแบบวิธีก็ตาม แต่ก็พบว่าพระพุทธเจ้าทรงมีการจากัด้อบเ้ตด้านการรักษาโรค้องหมล่ภิกษุสงฆ์
ไว้ด้วย เช่น ทรงห้ามการผ่าตัดริดสีดวงทวาร ห้ามฉันยาที่เจือด้วยน้าเมาเจือเกิน้นาด ห้ามการ
ใช้อุป กรณ์ป รุยาและอุป กรณ์เก็บ ยาที่ป ระดับ ตกแต่งสวยงาม เป็น ต้น การที่ พระพุทธเจ้ าทรงมี
บัญญัติต่างๆ ดังกล่าว้้างต้นนี้ ผล้วิจัยเ้้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะทรงคานึงถึงความเหมาะสมกับสมณ
เพศเป็นสาคัญ ซึ่งมีอย่างน้อย ๒ ประการ คือ การที่ต้องดารงตนเป็นแบบอย่าง้องการใช้ชีวิตที่
เรียบง่ายให้กับคฤหัสถ์ได้นาไปถือปฏิบัติตาม และการถือสันโดษในปัจจัย ๔ ได้แก่ จีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และยารักษาโรค เป็นต้น
๒. การที่ทรงห้ามมิให้ภิกษุผ่าตัดริดสีดวงทวารนั้น ผล้วิจัยเ้้าใจว่าน่าจะทรงพิจารณา
เห็นแล้วว่าเป็นการไม่สมควรที่ต้องไปรบกวนคฤหัสถ์ให้เกินความจาเป็น เพราะเหตุว่าโรคริดสีดวง
นั้นสามารถป้องกันได้ หากภิกษุได้ปฏิบัติตามคาแนะนา้องพระองค์ที่ให้ไว้ต่างๆ เช่น การ้ับถ่าย
ห้ามภิกษุเบ่งแรง โดยจะต้องรล้จักฝึกการ้ับถ่ายให้เป็นประจาทุกวัน การฉันอาหาร ภิกษุจะต้อง
รล้จักเลือกและพิจารณาอาหารที่ย่อยและ้ับถ่ายได้ง่าย เป็นต้น หากปฏิบัติตามได้ดังกล่าวนี้แล้วก็จะ
ป้องกันการเกิดโรคริดสีดวงทวารได้ เป็นต้น
๓. การใช้ยาสมุนไพร ตามที่พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตให้นั้น สังเกตเห็นได้ประการ
หนึ่งว่า ล้วนแต่เป็นยาตามแบบพื้นบ้านที่คนในสังคมยุคนั้นจะพึงมี และใช้กันอยล่แล้ว ซึ่งทาให้
พระภิกษุสงฆ์สามารถหาใช้ได้ง่ายและสะดวก วิ ธีนี้จึงนับว่าเป็นทางเลือกที่ทรงนามาใช้ได้อย่าง
สอดคล้องกับเพศสมณผล้ดารงอยล่ด้วยความสันโดษเป็นอย่างยิ่ง
๔. การใช้เภสัชสมุนไพร ตามที่ระบุไว้ในพระวินัยปิฎก หมวดเภสัช้ันธกะนั้นพบว่ามี
การจัดและเรียบเรียงหมวดหมล่้องใช้สมุนไพรต่างๆ ไว้ค่อน้้างดี แต่ส่วนใหญ่จะพบว่าไม่ได้มีการ
ระบุถึงเครื่องประกอบยา กรรมวิธีในการปรุง รวมถึงถึงวิธีการใช้ยาอย่างชัดเจนมากนัก ในบาง
แห่งจะระบุแต่เพียงสรรพคุณที่ใช้รักษาโรคไว้เท่านั้น ซึ่งผล้วิจัยได้ตั้ง้้อสังเกตไว้ประการหนึ่งคือ
พระพุทธเจ้าแม้จะทรงมีความรล้เรื่องการใช้ยาสมุนไพรเป็นอย่ างดียิ่งก็ตาม แต่พระองค์ก็ไม่ได้เป็นผล้
แนะนาหรือบอกตัวยาที่ใช้รักษาโรคไว้ทั้งหมด ดังจะพบว่าในบางครั้งเมื่อภิกษุอาพาธและเ้้าไป
กราบทลลว่าเคยฉันยาชนิดนั้นแล้วหาย เมื่อทรงวินิจฉัยแล้วว่าเหมาะสม พระองค์ก็จะตรัสอนุญาต
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ให้นาไปใช้ได้ จึงไม่ได้ระบุกรรมวิธีต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนมากนัก หรืออีกนัยหนึ่งอาจเป็นเพราะพระ
อรรถกถาจารย์ในยุคนั้นหรือยุคต่อๆ มาไม่ได้นารายละเอียดต่างๆ มาลงไว้ในพระคัมภีร์ทั้งหมดก็
เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามในอรรถกถา ยังได้มีการอธิบายรายละเอียดต่างๆ ในการใช้ยาสาหรับภิกษุ
สงฆ์ไว้ให้อย่างละเอียดเพื่อเพิ่มความชัดเจนยิ่ง้ึ้นในหลายๆ กรณีอีกด้วย เช่นเรื่องภิกษุไ้้กินเนื้อสด
และดื่มเลือดสด เป็นต้น
๕. การรักษาโรคด้วยพลานุภาพ นับว่าเป็นวิธีการรักษาโรคอีกแบบหนึ่งที่ได้อาศัยพุทธา
นุภาพ้องพระพุทธเจ้าที่มีอยล่อย่างมหาศาลและแผ่้ยายมาให้กับผล้ป่วยให้หายจากโรคได้ และ
พบว่าเป็ น วิธีการรั กษาโรคที่พระพุทธเจ้ าทรงน ามาใช้ และปรากฏว่ามี การระบุ ไว้ในพระคัมภี ร์
พระไตรปิฎกเพียงแห่งเดียวเท่านั้น การใช้พลานุภาพรักษาโรคให้หายได้นั้นผล้วิจัยเชื่อว่าสามารถทา
ให้โรคหายได้จริง โดยมีเหตุผลในการสนับสนุน ๒ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง พระพุทธเจ้ าทรง
เป็นผล้ที่บาเพ็ญบารมีต่างๆ มาแล้วอย่างครบถ้วนบริบลรณ์ ดังนั้นพระองค์ย่อมจะต้องทรงมีพลานุ
ภาพมากและสามารแผ่พลานุภาพนั้นออกไปสล่ผล้ป่วยได้ ประการที่สอง อุบาสิกาหรือผล้ป่วยนั้นเป็น
บุ ค คลผล้ เ ลื่ อ มใสศรั ท ธาในพระรั ต นตรั ย อย่ า งมั่ น คง ดั ง จะเห็ น ว่ า นางได้ รั บ การย กย่ อ งจาก
พระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศในการบารุงภิกษุอาพาธ ดังนั้นพลังแห่งพุทธานุภาพและศรัทธาอันตั้งมั่นที่
ผนวกเ้้ามาด้วยกันนี้ ย่อมจะสามารถรักษาโรคให้หายได้จริง
๖. หลักในการบาบัดรักษาโรคตามพุทธวิธีที่กล่าวไว้้้างต้นนี้ จะพบเห็นได้ประการหนึ่ง
ว่า พระพุทธเจ้าทรงมุ่งเน้นหรือให้ความสาคัญในองค์ประกอบที่ใช้ในการรักษาโรคไว้อย่างน้อยๆ มี
อยล่ ๔ ประการ คือ ยา แพทย์ ผล้ป่วย และสิ่งแวดล้อมผล้ป่วย โดยองค์ประกอบทั้ง ๔ ประการนี้
จะต้องมีการดาเนินไปพร้อมๆ กันด้วยความสอดประสานและเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างดีด้วย จึง
จะสามารถทาการรักษาโรคให้หายได้เร็ว้ึ้น
จากการศึกษาหลักพุทธธรรมที่ใช้บาบัดรักษาโรคทางใจ ผล้วิจัยได้ค้นพบหลักพุทธรรมที่
ประยุกต์ใช้ในการบาบัดรักษาโรคทางใจ ดังต่อไปนี้
๑. หลักธรรมที่นามาใช้ในการบาบัดรักษาโรคนั้น ส่วนใหญ่พบว่าล้วนแต่เป็นหลักธรรม
สาคัญที่ทางพระพุทธศาสนานาไปใช้เพื่อความละคลายจากความยึดมั่นถือมั่นและนาไปสล่การบรรลุ
มรรค ผล นิพพาน ทั้งสิ้น ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า “ ธรรมที่เราแสดงล้วนมีความมุ่งหมายเพื่อคลาย
ความกาหนัด” โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดธรรมที่รล้จักกันดี ได้แก่ธรรมโอสถหมวดใหญ่ๆ ที่มีชื่อว่า
โพธิปัก้ิยธรรม ๓๗ สัญญา๑๐ ไตรลักษณ์ พระรัตนตรัย อนัตตา และ หลักธรรม เป็นต้น
๒. ธรรมโอสถที่พระพุทธเจ้าทรงนาไปใช้ในการบาบัดรักษาโรคนั้น จะสังเกตเห็นได้ว่า
ทรงนาไปใช้เฉพาะในกรณีที่เจ็บป่วยหนักเท่านั้น ส่วนกรณีที่มีการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ จะทรงให้
การรักษาด้วยวิธีตามแบบทั่วๆ ไป
๓. บุคคลที่ใช้ธรรมโอสถในการบาบัดรักษาโรคพบว่า ปรากฏอยล่เฉพาะในหมล่ผล้เป็น
อริ ย บุ ค คล ๔ ประเภท (พระอรหั น ต์ พระอนาคามี พระสกทาคามี พระโสดาบั น ) ทั้ ง สิ้ น
โดยสังเกตเห็นได้ว่าต้องเป็นผล้ป่วยประเภทที่ร่างกายมีสภาพไม่เกิ นวิสัย หรือเกินเหตุปัจจัยที่พอจะ
รักษาได้ด้วย (ไม่ใช่ผล้ป่วยมรณวิถี)

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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๔. ธรรมโอสถที่พระพุทธเจ้าทรงนาไปให้กับผล้ป่วยหนักใกล้ตายที่ไม่อาจให้การเยียวยา
รักษาใดๆ ได้อีกแล้วนั้น (ผล้ป่วยมรณวิถี) พบว่าการใช้ธรรมโอสถจะสามารถนาไปใช้รักษาเยียวยา
ทางด้านจิตใจแทน ดั งจะพบว่าในยามที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมภิกษุไ้้ที่ป่วยหนักใกล้ตาย เมื่อ
พระองค์ ท รงพิ จ ารณาเห็ น แล้ ว ว่า ไม่ อาจให้ ก ารรั กษาเยีย วยาทางกายให้ กลั บ ฟื้ นคื น มาได้ แ ล้ ว
พระองค์จะหันมาให้การรักษาเยียวยาทางด้านจิตใจแทน เพราะทรงถือหลักการว่า “ ใจสาคัญ
ที่สุด” ใจสามารถพัฒนาไปสล่การบรรลุพระนิพพานได้ แม้ว่าร่างกายจะไม่เอื้ออานวยก็ตาม ดังนั้น
ธรรมโอสถที่พระพุทธเจ้าทรงนามาใช้ในผล้ป่วยมรณวิถีมากที่สุดได้แก่หลักธรรมในเรื่อง้อง ้ันธ์ ๕
อายะตนะ ๑๒ วิญญาณ ๖ เวทนา ๖ เป็นต้น มาให้ได้พิจารณาเพื่อให้เห็นแจ้งในความเป็นอนิจจัง
ทุก้ัง อนัตตา ทั้งนี้ทรงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลนั้นได้เ้้าใจถึงแก่นแท้แห่งชีวิตว่าเป็นอย่างไร จะ
ได้เกิดความเ้้าใจในกระบวนการ้องชีวิต และสามารถวางจิตใจใน้ณะได้รับความเจ็บป่วยและ
ความตายที่ใกล้ถึงวาระสุดท้ายนี้ได้อย่างถลกต้อง โดยไม่ต้องเป็นทุก้์ทุรนทุรายกระเสือกกระสนดิ้ น
รนหนีความทุก้์จากความเจ็บป่วย โดยเฉพาะในความตายที่กาลังจะคืบคานมาในอีกไม่ช้าได้อย่างดี
จนสามารถเผชิญหน้าต่อความตายได้อย่างดีที่สุด จนกระทั่งบางรายสามารถบรรลุธรรมได้ทันพร้อม
กับการสิ้นชีวิต ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นชีวิต “ สมสีสี ” นับว่าเป็นประโยชน์ที่สลงสุด้อง
ชีวิตในวาระสุดท้าย
ธรรมโอสถจะช่วยทาให้ผล้ป่วยที่ได้ฟังธรรมนั้น มีจิตใจน้อมระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย บุญ
กุศล ตลอดจนคุณงามความดีต่างๆ ที่ได้เคยกระทาไว้ก่อน มาเป็นหลักยึดจิตใจอันจะส่งผลให้
ภาวะจิตใจมีความเบิกบานผ่องใส และมีสติไม่หลงตาย เพื่อ้ณะที่อาสันนกรรม คือ กรรม้ณะตาย
ที่เป็นกรรมฝ่ายดี จะสามารถนาพาไปสล่สุคติได้ ดังพุทธภาษิตที่ตรัสแสดงว่า “ เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง
สุคติเป็นอันหวังได้ ”และพุทธภาษิตที่ตรัสแสดงไว้ตรงกัน้้ามว่า “ เมื่อจิตเศร้าหมอง ทุคติเป็นอัน
หวังได้ ”
กรณีที่ใช้กับผล้อยล่ใกล้ธรรมะและป่วยหนักใกล้ตายพบว่า ในระหว่างการฟังธรรมได้น้อม
จิตพิจารณาตามธรรมนั้นไปด้วย ครั้นได้ฟังธรรมจบลงแล้ว และยังไม่สามารถบรรลุธรรมได้ทัน แต่
สามารถทาจิตใจให้สงบลงได้และจิตสามารถละคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้เพียงบางอย่าง ดังนั้น
ผลที่ได้จากการใช้ธรรมโอสถนั้นก็จะทาให้ได้ผลรองลงมา คือ จะช่วยทาให้จิตใจผล้ป่วยได้ระลึกถึง
พระรัตนตรัย บุญกุศล ตลอดถึงคุณงามความดีที่ได้ทาไว้ดีแล้วหลังจากตายแล้วก็จะได้ไปเกิดใน
สวรรค์ห รือพรหมโลก ดังเช่น กรณี้อง อนาถบิณฑิกเศรษฐี และธนัญชานิพราหมณ์ เป็นต้น
สาหรับกรณีนี้แม้จะไม่ใช่เป้าหมายสลงสุดนางพระพุทธศาสนาก็ตาม แต่ก็ยังนับว่าเป็นวิธีที่ดีในระดับ
ต้นๆ ได้ระดับหนึ่ง สาหรับบุคคลทั่วๆ ไปที่ยังไม่อาจหลุดพ้นได้ทั้งหมด
ส าหรั บ กรณี ที่ ใ ช้ กั บ ผล้ ป่ ว ยหนั ก ที่ เ ป็ น ปุ ถุ ช นที่ ไ ม่ เ คยศึ ก ษาธรรมและไม่ เ คยผ่ า นการ
ฝึกอบรมตนในเรื่องศีล สมาธิและปัญญาตามแนวแห่งพระพุท ธศาสนามาก่อนเลย การนาธรรม
โอสถมาสวดสาธยายให้ผล้ป่วยกรณีนี้จะได้ผลจริงหรือไม่นั้น ้้อนี้ท่านพุทธทาสภิกุ้ได้กล่าววิเคราะห์
เกี่ยวกับการใช้ธรรมะในลักษณะนี้ไว้ว่า น่าจะไม่เกิดผลใดๆ ที่จะรักษาโรคได้จริง นอกจากจะเป็นได้
แค่เพียงพิธีรีตรอง เป็น้อง้ลัง้องศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อถือที่ทาสืบต่อกันมาเท่านั้นเอง อย่าง
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มากก็จ ะเป็น เพียงช่วยให้ คนป่ ว ยนั้ น สบายใจ้ึ้นมาได้บ้างเล็ กน้อย แต่ว่าจะไม่อาจรักษาโรคให้
หาย้าดได้ และตามหลักฐานในพระไตรปิฎกเท่าที่ศึกษามาก็ไม่พบว่าการกล่าวถึงกรณีนี้ไว้เช่นกัน
ส่วนการประยุกต์ใช้หลักพุทธวิธีในการบาบัดรักษาโรคทางใจที่ปรากฏในสังคมไทย ผล้วิจัย
ได้ศึกษาจากกรณีตัวอย่าง้อง พระพรมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ท่านพุทธทาสภิกุ้ และพระธรรม
สิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) ซึ่งท่านเหล่านี้ ได้ประยุกต์ใช้หลักพุทธวิธีในการบาบัดรักษาโรคทาง
ใจ ดังนี้
ประเด็นการประยุกต์พุทธวิธีรักษาโรคของพระสงฆ์ไทย
๑.ท่านได้ยึดถือตามหลัก “พระธรรมวินัย” ที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่มีการ
บัญญัติไว้ในพระธรรมวินัยมาใช้เป็นแนวทางการรักษาและพยาบาล ดังจะพบว่าในบางโอกาสท่าน
ได้ทาการรักษาโรคตามแบบพุทธกาลด้วยการใช้ยาสมุนไพร บางโอกาสท่านทาการักษาโรคตาม
แบบแพทย์สมัยใหม่โดยท่านได้ยึดหลักตามความเหมาะสมไว้ด้วย เช่น การไม่ยอมให้ มีการใช้
เครื่องช่วยหายใจในการรักษาพยาบาลท่าน เป็นต้น
๒.ท่านได้ยึดถือเอาหลักเกณฑ์้อง “กฎธรรมชาติ” มาใช้ ดังจะเห็นว่าเมื่อถึงคราวที่
ท่านได้รล้ชัดด้วยตนเองว่าไม่สามารถรักษาโรคให้หายได้แล้ว ท่านก็จะไม่ไปฝืนกฎธรรมชาติ (ความ
ตาย) ด้วยการไม่หอบสัง้ารหนีความตาย ซึ่งกรณีนี้ก็จะเห็นได้จากการที่ท่านได้ปฏิเสธการไป
รักษาตัวที่โรงพยาบาล เป็นต้น
๓. การถือเอาหลักธรรมส าคัญๆ มาใช้ ได้แก่ หลั กธรรมที่ว่าด้วย โพชฌงค์ ๗ และ
สัญญา ๑๐ มาเป็นโอสถรักษาโรค ความไม่ประมาท มาใช้ในการเตรียมความพร้อมต่างๆ สาหรับ
ต้อนรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิด้ึ้นไว้ล่วงหน้า การมีสติ มาใช้ในยามปัจฉิมอาพาธ ดังจะเห็นได้ก่อน
การมีสติครั้งสุดท้ายท่านได้สวดบทพระนิพพานสลตรทั้งนี้เพื่อให้จิตท่านมีอารมณ์อยล่ กับพระนิพพาน
และมีสติไม่หลงตายได้ และหลักธรรมที่ท่านได้ใช้ในยามเจ็บป่วยทุกครั้งคือธรรมพุทธภาษิตที่ว่า
“้โณ โว มา อุปจฺจคา” มาใช้เป็นโอกาสในการศึกษาธรรมในเรื่องความเจ็บ ความตาย และความ
ทุก้์ให้ชัดเจนยิ่ง้ึ้น ดังที่ท่านได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่า ไม่สบายทุกทีก็ฉลาดทุกทีเหมือนกัน
ประเด็นการประยุกต์พุทธวิธีบาบัดโรคทางใจในสังคมไทย
การนาหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาช่วยบาบัดโรคทางใจ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทาให้
ผล้ป่วยมีอาการดี้ึ้น ผล้ป่วยส่วนใหญ่มีส่วน้องอาการป่วย ที่เกิดจากสาเหตุมาจากโรคทางใจ หลัก
พุทธธรรมในพระพุทธศาสนาก็ได้มุ่งสอนให้คนรล้จักวิธีการดับทุก้์ โดยเฉพาะความทุก้์ที่เกิดทางใจ
อันทาให้มนุษย์เกิดมีโรคภัยไ้้เจ็บตามมาภายหลัง
วิธีการประยุกต์รักษาโรคทางใจตามหลักพระพุทธศาสนามี ๓ ประการคือ (๑) การใช้โยนิโส
มนสิการ คือการพิจารณาหาเหตุผล คุณค่าประโยชน์และโทษ ในเรื่องนั้นๆ พร้อมกับการรล้จักแก้ไ้
ปัญหา และการรล้ จั กดาเนินชีวิตให้ถลกต้อง วิธีนี้เหมาะส าหรับผล้ ป่วยมีอาการไม่รุนแรง ซึ่งสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ (๒) การใช้สมาธิบาบัด เช่น อานาปานสติ พุทธานุสติ การเจริญเมตตา เมื่อสงบ
ระงับนิวรณ์กิเลส จนทาให้เกิด ปิติสุ้ และความผ่อนคลาย (๓) การคบหา กัลยาณมิตร เช่น พ่อ แม่
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ครล พระสงฆ์ จิตแพทย์ คนดี หรือคนใดคนหนึ่ง ที่สามารถให้คาแนะนาและคาปรึกษาได้ การประยุกต์
หลักธรรมนี้สรุปกรณีใช้กับผล้ป่วยที่อยล่ใกล้ธรรมะและอยล่ห่างไกลธรรมะ ดังนี้
ก. การประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยที่อยู่ใกล้ธรรมะ
การน าพระธรรมโอสถมาประยุกต์ใช้ กับผล้ ป่ว ยที่ อยล่ใกล้ ธ รรมะ ดัง ที่ได้ยกมากล่ าวไว้
้้างต้นนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้
๑. หลักธรรมที่นามาใช้ในการบาบัดรักษาโรคนั้น ส่วนใหญ่พบว่าล้วนแต่เป็นหลักธรรม
สาคัญที่ทางพระพุทธศาสนานาไปใช้เพื่อความละคลายจากความยึดมั่นถือมั่นและนาไปสล่การบรรลุ
มรรค ผล นิพพาน ทั้งสิ้น ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า ธรรมที่เราแสดงล้วนมีความมุ่งหมายเพื่อคลาย
ความกาหนัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดธรรมที่รล้จักกันดี ได้แก่ธรรมโอสถหมวดใหญ่ๆ ที่มีชื่อว่า
โพธิปัก้ิยธรรม ๓๗ สัญญา ๑๐ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท อนัตตา และ โพชฌงค์ ๗ เป็นต้น
๒. ธรรมโอสถที่พระพุทธเจ้าทรงนาไปใช้ในการบาบัดรักษาโรคนั้น จะสังเกตเห็นได้ว่า
ทรงนาไปใช้เฉพาะในกรณีที่เจ็บป่วยหนักเท่านั้น ส่วนกรณีที่มีการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ จะทรงให้
การรักษาด้วยวิธีตามแบบทั่วๆ ไป
๓. บุคคลที่ใช้ธรรมโอสถในการบาบัดรักษาโรคพบว่า ปรากฏอยล่เฉพาะในหมล่ผล้เป็น
อริ ย บุ ค คล ๔ ประเภท (พระอรหั น ต์ พระอนาคามี พระสกทาคามี พระโสดาบั น ) ทั้ ง สิ้ น
โดยสังเกตเห็นได้ว่าต้องเป็นผล้ป่วยประเภทที่ร่างกายมีสภาพไม่เกินวิสัย หรือเกินเหตุปัจจัยที่พอจะ
รักษาได้ด้วย (ไม่ใช่ผล้ป่วยมรณวิถี)
๔. ธรรมโอสถที่พระพุทธเจ้าทรงนาไปให้กับผล้ป่วยหนักใกล้ตายที่ไม่อาจให้การเยียวยา
รักษาใดๆ ได้อีกแล้วนั้น (ผล้ป่วยมรณวิถี) พบว่าการใช้ธรรมโอสถจะสามารถนาไปใช้รักษาเยียวยา
ทางด้านจิตใจแทน ดังจะพบว่าในยามที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมภิกษุไ้้ที่ป่วยหนักใกล้ตาย เมื่อ
พระองค์ ท รงพิ จ ารณาเห็ น แล้ ว ว่า ไม่ อาจให้ ก ารรั กษาเยีย วยาทางกายให้ กลั บ ฟื้ นคื น มาได้ แ ล้ ว
พระองค์จะหันมาให้การรักษาเยียวยาทางด้านจิตใจแทน เพราะทรงถือหลักการว่า ใจสาคัญที่สุด
ใจสามารถพัฒนาไปสล่การบรรลุพระนิพพานได้ แม้ว่าร่างกายจะไม่เอื้ออานวยก็ตาม
ข. การประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลธรรมะ
สาหรั บ กรณีที่ใช้กับ ผล้ ป่ ว ยหนักที่เป็นปุถุช น ที่ไม่ เคยศึกษาธรรมและไม่เคยผ่ านการ
ฝึกอบรมตนในเรื่องศีล สมาธิและปัญญาตามแนวแห่งพระพุทธศาสนามาก่อนเลย การนาธรรม
โอสถมาสวดสาธยายให้ผล้ป่วยกรณีนี้จะได้ผลจริงหรือไม่นั้น ้้อนี้ท่านพุทธทาสภิกุ้ได้กล่าววิเคราะห์
เกี่ยวกับการใช้ธรรมะในลักษณะนี้ไว้ว่า น่าจะไม่เกิดผลใดๆ ที่จะรักษาโรคได้จริง นอกจากจะเป็นได้
แค่เพียงพิธีรีตรอง เป็น้อง้ลัง้องศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อถือที่ทาสืบต่อกันมาเท่านั้นเอง อย่างมาก
ก็จะเป็นเพียงช่วยให้คนป่วยนั้นสบายใจ้ึ้นมาได้บ้างเล็กน้อย แต่ว่าจะไม่อาจรักษาโรคให้หาย้าดได้
และตามหลักฐานในพระไตรปิฎกเท่าที่ศึกษามาก็ไม่พบว่าการกล่าวถึงกรณีนี้ไว้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม การใช้ธรรมโอสถในผล้ป่วยมรณวิถี ที่หันมาพึ่งธรรมโอสถเป็นทางเลือก
สุดท้าย ด้วยหวังว่าจะรักษาโรคให้หายได้นั้น แม้จะเป็นความหวังที่ลิบหรี่ก็ตาม ผล้วิจัยเห็นว่าอย่าง
น้อยก็เป็นทางเลือกสุดท้ายที่ดีที่สุดกว่าวิธีการใดๆ เพราะหากถือตามหลักอีกวิธีหนึ่งที่ท่านพุทธทาส
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ภิกุ้แนะนาไว้เป็นแบบลัดสั้นที่เรียกว่า “ ตกกระไดพลอยโจน” คือ เมื่อร่างกายไม่อาจอยล่ต่อไปได้
จิตหรือเจ้า้องบ้านก็ควรพลอยกระโจนตามไปดีกว่าด้วยการใช้ปัญญาที่เด็ด้าดครั้งสุดท้ายว่า จะ
ปิดฉากชีวิตด้วยการปลงใจ ปล่อยวาง และหยุดความอยากทุกชนิดให้ได้ก่อนตาย ก็ชื่อว่าเป็นผล้ดับไม่
เหลือ และสามารถบรรลุธรรมพร้อมกับการสิ้นชีวิตได้ ดังที่เรียกว่า“ ชีวิตสมสีสี ” ซึ่งวิธีนี้นับว่าเป็น
นาทีทองช่วงสุดท้าย้องชีวิต และถือว่าเป็นการตายที่ดีที่สุดในทางพระพุทธศาสนาด้วย
ดังนั้น ผล้วิจัยจึง้อเสนอแนะวิธีการนาเอาธรรมโอสถ ให้กับผล้ป่วยในรายที่ไม่รล้หรือไม่ได้
ศึกษาธรรมะสาหรับเตรียมตัวในยามเจ็บป่วยไว้เลย ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตาม
ทางที่ดีควรทาการศึกษาและสั่งสมการปฏิบัติธรรมไว้เพื่อเป็นการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าแต่ เนิ่นๆ เพื่อ
จะได้นาไปใช้ได้ทันการณ์ เพราะไม่แน่ว่าจะเกิดเจ็บป่วย้ึ้นมาเมื่อใด ดังนั้นการฝึกซ้อมไว้ให้เกิด
ความชานาญย่อมจะเป็นการดีที่สุดตามหลักแห่งความไม่ประมาท
จึงสรุปได้ว่า “ พระธรรมโอสถ” นับว่ามีความสาคัญยิ่งต่อการนามาเยียวยารักษาโรค
ต่างๆ ทั้งโรคทางกายและโรคทางใจพร้อมๆ กันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมโอสถ้องพระพุทธเจ้าที่
มีอยล่หลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีบุคคลแต่ละคนสามารถเลือกนาไปใช้ได้ตามความเหมาะสมกับจริต
้องตนๆ ในอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมๆ กัน โดยจะต้องมีการนาไปปฏิบัติอย่างเ้้าใจ
และถลกต้องตามพุทธวิธี จึงจะได้รับผลการรักษาที่เป็นเลิศ คือ รักษาสรรพโรคให้หายได้อย่างสิ้นเชิง
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จาลอง ดิษยวณิช. “พุทธศาสนา และจิตเวชศาสตร์”, วารสารจิตแพทย์แห่งประเทศ, ๒๕๔๑.
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บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการลดความขัดแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา

The Role of Monks In The Promotion of Reducing Conflict
In Buddhism

พระอธิการสุนทร อาภาธโร

บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่องบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการลดความขัดแย้งตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพื่อศึกษาความหมายของความขัดแย้งและการ
บริหารความขัดแย้ง ๒) เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย้งจากคัมภีร์พระพุทธศาสนา และ ๓)
เพื่อศึกษาบทบาทและวิธีการของพระสงฆ์ในการส่งเสริมลดความแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยศึกษาค้นคว้าทางเอกสารค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลมา
จากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และรวบรวมข้อมูลมาจากเอกสารที่
เป็นตาราวารสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อนาหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมลดความขัดแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า
๑. ความหมายของความขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้งความหมายของความขัดแย้ง
หมายถึง การไม่ทาตามฝ่าฝืน ขืนไว้ และ “แย้ง” หมายถึง ไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกัน ต้านไว้ ทานไว้
เพราะความขัดแย้งเป็นความรู้สึกนึกคิด หรือการกระทาที่ขัดกันทั้งภายในตนเอง ระหว่างบุคคล
และระหว่างกลุ่ม ซึ่งมีผลทาให้เกิดการแข่งขัน หรือการทาลายกัน ส่วนความหมายของความขัดแย้ง
ในทัศนะพระพุทธศาสนา จะไม่พบคาในภาษาบาลีที่แปลว่า “ความขัดแย้ง”โดยตรง แต่จะมีคาอื่น
ในภาษาบาลีที่มีความหมายในลักษณะที่เป็นความขัดแย้งหรือบ่งบอกถึงความขัดแย้ง ซึ่งสามารถที่
จะจัดกรอบเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าด้วยความหมายของความขัดแย้ง ในมิติของพระพุทธศาสนาได้ ๒
ประเด็นหลักๆ คือความขัดแย้งในแง่ของธรรม และในแง่ของวินัย
๒. วิธีการจัดการความขัดแย้งจากคัมภีร์พระพุทธศาสนา กรณีทั่วๆ ไปนั้นเราสามารถที่
จะดาเนินการได้ดังต่อไปนี้ คือ (๑) กรณีความขัดแย้งในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารจะต้องแก้
ด้วยการสร้างโอกาสและให้การศึกษาอย่างถูกวิธี ทราบข้อมูลรอบด้านของปัญหาที่เกิดขึ้น(๒) กรณี
ความขัดแย้งเนื่องจากการใช้อานาจช่วงชิง การแก้ไขปัญหาประเภทนี้มักจะใช้กรณีการส่งฑูตไปเพื่อ
เจรจา หรือจะต้องอาศัยภาวะผู้นาของผู้นาไปเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (๓) ความขัดแย้งใน
ด้านการตีความ เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากการตีความเรื่องใดเรื่องหนึ่งแตกต่างกัน เช่น กรณีการ
ตีความเรื่องพระวินัยของพระธรรมธรกับพระวินัยธร แห่งเมืองโกสัมพี ซึ่งในเรื่องดังกล่าวเป็นแค่
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กรณีเล็กคือเรื่องการราดน้ าชาระห้องน้าก็ได้กลายมาเป็นปัญหาเนื่องจากพระธรรมธรและพระ
วินัยธรตีความเรื่องนั้นแตกต่างกัน เป็นต้น
๓. บทบาทและวิ ธี ก ารของพระสงฆ์ ใ นการส่ ง เสริ ม ลดความแย้ ง ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา พระสงฆ์มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ๒ ประการ คือ บทบาทหรือหน้าที่ต่อตนเอง และ
บทบาทหรือหน้าที่ต่อผู้อื่น พระสงฆ์จึงมีบทบาทและวิธีการของพระสงฆ์ในส่งเสริมลดความขัดแย้ง
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ใช้บทบาทตามภาวะที่มีอยู่เข้าไปมีส่วนร่วมการดาเนินกิจกรรมกับ
พระสงฆ์และประชาชน ตามภารกิจของพระสงฆ์ใน ๖ ด้านได้แก่ ด้านการปกครอง การศาสน
ศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูป การ การสาธารณสงเคราะห์ โดย
สื่อกลางระหว่างศาสนจักรและอาณาจักร เพื่อการดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนั้นใช้วิธีการส่งเสริมลดความขัดแย้งโดยทาหน้าที่สั่งสอนประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักผาสุก
วิหารธรรม มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนธรรม เพื่อดาเนินชีวิตในสังคมอย่าง
มีเกียรติและความสุขตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ย่อมก่อให้เกิดความสุขแก่ประชาชนนานัปการ ปัญหา
ต่างๆก็ลดน้อยลงไปเพราะอาศัยกาลังของพระสงฆ์
คาสาคัญ: บทบาท, การส่งเสริมการลดความขัดแย้ง, พระพุทธศาสนา
ABSTRACT
The objectives of this study were: 1) to study the meaning of the conflict
and the conflict management, 2) to study the ways for the conflict management in
Buddhism, and 3) to study the role and the way of the monks on the promotion of
reducing the conflict in Buddhism. This research applied the documentary research
with collecting data from Tipitaka in Thai of Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, academic textbooks, related documents and researches.
Results of the Research
1. The conflict and the conflict management mean the infringement,
disobedience and disagreement because the conflict is the feeling, emotion or
argumentative action in self, between the people, and between the groups. It made the
competition or the defilement. In Buddhism, the conflict was not found in Pali. However,
the other word had the similar meaning of the conflict. The meaning of the conflict had
two items in Buddhism: the conflict in Dhamma and the conflict in Vinaya.
2. The ways for the conflict management in Buddhism were: 1) for the
conflict in the information, it should give the opportunity and the education
appropriately, 2) For the conflict in the usurpation, it should send the ambassadors
to discuss or depend on the leadership of the leaders to be the information or fact
giver, and 3) For the conflict in the interpretation, it was the conflict that happened
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the interpretation of something differently such as the interpretation of Vinaya of
Phradhammathorn and Phravinayathorn in Kosumphee. The problem happened
from showering in the bathroom.
3. The role and the way of the monks on the promotion of reducing the
conflict in Buddhism had two kinds: the role to the self and the role to the others.
The monks had the roles and the ways on reducing the conflict in Buddhism, apply
the role in the participation of doing the activities with the monks and the people
according to six duties: the government, religious studies, the supporting
education, the propagation, the public construction, and the public support by the
media between the religious authority and the government authority to do the
activities in one way. Moreover, it should teach the people in the performance
according to Phasukaviharadhamma (saraniyadhamma): Mettakayakamma (to be
amiable in deed), Mettavacikamma (to be amiable in word), and Mettamanokamma
(to be amiable in thought) to live happily in the society since the past to the
present. It made the happiness to the people, and the problems decreased
because of the power of the monks.
Keywords: Role, Promotion of Reducing Conflict, Buddhism

๑. บทนา

พระพุทธศาสนาเป็นกรอบแห่งความประพฤติปฏิบัติมาช้านานรูปแบบของการดาเนิน
ชีวิตส่วนใหญ่จึงอยู่ในกรอบของศาสนา คนไทยก็ยึดถือตามอย่างบรรพบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
ศาสนามีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก เป็นพลังสาคัญอย่างยิ่ง มีอิทธิพลต่อการ
ดาเนินชีวิตอย่างแท้จริง เป็นระบบความเชื่อและความศรัทธาอย่างหนึ่ง ดุจประทีปให้แสงสว่างใน
การด าเนิ น ชี วิ ต ของพวกเขาหลายยุ ค สมั ย ที่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทยทรงใช้ ห ลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการบริหารปกครองบ้านเมือง บางครั้งทรงบัญญัติออกมาในรูปแบบ
ของกฎหมาย บางครั้งทรงพระนิพนธ์ออกมาในรูปแบบของวรรณกรรม เช่น “ไตรภูมิพระร่วง พระ
ราชนิพนธ์ของพญาลิไท”๑
ความขัดแย้งนับได้ว่าเป็นสถานการณ์ปกติของการอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความ
ขัดแย้งในเรื่องอานาจ ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้งในเรื่องสถานะ
ทางสังคม และความขัดแย้งในเรื่องที่เป็นนามธรรม เช่น การคิด การพูด และการกระทา แต่เมื่อ
๑

พระมหาสุชาติ สุชาโต (สมมาตร), “การศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมและวิธีการใช้หลักธรรมทาง
พระพุ ท ธศาสนาที่ ป รากฏในลิ ลิ ต ตะเลงพ่ า ย”, วิ ท ยานิ พ นธ์ พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘).
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สถานการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้น และมนุษย์ไม่สามารถที่จะแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที
ความขัดแย้งที่ก่อตัวขึ้น ก็จะขยายวงกว้างเป็นการทะเลาะวิวาทกันในระดับที่รุ นแรงมากยิ่งขึ้น
บทสรุปของความขัดแย้งก็จะกลายเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นหน่วยย่อยของสังคมที่ไม่ขึ้นตรงต่อกลุ่ม
ใหญ่ทั้งในแง่ของความคิดและการปฏิบัติ ส่งผลกระทบเสียหายต่อสันติสุขของสังคม
สังคมเป็นการรวมตัวของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป มีการติดต่อซึ่งกันและกันเพื่ อทา
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ในขณะเดียวกันมนุษย์ในสังคมก็อาศัยบรรทัดฐาน หรือกฎหมาย ระเบียบ
ประเพณี และสมมติสถานภาพพร้อมทั้งบทบาทที่เหมาะสมให้แก่บุคคลต่างๆ ในสังคมอย่างมี
ศักดิ์ศรี มีอภิสิทธิ์ และมีเกียรติ แต่ทว่าสังคมในโลกปัจจุบันเป็นสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นสังคมที่
เต็มไปด้วยความไร้ระเบียบ (Chaos) ตัวแปรสาคัญของสภาวะที่อยู่บนพื้นฐานของบุคคลที่มีความ
แตกต่าง และหลากหลายไปด้วยค่านิยม ทัศนคติ ภาษา ศาสนา ความต้องการผลประโยชน์
และกลุ่มชาติพันธุ์
ดังนั้น ด้วยความแตกต่างของบุคคลผนวกเข้ากับความพยายามที่ จะดารงและรักษาอัต
ลักษณ์ของตนเองเอาไว้ จึงเกิดความไม่สมดุลกัน ไม่เข้าใจกัน ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่พอใจซึ่ง
กันและกัน จนทาให้สัมพันธภาพสิ้นสุดลง และอาจลุกลามเกิดเป็นสถานการณ์ของความขัดแย้ง
ได้๒
ฉะนั้น แนวทางที่นักคิดและนักปฏิบัติการกลุ่มนี้พยายามที่จ ะนาสันติวิธีในความหมาย
“การไม่ใช้ความรุนแรง” (Non-violence) ซึ่งมีนัยการมุ่งเน้นถึงเหตุที่จะใช้ความพยายามอย่าง
มหาศาลที่จะเอาชนะความชั่วร้ายด้วยความดี สันติวิธีมิได้มีกล้ามเนื้ออันแข็งแกร่งและอาวุธที่ชั่วช้า
หากแต่อาศัย ความกล้ าหาญทางศีล ธรรม การควบคุมตนเอง ความกรุ ณา ความรั กในความ
ยุติธรรมเคารพความดีและมีสัจจะที่จะเข้าถึงกันได้ถ้าใช้วิธีการที่ถูกต้อง๓
พุทธจริยธรรมจึงเป็นหลักการหรือแนวทางในการดาเนินชีวิตที่ดี ประเสริฐ อันเป็น
วิธีการ หรือเครื่องมือในการสู่จุดมุ่งหมายอันเป็นประโยชน์สูงสุด เป็นอุดมคติของชีวิต ครอบคลุม
ถึงเกณฑ์ตัดสินว่า การกระทาใดดีหรือไม่ดี ควรหรือไม่ควร ด้วยเหตุนี้พุทธจริยธรรมจึงมีลักษณะที่
แตกต่างจากทรรศนะของปรัชญาในสานักอื่นๆ คือพุทธจริยธรรมไม่ได้เกิดจากโต้แย้งทางความคิด
(Argument) การนิยามความหมาย การคาดคะเน หรือการพิจารณาเทียบเคียง เหมือนปรัชญา
สานักอื่นๆ แต่พุทธจริยธรรมมีธรรมชาติของความเป็นจริง เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติแล้วสามารถเห็นได้
ด้วยตัวของตนเอง (สนฺทิฏฺฐิโก) ไม่ จากัดเวลา (อกาลิโก) ซึ่งเป็นผลของการตรัสรู้ธรรมอันยอด
เยี่ยมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า "อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ" ซึ่งแยกได้เป็น ๒ ส่วนคือ
๒

กษิรา เทียนส่องใจ (ทพญ.) “การศึกษาวิเคราะห์อภัยทานเพื่อจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ปัจจุบัน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๔๘).
๓
Aldos Huxley, An Encyclopedia of Pacifism ตีพิมพ์โดยสมบูรณ์ใน Robert Seeley,The
Hoonbook of Nonviolence, (Westport Conn : Lawrence Hill&Co., 1985), p.64.
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๑. สัจธรรมเป็นส่วนแสดงสภาวะหรือรูปลักษณะตัวจริง
๒. จริยธรรมเป็นส่วนแห่งข้อประพฤติปฏิบัติทั้งหมด
จากเหตุผลดังกล่าว พระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นศาสนาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลาช้า
นาน เป็นศาสนาแห่งสันติภาพ ซึ่งสังเกตได้จากวัฒนธรรมอันมาจากรากฐานทางพระพุทธศาสนาดี
งามของสังคมไทย มีการเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน สร้างความรัก ๔ ความสามัคคี ซึ่งดารงอยู่บนฐานของ
หลักการ ความเมตตาความกรุณา ความเสียสละ ความอดทน ชาวพุทธในสังคมไทยจะประยุกต์
นาหลักพุทธจริยธรรมมาใช้ในลักษณะอย่างไร หลักคาสอนของพระพุทธเจ้าด้วยหลักการใดบ้าง
อย่างไรจึงจะสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ จึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา โดย
มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารศึ ก ษาบทบาทของพระสงฆ์ ใ นการส่ ง เสริ ม การลดความขดแย้ ง ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาความหมายของความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง
๒.๒ เพื่อศึกษาวิธีการแก้ไขความขัดแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา
๒.๓ เพื่อศึกษาวิธีการและบทบาทพระสงฆ์ใ นการส่ งเสริ มการลดความขัด แย้ งตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

ในการวิจัยเรื่องบทบาทของพระสงฆ์ในการส่ งเสริ มการลดความขัดแย้งตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขต
การวิจัย โดยศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary source) คือพระไตรปิฎกและอรรถกถาที่
เกี่ยวข้อง เอกสารทุติยภูมิ (Secondary
source) คือ หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที
เกี่ยวข้องกับบทบาทของพระสงฆ์ และการลดความขัดแย้งตามแนวทางพระพุทะศาสนา

๔. ผลการวิจัย

จากการศึกษาเรื่องบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการลดความขัดแย้งตาแนวทาง
พระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพื่อศึกษาความหมายของความขัด แย้งและการ
บริหารความขัดแย้ง ๒) เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย้งจากคัมภีร์พระพุทธศาสนา และ ๓)
เพื่อศึกษาบทบาทและวิธีการของพระสงฆ์ในการส่งเสริมลดความแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าทางเอกสาร
ค้ น คว้ า และรวบรวมข้ อ มู ล มาจากพระไตรปิ ฎ กฉบั บ ภาษาไทย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ผู้วิจัยจะศึกษาโดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ
๔

อภิ. สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๐๖๕/๒๗๒-๒๗๓, อภิ. สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑๐๖๕/๒๕๑.
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗

(Primary Source) คือพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาค้นคว้า
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ผู้วิจัยจะศึกษาโดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ
(Secondary Source) ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลมาจากเอกสารที่เป็นตาราวารสาร บทความ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จากหนังสือพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์
ชุดคาวัด และรวบรวมข้อมูลเพื่อนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมลด
ความขัดแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า
๑. ความหมายของความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง
ความหมายของความขัดแย้งในทัศนะปัจจุบัน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คา
นิยามไว้ว่า คาว่า “ขัดแย้ง” ประกอบด้วยคาสองคา กล่าวคือ “ขัด” ซึ่งหมายถึง การไม่ทาตามฝ่า
ฝืน ขืนไว้ และ “แย้ง” หมายถึง ไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกัน ต้านไว้ ทานไว้ เพราะความขัดแย้งเป็น
ความรู้สึกนึกคิด หรือการกระทาที่ขัดกันทั้งภายในตนเอง ระหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่ม ซึ่งมีผล
ทาให้เกิดการแข่งขัน หรือการทาลายกัน
ความหมายของความขัดแย้งในทัศนะพระพุทธศาสนา จากการศึกษาในพระไตรปิฎก
อรรถกถา และคัมภีร์ต่าง ๆทางพระพุทธศาสนานั้น จะไม่พบคาในภาษาบาลีที่แปลว่า “ความ
ขัดแย้ง”โดยตรง แต่จะมีคาอื่นในภาษาบาลีที่มีความหมายในลักษณะที่เป็นความขัดแย้งหรือบ่งบอก
ถึงความขัดแย้ง ซึ่งสามารถที่จะจัดกรอบเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าด้วยความหมายของความขัดแย้ง ใน
มิติของพระพุทธศาสนาได้ ๒ ประเด็นหลัก ๆ กล่าวคือความขัดแย้งในแง่ของธรรม และในแง่ของ
วินัย
สาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์การสามารถแบ่งออกได้ ๖
ประเภท ตามระดับความขัดแย้งจากบุคคลถึงองค์การ ดังนี้
ประเภทที่ ๑. ความขัดแย้งภายในตัวบุคคล
ประเภทที่ ๒ ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
ประเภทที่ ๓ ความขัดแย้งภายในกลุ่ม
ประเภทที่ ๔ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประเภทที่ ๕ ความขัดแย้งในองค์การ
ประเภทที่ ๖ ความขัดแย้งระหว่างองค์การ
จากที่กล่าวมานี้เป็นการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่โปรงใส ไม่ทราบ
ถึงข้อมูลหรือไม่เข้าถึงข้อมูลจึงทาให้เกิดความขัดแย้ง
วิธี จัด การความขัดแย้ง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งในบาง
สถานการณ์ข้อตกลงอาจเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ได้รับการรับรู้ ไม่ถูกพูดถึง หรือไม่ตระหนักถึงซึ่งมีขั้นตอน
ในการจัดการความขัดแย้ง ๕ ขั้นซึ่ง จรูญรัตน์ จันทุมา และคณะได้กล่าวไว้ในหนังสือรายเรื่องความ
ขัดแย้ง เมื่อนามากล่าวโดยสรุป คือ ๑) การจัดการความขัดแย้งสิ่งแรกที่ผู้เกี่ยวข้องต้องกระทา คือ
การเปิ ด เผยความขั ด แย้ ง โดยความตระหนั ก ตนเอง ในบางครั้ ง ถ้ า เรารู้ สึ ก ว่ า ต้ อ งการรั ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ ๒) การเข้าใจสถานภาพของแต่ละฝ่ายจะทาให้ได้ข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่าย
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พึงพอใจและนาไปปฏิบัติได้ การแก้ไขความขัดแย้ง ต้องมีความเคารพและนับถือคนอื่น พยายาม
ศึกษาความขัดแย้งโดยพิจารณาอารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่แสดงออกมาเพราะอารมณ์ที่แสดงออกมา
เป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งของสาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้ง ๓) ทั้งสองฝ่ายจะต้องพยายามที่จะให้
ความชัดเจนหรือจะต้องระบุปัญหาร่วมกัน โดยที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งมีการฟังข้อมูล
ป้อนกลับและเตรียมการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีความจาเป็นการระบุปัญหาที่สร้างสรรค์จะต้องเน้นที่
เรื่องราวไม่เน้นที่ตัวบุคคล และความร่วมมือในการระบุความขัดแย้งให้ชัดเจน การระบุปัญหาความ
ขัดแย้งที่ชัดเจนจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือกันในการแก้ไข ๔) เมื่อมีการแก้ปัญหาโดยแก้ไข
ที่ตัวปัญหา และการแสวงหาคาตอบ คือกระบวนการในการรวบรวมคาตอบต่างๆ โดยการระดม
ความคิดจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนั้นในการให้คาตอบหรือทางเลือกต่างๆ ที่จะใช้แก้ไข
ความขัดแย้ง ซึ่งต้องระลึกเสมอว่าไม่ค วรมีคาตอบหรือทางเลือกน้อยเกินไป โดยระลึกอยู่เสมอว่า
คาตอบหรือทางเลือกที่ดีที่สุดคือคาตอบที่ตอบสนองความต้องการสูงสุดของทั้งสองฝ่าย และ ๕) ตก
ลงและนาทางเลือกที่ดีที่สุดไปใช้ หลังจากได้ข้อตกลงที่เป็นที่พึงพอใจแล้ว แต่ละฝ่ายจะนาไปปฏิบัติ
ในการปฏิบัติจะต้องมีการประเมินว่าเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ ถ้าจาเป็นในระหว่างการปฏิบัติอาจ
มีการปรับปรุงข้อตกลงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาจมีการเจรจากันใหม่เพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อตกลงให้
เกิดผลเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายและสามารถ ปฏิบัติได้โดยผลที่ได้ยึดหลัก ชนะ - ชนะ
๒. วิธีการแก้ไขความขัดแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ความหมายของความขัดแย้งในแง่ของธรรม สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ความหมายได้
หลายนัย ได้แก่ การบาดหมาง การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท การมุ่งร้ายกัน และการถกเถียง
กัน ซึ่ง ชุด ของความหมายที่ มีห ลายนั ย ดัง กล่ าวนั้น จั ดได้ว่ าเป็ นความขั ดแย้ ง ในมิ ติข อง
พระพุทธศาสนา และเมื่อนามาเทียบเคียงกับความหมายของความขัดแย้งทั่วไปแล้ว จะพบว่าความ
ขัดแย้งในความหมายของพระพุทธศาสนามีนัยที่กว้างขวางกว่ากัน เพราะว่ากรอบความขัดแย้งใน
พระพุทธศาสนานั้นกินความตั้งแต่ความขัดแย้งภายในและภายนอกในทุกๆ มิติ กินความในแง่ของ
ธรรมและวินัยดังจะได้กล่าวต่อไป และความขัดแย้งที่ปรากฏขึ้นในพระพุทธศาสนามีวิธีการจัดการ
ความขัดแย้ง คือ อธิกรณ์ แปลว่า ภารกิจที่พึงทาให้สงบให้เรียบร้อยเหมาะสม อธิกรณ์ คือ เป็น
ชื่อแห่งเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องทาให้ลุล่วงไป มี ๔ ประการ คือ ๑. วิวาทาธิกรณ์ คือวิวาท
ได้แก่การเถียงกันปรารภพระธรรมวินัยนี้ จะต้องได้รับชี้ขาดว่าถูกว่าผิด หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็น
การถกเถียงกันด้วยเรื่องพระธรรมวินัย ๒. อนุวาทาธิกรณ์ คือ ความโจทก์กล่าวหากันด้วยปรารภ
พระธรรมวินัยนี้จะต้องได้รับชี้ขาดว่าถูกว่าผิด หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นการถกเถียงกันด้วยเรื่อง
อาบัติ๓. อาปัตตาธิกรณ์ คือ กิริยาที่ต้องอาบัติหรือถูกปรับอาบัตินี้จะต้องทาคืน คือทาให้พ้น
โทษ หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นการถกเถียงกันด้วยเรื่องการปรับอาบัติและวิธีการออกหรือพ้นจาก
อาบัติ๔. กิจจาธิกรณ์ คือกิจธุระที่สงฆ์จะพึงสามัคคีร่วมกันทา เรียกว่า สังฆกรรม เช่นให้อุปสมบท
นี้จะต้องทาให้สาเร็จ
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จากการศึกษาวิธีการแก้ปัญหาในพระพุทธศาสนา พบว่า จากการศึกษากรอบแนวคิด
เรื่องกรรมและความขัดแย้งนั้นเราจะพบว่า ความขัดแย้งบางประการในทางพระพุทธศาสนาถือว่า
เป็นความขัดแย้งที่เกิดการกระทาที่ทั้งสองฝ่ายขาดข้อมูลซึ่งกันและกัน
สาหรับการจัดการความขัดแย้งภายนอกกรณีทั่วๆ ไปนั้นเราสามารถที่จะดาเนินการได้
ดังต่อไปนี้ คือ
(๑) กรณีความขัดแย้งในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารจะต้องแก้ด้วยการสร้างโอกาสและ
ให้การศึกษาอย่างถูกวิธี ทราบข้อมูลรอบด้านของปัญหาที่เกิดขึ้น
(๒) กรณีความขัดแย้งเนื่องจากการใช้อานาจช่วงชิง การแก้ไขปัญหาประเภทนี้มักจะใช้
กรณีการส่งฑูตไปเพื่อเจรจา หรือจะต้องอาศัยภาวะผู้นาของผู้นาไปเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เช่น กรณีของพระประยูรญาติที่ทาสงครามแย่งน้ากัน พระพุทธองค์จะต้องเสด็จไปโปรด ซึ่งกรณีนี้
ถือว่าพระพุทธองค์ทรงใช้ความเป็นผู้นาในการเข้าไปแก้ไขโดยทรงแสดงให้พระประยูรญาติเห็นว่า
การฆ่ากันเพราะเรื่องน้านั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่จนในที่สุดการทาสงครามก็ไม่เกิดขึ้น
(๓) ความขัดแย้งในด้านการตีความ เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากการตีความเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งแตกต่างกัน เช่น กรณีการตีความเรื่องพระวินัยของพระธรรมธรกับพระวินัยธร แห่งเมืองโกสัมพี
ซึ่งในเรื่องดังกล่าวเป็นแค่กรณีเล็กคือเรื่องการราดน้าชาระห้องน้าก็ได้กลายมาเป็นปัญหาเนื่องจาก
พระธรรมธรและพระวินัยธรตีความเรื่องนั้นแตกต่างกัน เป็นต้น
๓. บทบาทและวิธีการของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการลดความขัดแย้งตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา
บทบาทและวิ ธี ก ารของพระสงฆ์ ใ นการส่ ง เสริ ม ลดความขั ด แย้ ง ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาสรุปได้ดังต่อไปนี้
บทบาทเปนแบบแผนหรือพฤติกรรมหรือการกระทาของบุคคล ตามสิทธิ อานาจ และ
หน้าที่ ตามความรับผิดชอบของสถานภาพหรือฐานะของตาแหนงทางสังคมที่บุคคลนั้นดารงอยู่และ
บทบาทของพระสงฆ์บทบาทของพระสงฆ์มีหนาที่ที่จะต้องปฏิบัติ ๒ ประการคือ
๑) บทบาทหรือหน้าที่ต่อตนเอง
๒) บทบาทหรือหนาที่ต่อผู้อื่น
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองคไดทรงปรารภถึงธุระหรือกิจที่พึงกระทาของพระสงฆ ๒
ประการ คือ
๑ . คันถธุระ หมายถึงการศึกษาถึงหลักธรรมตางๆ ที่พระองคไดแสดงไวจนสามารถจาได
บอกกลาวและถายทอดไดเรียกวา บทบาทในการศึกษา
๒.วิปัสสนาธุระ หมายถึง การปฏิบัติ การพิจารณาถึงทุกขลักษณะอนิจจลักษณะ และ
อนัตตลักษณะ ดวยความพากเพียรพยายามจนกวาจะบรรลุถึงพระนิพพาน
ในปัจจุบัน พระสงฆ์จึงมีบทบาทหน้าที่ที่สาคัญที่จะต้องกระทาเรียกว่า “การคณะสงฆ์”
หมายถึง งานของคณะสงฆ์ สิ่งหรือเรื่องที่คณะสงฆ์ต้องทา สิ่งหรือเรื่องที่คณะสงฆ์ควรทาธุระของ
คณะสงฆ์ หน้าที่ของคณะสงฆ์ ตามพระราชบัญญั ติคณะสงฆ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มาตรา ๑๕ ตรี
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(๑) และ(๓) และข้อ ๕ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑ ) ว่าด้วยระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ กล่าวถึง การคณะสงฆ์หรือหน้าที่ของสงฆ์ที่ควรกระทาไว้ ๖ ประการดังต่อไปนี้
(๑) การรักษาความเรียบร้อยดีงาม (การปกครอง)
(๒) การศาสนศึกษา
(๓) การศึกษาสงเคราะห์
(๔) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การสาธารณสงเคราะห์
บทบาทและวิธีการของพระสงฆ์ในส่งเสริมลดความขัดแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา
นั้น สรุปได้ว่า พระสงฆ์ใช้บทบาทตามภาวะที่มีอยู่เข้าไปมีส่วนร่วมการดาเนินกิจกรรมกับพระสงฆ์
และประชาชน ตามภารกิจของพระสงฆ์ใน ๖ ด้านได้แก่ ด้านการปกครอง การศาสนศึกษา
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูป การ การสาธารณสงเคราะห์ โดยสื่อกลาง
ระหว่ า งศาสนจั ก รและอาณาจั ก ร เพื่ อ การด าเนิ น กิ จ กรรมให้ เ ป็ น ไปในทิ ศทางเดี ย วกั น
นอกจากนั้นใช้วิธีการส่งเสริมลดความขัดแย้งโดยทาหน้าที่สั่งสอนประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักผาสุก
วิหารธรรม มีเมตตากายกรรม เมตตาวจี กรรม เมตตามโนธรรม มีทิฏฐิ สามัญญตา มีสี ล
สามัญญตา และดารงตนอยู่ในความเป็นกลาง ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นธรรม ตั้งมั่นอยู่ใน
พรหมวิหารธรรม ไม่มีอคติ ประกอบด้วยสังคหวัตถุธรรม สามัคคีธรรม

บรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
(๑) หนังสือ:
พระเทวินทร์ เทวินฺโท. จริยธรรมศาสตร์จริยธรรมและคุณธรรม. กรุงเทพมหานคร : รุ่งแสงการ
พิมพ์ ๒๕๕๐.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). จริยธรรมสาหรับคนรุ่นใหม่. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธรรม,
๒๕๒๒.
วันชัย วัฒนศัพท์ (ศ.นพ.). ความขัดแย้ง: หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา. กรุงเทพมหานคร :
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๗.
อรุณ รักธรรม (ศ.). องค์การ: พฤติกรรมความขัดแย้ง. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๗.
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อรุณ รักธรรม. ความขัดแย้งในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเฉพาะระดับเขต. สานักวิจัยสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๘.
(๒) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย:
กษิรา เทียนส่องใจ (ทพญ.). “การศึกษาวิเคราะห์อภัยทานเพื่อจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ปัจจุบัน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. “ความรุนแรงกับมายาการแห่งเอกลักษณ์” สันติศึกษากับการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙.
พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิ ริธโร). “ภาวะผู้นาเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย”.
รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,
๒๕๕๓.
พระมหาสมเดช ศรี ล างั ด . “การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บแนวความคิ ด ทางการปกครองของ
พระพุทธศาสนาและของอริสโตเติล”. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชา
ศาสนาเปรียบเทียบ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔.
พระมหาสุชาติ สุชาโต (สมมาตร), “การศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมและวิธีการใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในลิลิตตะเลงพ่าย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). “รู ปแบบการจัดการความขัดแย้ งโดยพุทธสั นติวิธี :
ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน้าแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่ ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.
พระอธิการอานาจ เลขะวัฒนะ และคณะ. “บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสันติวิธีในชุมชน
: ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดกาแพงเพชร”. สาร
นิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง . มหาวิทยาลัย
นเรศวร. พ.ศ. ๒๕๕๕.
สุภารัตน์ รักษ์มณี. “บทบาทพระสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง : ศึกษากรณีชุมชนบ้านขุน อ.ฮอด
จ.เชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๔๕.
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การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

Using the Four Gharavasa - Dhammas as A Norm of Youth
Teaching Method to Have the Leadership in, Muang District
Nakhonsawan Province.

พระชาตรี สทฺธาธิโก

บทคัดย่อ
บทความวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ๑) เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ ห ลั ก ฆราวาสธรรม ๔ เป็ น
ปทั ส ถานในการสอนเยาวชน ให้ มี ภ าวะผู้ น า ในเขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครสวรรค์ ๒) เพื่ อ
เปรียบเทียบการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นา ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓) เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาตามการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน
ให้มีภาวะผู้นาที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โดยศึกษากับกลุ่มตัว อย่าง คือ ครูที่ทาหน้าที่สอนในสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ได้แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ เขต ๑ โดยเลือก
เฉพาะโรงเรียนในเขตอาเภอเมือง ๗ โรงเรียน จานวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๒๓๔ คน ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงส ารวจรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ ข้อมูลโดยหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดย
การทดสอบค่าที (t-test ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA ) เมื่อ
พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น จึ ง ท าการเปรี ย บเที ย บรายคู่ โ ดยมี ผ ลต่ า งนั ย ส าคั ญ น้ อ ยที่ สุ ด (Least
Significant Difference : LSD ) และสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ผลการวิจัยพบว่า การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มี
ภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๖๙) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มี
ภาวะผู้นา ในด้านจาคะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๓.๘๒) ส่วนในด้านทมะมีค่าเฉลี่ยต่าสุด (  =
๓.๖๐)
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถาน
ในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นาพบว่า การจาแนกตามเพศ, กลุ่มอายุ, วุฒิการศึกษา, อายุราชการ


หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
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, ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะ
ผู้นาไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้ง ๔
ข้อ
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะ
ผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การนาหลักฆราวาสธรรม ๔(หลักธรรมสาหรับ
คฤหัสถ์) มาใช้ในสถานศึกษา มีความเหมาะสม ทาให้นักเรียนมีความรู้เรื่องหลักธรรมที่ดีและรู้ว่า
อะไรควรทา อะไรไม่ควรทา และนามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค สภาพ
ครอบครัวเกิดความแตกแยก ครอบครัวไม่ใส่ใจดูแล สภาพครอบครัวเปลี่ยนบทบาทจากเดิม ความ
ไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของนักเรียนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง การตัดสินใจไม่ถูกยังขาด
ความรับผิดชอบ ขาดการเสียสละ อยากรู้อยากลอง สื่อโฆษณามีสิ่งยั่วยุให้เกิดการกระทาตามใจ
ตนเอง ตามกระแสสังคม ความสะดวกสบายทาให้เกิดความมักง่ายขาดความอดทน ตัวอย่างไม่ดีใน
สังคมมีมาก สื่อต่างๆถ่ายทอดตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม ข้อเสนอแนะแนวทางวิธีแก้ไข ผู้ปกครองผู้ใหญ่
คุณครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบต้องรู้จักเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนรู้จักคิดและทา
ในสิ่งที่ถูกต้อง สร้างความรักในโรงเรียนชี้แนะ และบอกหลักการดาเนินชีวิตให้ถูกต้อง ดูแลเอาใจใส่
ครอบครัว ดูแลเอาใจใส่บุตรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้ความรู้ความเข้าใจ กับเด็กเยาวชนว่า
ตนเองมีหน้าที่อะไร ควรปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมต่อไปในอนาคต.
คาสาคัญ: ฆราวาสธรรม ๔, การสอนเยาวชน, ภาวะผู้นา
ABSTRACT
This research had the following objectives: (1) To study the using the
four Gharavasa - Dhammas as A Norm of Youth Teaching Method to have the
leadership in Muang District, Nakhonsawan Province. (2) To compare the Using the
Four Gharavasa - Dhammas as A Norm of Youth Teaching Method to Have the
Leadership in, Muang District, Nakhonsawan Province. classified by personal factors.
(3) To Analyze the problems and obstacles in order to develop the ways of the
Four Gharavasa - Dhammas The sample of the study was the teachers who taught
in the schools under the office of the Secondary Educational Service Area 42. The
investigator was chosen the schools in Nakhonsawan Province, region 1 which
composed of 7 schools in Muang District, Nakhonsawan Province. The sample size
was 234 students. The method of the study was Survey Research. The
questionnaire was used as the research tool. The analysis of data have been done
by frequency, percentage, mean, t-test and One Way ANOVA, If they were statistical
significance, the investigator would use the multiple comparisons by the method
of (Least Significant Difference : LSD).

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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The results of this study were high as a whole (  = 3.69) in using the four
Gharavasa - Dhammas as A Norm of Youth Teaching Method to have the leadership
in Muang District, Nakhonsawan Province. Considering to each dimension it was
found that sajja has the highest mean (  = 3.82). In the other hand Tama has the
lowest mean (  = 3.60).
The investigator was compared the using the four Gharavasa – Dhammas,
classified by gender, age, level education, official period time. It was found that
there were no statistical significance at .05 level. The investigator ought to reject
the hypotheses.
The ways of using the four Gharavasa – Dhammas to train the youth in
Muang District, Nakhonsawan Province. were as follows :
1. to teach the students using the four Gharavasa – Dhammas daily life
2. The teacher and the administrators should explain the roles and duties
of the students. A lot of the students were not responsible for their duties. The
parents and the teachers had to sacrifice their own treasures to the poor. The
parents and the teachers should be the idols of their students.
Keywords: Four Gharavasa – Dhammas, Norm of Youth Teaching Method,
Leadership

๑. บทนา

พระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี เพราะคนดีย่อมเป็นที่ปรารถนาที่ต้องการ
ในที่ทุกหนทุกแห่งในทุกกิจการ และในทุกยุคทุกสมัย คนดีทาให้ครอบครัวเจริญ โรงเรียนเจริญ
ชุมชนเจริญ สังคมและประเทศชาติเจริญและมีความสุข คุณธรรมคือคุณสมบัติและสัญลักษณ์ของ
คนดี เป็นหลักถือปฏิบัติในการดาเนินชีวิตของสัตบุรุษคือ คนดีหรือคนในอุดมคตินั่นเอง ในสังคม
ชาวพุทธ คนมีคุณธรรมย่อมเป็นผู้ควรค่าแก่ความรัก เกียรติ ศักดิ์ศรีและการยกย่องสรรเสริญจาก
ผู้อื่น ดั้งนั้นการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้นาด้วยหลักคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงมีความสาคัญ
และจาเป็นต่อมนุษย์ตาม หลักฆราวาสธรรม ๔ ที่ว่า ๑.สัจจะ คือความจริงสิ่งประเสริฐเกิดชื่อเสียง
และศรัทธา ๒.ทมะ คือเกิดการข่มบ่มนิสัยจิตใจให้ปัญญา ๓.ขันติ คือความอดทนขยันหมั่นเพียร
ต่อหน้าที่ย่อมมีทรัพย์ ๔.จาคะ คือช่วยให้บริจาคมากบุญมีผูกมิตรไมตรีไว้ได้ ในการอบรมให้แก่เด็ก
และเยาวชน เพื่อหล่อหลอมให้เป็นเยาวชนที่ดี เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.
๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) กาหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศโดย ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
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พัฒนา และอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกัน”๑
การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาสติปัญญา อารมณ์ สังคมและทักษะชีวิตของ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีความสามารถที่จะประกอบอาชีพและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและด้วยความภาคภูมิใจ โดยเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะ
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง มัธยมต้น และ
มัธยมปลาย กับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นช่วงที่มีความสาคัญต่อการศึกษาในระดับสูงที่ต้องมีหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนายึดมั่นในการเรียน และการดารงชีวิตในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่แผ่กระจาย
แบบไร้พรมแดน ดังนั้นกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ตลอดมา เพื่อให้สถาบันการศึกษาในระดับนี้ได้นาหลักธรรม คือวิชาพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างแท้จริง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔๒
โดยให้จัดทาหลักสูตรแกนกลางของสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่ทุกโรงเรียนสามารถนาไปใช้
ร่วมกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๗
วรรคแรกที่กาหนดให้มีการจัดทา “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความ
เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ”
เนื่องจากสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนามุ่งทาให้ผู้เรียนมี “ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติ” จึงจาเป็นต้องทาหลักสูตรแกนกลางของสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาไว้ด้วย และเมื่อ
ได้หลั กสูตรแกนกลางของสาระการเรีย นรู้พระพุทธศาสนาแล้ว สถานศึกษาแต่ละแห่งก็สามารถ
นาไปใช้เป็นแกนกลางสาหรับเพิ่มเติมเนื้อหาด้านพระพุทธศาสนา“ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาใน
ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ”การนาแนวคิดเกี่ยวกับการนาหลักฆราวาสธรรม ๔ มาเป็นแนวทาง
ในการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับความตระหนักในความสาคัญและความร่วมมืออย่างจริงจังของครูใน
โรงเรียน ดังนั้น การจัดการศึกษาต้องดาเนินการพัฒนาครูภายในโรงเรียนให้พร้อมในด้านต่อไปนี้
๑) ส่งเสริมให้ครูศึกษาหลักธรรมคาสอนปรัชญาทางศาสนา โดยให้ความสนใจเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้ครบทั้ง ๓ ประการ
ได้แก่ มีความรู้ (ปริยัติ) การฝึกฝน (ปฏิบัติ) และการประเมินผลการปฏิบัติ หรือผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้(ปฏิเวธ)๓
๑

ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จากัด, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ.
๒๕๕๐ - ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สกายบุ๊กส์ จากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๒๐-๒๕.
๒
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔, พิมพ์ครั้งที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๖), หน้า คานา.
๓
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๓/๒๕๙.
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๓) ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ที่เน้นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม โดยการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นา
๔) ส่งเสริมให้ครูประเมินผลการสอนและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
๕) ส่งเสริมให้ครูที่ทาการสอนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและชุมชน
๖) ยกย่องชมเชยและให้ขวัญกาลังใจแก่ครูที่ประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดี
เนื่องจากสภาพปัญหาสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งยุคโลกาวิวัฒน์และยุค
เทคโนโลยี (IT) ทาให้เกิดปัญหามีผลกระทบกับเด็กและเยาวชนไทยจานวนมากถึงขั้นที่ต้องเร่งแก้ไข
เนื่องมาจากการศึกษาในยุคปัจจุบันโรงเรียนต่าง ๆได้หันมาเน้นให้พัฒนาการเรียนรู้ระบุเทคโนโลยี
หรือ (IT) ในด้านวัตถุกันมากจนลืมการพัฒนาด้านจิตใจและเป็นปัญหาให้กับนักเรียนหรือเยาวชน
ตามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งยังขาดคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม กันมากพอควรที่ต้องเร่งแก้ไข
เพื่อให้เกิดคุณภาพประสิทธิภาพและมีประสิ ทธิผลซึ่งในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมคาสอน
มากมายที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ และสร้างแรงจูงใจให้แก่เยาวชนประสบสุขและความสาเร็จโดย
จาแนกปัญหาเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑. ปัญหาจากความยากจนและด้อยโอกาสมีมาแต่กาเนิด หรือผล
มาจากครอบครัว จากบุคคลหรือสังคม ๒. ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น เรื่อง
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การดื่มเหล้า เบียร์ ของมึนเมาต่างๆเสพบุหรี่ ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท เล่น
การพนัน เที่ยวเตร่ ติดเกม อินเตอร์เน็ต เข้าถึงสื่อลามกอนาจารหรือที่แสดงความรุนแรงและขับรถ
เร็ว และการหนีโรงเรียน เป็นต้น
สรุปได้ว่า การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นา มี
ความจาเป็นมาก ดั้งคากลอนกล่าวไว้ว่า “ผู้นาดี ผู้ตามดี ต้องดีแน่ ผู้นาดี ผู้ตามแย่ พอแก้ไข ผู้ตาม
แย่ ผู้นาดี มีทางไป ผู้นาไม่ เอาไหน บรรลัยเลย” โดยมีสถานศึกษาในสังกัดความรับผิดชอบซึ่งแบ่ง
ออกเป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่ ๑ ถึง ๖ จานวน ๗ โรงเรียน รวม
จานวนครูผู้สอนทั้งหมด ๖๐๐ คน ผู้วิจัยมีความสนใจว่า ครูผู้ทาการสอนในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในเขตอาเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวคิดเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔
อย่างไร และศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็น
ปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นา ในระดับมัธยมศึกษา และนาเสนอแนวทางการพัฒนา
ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอเมืองฯ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยเฉพาะผู้นาของเยาวชนในโรงเรียน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ที่จะเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนหรือเยาวชนในอนาคตต่อไป ควรได้รับการปลูกฝังด้วยหลักธรรมฆราวาส
ธรรม ๔ ซึ่งเน้นความมีคุณธรรม ทั้งด้านความมีสัจจะ ความมีทมะ ความมีขันติ และมีจาคะ ให้
เกิดขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว ถ้ามีเยาวชนที่ไม่ดีก็จะเกิดความเสียหายต่อครอบครัว สถาบัน สังคม
และประเทศชาติเป็นลาดับไป การวิจัยครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านจิตใจ
แก่ผู้นาเยาวชนให้มี การพัฒนา คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ สาหรับไปใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ประเทศไทยต่อไป
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑. เพื่อศึกษาการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะ
ผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒. เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มี
ภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓. เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาตามการใช้หลักฆราวาสธรรม
๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นาที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสารวจรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) กับประชากร จานวนทั้งหมด ๖๐๐ คน กลุ่มตัวอย่าง จานวน ๒๓๔ คน ซึ่งได้จาก
การสุ่มแบบบังเอิญ(Accidental Sampling)และนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูล ที่ได้รวบรวมมา สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการ
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
way ANOVA ) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงทาการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีผลต่างนัยสาคัญ
น้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD ) และสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๔. ผลการวิจัย

การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สาคัญ ในการใช้หลักฆราวาสธรรม
๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยจะ
สรุปตามลาดับ ดังนี้
๔.๑ ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง จ านวน ๑๖๑ คน
คิดเป็ น ร้ อยละ ๖๘.๘
มีกลุ่ มอายุ ๔๕ ปี ขึ้นไป จานวน ๑๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จานวน ๑๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔ อายุราชการ มากกว่า ๑๕ ปี
๑๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗
๔.๒ ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการ
สอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา
ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็น ต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถาน
ในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
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มาก (  = ๓.๖๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านซึ่งสรุป
เป็นรายด้านดังนี้
๑) ด้านสัจจะ ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔
เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ด้านสัจจะ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๖๔) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน
๒) ด้านทมะ ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔
เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ด้านทมะ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๖๐) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับปาน
กลางได้แก่ ข้อที่ ๑. นักเรียนรู้จักฝึกการข่มใจ ไม่หวั่นไหว รู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ และระงับ
ความรู้สึก เมื่อมีคนอื่นมากล่าวหาว่าร้าย ส่วนข้อที่เหลืออื่นๆ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก
๓) ด้านขันติ ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔
เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ด้านขันติ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๗๐) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน
๔) ด้านจาคะ ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔
เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ด้านจาคะ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๘๒ ) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน
๔.๓ เปรี ยบเทียบความคิดเห็น ของบุค ลากรต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็น
ปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของครูผู้สอนต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็น
ปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการทดสอบ
สมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร ได้แก่ การจาแนกตามเพศ, กลุ่มอายุ, วุฒิ
การศึกษา, อายุราชการ, ตามสมมติฐาน ดังนี้
เพศ เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับเพศระหว่างครูผู้สอนจากการศึกษาการใช้หลักฆราวาส
ธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกันการใช้หลักฆราวาสธรรม ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
อายุ เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับอายุของครูผู้สอน จากการศึกษาการใช้หลักฆราวาสธรรม
๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕ เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่าครูผู้สอนที่มีอายุต่างกันใช้หลักฆราวาสธรรม ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
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วุฒิการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของครูผู้สอน จากการศึกษาการใช้
หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .
๐๕ เมื่อพิจารณาในแต่ล ะด้าน พบว่า ครูผู้ส อนที่มีวุฒิ การศึกษาต่างกัน ใช้หลั กฆราวาสธรรม ไม่
แตกต่างกันทุกด้าน
อายุราชการ เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับอายุราชการของครูผู้สอน จากการศึกษาการใช้
หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัย ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .
๐๕ เมื่อพิจ ารณาในแต่ล ะด้าน พบว่า ครูผู้ ส อนที่มีอายุราชการต่างกัน ใช้ห ลั กฆราวาสธรรม ไม่
แตกต่างกันทุกด้าน
โดยภาพรวมระดับ การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มี
ภาวะผู้นา ของครูสอนจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่าไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการ
วิจัยเมื่อมองในภาพรวม และแบ่งเป็นกลุ่มตามปัจจัยส่วนบุคคล คือ ด้านเพศ,ด้านอายุ,ด้านระดับ
การศึกษา,ด้านอายุราชการ, ก็พบว่าไม่แตกต่างกันตามนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฎิเสธสมมติ
ฐานที่ตั้งไว้
๔.๔ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใ ช้หลักฆราวาสธรรม ๔
กับ การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม ด้านสัจจะ ยังมีการพูดโกหกกันอยู่พอสมควรไม่ค่อยจริงใจ
๙ คน แต่ด้านความชื่อสัตย์มีพอประมาณ ๗ คน ด้านสื่อนักเรียนยังไม่รู้ว่าสื่อไหนดี สื่อไหนไม่ดี ยัง
แยกแยะไม่ได้บางเรื่อง ๗ คน ด้านเนื้อหาวิชานักเรียนไม่ค่อยทราบในหลักธรรมและไม่มีในหลักสูตร
๖ คน เรื่องเวลายังบริหารเวลาไม่เป็นในการมาโรงเรียนช้า ๕ คน ด้านทมะ ยังควบคุมอารมณ์จิตใจ
ตนเองไม่ได้ ๑๓ คน ไม่มีสมาธิและเอาแต่ใจตนเองใจร้อนถูกเพื่อนชวนให้ทาสิ่งที่ไม่ดี ๙ คน และ
ปัจจุบันด้านสื่อที่ผลิตขึ้นมา เป็นสื่อที่ไม่เหมาะสม นักเรียนชอบนามาลอกเรียนแบบ ควรตรวจสอบ
ในด้านสื่อ ๘ คน ด้านขันติ ไม่ค่อยมีความอดทนและเมื่อมีงานหรือได้รบมอบหมายงานนักเรียนจะมี
ความขยันอดทนขึ้นบางครั้งขาดความรับผิดชอบในการทางานชอบท้อแท้ ๙ คน ไม่เข้มแข็งไม่ขยัน
ไม่ชอบรออะไรเป็ นเวลานานไม่มีกาลั งใจ ๗ คน ชอบวัตถุนิยมมากกว่าการทางาน รั กความ
สะดวกสบาย ๗ คน ด้านจาคะ นั กเรี ย นส่ ว นหนึ่งไม่ค่อ ยมีก ารเสี ยสละบริจาคสิ่ ง ของ ๑๕ คน
นักเรียนไม่ชอบเสียสละเวลาและการช่วยเหลือผู้อื่น ๑๑ คน นักเรียนไม่เคยช่วยเหลือสังคมส่วนหนึ่ง
ยังทางานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้และบางส่วนไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ๙ คน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขดังนี้ ด้านสัจจะต้องพูดความจริง จริงใจ มีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง พูดว่าจะทาต้องปฏิบัติทาตามที่พูดไว้ ด้านทมะทาจิตใจให้สงบ นั่งสมาธิสม่าเสมอพยายามมี
สติและให้อภัย ควบคุมตนเองทาใจให้หนักแน่น ค่อยๆแก้ปัญหาด้วยสติและมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์
รู้จักปฏิเสธสิ่งไม่ดี ภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมี ใจเย็นไม่ใช้กาลังแก้ปัญหา ใช้การพูดคุยกัน รู้จักบังคับใจ
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ตนเอง รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมี ด้านขันติฝึกตนเองให้มีความอดทนอดกลั้น พยายามเข้มแข็งไม่
ท้อถอย ต่องานที่เราทา ขยันหมั่นเพียร ช่วยพ่อ แม่ประหยัดต้องต่อสู้กับปัญหา ด้านจาคะรู้จักการ
ให้แบ่งปันเสียสละบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่ ตระหนี่เปิดใจให้กว้าง รู้จักเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่
เสียสละเพียงน้อยนิดแต่คนอื่นได้ประโยชน์ ยอมรับความเห็นของผู้อื่น มีใจเมตตาต่อผู้อื่น เปิดใจรับ
ฟังความคิดทุกคน หมั่นทาตัวให้เป็นคนเสียสละพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความแบ่งปันของให้
คนจน รู้จักแบ่งเวลาให้เป็น ทาบุญหรือช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง ไม่ทาอะไรเกินตน ผู้ปกครองผู้ใหญ่คุณครู
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบต้องรู้จักเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีและเอาจริงกับเรื่องที่ไม่ดีเหล่านี้
จะต้องชี้ถึงโทษและผลที่ตามมา สอนให้รู้จักคิดและทาในสิ่งที่ถูกต้อง สร้างความรักในโรงเรียน
ชี้แนะและบอกหลักการดาเนินชีวิตให้ถูกต้อง ดูแลเอาใจใส่ครอบครัวดูแลเอาใจใส่บุตรใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ เช่นออกกาลังกายเล่นกีฬาฟังเพลงหากิจกรรมที่ตนเองชอบหาคบเพื่อนดีๆกวดขันไม่
เผยแพร่สื่อไม่ดี ให้ความรู้ความเข้าใจให้มีหน้าที่ในครอบครัว เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมสิ่งที่ดีที่สุดก็
คือ “จริงใจ ถูกต้อง รู้จักตนเอง ประมาณตน”เพื่อที่เยาวชนจะได้ นาไปประพฤติปฏิบัติตามให้
เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ตน จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมต่อไปในอนาคต

๕.อภิปรายผล

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึง การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถาน
ในการสอนเยาวชนให้ มีภาวะผู้ นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้ วิจัยจะกล่าวถึง
ประเด็นที่สาคัญและน่าสนใจและนามาอภิปรายผลตามลาดับ ดังนี้
๕.๑ ความคิดเห็นของบุคลากรในการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอน
เยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
จากการศึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มี
ภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จากผลการวิจัย พบว่า การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔
เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ( X =๓.๖๙ ) ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนมีการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา
เมื่อพิจารณาเป็นในแต่ละด้านสามารถที่จะนามาอภิปราย ดังนี้
๑) ด้านสัจจะ จากการศึกษา พบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาส
ธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ให้ความหมายของคาว่า สัจจะ
หมายถึง ความจริง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ทาจริง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมหมาย
รัตตัญญู ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในกรม
ชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม ๔”ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการและลูกจ้างประจากรม
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ชลประทานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งพบว่าการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานใน
การสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
๒) ด้านทมะ จากการศึกษา พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาส
ธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ให้ความหมายของคาว่า ทมะ
หมายถึง การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง
ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมหมาย รัตตัญญู
ที่ได้ทาการวิจัย เรื่ อง “ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบั ติงานของข้าราชการและลู กจ้ างในกรม
ชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม ๔”ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการและลูกจ้างประจากรม
ชลประทานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งพบว่าการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานใน
การสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
๓) ด้านขันติ จากการศึกษา พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาส
ธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ให้ความหมายของคาว่า ขันติ
หมายถึง ความอดทน ตั้งหน้าทาหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็ง ทนทาน ไม่
หวั่นไหว มั่นคงในจุดหมาย ไม่ท้อถอย และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมหมาย รัตตัญญู ได้
ทาการวิจัยเรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในกรมชลประทาน
ตามหลักฆราวาสธรรม ๔”ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการและลูกจ้างประจากรมชลประทานมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานซึ่งพบว่าการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะ
ผู้นา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
๔) ด้านจาคะ จากการศึกษา พบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาส
ธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ให้ความหมายของคาว่า จาคะ
หมายถึง ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบาย และผลประโยชน์ส่วนตนได้ใจกว้าง พร้อมที่
จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็นและความต้องการของคนอื่น พร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลื อ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมหมาย
รัตตัญญู ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในกรม
ชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม ๔”ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการและลูกจ้างประจากรม
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ชลประทานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งพบว่าการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานใน
การสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
๕.๒ เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อ การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็น
ปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
จากการเปรียบเทียบการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มี
ภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๔ ด้าน คือ เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา และอายุราชการ มีความแตกต่างกันออกไป เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัย มีประเด็น
ที่จะนามาอภิปราย ดังนี้
๑) เพศ ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถาน
ในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากระดับการใช้ หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอน
เยาวชนให้มีภาวะผู้นาในหน้าที่ไม่ได้จากัดอยู่ที่เพศ จะเป็นเพศใดก็สามารถปฏิบัติงานได้เหมือนกัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสวรรณ ปรางค์พันธุ์ ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณธรรมผู้นา
เยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔” นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
สามพรานวิทยา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย สรุปว่าความต้องการของเยาวชนทั้ง
เพศชายและเพศหญิง มีความต้องการเป็นผู้นาในด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน
๒) อายุ ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานใน
การสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้ นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากระดับการใช้ หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอน
เยาวชนให้มีภาวะผู้นาในหน้าที่ไม่ได้จากัดอยู่ที่อายุ จะมีอายุเท่าใดก็สามารถปฏิบัติงานได้เหมือนกัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสวรรณ ปรางค์พันธุ์ ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณธรรมผู้นา
เยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔” นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
สามพรานวิทยา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย สรุปว่าความต้องการของเยาวชนที่มี
อายุแตกต่างกัน มีความต้องการเป็นผู้นาในด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน
๓) วุฒิการศึกษา ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็น
ปทัส ถานในการสอนเยาวชนให้ มีภ าวะผู้ น า ในเขตอาเภอเมือง จั งหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากระดับการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถาน
ในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นาในหน้าที่ไม่ได้จากัดอยู่ที่วุฒิการศึกษาครูผู้สอน จะมีวุฒิการศึกษา
ระดับใดก็ตามสามารถปฏิบัติงานได้เหมือนกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสวรรณ ปรางค์พันธุ์
ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณธรรมผู้นาเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔” นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสามพรานวิทยา อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ผลการวิจัย สรุปว่าความต้องการของเยาวชนทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความต้องการเป็น
ผู้นาในด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกันตามคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้สอน
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗

๔) อายุราชการ ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็น
ปทัส ถานในการสอนเยาวชนให้ มีภ าวะผู้ น า ในเขตอาเภอเมือง จั งหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสวรรณ ปรางค์พันธุ์ ได้
ทาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณธรรมผู้นาเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔” นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสามพรานวิทยา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ผลการวิจัย สรุปว่าความต้องการของเยาวชนทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความต้องการเป็นผู้นาใน
ด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน แม้ว่าครูผู้สอนจะมีอายุราชการที่แตกต่างกัน
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หลักพุทธธรรมของผู้บริหารในการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

Dhamma Principles of the Educational Administrators in the
Educational Administration of General Buddhist Scripture School
Nakhon Sawan Province

พระมหาอาคม อานนฺโท

บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่อง หลักพุทธธรรมของผู้บริหารในการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมและประวัติความ
เป็นมาของการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมของ
ผู้บริหารในการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๓) เพื่อศึกษาแนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมของผู้บริหารในการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา
ในการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารต่างๆ เพื่อให้
ทราบถึงหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องกับการบริหารงานด้านงานวิชาการ ด้านงานบุคคล ด้าน
งานงบประมาณ และด้านงานทั่วไป และผู้ วิจัยได้วิจัยภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้จัดการ และผู้อานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จานวน ๒๔ รูป/คน เพื่อให้
ทราบถึงแนวทางในการนาหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานด้านต่างๆ ดังกล่าว
ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องกับการบริหารงานด้านงานวิชาการ
ด้านงานบุคคล ด้านงานงบประมาณ และด้านงานทั่วไป ๓๓ หลักธรรม ดังนี้
ด้านงานวิชาการมีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกัน ๑๐ หลักธรรม ได้แก่กัลยาณ
มิตตตาโยนิโสมนสิการ อัปปมาทะ ธรรมมีอุปการะ ๒โกศล ๓ปัญญา ๓อิทธิบาท ๔พละ ๕ มรรคมีองค์
๘ทศพิธราชธรรม
ด้านงานบุคคลมีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกัน ๒๑ หลักธรรม ได้แก่ กัลยาณ
มิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมมีอุปการะ ๒กุศลมูล ๓กุศลวิตก ๓อธิปไตย ๓ ปัญญา ๓ ฆราวาส
ธรรม ๔พรหมวิ ห ารธรรม ๔พละ ๔ สั ง คหะวั ต ถุ ๔เบญจธรรม เบญจศี ล สาราณี ย ธรรม ๖
กัลยาณมิตรธรรม ๗สัปปุริสธรรม ๗อปริหานิยธรรม ๗ มรรคมีองค์ ๘สังฆคุณ ๙นาถกรณธรรม ๑๐
ทศพิธราชธรรม
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ด้านงานงบประมาณมีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกัน ๑๕ หลักธรรม ได้แก่
โยนิโสมนสิการ อัปปมาทะ ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ธรรมมีอุปการะ ๒กุศลมูล ๓ปัญญา ๓ สุจริต ๓
สันโดษ ๓ วิรัติ ๓พละ ๔ เบญจธรรม เบญจศีล อริยทรัพย์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ทศพิธราชธรรม
ด้านงานทั่วไป มีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกัน ๒๗ หลักธรรม ได้แก่โยนิโส
มนสิการ อัปปมาทะ ธรรมอันทาให้งาม ๒ ธรรมมีอุปการะ ๒โกศล ๓ปัญญา ๓ สุจริต ๓ สันโดษ ๓
ฆราวาสธรรม ๔พรหมวิหารธรรม ๔พละ ๔ สังคหะวัตถุ ๔อิทธิบาท ๔พละ ๕เบญจธรรม เบญจศีลทิศ
๖กัลยาณมิตรธรรม ๗ สาราณียธรรม ๖ สัปปุริสธรรม ๗อปริหานิยธรรม ๗ อริยทรัพย์ ๗ มรรคมีองค์
๘สังฆคุณ ๙กาลามสูตรกังขานิยฐาน ๑๐ นาถกรณธรรม ๑๐ ทศพิธราชธรรม
แนวทางในการนาหลักพุทธธรรมไปใช้บริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ของผู้บริหารนั้น ควรศึกษาหลักพุทธธรรมให้เกิดองค์ความรู้กับตัวเองก่อน แล้วนาหลักพุทธ
ธรรมนั้นมาตีความและนาไปเปรียบเทียบกับการบริหารงานแต่ล ะด้านว่าควรใช้หลักการอย่างไร
และที่สาคัญผู้บริหารต้องมีประสบการณ์ในการบริหารงาน มีความรู้ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ด้ว ยการใช้ห ลั กพุท ธธรรมเป็ นอย่ างดี นอกจากการมีความรู้ความเข้ าใจในหลั กพุ ทธธรรมแล้ ว
ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักของการบริหารงานการศึกษาด้ วย เพื่อการบริหารงานที่จะ
เป็นไปด้วยความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: หลักพุทธธรรม, ผู้บริหารในการบริหารงาน
ABSTRACT
The research entitled : “Dhamma Principles of the Educational Administrators
in the Educational Administration of General Buddhist Scripture School Nakhonsawan
Province” The objectives of the study were as follows: 1) to study Dhamma principles
and history of the General Buddhist Scripture School 2) to study Dhamma Principles of
the Educational Administrators in the Educational Administrators of General Buddhist
Scripture School 3) to study the application of Dhamma Principles of the Educational
Administration of General Buddhist Scripture Schools
This research was a qualitative research, the researcher has studied the
documents in order to get to the Dhamma principles that were consistent with the
academic administration, fiscal budget, human resource management and general
administration. The researcher had interviewed experts, manager and director of
General Buddhist Scripture Schools of 24 people. To identify the ways to apply
Dhamma principles in educational administration as mentioned above. The results
showed that Dhamma principles which consistent with the academic administration,
fiscal budget, human resource management and general administration consisted of 33
Dhamma principles as bellows:
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Referring to the academic administration there were 10 principles were
consistent with such as Kalyanamittata (good company), Yonisomanasikara (reasoned
attention), Appamada (non-negligence), Bahukara-dhamma 2 (virtues of great
assistance), Kosalla (skill), Panna (wisdom), Iddhipada (path of accomplishment), Bala
(power), Atthangika-magga (the Noble Eightfold Path), Rajadhamma (virtues or duties of
the king).
According to human resource management there were 21 Dhamma principles
wereconsistentwithsuchasKalyanamittata(goodcompany), Yonisomanasikara (reasoned
attention), Bahukara-dhamma 2 (virtues of great assistance), Kusala-mula (wholesome
roots), Kusala-vitakka (wholesome thoughts), Adhipateyya (dominant influence), Panna
(wisdom), Gharavasa-dhamma (virtues for a good household life), Brahmavihara (holy
abiding), Bala (strength), Sangahavattu (bases of social solidarity), Panca-dhamma (the
five ennobling virtues), Panya-sila (the five Precepts), Saraniyadhamma(States of
conciliation), Kalyanamitta-dhamma (qualities of a good friend), Sappurisa-dhamma
(qualities of a good man), Vajji-aparihaniyadhama (things leading never to decline but
only to prosperity), Atthangika-magga (the Noble Eightfold Path), Sanghaguna (virtues of
the Sangha), Nathakarana-dhamma (virtues which make for protection), Rajadhamma
(virtues of duties of the king).
According to fiscal budget there were 15 Dhamma principles were consistent
withsuch as Yonisomanasikara(reasonedattention), Appamada (non-negligence),
Lokapala-dhamma (virtues that protect the world), Bahukara-dhamma (virtues of great
assistance), Kusala-mula (wholesome roots), Panna (wisdom), Sucarita (good conduct),
Santosa (contentment), Virati (abstinence), Bala (strength), Panca-dhamma (the five
ennoblingvirtues), Panca-sila(thefivePrecepts), Ariya-dhana(nobletreasures), Atthangikamagga (the Noble Eightfold Path), Rajadhamma (virtues of duties of the king).
According to general administration there were 27 Dhamma principles were consistent
with such as Yonisomanasikara (reasoned attention), Appamada (earnestness),
Sobhanakarana-dhamma (gracing virtues), Bahukara-dhamma (virtues of great
assistance), Kosalla (skill), Panna (wisdom), Sucarita (good conduct), Santosa
(contentment), Gharavasa-dhamma (virtues for a good household life), Brahmavihara
(holy abiding), Bala (strength), Sangahavatthu (bases of social solidarity), Iddhipada (path
of accomplishment), Bala (strengths of a king), Panca-dhamma (the five ennobling
virtues), Panca-sila (the five Precepts),Disa (directions), Kalyanamitta-dhamma (qualities
of a good friend), Saraniyaadhamma(states of conciliation), Sappurisa-dhamma (qualities
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of a good man), Vajji-aparihaniyadhamma (things leading never to decline but only to
prosperity), Ariya-dhana (noble treasures), Atthangika-magga (the Noble Eightfold Path),
Sanghaguna (virtues of the Sangha), Kalamasuttha-kankahniyatthana (how to deal with
doubtful matters), Nathakarana-dhamma(virtues which make for protection),
Rajadhamma (virtues or duties of the king).
The ways to conduct the Buddhadhamma Principles to Educational
Administration of the General Buddhist Scripture Schools that the administrators should
study and train themselves firstly. Later on they would take Buddhadhamma
Principles which had been well interpreted. The comparing along with each dimension
of Educational Administration Principles in order to consider which Buddhadhamma
could be applied to. Nevertheless, the administrations should be keen in both
Educational Administrational Principles and Buddhadhamma Principles as well.
Therefore the Education administration of the schools would be completed efficiently.
Keywords: Dhamma Principles, Educational Administrators

๑. บทนา

ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยถือได้ว่ากาลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกด้านอันได้แก่ด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
นั้นส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของคนไทยโดยทั่วไปจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆดังกล่าว
นั้นบุคคลจะสามารถเผชิญกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง
และสิ่งที่จะช่วยพัฒนาให้บุคคลมีศักยภาพสูงสุดที่จะเผชิญกับปัญหาทั้งปวงได้อย่างดีคือการศึกษา
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทาให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนสามารถดาเนินชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีสันติสุขและสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านของประเทศ
การจัดการศึกษาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตต้องมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นคนเก่งคนกล้าและคนดีเป็นผู้ที่มีความรอบรู้มีทักษะหลากหลายมีคุณธรรมและ
เจตคติที่ดีมีความรับผิดชอบพึ่งตนเองได้รู้จักตนเองและเข้าใจตนเองมีพลังในการคิดการตัดสินใจ
และการปรั บ ตั ว ทั้งด้านการเรี ย นการดาเนิ น ชีวิตการเลื อกอาชีพด้ ว ยความรอบคอบชาญฉลาด
สมเหตุส มผลรั กการทางานเอางานเป็น ชีวิตและดาเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่อย่างมีแ บบแผนมี
หลักเกณฑ์มีสุขภาพกายและจิตที่ดีตลอดจนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพิ่มพูนพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพและ
พัฒนาสังคมให้ทันสมัยอยู่เสมอจึงจะมีชีวิตที่ประสบความสาเร็จและสงบสุขท่ามกลางปัญหาอัน
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เนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลันทั้งทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองและ
เทคโนโลยี๑
การจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพย่อมส่งผล
กระทบในทางที่ดีต่อคุณภาพของผู้เรียนซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของการจัดการศึกษาผู้บริหารในฐานะ
ตัวแทนของบุคลากรในโรงเรียนจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารและการดาเนินงานเพื่อเปิด
โอกาสให้สังคมและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้นการบริหารโรงเรียนโดยหลัก
พุทธศาสนานับเป็นอีกมิติหนึ่งที่มีความลุ่มลึกที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับกันในสังคมว่าได้สอนคนให้
เป็นคนดีให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสอนให้คนดาเนินชิวิตอย่างไรให้ประสบความสาเร็จไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องครอบครัวการงานการดาเนินชีวิตและความสุขทางด้านจิตใจของแต่ละบุคคล
หลั กธรรมคาสอนของพระสัมมาสั มพุทธเจ้าถือได้ว่าเป็นคาสอนที่มีค่าสูงสุ ดควรค่าที่
มนุษย์จะเรียนรู้และถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการดารงชีวิตดังที่พระครูวิจิตรธรรมโชติ๒
ได้กล่าวถึงเรื่องการบริหารโดยอาศัยหลักธรรมว่าการบริหารบ้านเมืองไทยได้ยึดเอาหลักพุทธธรรม
มาบริหารไม่ว่าทางตรงและทางอ้อมได้ใช้หลักธรรมต่างๆมาบริหารแม้กระทั่งองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวของชาวไทยปัจจุบัน พระองค์ก็ทรงใช้หลักธรรมในการบริหารบ้านเมืองให้ป ระชาชน
อยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข ตลอดมาที่ รู้ จั ก กั น ดี ว่า เป็ น การปกครองโดยธรรมต่ อ มาอิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรม
ตะวันตกประกอบกับความเจริญทางด้านวัตถุมีมากขึ้นหลักธรรมในทางพุทธศาสนามีการนามาใช้
ในทางสังคมน้อยลง
การจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้ส่งเสริมการนาหลักธรรมมาใช้ในโรงเรียน
และเป็นโรงเรียนรูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสทางการศึกษาพระภิกษุและสามเณร ที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาได้มีโอกาสเล่าเรียนวิชาสามัญเฉกเช่นเดียวกับเยาวชนทั่วๆไปเพื่อจะได้มีโอกาสพัฒนา
ตนเองทางด้านการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปแต่การบริหารงานโรงเรียนพระปริยั ติ
ธรรมนั้นได้มุ่งหวังถึงความเป็นเลิศทางวิชาการความเป็นผู้นาทางด้านจริยธรรมหรือวัตรปฏิบัตินับว่า
เป็นภารกิจที่หนักและสาคัญของผู้บริหารที่จะต้องดาเนินการให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้
ได้เนื่องด้วยมีลักษณะและรูปแบบเฉพาะเป็นสถานศึกษาที่แตกต่างจากสถานศึกษาอื่นๆเพราะมี
ความไม่แน่นอนหลายประการในการบริหารและการจัดการศึกษาผู้บริหารการศึกษาที่มีบทบาทใน
โรงเรียนดังกล่าวล้วนแต่เป็นพระภิกษุนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นบรรพชิต (พระภิกษุและสามเณร)

๑

วิโรจน์ สารัตนะ,การพัฒนานโยบายการศึกษา, (ขอนแก่น : ภาควิชาการบริหารการศึ กษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๕), หน้า ๒-๓.
๒
พระครูวิจิตรธรรมโชติ, “พุทธธรรมกับการบริหาร” [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มาhttp://www.seed.net/sasana, (๔ สิงหาคม ๒๕๕๐).
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การบริหารการจัดการศึกษาจึงยังต้องพัฒนาปรับปรุงอีกระยะหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องการบริห ารตน
บริหารคนและบริหารงานของโรงเรียน๓
ส าหรั บ การบริ ห ารงานโรงเรี ย นพระปริ ยัติ ธ รรมแผนกสามั ญ ศึ ก ษานั้ น ดั ง ที่ร ะเบี ย บ
ส านั กงานพระพุ ทธศาสนาแห่ งชาติ ๔ได้แ สดงรูป แบบการบริ ห ารโรงเรี ยนไว้ว่า ผู้ บ ริห ารจะเป็ น
ผู้ดาเนินการเองเกือบทั้งหมดโดยอาศัยศรัทธาของชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมโดย
มีสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เป็นพี่เลี้ยงในการบริหารจัดการศึกษาดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาวิชาพุทธศาสนาได้กล่าวถึงทาง
ตันทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมเฉพาะที่สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนนั้นโดยมากมักไม่ค่อยจะมีปัญหามากนักเพราะมีความพร้อมหลายประการในการ
อานวยการจัดการศึกษาแต่โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นมี
ปัญหาเรื่องการดาเนินการเพราะงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจ้างครูต้องหางบมาเสริ มเป็นราย
เดือนบางแห่งต้องพึ่งความเป็นผู้นาของผู้บริหารที่เป็นพระสงฆ์จึงมีงบประมาณมาดาเนินการต่อไป
ได้สภาพการบริหารงานในเชิงวิชาการของโรงเรียนยังไม่เอื้อต่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้ง
การเข้าสู่ตาแหน่งของผู้บริหารการบรรจุแต่งตั้งครูการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาการนิเทศการศึกษา
รวมไปถึงการวางแผนการบริหารจัดการยังไม่สามารถทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ
ได้ จ านวนนั กเรี ย นที่ ไม่ มีค วามแน่ น อนมีก ารย้า ยเข้า ย้า ยออกตลอดเวลาจึง เป็ นปั ญหาทางการ
บริหารงานและมีผลสะท้อนถึงการที่จะมุ่งพัฒนาและกาหนดเป้าหมายทางการศึกษาได้
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาพอสรุปได้ว่าการบริหารงานโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมนั้นประสบปัญหาในการดาเนินงานหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานวิชาการการ
บริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณการบริหารทั่วไป เป็นต้นซึ่งผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมและบุคลากรในโรงเรี ยนจะต้องให้ความร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อให้การดาเนินงานจัดการศึกษา
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมจะต้อง
เป็นผู้มีความรู้และเข้าใจกระบวนการบริหารงานรวมถึงต้องมีคุณธรรมจริยธรรมรู้จักการนาหลัก
พุทธธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหลักพุทธ
ธรรมที่เหมาะแก่การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัด
นครสวรรค์ ว่าเป็นทางออกที่เน้นการบริหารโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นแบบพุทธ
วิธีบริหารงานของพระพุทธเจ้า

๓

พระมหาธราบุญ คูจินดา, ปัญหาและแนวทางการแก้ไข การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติ
Available
:
http
:
ธรรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา, หนองคาย, [ออนไลน์ ],
ww.gotoknow.org/blog/tharabun/138279,
๔
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ระเบียบสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๖), หน้า ๓.
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมและประวัติความเป็นมาของการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา
๒.๒ เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมของผู้บริหารในการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ หลักพุทธธรรมของผู้บริหารในการบริหารงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาหลักพุทธ
ธรรมของผู้บริหารในการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยวิจัย และได้ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านหลั กธรรมและการบริห ารงานการศึกษา ผู้ จัดการ และผู้อานวย
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ มีขั้นตอนดังนี้
๑. ศึกษาเอกสาร ได้แก่ เอกสารที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ มีดังนี้
๑.๑ พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยและภาษาบาลี หนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์
ทั้งฉบับประมวลธรรมและประมวลศัพท์ ของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) และงานเขียน
ด้านหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาของผู้เชี่ยวชาญ
๑.๒ เอกสารทางหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน บทความทางการศึกษา
และตลอดถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหารการศึกษาทั้งทางโลกและทางพระพุทธศาสนา
๒. ศึกษางานวิจัย ได้แก่ รายงานการวิจัย หนังสือจากการศึกษาวิจัยของผู้วิจัยเป็นรูปเล่ม
จากสถาบันการศึกษาหลายๆสถาบัน ตลอดถึงบทความทางการศึกษาที่ได้จากการวิจัย
๓. การสัมภาษณ์ ได้แก่ สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้จัดการ และผู้อานวยการโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่อง
บันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์
๔. สรุปวิเคราะห์ ได้แก่ สรุปและวิเคราะห์เนื้อหาจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และ
การสัมภาษณ์

๔. ผลการวิจัย

๑. หลักพุทธธรรมสาหรับผู้บริหารในการบริหารงานจากการศึกษาหลักพุทธธรรมของ
ผู้บริหารในการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้
ศึกษาจากเอกสารต่างๆ และจากการสัมภาษณ์ ได้พบว่ามีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องกับการ
บริหารงานด้านงานวิชาการ ด้านงานบุคคล ด้านงานงบประมาณ และด้านงานทั่วไป ๓๓ หลักธรรม
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗

ดังนี้กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ อัปปมาทะ ธรรมมีอุปการะ ๒ ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ธรรมอันทา
ให้งาม ๒กุศลมูล ๓ กุศลวิตก ๓ โกศล ๓ ปัญญา ๓ วิรัติ ๓ สุจริต ๓ สันโดษ ๓ อธิปไตย ๓ ฆราวาส
ธรรม๔ พรหมวิหารธรรม ๔ พละ ๔ สังคหะวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ เบญจธรรมเบญจศีล ทิศ ๖ สา
ราณียธรรม ๖ กัลยาณมิตรธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ อปริหานิยธรรม ๗ อริยทรัพย์ ๗ มรรคมีองค์ ๘
สังฆคุณ ๙ กาลามสูตรกังขานิยฐาน ๑๐ นาถกรณธรรม ๑๐ ทศพิธราชธรรม
๒. แนวทางการบริหารงานของผู้บริหาร มีแนวทางดังนี้ ๑)การบริหารงานวิชาการ
ผู้บริหารทุกระดับชั้นควรเป็นผู้มีใจใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอมีการปฏิรูปแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและ
กาหนดหลักเกณฑ์ในการเรียนการสอนมีการวางแผนในการบริหารงานวิชาการ ความขยันในการ
ทางาน ตรวจสอบดูแลข้อบกพร่อง สะสางหรือกาจัดข้อบกพร่องเดิม มีใจรักในการทางานด้านงาน
วิช าการและศึกษาหลั กพุทธธรรมที่ส อดคล้ องกับ การบริ ห ารงานวิช าการเพื่อปรั บ ใช้ จากการ
สัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้จัดการ และผู้อานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า หลักพุทธธรรมที่สามารถนาไปใช้ในการบริหารด้านงานวิชาการได้อยู่ใน
ระดับมากสุด คือ โยนิโสมนสิการ ธรรมมีอุปการะมา ๒ ปัญญา ๓ อิทธิบาท ๔ พละ ๔ พละ ๕ และ
นอกจากนั้นนาไปใช้ได้อยู่ในระดับปานกลางและน้อยลงมาตามลาดับการใช้ ๒) การบริหารงาน
บุค คลผู้ บ ริ ห ารควรให้ มีก ารประชุม โดยสม่าเสมอ ควรมี การเอื้ อประโยชน์ ให้ บุ คลากรดี ขึ้น จั ด
บุคลากรให้อยู่ในงานที่เหมาะสมมีการพัฒนาตัวบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น โดยจัด
ประชุมอบรม สัมมนากลุ่ม จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ ควรให้การสนับสนุนดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือ
ในเรื่องความเดือดร้อนทุกข์ใจของบุคลากร อันเข้ าในหลักที่ว่าพี่ดูแลน้อง พ่อดูแลลูก จากการ
สัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ ผู้ จั ดการ และผู้ อานวยการโรงเรียนพระปริยัติธ รรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า หลักพุทธธรรมที่สามารถนาไปใช้ในการบริหารด้านงานบุคคลได้อยู่ใน
ระดับมากสุด คือ กัลยาณมิตตตา ธรรมอันทาให้งาม ๒ธรรมมีอุปการะ ๒กุศลมูล ๓ อธิปไตย ๓
พรหมวิหารธรรม ๔ สังคหวัตถุ ๔ เบญจธรรม เบญจศีล ทิศ ๖ สาราณียธรรม ๖ กัลยาณมิตรธรรม
๗ สัปปุริสธรรม ๗ อปริหานิยธรรม ๗ สังฆคุณ ๙ ทศพิธราชธรรม นาถกรณธรรม ๑๐และนอกจากนั้น
นาไปใช้ได้อยู่ในระดับปานกลางและน้อยลงมาตามลาดับการใช้ ๓) การบริหารงานงบประมาณ
ผู้บริหารต้องมี ๑) จัดทาแผนการจัดทางบประมาณ ๒) จัดทาแผนปฏิบัติการในงบประมาณ สิ่ง
เหล่านี้จะทาให้แผนการบริหารจัดการงบประมาณมีระเบียบมีแบบแผน และผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มี
คุ ณ ธรรมในการบริ ห ารงานงบประมาณ จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ จั ด การ และ
ผู้อานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า หลักพุทธธรรมที่
สามารถนาไปใช้ในการบริหารด้านงานงบประมาณได้อยู่ในระดับมากสุด คือ โยนิโสมนสิการอัปปมา
ทะ ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ธรรมมีอุการะ ๒ กุศลมูล ๓ สุจริต ๓ เบญจธรรม เบญจศีล และนอกจากนั้น
นาไปใช้ได้อยู่ในระดับปานกลางและน้อยลงมาตามลาดับการใช้ ๔) การบริหารงานทั่วไปกล่าว
โดยรวม คือ ผู้บริหารควรเห็นคุณค่าของตนเอง ควรมีวินัยในตนเองปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ควรมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ควรมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเรียนและรักการค้นคว้าควรมีความรู้อันเป็น
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สากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ ควรมีทักษะและศักยภาพใน
การจั ด การ การสื่ อ สารและการเทคโนโลยี ปรั บ วิ ธี ก ารคิ ด มี วิ ธี ก ารท างานได้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้จัดการ และผู้อานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า หลักพุทธธรรมที่สามารถนาไปใช้ในการบริหารด้าน
งานทั่วไปได้อยู่ในระดับมากสุด คือ ธรรมอันทาให้งาม ๒ ธรรมมีอุปการะ ๒ กุศลมูล ๓ สุจริต ๓ ฆราวาส
ธรรม ๔พรหมวิหารธรรม ๔ สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ เบญจธรรม เบญจศีล สาราณียธรรม ๖ สัปปุริส
ธรรม ๗ ทศพิธราชธรรม และนอกจากนั้นนาไปใช้ได้อยู่ในระดับปานกลางและน้อยลงมาตามลาดับ
การใช้

๕. อภิปรายผล

๑. การบริ ห ารด้ า นงานวิ ช าการ มี ห ลั ก พุ ท ธธรรมที่ มี ค วามสอดคล้ อ งด้ ว ยกั น ๑๐
หลักธรรม ได้แก่ กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ อัปปมาทะ ธรรมมีอุปการะ ๒ โกศล ๓ ปัญญา ๓
อิทธิบาท ๔ พละ ๕ มรรคมีองค์ ๘ ทศพิธราชธรรม และสาหรับหลักพุทธธรรมในการบริหารด้าน
งานวิชาการนี้ ที่ผู้บริหารควรใช้มาก คือ โยนิโสมนสิก าร ซึ่งการทางานในด้านงานวิชาการต้องมี
ความละเอียดรอบคอบ และต้องใช้ปัญญาพิจารณาถึงข้อบกพร่องข้อผิดพลาดบางประการ และหลัก
พุทธธรรมที่ต้องใช้มากอีกข้อคือ อิทธิบาท ๔ คือ ตัวผู้บริหารต้องมี ฉันทะ มีความพอใจในการ
ทางานด้านนี้ วิริยะ มีความเพียรพยายามในการทางานวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด จิตตะ
มีใจฝักใฝ่จิตใจจดจ่อต่องานที่ทาอยู่นั้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆ และ วิมังสา มีความไตร่ตรอง
หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ควรตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทานั้นๆ ต้องมี
การวางแผนในการดาเนินงาน วัดผล ประเมินผลการดาเนินงาน และคิดค้นหาวิธีแก้ไขปรับปรุง
ปัญหาที่เกิดข้อบกพร่องบางประการให้มีความสมบูรณ์
๒. การบริ ห ารด้ า นงานบุ ค คล มี ห ลั ก พุ ท ธธรรมที่ มี ค วามสอดคล้ อ งด้ ว ยกั น ๒๑
หลักธรรม ได้แก่ กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมมีอุปการะ ๒ กุศลมูล ๓ กุศลวิตก ๓ อธิปไตย
๓ ปัญญา ๓ ฆราวาสธรรม ๔ พรหมวิหารธรรม ๔ พละ ๔ สังคหะวัตถุ ๔ เบญจธรรม เบญจศีล สา
ราณียธรรม ๖ กัลยาณมิตรธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ อปริหานิยธรรม ๗ มรรคมีองค์ ๘ สังฆคุณ ๙
นาถกรณธรรม ๑๐ ทศพิธราชธรรมและหลักพุทธธรรมที่ผู้บริหารควรนาไปใช้มากที่สุด คือ พรหม
วิหารธรรม ๔ ซึ่งได้สอดคล้องกับการศึกษาของ อรรณพ โยนิจ ๕ เรื่อง การใช้หลักพุทธธรรมในการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อาเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า
หลั กพรหมวิ ห าร ๔ เป็ นหลั กพุ ท ธธรรมเหมาะที่ แก่ ก ารบริ ห ารงานด้ านงานบุค คล เพราะเป็ น
หลักธรรมที่จะทาให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชามีความเคารพนับถือผู้บริหาร
๕

อรรณพโยนิจ,การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญ ศึก ษาอาเภอเมือ งเชีย งใหม่ , การค้น คว้า แบบอิส ระศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิต ,(บัณ ฑิต วิท ยาลัย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๔๙.
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๓. การบริหารด้านงานงบประมาณ มีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกัน ๑๕
หลักธรรม ได้แก่ โยนิโสมนสิการ อัปปมาทะ ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ธรรมมีอุปการะ ๒ กุศลมูล ๓
ปัญญา ๓ สุจริต ๓ สันโดษ ๓ วิรัติ ๓ พละ ๔ เบญจธรรม เบญจศีล อริ ยทรัพย์ ๗ มรรคมีองค์ ๘
ทศพิธราชธรรม และหลักพุทธธรรมที่ผู้บริหารควรนาไปใช้มากที่สุ ด คือ สุ จริต ๓เนื่องด้วยการ
บริหารงบประมาณเป็น การบริห ารเกี่ย วกับ การเงิน ซึ่ง เป็น สิ่ง ที่ทาให้เ กิด จิต อกุศ ลขึ้น ภายใน
จิตใจได้
เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องใช้หลักอกุศลมูลสามเข้ามาข่ ม แล้วยึดหลักสุจริต คือมีใจซื่อสัตย์
สุจริต มีความโปร่งใสในการริหารงานงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ภาวิณี ชินคา ๖ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ พบว่า ผู้บริหาร
ควรมีคุณลักษณะทางด้านส่วนตัวในการบริหาร คือ ควรมีความยุติธรรม มีความซื่อสัตย์ มีอารมณ์
มั่นคง
๔. การบริหารด้านงานทั่วไป มีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกัน ๒๗ หลักธรรม
ได้แก่ โยนิโสมนสิการ อัปปมาทะ ธรรมอันทาให้งาม ๒ ธรรมมีอุปการะ ๒ โกศล ๓ ปัญญา ๓ สุจริต
๓ สันโดษ ๓ ฆราวาสธรรม ๔ พรหมวิหารธรรม ๔ พละ ๔ สังคหะวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕เบญจ
ธรรมเบญจศีล ทิศ ๖ กัลยาณมิตรธรรม ๗ สาราณียธรรม ๖ สั ปปุริสธรรม ๗ อปริหานิยธรรม ๗
อริ ย ทรั พ ย์ ๗ มรรคมี อ งค์ ๘ สั ง ฆคุ ณ ๙ กาลามสู ต รกั ง ขานิ ย ฐาน ๑๐ นาถกรณกรรม ๑๐
ทศพิธราชธรรม และ หลักพุทธธรรมที่ผู้บริหารควรนาไปใช้ในการบริหารงานทั่วไปมาที่สุด คือ สังคห
วัตถุ ๔ ซึ่งสอดคล้องกับ อรรณพ โยนิจ๗ เรื่อง การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อาเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่าอ้างถึง ไสว มาลาทอง ว่า
สังคหวัตถุ เป็นคุณธรรมที่เป็นเครื่องประพฤติต่อกัน เรียกว่า วัตถุเครื่องสงเคราะห์ มี ๔ ประการ
คือ ทาน การแบ่งปัน วัตถุ สิ่ง ของของตนให้แ ก่ผู ้อื่น ผู้ที่ส มควรให้ ปิยวาจา เจรจาแต่ว าจาหรือ
ถ้อยคาอันไพเราะอ่อนหวานอัต ถจริยา ประพฤติตนให้มีประโยชน์ต่อผู้อื่น เป็นการบริการรับใช้ทา
ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นหรือสังคม และสมานัตตตา วางตัวเป็นกลาง เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ถือตัว ไม่ลืม
ตัว ไม่ยกตัวข่มท่าน มีจิตใจมั่นคง หลักธรรมข้อนี้เป็นหลักธรรมที่คอยประสานหรือเหนี่ยวนาหมู่ชน
ในองค์การให้เกิดความสามัคคี เพื่อกระทากิจตามหน้าที่ของแต่ละคนจนประสบผลสาเร็จ

๖

ภาวิณี ชินคา, รูปแบบการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต ๑, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์), ๒๕๔๗.
๗
อรรณพ โยนิจ, การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา อาเภอเมืองเชียงใหม่ , การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๔๙.
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๑. ภาษาไทย
(๑) หนังสือ:
วิโรจน์ สารัตนะ. การพัฒนานโยบายการศึกษา. ขอนแก่น : ภาควิชาการบริหารการศึกษา .
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๕.
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ระเบียบสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร
: .โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๖.
(๒) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย:
ภาวิณี ชินคา. “รูปแบบการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัด.สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต
๑”. .วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ .
นครสวรรค์, ๒๕๔๗.
อรรณพ โยนิจ. “การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนก.สามัญศึกษา อาเภอเมืองเชียงใหม่ ”. การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต. .บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙.
(๓) เว็บไซต์:
พระครูวิจิตรธรรมโชติ. “พุทธธรรมกับการบริหาร”. [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มาhttp://www.se.ed.net/sasana, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๐.
พระมหาธราบุญ คูจินดา. ปัญหาและแนวทางการแก้ไข การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม .
แผนกสามัญศึกษาหนองคาย. [ออนไลน์]. Available : http://www.gotoknow..
org/blog/tharabun/138279, (๒๕๕๐).
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลตากฟ้า
อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

Participation of people in public service of Takfa municipality
in Takfa district, Nakhonsawan province

พระมหาปรีชา วรทสฺสี (บุญทอง) 

บทคัดย่อ

บทความวิจัย เรื่ อง “การมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะของ
เทศบาลตาบลตากฟ้าอาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์” มีวัตถุประสงค์คือ (๑) เพื่อศึกษาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลตากฟ้า อาเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์ (๒) เพื่อเปรียบเทียบการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะของ
เทศบาลตาบลตากฟ้า อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ(๓)
เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะของ
เทศบาลตาบลตากฟ้า อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
ดาเนินการศึกษาวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามกับประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลตากฟ้า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป
สุ่มกลุ่มตัวอย่างได้ จานวน ๓๓๘ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็ น
แบบสอบถาม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามโดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อ การวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามี
ความแตกต่ า งจะท าการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งรายคู่ ด้ ว ยวิ ธี ก าร (Least Significant
Difference : LSD) โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕
ผลการศึกษา พบว่า
๑. ประชาชนมีค วามคิด เห็ นต่ อการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ดท าให้ บ ริก าร
สาธารณะของเทศบาลตาบลตากฟ้า อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลตากฟ้า อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
อยู่ในระดับ ปานกลาง ทุกด้าน
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๒. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลตากฟ้า อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยจาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลตากฟ้า อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์เทศบาลตาบลตากฟ้า
อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้านเพศ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้ านอายุ ด้านการศึกษา แตกต่าง
กัน มีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และด้านอาชีพ และด้านรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
๓. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการ
สาธารณะของเทศบาลตาบลตากฟ้า อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลตากฟ้า คือ ๑) การ
เพิ่มประสิ ทธิภาพของบุ คลากรที่รั บผิ ดชอบเรื่องการจัดทาบริการสาธารณะทั้งเรื่องจานวนและ
คุณภาพ ๒) มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการดาเนินการบริก ารสาธารณะสู่สาธารณะชน ๓)
นาศักยภาพที่มีในทุกภาคส่วนมาใช้ในการจัดทาบริการสาธารณะ ๔) กระบวนการและกลไกที่สาคัญ
ทางด้านการเมืองการบริหาร จะเป็นตัวช่วยเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนใน
การเข้ามามีส่วนร่วม และ๕) ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะเช่น
การบริหารจัดการงบประมาณท้องถิ่น การทุจริตคอรัปชั่นในการบริหารงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
จัดทาบริการสาธารณะเป็นต้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างสูงสุด และเสมอภาค
เท่าเทียมกันสืบไป
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน, การจัดทาบริการสาธารณะ
ABSTRACT
The objectives of this study were: 1) to study participation of people in
the public service of Takfa Municipality in Takfa District, Nakhonsawan Province, 2)
to compare the participation of the people in the public service of Takfa
Municipality in Takfa District, Nakhonsawan Province by classifying on the personal
factors and 3) to study problems and barriers in the participation of the people in
the public service of Takfa Municipality in Takfa District, Nakhonsawan Province.
This research applied Survey Research. The sample of the study was 338
people aging more than eighteen years old. The instrument of the study was the
questionnaires. The analysis of data used Statistical Package for Social Science. The
statistics used Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation, t-test, and F-test
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by One Way ANOVA and Least Significant Difference: LSD at 0.05 of statistical
significance.
The results of the study found that
1. Overall, the people had the opinion toward the participation of the
people in the public service of Takfa Municipality in Takfa District, Nakhonsawan
Province in middle level. When considering each aspect, it was found that the
people had the opinion toward the participation of the people in the public service
of Takfa Municipality in Takfa District, Nakhonsawan Province in middle level for all
aspects.
2. For the comparison of the people had the opinion toward the
participation of the people in the public service of Takfa Municipality in Takfa
District, Nakhonsawan Province by classifying on the personal factors: sex, age,
educational degrees, occupations, and income per month, it was found that the
people had no different opinion toward the participation of the people in the
public service of Takfa Municipality in Takfa District, Nakhonsawan Province in the
sex. However, the people had the different opinion toward the participation of the
people in the public service of Takfa Municipality in Takfa District, Nakhonsawan
Province in the age and the educational degrees at 0.01 of statistical significance,
and the people had the different opinion toward the participation of the people in
the public service of Takfa Municipality in Takfa District, Nakhonsawan Province in
the occupations and the income per month at 0.05 of statistical significance.
3. The problems and the suggestions for the participation of the people in
the public service of Takfa Municipality in Takfa District, Nakhonsawan Province
where 1) increasing the effectiveness of the personnel to respond to the public
service in the quantity and the quality, 2) focusing on spreading the information and
the news in the service for the people, 3) applying the potential of the personnel
for the public service, 4) the political and administrative process and machinery
helped to be connected to the cooperation of all section within the organization in
the participation, and 5) having the research relating the public service such as the
administration of the local budget, the corruption in the administration, the
evaluation of the working according to the strategic plan for the local development,
and the evaluation of the effectiveness and the efficiency in the public service for
the benefit of the local people.
Keywords: Participation of people, public service
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๑. บทนา

ในปัจจุบันสภาพการณ์ของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งผลกระทบโดยตรงต่อการดารงวิถีชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็น
สังคม ชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ทาให้สังคมไทยและคนไทยพัฒนาไปสู่สังคมแห่งประชาธิปไตยยุค
ใหม่ซึ่งได้รับอิทธิพลส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ สืบเนื่องมาจนถึงการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ว่าด้วยหลักการสนับสนุนการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นในหมวดต่าง ๆ อาทิเช่น สิทธิและเสรีภาพของชนชาว
ไทย แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนการตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐ และการปกครองท้องถิ่น ซึ่ งความแตกต่างที่เกิดขึ้นและเห็นได้ชัดจากรัฐธรรมนูญ
ฉบั บ ก่ อ น ๆ คื อ บทบั ญญั ติว่ า ด้ว ยเรื่ องสิ ทธิ และเสรีภ าพของประชาชน โดยเฉพาะรัฐ ต้ องจั ด
สวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนทุกชนชั้น ซึ่งมีสภาพบังคับให้รัฐต้องทา สอดคล้องกับเรื่องของ
แนวนโยบายแห่งรั ฐ ที่ได้กระจายอานาจให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโ อกาสจัดทาบริการ
สาธารณะ ให้ประชาชนได้อย่างพอเพียงและตรงกับความต้องการของประชาชนการกระจายอานาจ
การจัดทาบริการสาธารณะไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน
และกระบวนการในการโอนถ่ายภารกิจ งบประมาณ และอัตรากาลังของราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการกาหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ชัดเจน เพื่อให้
บังเกิดผลในทางปฏิบัติ หลักการสาคัญส่วนหนึ่งที่ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความเป็น
อิ ส ระขององค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น ในการก าหนดนโยบาย การจั ด การบริ ก ารสาธารณะ การ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่นภายใต้กรอบของกฎหมายและการจัดแบ่งภารกิจในการบริการสาธารณะ
ระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองท้องถิ่น ได้แก่ หลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นที่มีความอิสระภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักการจัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐใน
การบริ ห ารราชการแผ่ นดิน ซึ่งกาหนดให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น รับ ผิ ดชอบการจัดบริการ
สาธารณะระดับชุมชนท้องถิ่น และสุดท้ายหลักประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ส่งเสริมให้มีทิศทางและการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
คุณภาพมาตรฐาน บริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจและการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑
เทศบาลตาบลตากฟ้า" เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดิมมีฐานะเป็น "สุขาภิบาลตาก
ฟ้ า " ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ต่ อ มาได้ รั บ การ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็ นเทศบาลตาบลตากฟ้า ” เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดิมมีฐานะเป็น
“สุขาภิบาลตากฟ้า” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๕ ต่อมา
๑

วุฒิสาร ตันไชย, การกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๔๖), หน้า ๕.
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ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เทศบาลตาบลตากฟ้า เป็นเทศบาล
ขนาดเล็กจากผลการดาเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลตากฟ้า จากตาราง
เปรียบเทียบได้ดาเนินงานจัดทาแผนรองรับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพที่ดี มีคุณธรรมนา
ความรู้ ให้เกิดความผาสุก จานวน ๒๗๖ โครงการ ดาเนินการได้เพียง ๙๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ
๒๑.๕๘ ของโครงการทั้งหมด จากผลการดาเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบล
ตากฟ้า จากตารางเปรียบเทียบได้ดาเนินงานจัดทาแผนรองรับ ยุทธศาสตร์การการสร้างเสริมธรร
มาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จานวน ๘๐ โครงการ ดาเนินการได้เพียง ๓๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๐ ของโครงการทัง้ หมด๒
จึงทาให้ประชาชนในท้องถิ่น เริ่มออกมาเคลื่อนไหว และตั้งคาถามเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ในการทาโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบริการสาธารณะของเทศบาลว่ามีหลักเกณฑ์การ
ตัดสินใจอย่างไร ให้การจัดทาการบริการสาธารณะมีความโปร่งใสมากขึ้น โดยมีการรวมตัวกันของ
คนในท้องถิ่น เพื่อเรียกร้อง เสนอแนะต่อผู้บริหารมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจการที่เกี่ยวกับการจัดทาบริการสาธารณะต่าง ๆ ของเทศบาลตาบล
ตากฟ้า เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะของเทศบาลได้
อย่างเสมอภาค และเป็นธรรมมากขึ้น
จากปัญหาและความสาคัญดังกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจั ดทาบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลตากฟ้า อาเภอตากฟ้า จั งหวั ด
นครสวรรค์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสารับการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะของเทศบาล
ตาบลตากฟ้า อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะของ
เทศบาลตาบลตากฟ้า อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยจาแนกปัจจัยตามส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลตากฟ้า อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท าบริ ก าร
สาธารณะของเทศบาลตาบลตากฟ้าอาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ดาเนินการศึกษาวิจัยโดยวิธี
๒

นครสวรรค์.

แผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๓– ๒๕๕๕).

เทศบาลต าบลตากฟ้ า , อ าเภอตากฟ้ า จั งหวั ด
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วิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับประชาชนที่อยู่ในเขต
เทศบาลตาบลตากฟ้า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไปมีจานวน ๒,๘๒๖ คน๓ สุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ได้ จานวน ๓๓๘ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ
ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะทา
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ (Least Significant Difference : LSD)

๔. ผลการวิจัย

๔.๑ ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล สรุปผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วน
ใหญ่เป็นประชาชนเพศหญิง ๑๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๗ มีอายุ ๔๐-๕๐ ปี จานวน ๑๒๘ คน
คิดเป็ น ร้ อยละ ๓๗.๘๗ มีร ะดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน ๒๖๑ คน คิดเป็น ร้อยละ
๗๗.๒๒ มีอาชีพการเกษตรกรจ านวน ๑๗๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๕๑.๗๘ และมีรายได้ต่อเดือน
๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท จานวน ๑๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๕
๔.๒ จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะของ
เทศบาลตาบลตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจและการตรวจสอบการจัดทาบริการสาธารณะ เบื้องต้นเป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์
ตาม พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๖)จาก
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการ
สาธารณะของเทศบาลตาบลตากฟ้า อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับที่ปานกลาง ( 
= ๒.๗๒) จึงแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลตากฟ้า อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ๑) ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในชุมชน ๒) ด้านเศรษฐกิจภาคชุมชนและภาค
ธุรกิจ ๓) ด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเทศบาลตาบลตากฟ้า ๔)
ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๕) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ๖) ด้านการเมืองการบริหาร ๗)
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๘) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ และ๙) ด้านกระบวนการ
และกลไกการมีส่วนร่วม
๔.๓ จากการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจและตรวจสอบการ
จัดทาบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลตากฟ้า พบว่า อยู่ระดับปานกลาง แสดงให้เห็นถึงยังอยู่
ในระดั บ ที่ ป านกลางอยู่ และการะบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการตั ด สิ น ใจและการ
๓

สานักการทะเบียน กรมการปกครอง, อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, ๒๕๕๔.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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ตรวจสอบการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะ เบื้ อ งต้ น เป็ น ไปตามหลั ก การและเจตนารมณ์ ต าม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๖)
๔.๔ จากการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะของ
เทศบาลตาบลตากฟ้า อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า
๑. ด้ านเพศ ประชาชนที่มี เพศต่างกัน มี ส่ ว นร่ว มในการจัดทาบริการสาธารณะของ
เทศบาลตาบลตากฟ้า อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่ย่อมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ เมื่อ พิจ ารณารายละเอีย ดในแต่ล ะด้า นพบว่ า ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง ๑๗๗ ราย ร้อ ยละ
๕๒.๒๗ แสดงให้เห็นถึงเพศหญิงนั้นมีส่วนร่วมในการจัดทาบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลตาก
ฟ้า อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ มากกว่าเพศชาย
๒. ด้านอายุ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่ วนร่ว มในการจัดทาบริการสาธารณะของ
เทศบาลตาบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จั ง หวั ดนครสวรรค์ โดยภาพรวมแตกต่างกั น จึงย่อมรั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ทุกด้านนั้นแตกต่างกัน มี นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ ๐.๐.๑
๓. ด้านระดับการศึกษา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทา
บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลตากฟ้า อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมแตกต่าง
กัน จึงย่อมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนใหญ่ต่ากว่าปริญญาตรี ๒๖๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๒ แสดง
ให้เห็นถึงประชาชนมีระดับการศึกษาต่า เมื่อพิจารณารายละเอียดโดยรวมทั้งหมด พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง
๔. ด้านอาชีพ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทาบริการสาธารณะของ
เทศบาลตาบลตากฟ้า อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมแตกต่างกัน ย่อมรับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ เมื่อพิจารณารายละเอียดโดยรวม พบว่า ด้านการจัดการแหล่ง
ท้องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของของเทศบาลตาบลตากฟ้า ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ และด้านกระบวนการและกลไกลการมีส่วนร่วม แตกต่างกัน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
๐.๐๑ เมื่อพิจารณารายละเอียดโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
๕. ด้านรายได้ต่อเดือน ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทา
บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลตากฟ้า อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมแตกต่าง
กัน จึงย่อมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า มีความคิดเห็นต่อ การมี
ส่ว นร่ว มของประชาชนในการจั ดทาบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลตากฟ้า อาเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
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ประเสริฐศักดิ์ บุตรสา. “ความสอดคล้องของการจัดทาบริการสาธารณะกับความต้องการของ
ประชาชน: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่าอาเภอพานทองจังหวัดชลบุรี ”.
สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,
๒๕๕๑.
พงศ์ส ถิตย์ คามูล . “ศึกษาเรื่องการมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการจัดทาบริการสาธารณะของ
เทศบาลเมือ งเกาะสมุย จั ง หวั ดสุ ราษฏร์ธ านี ”. สารนิพนธ์ รั ฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒.
วิระชัย แสงทองอร่าม. “แนวทางการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะขององค์การรบริหารส่วน
ต าบลเวี ย งใต้ อ าเภอป่ า ย จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน”. สารนิ พ นธ์ รั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง. บัณฑิตวิยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓.
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การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

The Application of Buddha-Dhamma Principle
to Solve Environmental Problem
พระอธิการจาลึก สญฺ โต
บทคัดย่อ
การใช้หลักพุทธธรรม ได้แก่ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ ๔ เป็นเครื่องมือในการฝึกความ
เข้าใจและเห็นใจต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่อยู่รอบตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตก็จะถูกดูแลและ
เอาใจใส่จากมนุษย์ได้อย่างประสิทธิภาพและส่งผลต่อความเจริญและความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมแบบยั่งยืนเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อขจัดปัญหาทางด้านปัญหาเกี่ยวกับดินเสื่อม
โทรม ปัญหาเกี่ยวกับน้้า ปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ และ ปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้ ของ
สิ่งแวดล้อมให้หมดไป เพราะหากสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะปกติบริสุทธิ์ สดใสตามธรรมชาติ ชีวิต
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็จะพบกับความสุขสดชื่นไปด้วย โดยใช้หลักธรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
คาสาคัญ : หลักพุทธธรรม, แก้ไข, ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ABSTRACT
To use the Buddha-Dhamma principle such as Three Educations, and Four
Noble Truths, are the tools to understand and sympathize to environment in the
surrounding society which both have the life and non-life, will be cared from
humans efficiently and effected on prosperity and perfection of environment in the
society sustainably for the sake of prosperity creation for the use of the natural
resource and environment smartly by minimum use and maximum profit for solving
the problems of soil ,water, air pollutions and forests. Because if the environment is
pure, fresh and then the life of people and any kind of animals will have the
happiness by using the Buddha-Dhamma principle for environment development.
Keywords : Buddha-Dhamma principle, Solution, environmental problem
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๑. บทนา

การที่พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอย่างนี้ คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญและ
ไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีนัยส้าคัญเสียทีเดียว แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยความจงใจและมีนัยส้าคัญสถานที่ที่
สมบูรณ์ด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สถานที่เช่นใดเหมาะแก่การที่จะบ้าเพ็ญธรรมท้าความดี
เพื่อความงอกงามด้านจิตใจ เหตุการณ์ส้าคัญเกี่ยวกับพระพุทธองค์จึงเกิดขึ้นเฉพาะในสถานที่ที่มี
ความสมบูรณ์ด้วยสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาและหลักค้าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏใน
พระไตรปิฏกเป็นค้าสอนที่นอกจากมุ่งเพื่อดับทุกข์โดยตรงแล้ว ยังมีค้าสอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย แตกต่างกันไปในแต่ละกรณีพระพุทธเจ้าก็มีวิธีคิด วิธีการปฏิบัติการ
จัดการเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างน่าสนใจในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอยู่
ร่วมกันอย่างกลมกลืนโดยไม่เกิดปัญหาการท้าลายสิ่งแวดล้อมอันเป็นมรดกทางธรรมชาติ๑

๒. ความหมายของคาว่าสิ่งแวดล้อม

ความหมายของสิ่งแวดล้อม เมื่อกล่าวถึงค้าว่า "สิ่งแวดล้อม" คนส่วนใหญ่ มักจะคิดถึง
ดิน น้้า อากาศ ป่า และสัตว์ป่า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความเคยชินเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลในเรื่อง
มลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น น้้าเสีย อากาศเสีย การลักลอบตัดไม้ท้าลายป่า และการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความเคยชินเกี่ยวกับข่าวและเหตุการณ์ดังกล่าว ท้าให้ความเข้าใจใน
ความหมายของสิ่งแวดล้อมแคบลงไป เพื่อที่จะขยายความให้กว้างขวางและชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอเสนอ
แนวคิดของนักวิชาการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความหมายของ ค้าว่า "สิ่งแวดล้อม" ในหลายมิติทั้ง
วงแคบและวงกว้างดังนี้
สิ่งแวดล้อม หมายถึง "สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา" ซึ่งเป็นค้านิยามที่สั้น ง่ายต่อการเข้าใจ
แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่า สิ่งแวดล้อมในโลกนี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ
บ้านเรือน ถนน วัด แม่น้า ดิน ป่าไม้ กฎระเบียบ ฯลฯ๒
มีข้อที่น่าสังเกตว่า สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างมีทั้งใกล้ตัวเรา ทั้ง
แนวตั้งและแนวนอน เป็นทั้งทรัพยากรธรรมชาติและมลสาร เป็นทั้งคุณและโทษต่อมนุษย์หรือ
สิ่งแวดล้อมด้วยกันเอง ความหมายดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับความหมายใน พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่า "สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทาง
กายภาพ และ ชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท้าขึ้น"
สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรม สิ่งที่เห็นได้ด้วยต้าและไม่ส ามารถเห็นได้ด้วยตา สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็น
๑

พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), สารวจสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๓.
๒
ดร.ฤทธิ์ วัฒ นชัยยิ่ งเจริ ญ , ชีวิตกับสิ่ ง แวดล้อมสิ่งมี ชีวิตกั บกระบวนการดารงชีวิต ,
(กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์ , ๒๕๔๔), หน้า ๘๑.
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ประโยชน์ จากค้าจ้ากัดความดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อม คือ สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา
แต่ ค้าว่า "ตัวเรา" ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวมนุษย์เราเท่านั้น โดยความเป็นจริงแล้ว ตัวเรานั้นเป็นอะไร
ก็ได้ที่ต้องการศึกษา/รู้ เช่น ตัวเราอาจจะเป็นดิน ถ้ากล่าวถึงสิ่งแวดล้อมดิน หรืออาจจะเป็นน้้า ถ้า
กล่าวถึงสิ่งแวดล้อมน้้า เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีข้อสงสัยว่า สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีรัศมีจ้ากัดมากน้อย
เพียงใด ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าสิ่งต่างที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ไม่ได้มีขอบเขตจ้ากัด มันอาจอยู่ใกล้หรือ
ไกลตัวเราก็ได้ จะมีบทบาทหรือมีส่วนได้ส่วนเสียต่อตั วเราอย่างไรนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะและ
พฤติกรรมของสิ่งนั้นๆ เช่นโศกนาฏกรรมตึกเวิร์ดเทรด ซึ่งตัวมันอยู่ถึงสหรัฐอเมริกา แต่มีผลถึง
ประเทศไทยได้ในเรื่องของเศรษฐกิจ เป็นต้น๓
ค้านิยามทั้งหมดนี้อาจกล่าวได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่า งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรานั้นเป็นสิ่งแวดล้อม
ทั้งสิ้นไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองหรือที่มนุษย์สร้ างขึ้นไม่ว่าจะเห็นได้หรือไม่สามารถเห็น
ได้ หรือไม่ว่าจะใกล้หรือไกลตัวเราก็เป็นสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึงว่า สิ่งแวดล้อมนั้นมีขอบเขตกว้าง
ใหญ่ไพศาล ยากที่จะก้าหนดลงไปได้ว่าบริเวณสิ่งแวดล้อมที่จะมาเกี่ยวข้องกับตัวเรากว้างหรือแคบ
เพียงใด ถ้าสิ่งเหล่านั้นมีผลมาเกีย่ วข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตัวเราแล้ว ก็อาจยอมรับได้ว่า "สิ่ง
เหล่านั้น คือ สิ่งแวดล้อม"
วินัย วีระวัฒนานนท์ ได้ให้ความหมาย สิ่งแวดล้อมว่า คือสิ่งที่อยู่โดยรอบสิ่งมีชีวิต
โดยเฉพาะมนุษย์ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยในการด้ารงชีวิตของ
มนุษย์และเป็นปัจจัยในการก้าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ส้านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ความหมายสิ่งแวดล้อมว่า คือ ทุกสิ่งทุก
อย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรม (จับต้องและมองเห็นได้) และ
นามธรรม (วัฒนธรรม แบบแผนประเพณี ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการ
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่ วนเสริมสร้างหรือท้าลายอีกส่วนอย่า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจร และ วัฎฎจักรที่เกี่ยวข้องกันทั้งระบบแยกออก เป็นลักษณะ
กว้าง ๆ ได้ ๒ ส่วนคือ (๑) สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ดิน น้้า อากาศ
ทรัพยากรทุกประเภท (๒) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชุมชนเมือง สิ่งก่อสร้าง โบราณสถาน
ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ฯลฯ เป็นต้น

๓. ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ๔ หมายถึงปัญหาความเสื่อมโทรมในเชิงคุณภาพและปริมาณของ
สิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม อันมีสาเหตุมา
๓

พระส่งเสริม แสงทอง, แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักทางพุทธศาสนา, ปริญญาศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๔๑,
หน้า ๙.
๔
ยศวดี บุณยเกียรติ, เมืองกับสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พี.เพรส, ๒๕๔๖), หน้า
๙๖.
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จากการกระท้าของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการพัฒนา ขอบเขตของปัญหาสิ่งแวดล้อม
สามารถพิจารณาได้จากความรุนแรงของปัญหา มีถึง 4 ระดับด้วยกัน คือระดับโลก ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม
มีอยู่สองลักษณะด้วยกันคือ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในรูปของการร่อยหรอหมดไป
และความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ที่เรียกว่า ภาวะมลพิษ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นผลผลิตตามมาจากการที่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติต้องเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการ
กระท้าของมนุษย์ เป็นปัจจัยส้าคัญในการสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความสูญเสียดุลยภาพของ
สิ่งแวดล้อมที่มีทีท่าว่าจะเลวร้ายลงทุกวัน มีดังนี้
๑. ปัญหาเกี่ยวกับดินเสื่อมโทรม
ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด ๓๒๑ ล้านไร่ พื้นที่ท้าการเกษตร ๑๕๐ ล้านไร่ ในจ้านวนนี้มี
พื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องการใช้ดินไม่เหมาะสมตามสมรรถนะประมาณ ๓๐ ล้านไร่ มีการพังทลายของดิน
ในพื้นที่เกษตรกรรม ๑๓๔ ล้านไร่ ปัญหาดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๗.๘ ล้านไร่ ปัญหา
การสู ญเสี ยและความเสื่ อ มโทรมของพื้ นที่ชุ่มน้้าอันเป็นพื้นที่มีลั กษณะเด่น ทางนิ เวศวิทยาของ
ประเทศ การแพร่กระจายของสารพิษตกค้างในดิน การทรุดตัวของดินจากการสูบน้้าบาดาล ปัญหา
เหล่านี้สืบเนื่องมาจากการใช้ที่ดินผิดประเภท เช่น การบุกรุกแผ้วถางป่า เพื่อท้าไร่เลื่อนลอย การใช้
สารเคมีท้าให้มีพิษตกค้างและขาดความรู้และการวางแผนที่ดี และที่ส้าคัญคือความเห็นแก่ตัวของ
มนุษย์นั่นเอง๕
๒. ปัญหาเกี่ยวกับนา
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ก้าลังมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความต้องการน้้า
เพื่อการอุปโภคและการผลิตทางเศรษฐกิจสาขาต่างๆ จึงแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่จ้านวนแหล่ง
มีปริมาณจ้ากัด เรามีพื้นที่ท้าการเกษตรซึ่งได้รับประโยชน์จากการชลประทานประมาณ ๒๙ ล้านไร่
หรือร้อยละ ๒๒ ของพื้นที่ท้าการเกษตร มีอ่างเก็บน้้าทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง ๓๙๒ อ่าง กัก
เก็บน้้าได้ ๗๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีหมู่บ้านในชนบทขาดแคลนน้้าใช้ประมาณ ๒๘,๗๕๐
หมู่บ้าน๖
ปัญหาเหล่านี้สืบเนื่องมาจากการพัฒนาและพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีต่อแหล่งน้้า เช่น
การชลประทาน การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้้า ล้วนเป็นการท้าลายป่าไม้ สัตว์น้าและสภาพภูมิอากาศ
การขุดเจาะน้้าบาดาลก่อให้เกิดปัญหาของปริมาณน้้าใต้ดินลดลง เมื่อระดับน้้าใต้ดินลดลง ท้าให้น้า
ทะเลไหลเข้ามาแทนที่ พื้นที่การเกษตรเสียหาย และยังท้าให้เกิดการทรุดตัวของดิน การระบายสิ่ง
โสโครกลงสู่แม่น้าจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบริโภค (พ.ศ. ๒๕๓๙) ได้แก่
โรงงานน้้าตาล โรงงานแป้งมัน โรงฆ่าสัตว์ โรงงานเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเหล่านี้ปล่อยของเสียร้อย
๕
๖

ยศวดี บุณยเกียรติ, เมืองกับสิ่งแวดล้อม, , หน้า ๑๑๖.
อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๑.
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ละ ๘๐ หรือ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ตัน ลงสู่แม่น้าประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ตันต่อปี ความสามารถในการก้าจัด
ของเสียเพียง ๖๗๕,๐๐๐ ตันหรือร้อยละ ๔๒ เท่านั้น แต่ของเสียที่เกิดจากชุมชนยังไม่ได้รับการ
ประเมิน เมื่อแหล่งน้้าเสียย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การอุปโภคบริโภค การสาธารณสุข
การประมง การกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์ และการท่องเที่ยว
๓. ปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
มลพิษทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละออง สารตะกั่ว ก๊าชคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าชซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ ก๊าชไนโตรเจนไดออกไซด์ ความร้อนทางอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการ
ก่อสร้างและกิจการอุตสาหกรรม มีสาเหตุใหญ่ ๒ ประการ คือ
๓.๑ เกิดจากธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด พายุ ลมไต้ฝุ่น
๓.๒ เกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเอง เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงกลั่นน้้ามัน โรงไฟฟ้า โรงถลุงเหล็ก การเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานยนต์ การหุงต้ม
การเผาขยะมูลฝอย ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง สารกัมมันตรังสีจากโรงงานปรมาณู เมื่ออากาศเป็น
พิษย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตอื่น ๆ เช่น ท้าให้อากาศมืดมัว ความร้อนบนผิวโลก
เพิ่มขึ้น ก่อความสกปรกต่อเสื้อผ้า บ้านเรือน ท้าให้โลหะผุเร็ว ท้าอันตรายต่อชีวิตสัตว์และพืช ท้าให้
การเจริญเติบโตหยุดชะงัก ตลอดทั้งท้าให้สูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ๗
๔. ปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้
ป่าไม้เป็นแหล่งก้าเนิดของแม่น้าล้าธาร ทีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า และความหลากหลายทาง
ชีวภาพต่างๆช่วยดูดซับสร้างความชุ่มชื้น ลดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน และรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศอันมีคุณค่ าและความส้าคัญต่อการ
ด้าเนินชีวิตของมนุษย์ ในช่วง ๓๕ ปีที่ผ่านมา ป่าในประเทศไทยถูกท้าลายไปมากมาย ในปี ๒๕๓๙
ป่าไม้ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง ๘๐ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ประเทศและนับวัน
ลดลงทุกปีซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง๘
สาเหตุหลักก็มาจากการบุกรุกเข้าท้าไร่เลื่อนลอย ไฟป่า การท้าเขื่อน อ่างเก็บน้้า การ
ลักลอบตัดไม้ ปัจจุบันป่าไม้ในประเทศไทยถูกท้าลายปีละ ๕% ถ้าไม่รีบแก้ไข อีกประมาณ ๒๐ ปี
ข้างหน้า ป่าไม้ในเมืองไทยจะหมดไป เมื่อป่าถูกท้าลาย สัตว์ป่าที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติอันหาค่า
มิได้ย่อมเดือดร้อน สัตว์ป่าบางชนิดก้าลังสูญพันธุ์ บางชนิดก็สูญพันธุ์ไปแล้วและไม่ส ามารถหามา
ทดแทนได้ หากไม่มีป่าให้มันหลบภัยและอาศัยเลี้ยงชีวิตแล้ว ในที่สุดสัตว์ป่าก็จะหมดไป๙

๗

อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๒.
อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๔.
๙
จิรากรณ์ ดชเสนี, มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
๒๕๔๔), หน้า ๒๓๙.
๘
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๔. สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีส าเหตุเกิดจากการเพิ่มประชากรของมนุษย์ และ
จากธรรมชาติท้าให้เกิดปัญหาต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมไทยด้ านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึง
ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นทั้งสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ถ้าสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบหรือถูกท้าลาย และ
การเปลี่ยนแปลงนั้นสะสมตัวมากขึ้นจนธรรมชาติไม่สามารถที่จะปรับให้เข้าสู่สภาวะปกติหรือสภวะ
สมดุลได้ทัน ผลที่เกิดขึ้นก็คือความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ซึ่งอาจจะมีผลต่อคุณภาพน้้า
คุณภาพอากาศ คุณภาพดิน การสูญเสียของพืชและสัตว์ การสูญเสียความงามตามธรรมชาติ ฯลฯ
สิ่งต่้างๆ เหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบมาถึงมนุษย์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมได้ มีสาเหตุดังนี้
๑) การเพิ่มของประชากร (Population growth) ปริมาณการเพิ่มของประชากรก็ยังอยู่
ในอัตราทวีคูณ (Exponential Growth) เมื่อผู้คนมากขึ้นความต้องการบริโภคทรัพยากรก็เพิ่มมาก
ขึ้นทุกทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย พลังงาน
๒) การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (Economic
Growth & Technological Progress) ความเจริญทางเศรษฐกิจนั้นท้าให้มาตรฐานในการ
ด้ารงชีวิตสูงตามไปด้วย มีการบริโภคทรัพยากรจนเกินกว่าความจ้าเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิต มีความ
จ้าเป็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นตามไปด้วย ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีก็ช่วย
เสริมให้วิธีการน้าทรัพยากรมาใช้ได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นและผลสืบเนื่องอันเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
คือ
(๑) ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรกันอย่างไม่ประหยัด
อาทิ ป่าไม้ถูกท้าลาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดแคลนน้้า
(๒) ภาวะมลพิษ (Pollution) เช่น มลพิษในน้้า ในอากาศและเสียง มลพิษใน
อาหาร สารเคมี อันเป็นผลมาจากการเร่งรัดทางด้านอุตสาหกรรมนั่นเอง๑๐
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสภาพทางธรรมชาติ พื้นผิวโลกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
อาจมีผลต่อเนื่องถึงการเกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้ดังนี้
๑. สาเหตุจากธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสภาพทางธรรมชาติพื้นผิวโลกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
อาจมีผลต่อเนื่องถึงการเกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้ดังนี้
ไฟป่า (wildfire) เป็นตัวการในการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทรัพยากรป่าไม้ทั้งที่เป็นต้นไม้เล็กและใหญ่สิ่งมีชีวิตรวมทั้งจุลินทรีย์ชนิดต่ างๆ ที่ด้ารงชีวิต
อยู่ในป่า รวมถึงทรัพยากรที่ไม่มีชีวิต ซึ่งได้แก่ อินทรียวัตถุ และปุ๋ย เป็นต้น เมื่อทรัพยากรเหล่านี้ถูก
ท้าลายจะเป็นสาเหตุให้ป่าไม้หยุดชะงักการเจริญเติบโต พื้นดินสูญเสียคุณสมบัติในการอุ้มน้้า และ
๑๐

อ้างแล้ว, หน้า ๒๔๑.
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ป่า ที่ถูกท้าลายจะไม่ส ามารถรั กษาดุล ยภาพของสิ่ งแวดล้ อมต่อไปได้ท้าให้ เกิดภัยที่ตัดตอนการ
วิวัฒนาการของต้นพืชและสัตว์ป่าได้ไฟป่าไม่เพียงก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
เท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจากเถ้าถ่าน ฝุ่นละออง และแก๊สพิษ ท้าให้เกิดภาวะมลพิษ
ทางอากาศ (air pollution) จนอาจส่งผลให้เกิดภาวะโรคต่างๆ ในมนุษย์ น้้าท่วม (flood) เป็นภัยที่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลายประการ เช่น ฝนตก
หนัก น้้าในแม่น้าล้าคลองถูกหนุนสูงขึ้น โดยเมื่อน้้าขึ้นสูงพ้นเหนือแนวตลิ่งของล้าน้้าจนปกคลุมพื้น
แผ่นดินและหากการเคลื่อนที่ของกระแสน้้ามีความเชี่ยวกรากก็อาจจะท้าให้เกิดแผ่นดินถล่มได้
นอกจากนี้การไหลของน้้าบริเวณผิวดินยังท้าให้เกิดการพัดพาเอาผิวหน้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
ไหลลงสู่ที่ต่้า ท้าให้ผิวหน้าดินขาดปุ๋ยธรรมชาติ และท้าให้แหล่งน้้าในที่ต่้ากว่ าเกิดการตื้นเขินได้
พื้นที่ถูกน้้าท่วมเป็นระยะเวลานานจะมีสภาพที่ไม่เหมาะสมส้าหรับการเจริญเติบโตของพืช จึงท้าให้
พื้นที่นั้นเสียสมดุลธรรมชาติได้ โดยในบางพื้นที่อาจเกิดหรือท้าการเกษตรกรรมได้ ซึ่งดินที่เสียสภาพ
นี้จะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า มลพิษทางดิน (soil pollution) ส่วนปุ๋ยและสารผิวดินที่เป็นทั้ง
สารอินทรีย์และอนินทรีย์ซึ่งไหลลงสู่แม่น้าที่ต่้ากว่ า และเมื่อน้้าในแหล่งน้้าลดลงสารต่าง ๆ เหล่านี้
จะถูกขังอยู่ในแหล่งน้้านั้นและก่อให้เกิดสภาพน้้าที่มีสารต่าง ๆ ปนอยู่สูง เป็นมลพิษทางน้้า
แผ่นดินไหว (earthquake) เป็นภัยธรรมชาติที่เป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยหากเกิดแผ่นดินไหวที่เกินกว่า ๕ ริคเตอร์ขึ้นไปจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ตั้งแต่สิ่งก่อสร้างการพังทลายของแผ่นดินท้าให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ของพืช และสั ตว์เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียของพืชพันธุ์สัตว์ป่ า ตลอดจน
จุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กชนิดต่าง ๆ ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติได้
ภู เ ขาไฟระเบิ ด (volcano)เป็ น ภั ย ธรรมช าติ ที่ เ ป็ น ปั ญ ห าต่ อ สิ่ ง แว ดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากเนื่องจากเมื่อเกิดการระเบิดของภูเขาไฟจะท้าให้หินเหลวที่มีความร้อน
สูงที่อยู่ใต้ผิวโลก เรียกว่า แมกมา (magma) พุ่งออกมาสู่ผิวโลก เรียกว่า ลาวา (lava) หิน
หลอมเหลวที่มีความร้อนสูงเหล่านี้จะไหลเข้าท้าลายสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป และต้องใช้
ระยะเวลานานกว่าจะเกิดการแทนที่กลับมาเป็นระบบนิเวศที่สมดุลเช่นเดิมได้อีกครั้ง๑๑
นอกจากนี้ไอระเหยหรือควันที่เกิดจากภูเขาไฟ จะมีก้ามะถันปนอยู่มาก ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตอีกด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตอีกด้วย หากเกิดการระเบิด
ของภูเขาไฟใต้น้าจะก่อให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ในมหาสมุทร น้้าท่วมตามเกาะและเมืองชายฝั่งทะเลได้
ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามหมู่เกาะฮาวาย คลื่นขนาดใหญ่นี้มีชื่อเรียกว่า สึนามิ (tsnami)
เกิดจากแผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม หรือภูเขาไฟระเบิดใต้พื้นมหาสมุทร
๒. สาเหตุจากมนุษย์

๑๑

ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ, ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต , (กรุงเทพ
มหานคร : อักษรเจริญทัศน์ , ๒๕๔๔), หน้า ๙๑.
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่จะมีมนุษย์เป็นปัจจัย
ส้าคัญที่ก่อให้เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ถูกวิธี ไม่เหมาะสม หรือไม่มีการ
ควบคุ ม จึ ง เป็ น สาเหตุ ที่ ท้ า ให้ เ กิ ด ผลเสี ย หายตามมาโดยหากพิ จ ารณาถึ ง สาเหตุ ก ารใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์จะสามารถแบ่งเป็นสาเหตุต่างๆ ได้ดังนี้
การเพิ่มของประชากร เนื่องจากประชากรทั่วโลกจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นในแต่ละปี
ซึง่ การเพิ่มมากขึ้นของประชากรโลกก็จะน้ามาซึ่งความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
ด้ารงชีวิต จึงท้าให้เกิดผลต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย เช่น การเพิ่มพื้นที่ท้ากินทางการเกษตร การ
บุกรุกท้าลายป่า การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มก้าลังการผลิตสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น ความ
ต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากขึ้นเช่นนี้จะส่งผลให้เกิดการบุกรุกท้าลายสิ่งแวดล้อมจนน้าไปสู่
การเสียสมดุลทางธรรมชาติได้๑๒
การขยายตัวของชุมชนเมืองเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ต่าง ๆ เนื่องจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว โดยขาดการวางแผนผังการใช้พื้นที่ล่วงหน้า
หรือไม่เป็นไปตามที่ก้าหนดไว้จะท้าให้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย เช่น ปัญหาการใช้ทรัพยากรประจ้า
ท้องถิ่น ปัญหาการควบคุมดูแลทรัพยากร และปัญหาการก้าจัดของเสีย เป็นต้น นอกจากนี้หากการ
ขยายตัวของชุมชนส่งผลให้เกิดการสร้างแหล่งอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งส่งผลให้เกิดการใช้
ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งหากมีการควบคุมดูแลที่ไม่เหมาะสมก็ย่อมจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมตามมาอย่างมาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่น้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การใช้สารเคมีต่าง ๆ เช่น
ยาฆ่าแมลงและปุ๋ย จะส่งผลให้เกิดการตกค้างของสารเหล่านี้ในดินและอาจกระจายไปสู่แหล่งน้้า
หรือระบบนิเวศต่าง ๆ นอกจากนี้สารเคมีเหล่านี้ยังสามารถสะสมและตกค้างในตัวสัตว์ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของสายใยอาหาร ดังนั้น หากมีการใช้สารเคมีเหล่านี้ในปริมาณมากและเป็นเวลานานก็จะท้าให้
ในผลผลิตจากทั้งพืชและสัตว์มีการปนเปื้อนสารเคมีได้
การสร้างสิ่งก่อสร้าง ก้ารสร้างถนน อ่างเก็บน้้า เขื่อน นับว่าเป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ป่าไม้ ดิน และน้้าถูกใช้ไป นอกจากนี้ยังอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่า
ในพื้นที่นั้น เนื่องจากการท้าลายถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าได้ เมื่อมนุษย์สร้างสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ป่าเพิ่ม
มากขึ้น ก็จะท้าให้มีการท้าลายป่าอย่างต่อเนื่อง ป่าจะเสื่อมโทรมลงและอาจหมดไปได้ สัตว์ป่าต่างๆ
จะไร้ที่อยู่อาศัยและอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด
การกีฬา ในด้านการกีฬาส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรสัตว์ป่า เช่น การยิงนก
การตกปลา และการล่าสัตว์ เป็นต้น ซึ่งถ้าหากเป็นไปเพื่อการกีฬาอย่างแท้จริง มีการก้าหนด
กฏเกณฑ์หรือมาตรฐานต่างๆ ที่ชัดเจน ก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ
มากนักแต่หากเป็นการแข่งขันเพื่อท้าลายสถิติด้านจ้านวนก็จะมีการน้าอาวุธที่ร้ายแรงและทันสมัย
๑๒

http://www.thaigoodview.com, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
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มาใช้มากยิ่งขึ้น สัตว์ป่าที่ได้มาก็จะน้าเพียงส่วนหนึ่งของที่ได้หรือเพียงบางส่วนของร่า งกายไปเป็น
อาหารหรือเครื่องใช้เท่านั้นส่วนที่เหลือก็จะถูกทิ้งไว้ในป่า ซึ่งเป็นการกระท้าที่ไม่คุ้มกับการสูญเสีย
ชีวิตและพันธุกรรมของสัตว์ป่า
การสงคราม จะก่อให้เกิดการกระตุ้นให้น้าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้มากขึ้น ตั้งแต่
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้มากขึ้นตั้งแต่การใช้ทรัพยากรแร่ธาตุเพื่อการผลิตอาวุธและ
เครื่องมือต่าง ๆ บางครั้งมีการเร่งขุดเจาะน้้ามันดิบเพื่อขายและแลกเปลี่ยนเป็นเงินตรา เพื่อน้าไปซื้อ
อาวุธที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพการท้าลายล้างสูงมาต่อสู้กันซึ่งผลของสงครามก็คือการสูญเสียทั้งสอง
ฝ่าย ทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรอื่นๆเช่น การทิ้งระเบิดท้าลายบ่อน้้ามันของอิรักในปี
พ.ศ. ๒๕๓๖ ท้าให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปริมาณน้้ามันที่สูญเสียไปจากการ
ทิ้งระเบิดเพียงครั้งเดียวนี้ อาจจะต้องอาศัยระยะเวลานานเป็นหลายล้านปีจึงจะเกิดขึ้นได้
ความไม่รู้ ห รื อ รู้ เ ท่ าไม่ถึ ง การณ์ห ลายๆ ครั้ง ที่ค นเราท้ า ลายสิ่ ง แวดล้ อ มเพราะความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ไม่รู้ถึงสาเหตุและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ขาดข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง ท้าให้เรา
เกิดมุมมองและเกิดความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน โดยขณะที่นักอนุรักษ์ของป่าไม้และสัตว์
ป่า แต่ภาคอุตสาหกรรมกลับนึกถึงวัตถุดิบที่เป็นปัจจัยในการผลิตเป็นต้นทุน นักเศรษฐศาสตร์จะนึก
ถึงทรัพยากรที่ต้องใช้ให้คุ้มค่าชาวนาจะนึกถึงฝนเกษตรกรบางกลุ่มยังมุ่งเน้นการท้าการเกษตรที่ต้อง
ใช้สารเคมีในปริมาณมาก ฯลฯ สังคมยังขาดความเข้าใจถึงสิ่งแวดล้อมในลักษณะของภาพรวมที่เป็น
ความสัมพันธ์ร่วมกันของสิ่งต่า ง ๆ ที่เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นที่จุดใดจุดหนึ่งก็จะมีผลกระทบ
ต่อเนื่องไปถึงระบบนิเวศที่เป็นภาพรวมด้วยดังนั้นในการกระท้าสิ่งใดเราควรพิจารณาให้ดีก่อนว่า
การกระท้ า นั้ น จะเป็ น การท้ า ลายหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบในด้ า นลบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาวได้หรือไม่๑๓

๕. หลักการนาหลักพุทธธรรมมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

พระพุทธศาสนามีปรัชญาและค้าสอนที่เน้นความตระหนักและมีความเมตตาต่อชีวิตทั้ง
มวล แต่ที่ผ่านมา ชีวิตสัตว์ พืชพรรณ ทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นต้น ถูกท้าลายลงอย่างรวดเร็ว
อันเป็นผลมาจากความโง่เขลา ความโลภ และการขาดความเคารพต่อโลก วิกฤติการณ์ทาง
สิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้ ต้องการความช่วยเหลือที่เร่งด่วน แต่การมุ่งเน้นคุณค่าด้านจิต
วิญญาณของมนุษย์ มิได้หมายความว่าจะละเลยบทบาทของวิทยาศาสตร์ แต่วิทยาศาสตร์มีขอบเขต
อยู่กับสภาพของโลก ในขณะที่พุทธศาสนาเป็นแหล่งคุณค่าของมนุษย์ และทุกวันนี้ ประชาชน
จ้านวนมากรู้สึกว่า นอกเสียจากปัจเจกชนและค่านิยมทางสังคมจะได้รับการกระตุ้น เมื่อนั้นเราจึงจะ
เริ่มแก้ปัญหาที่ก้าลังเผชิญอยู่ได้ในวิถีท างที่มีผลต่อชีวิตบนโลกทั้งปัจจุบันและอนาคต คือ ปัญหา
สิ่งแวดล้อมทางสังคม แล้วจะกล่าวถึงการน้าหลักพุทธธรรมมาแก้ไขปัญหาต่อไป ดังนี้
๑๓

๒๕๕๖.

http://www.oknation.net/blog/maroon25/2008/12/29/entry-1,

๒๙

กุ ม ภาพั น ธ์
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หลักไตรสิกขากับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ค้าสอนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงบ่อย และมีพุทธพจน์แสดงต่อเนื่องกันของ กระบวน
การศึกษาฝึกอบรมที่เรียกว่าไตรสิกขา คือ (๑) อธิศีลศิกขา การฝึกศึกษาในด้านความประพฤติทาง
กาย วาจา และอาชีพ ให้มีชีวิตสุจริตและเกื้อกูล (๒) อธิจิตตสิกขา การฝึกศึกษาด้านสมาธิ หรือ
พัฒนาจิตใจให้เจริญได้ที่ (๓) อธิปัญญาสิกขา การฝึกศึกษาในปัญญาสูงขึ้นไป ให้รู้คิดเข้าใจมองเห็น
ตามเป็นจริง องค์ประกอบทางสิกขา ๓ หรือ โดยทางธรรมก็คือ “มีศีลเป็นพื้นฐาน มีสมาธิเป็นก้าลัง
มีการเห็นแจ้งเเทงตลอด (วิปัสสนา) ซึ่งเป็นตัวการกระท้าอย่างที่ไม่อาจจะแยกกันได้” การพัฒนา
ความรู้จ้าจะต้องอาศัยธรรม ๓ ประการเหล่านี้ท้างานร่วมกันแบบสัมพันธ์กันไปตามล้าดับ จึงจะได้
ความรู้ที่ถูกต้องเป็นจริง เป็นความรู้หรือปัญญาชั้นโลกุตตระ ที่สามารถท้าให้บรรลุเป้าประสงค์ คือ
ความหลุดพ้นจากกิเลสาสวะได้ ดังเนื้อความในมหาปรินิพพานสูตร พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่หมู่ภิกษุ
ความว่า อย่างนี้ศีล อย่างนี้สมาธิ อย่างนี้ปัญญา สมาธิอันศีลอบรมแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์
ใหญ่ ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ จิตอันปัญญาอบรมแล้ว ย่อมหลุดพ้น
จากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวาสวะอวิชชาสวะ ฯ๑๔
จากพระพุทธพจน์ดังกล่าวนั้น ศีล สมาธิ และ ปัญญา ต่างก็สัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันอย่าง
แยกออกจากกันไม่ได้ ต้องอาศัยกันและกันเป็นล้าดับ ไปช่วยให้ศีลช่วยอบรมสมาธิ สมาธิก็อบรม
ปัญญา ปัญญาที่สมาธิอบรมดีแล้ว ก็ได้อบรมจิต เป็นเครื่องมือพัฒนาจิตให้สูงสุดได้ ในการพัฒนา
ความรู้ ท้าให้ความรู้เจริญถึงที่สุด เกิดผลานิสงส์เป็นเจโตวิมุติ และปัญญาวิมุติ
การน้าหลักไตรสิกขามาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ไตรสิกขา แปลว่า สิกขา ๓ หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา ๓ อย่าง ศีล สมาธิ ปัญญา
เป็นกระบวนการปฏิบัติ หรือ กระบวนการพัฒนา ๓ ด้าน คือ
(๑) ศีล (Social Development) ข้อปฏิบัติตนขั้นพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนา เพื่อ
ควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาไม่เบียดเบียน หรือก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น มีวินัยใน
ตนเอง และประกอบอาชีพที่สุจริต มีความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะที่เกื้อกูล สร้างสรรค์และ
ส่งเสริมสันติสุข (เสวนาคบหาเป็น สังคมเป็น พูดเป็น สื่อสารเป็น ท้าเป็น) โดยสิ่งแวดล้อมทางสังคม
ได้แก่ บุคคลต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา การน้าหลักศีลมาใช้กับแก้ไขปัญหากับสิ่งแวดล้อม เช่น
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในคือ ศีลข้อที่ ๑. คือ ไม่ท้าร้าย ไม่ฆ่า ไม่ท้าลาย ไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต
ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืช หรือสัตว์ ไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ทุกสิ่งคือสิ่งมีชีวิตมีลมหายใจ มี
ความรู้สึกรับรู้เจ็บปวดเวลาถูกมนุษย์ท้าร้าย ในศีลข้อที่ ๑ นี้เป็นข้อที่สังคมในระดับครอบครัวและ
บุคคลควรระลึกและสร้างจิตส้านึก อบรมให้มีไว้ก้ากับตนอยู่เสมอต่อการไม่เบียดเบียนท้าลายกันท้า
ให้เกิดสันติภาพที่มั่นคงในสังคม ท้าเราได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างถาวรตลอดไปและในการ
แก้ปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อม
๑๔

ที.ม. (ไทย) ๖๑๐/๑๔๓/๘๙.
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พระพุทธศาสนาได้อุบัติในโลกเมื่อประมาณ ๒๕๐๐ ปีเศษมาแล้วนั้น ได้ตระหนักถึง
ความส้าคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก “พระพุทธเจ้าทรงเป็น “โลกวิทู หมายถึงผู้รู้แจ้ง
ในโลกทั้ง ๓ ได้แก่ สังขารโลก คือ โลกของการประกอบแห่งเหตุปัจจัย สัตว์โลก คือ โลกแห่งสรรพ
สัตว์สิ่งมีชีวิต และอากาศโลก คือ โลกจักรวาลทั้งหลาย”
พระพุทธองค์ทรงตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทรงก้าหนดพระวินัย
ส้าหรับพระภิกษุและภิกษุณีสงฆ์ เช่น บทบัญญัติที่ทรงห้ ามทิ้งของสกปรกลงในแม่น้าหรือที่
สาธารณะ ห้ามพระภิกษุตัดต้นไม้ ท้าลายป่า ห้ามฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ ให้มีเมตตา กรุณา เป็น
ต้น บนพื้นฐานหลักธรรมเพื่ออนุรักษ์ต่อธรรมชาติ๑๕ ในด้านจริยวัตรพระพุทธเจ้านอกจากทรงเป็น
ตัวอย่างในการเกี่ยวข้องกับป่าไม้ ต้นไม้ แล้วยังตรัสให้พระภิกษุสงฆ์ที่ถือธุดงค์ ปฏิบัติธรรมในป่า
หรืออยู่ใต้โคนต้นไม้ เพื่อบ้าเพ็ญสมณธรรม และได้ตรัสยกย่องภิกษุเป็นตัวอย่ าง คือ พระมหากัสสป
เถระว่าทรงคุณธรรมเครื่องด้าเนินชีวิตเสมอด้วยพระพุทธเจ้ า คือ การปฏิบัติธุดงค์อยู่ป่ าเป็นวัตร
ต่อมาในประเทศไทยสมัยสุโขทัย ก็ได้เกิดมีคติการสร้างวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา ๒ ประเภท คือ (๑)
อรัญญวาสี ประเภทวัดป่า พระสงฆ์ที่จ้าพรรษาในวัดประเภทนี้เรียกว่า พระสงฆ์ฝ่ายอรัญญวาสี
หรือพระธุดงค์พระวัดป่าเป็นธรรมเนียมมาจากครั้งพุทธกาล และ (๒) คามวาสีประเภทวัดบ้านที่
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านหรือในเมือง เรียกพระสงฆ์ที่อยู่อาศัยในวัดประเภทนี้ว่ า พระสงฆ์ฝ่ายคามวาสี
บางครั้งเรียกพระบ้าน เพราะอยู่ในบ้านในเมือง
ดังนั้น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้เป็นต้นนั้น พระภิกษุสงฆ์ทั้งสองฝ่าย
ควรท้าหน้าที่ โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและสั่งสอนศีลธรรมให้ประชาชนมีจิตส้านึกในคุณค่าและ
ความจ้าเป็นของสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาทราบได้ว่า หลักค้าสอนของพระพุทธศาสนาที่แทรกไว้
ในความเชื่อ ที่ปรากฏอยู่ในชาดกต่างๆ นั้น ได้สอนให้มนุษย์มีความเอื้อเฟื้อต่อทรัพยากรธรรมชาติ
โดยการบ้ารุงรักษาแหล่งน้้า อากาศ และป่าไม้ ให้สะอาด เป็นต้น พระพุทธองค์จึงทรงพระบัญญัติ
พระวินัยหรือศีลเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับการรักรักษาสิ่งแวดล้อม
(๒) สมาธิ (Emotional Development) เป็นการฝึกอบรมด้านจิตใจ ให้สมบูรณ์ด้วย
คุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิตที่ดี (ตั้งจิตเป็น วางใจเป็น ท้าใจเป็น) ได้แก่ การมีจิตใจที่
มีคุณธรรม เมตตาต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ บุคคลต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา เอื้ออารี มีความ
เคารพ ความอ่อนน้อม มีความกตัญญูรู้คุณ ด้านสมรรถภาพจิตได้ แก่ การมีจิตใจที่เข้มแข็ง มั่นคง
เพียรพยายาม อุตสาหะ มีความรับผิดชอบ มีสติและสมาธิ ส่วนด้านสุขภาพจิตที่ดี ได้แก่ การมีจิตใจ
ร่าเริงแจ่มใส เบิกบานสดชื่น อิ่มเอิบ ผ่องใส และยังสอนให้พุทธศาสนิกชนตระหนักในคุณค่าของ
การพัฒนาจิตใจ โดยอาศัยธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะสม ด้วยการปฏิบัติธรรมคือการบ้าเพ็ญสมาธิ
ภาวนา เดินจงกรม(เดินแบบเจริญสติ) ใต้ร่มไม้ เพราะในวัดป่าจะมีต้นไม้มาก บรรยากาศสงบร่มรื่น
ท้าให้ผู้เข้าไปสัมผัส เกิดความรู้สึกร่มเย็นสบาย มีความสงบสงัดระงับความฟุ้งซ่าน ความวิตกกังวล
ได้อย่างรวดเร็ว ท้าให้จิตสงบและร่างกายสดชื่น เพราะสัมผัสกับความสมดุลของธรรมชาติ
๑๕

วิ. มหา. (ไทย) ๒/๔๒๕,๗๑๓/๒๒๕,๓๖๑.
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(๓) ปัญญา (Wisdom Development) การฝึกอบรมด้านปัญญา ได้แก่ รู้จักคิด รู้จัก
พิจารณา รู้จักวินิจฉัย รู้จักแก้ปัญหาด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์ ซึ่งมองดูรู้เข้าใจเหตุผล มองเห็นสิ่ง
ทั้งหลายตามความเป็นจริง ไม่มีอคติเคลือบแฝง เป็นอิสระจากการครอบง้าของกิเลส เป็นอยู่ด้วย
ความรู้เท่าทันธรรมดาของโลกและสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ (คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ดับทุกข์เป็น) โดย
ใช้ปัญญาในการกระท้าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก เช่น การปลูกป่าและการรักษา
ต้นน้้าล้าธารเป็นบุญกุศลเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก พระพุทธองค์ได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่อง
นี้เอาไว้ในวนโปสูตรว่า “ชนเหล่าใดปลูกป่า ปลูกสวน สร้างสะพาน สร้างโรงน้้า ขุดบ่อน้้า บริจาค
อาคารที่พักอาศัย ชนเหล่านั้นได้บุญกุศลตลอดเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน”๑๖ ดังตัวอย่าง
การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาได้ให้ใช้วิธีปลูกไม้ ๓ อย่าง แต่มีประโยชน์ ๔
อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้้า และปลูก
อุดช่วงไหล่ตามร่องห้วยโดยรับน้้าฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ ๔ คือสามารถช่วยอนุรักษ์ดิน”
แปลความสรุปอย่างเข้าใจง่าย ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์
“พออยู่ หมายถึง ไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ท้าที่อยู่อาศัย และจ้าหน่าย
พอกิน หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร
พอใช้ หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน, และไม้ไผ่ เป็นต้น
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ สร้างความสมบูรณ์และ ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ป่า”๑๗
ดังตัวอย่างข้างต้นถือว่าใช้ปัญญาในการบริหารในการอนุรักสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยปัญญา
ในทางพูดจาให้ผู้คนได้ใช้สอยประโยชน์จ ากสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า เป็นต้น จึงเป็นอุบายให้
สังคมช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ดังนั้น หลักไตรสิกขามาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางสังคม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติ
หรือ กระบวนการพัฒนา ๓ ด้าน พระพุทธศาสนามีบทบาทส้าคัญในก้ารอนุรักษ์และถนอม
ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ แหล่งน้้า หรือสัตว์ป่า จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการที่จะเน้นบทบาทของ
ผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อการบรรลุพระนิพพาน โดยการอาศัยอยู่ตามราวป่าตามเขา ชีวิตของพวกเขา
ด้าเนินไปด้วยปัญญา และสีลสิกขา อันน่าจะมีคุณค่าในแง่มุมการผลิต มากกว่าแรงงานที่ใช้ในการ
ผลิตโลกทางวัตถุ ตัวอย่างเช่น การที่พระภิกษุบ้าเพ็ญสมาธิในราวป่า ก็เป็นผลโดยตรงในการรักษา
ป่าโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงใดๆ เจ้าพนักงานป่าไม้ย่อมจะบอกได้ดีว่าในการที่พระเข้าไปบ้าเพ็ญสมาธิ
ในป่านั้น มีผลในการอนุรักษ์ดีกว่าวิธีอื่นๆ
หลักอริยสัจ ๔ กับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
อริยสัจ ๔ เป็นหลักค้าสอนหนึ่งของพระโคตมพุทธเจ้ า แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ
ความจริงของพระอริยะ หรือความจริงที่ท้าให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ มี ๔ ประการ๑๘ คือ
๑๖
๑๗

ส.ส. (ไทย) ๑๕/๔๗/๖๑.
http://www.greencoun.com/3forest_4benefits.php, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
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๑. ทุกข์ เป็นหลักธรรมส้าคัญในพระพุทธศาสนา แปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก
โดยทั่วไปหมายถึง สังขารธรรม อันได้แก่ ขันธ์ ๕ คือสังขารทั้งปวงล้วนเป็นที่ตั้งของกองทุกข์
๒. สมุทัย คือ เป็นหลักธรรมข้อหนึ่งในหมวดอริยสัจ หรือ อริยสัจ ๔ หมายถึง เหตุปัจจัย
ที่ท้าให้เกิดทุกข์ ซึ่งเกิดจากตัณหา
๓. นิโรธ ความดับ (ทุกข์) คือความส้ารอกออก, สลัดทิ้ง, ปลดปล่อย, ไม่มีเยื่อใยสมุทัยอัน
เป็นบ่อเกิดทุกข์ได้สิ้นเชิง หมายถึง การท้าลายสมุทัยและดับสมุทัยคือตัวตัณหาให้สิ้นไปจนไม่เกิดขึ้น
ได้อีกเหมือนไฟที่สิ้นเชื้อ ด้วยอ้านาจการด้าเนินตามมรรคจนได้บรรลุมรรคนั้นๆ
๔. มรรคมีองค์แปด หนทางถึงความดับทุกข์ ... ประกอบด้วยกรอบการปฏิบัติ ๘
ประการด้วยกัน เรียกว่า "มรรคมีองค์แปด" หรือ "มรรคแปด" (อัฏฐังคิกมรรค)
การน้าหลักอริยสัจ ๔ มาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางสังคม
อุตสาหกรรมที่เข้าสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการประกอบชิ้นส่วนที่เน้นการใช้แรงงาน
มากกว่าการผลิตที่เน้นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบและใช้เทคโนโลยีก้าลังน้าสังคมไทยไป
เผชิญปัญหามากมาย ดังนั้น หากต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้ ควรน้าอริยสัจ ๔ น้าใช้เพื่อลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ตามมาจากการลงทุนด้านอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่มีอยู่มากมายในประเทศไทย
ตอนนี้ อันเนื่องมาจากการกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศ
ทางเลือกส้าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยไม่ละทิ้งสิ่งแวดล้อม สามารถน้าอริยสัจ ๔
น้าช่วยวิเคราะห์ได้ ซึ่งประกอบด้วย
๑. ทุกข์ หมายถึง ปัญหา ได้แก่ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ
และภาวะบีบคั้นที่มนุษย์ได้รับในปัจจุบัน และจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต
๒. สมุทัย คือ ส้าเหตุของทุกข์ คือความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ ที่ผ่านน้ามนุษย์
น้าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาสนองความต้องการ เพื่อให้บรรลุมาตรฐานการเป็นอยู่คือมี
คุณภาพชีวิตที่ดี หากแต่การน้าสิ่งดังกล่าวน้าใช้ ไม่สามารถสนองความต้องการมนุษย์ทุกคนได้มี
เพียงประชากร ๒๐% ของโลกเท่านั้นที่ได้รับการตอบสนอง แต่อีก ๘๐% แค่ปัจจัยพื้นฐาน ยังไม่
สามารถมีให้ครบได้ จึงเกิดความเหลื่อมล้้าเป็นอย่างมาก
๓. นิโรธ การสิ้นสุดของปัญหา เป็นที่ยอมรับว่า ปัญหาโลกร้อนนั้นแก้ได้ยาก และปัจเจก
ชนไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ แต่ในระดับท้องถิ่น ยังพอแก้ไขได้ และยังมีความหวังว่า เมื่อมีการ
แก้ไขในระดับท้องถิ่น จนเกิดจิตส้านึกร่วมกัน อาจขยายวงไปสู่ระดับชาติ ระดับนานาชาติได้
๔. มรรค หมายถึง แนวทางแก้ปัญหา ซึ่งแบ่งเป็นส่วนการจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมเพื่อลดผลกระทบ และส่วนของการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจและสังคมเข้มแข็งสงบสุข ถ้าจะแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืน เมื่อมนุษย์เป็นผู้ก่อ ก็ต้องแก้ที่
๑๘

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ,พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๕๕.
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗

มนุษย์ นั่นคือลดกิเลส ลดความต้องการอย่างฟุ่มเฟือยลง มาเป็นความต้องการที่พอเพียงต่อการ
ด้ารงชีวิตเท่านั้นมรรคมีองค์แปด หมายถึงวิธีทั้ง ๘ ที่รวมเป็นหนึ่งทางในแก้ปัญหานั้นคือ
๑) สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ มนุษย์ต้องมีทัศนคติต่อทรัพยากรโลก การใช้ทรัพยากร
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร สาเหตุของปัญหา และการแก้ไขอย่างถูกต้อง
๒) สัมมาสังกัปปะ ด้าริชอบ คือ มีความคิดอันถูกต้อง ในการที่จะแก้ปัญหา และไม่เป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างปัญหา เช่น มีความคิดที่จะลดการใช้พลังงาน มีความคิดที่จะใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า
๓) สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือสื่อสารในอันที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นความจริง ในอันที่จะ
ช่วยลด หรือแก้ปัญหา เช่น บอกแม่ค้าว่าไม่ขอรับถุงพลาสติกใส่สินค้า บอกสมาชิกในบ้านให้ช่วย
ประหยัดพลังงาน เป็นต้น
๔) สัมมากัมมันตะ การงานชอบ หรือการกระท้าชอบ มีการกระท้าที่ช่วยในการแก้ปัญหา
และไม่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา เช่น ดื่มน้้าเปล่ าแทนน้้าอัดลม เพราะการผลิตน้้าเปล่ าใช้
กระแสไฟฟ้าน้อยกว่า พยายามเลือกอาหารสดมาปรุงรับประทานแทนอาหารแช่แข็งให้มากที่สุด
เท่าที่จะท้าได้ เพราะอาหารแช่แข็งใช้พลังงานในการรักษาคุณภาพอาหารมากกว่าอาหารสดถุง ๑๐
เท่า น้าสิ่งของที่ไม่จ้าเป็นออกจากหลังรถเพื่อลดน้้าหนักบรรทุก อันเป็นการช่วยประหยัดน้้ามัน น้า
ปิ่นโตไปใส่อาหารเมื่อจะซื้ออาหารส้าเร็จรูป เพื่อช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก หรือมีการกระท้าที่ช่วย
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความส้าคัญของปัญหานี้ในวงกว้าง ชักชวนผู้เผา
กระดาษเงินกระดาษทองส้ าหรั บบรรพบุรุษให้ ล ดจ้านวนกระดาษลง เพื่อลดการปล่ อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ชักชวนลูกออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะเพื่อแยกเด็กจากการ
เล่นเกมในคอมพิวเตอร์อันช่วยประหยัดพลังงาน ชักชวนเด็กๆ สังเกตธรรมชาติรอบตัว เช่น ลักษณะ
ของใบไม้ ดอกไม้ เพื่อบ่มเพาะความรัก และหวงแหนในธรรมชาติ เหล่านี้เป็นต้น
๕) สัมมาอาชีวะ ประกอบอาชีพชอบ ไม่ประกอบอาชีพที่มีผลต่อการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เผาป่าเพื่อท้าไร่ คนบางกลุ่ม อาจต้องลดความต้องการในการหารายได้โดย
มิชอบลง เช่นการตัดไม้ท้าลายป่า
๖) สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือพยายามละ ลด พฤติกรรมที่ท้าร้ายโลก และพยายาม
เพิ่ม และรักษาพฤติกรรมในการเยียวย้าโลกที่ได้ริเริ่มท้าขึ้นแล้ว
๗) สัมมาสติ ระลึกชอบ มีสติระลึกรู้อยู่เสมอ ว่าการกระท้าใดๆ ที่ก้าลังจะกระท้า หรือ
กระท้าอยู่จะมีผลต่อโลกอย่างไร เช่น เมื่อจะออกจากห้อง ให้ระลึกว่าควรท้าอะไรก่อนเดินออกจาก
ห้องไป นั่นคือ ปิดไฟ ปิดแอร์ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
๘) สัมมาสมาธิ มีสมาธิชอบ หรือตั้งมั่นชอบ มั่นใจว่าท้าในสิ่งที่ถูกต้องไม่หวาดเสียวต่อค้า
นินทาจากสังคมที่ยังไม่เห็นความส้าคัญอันเนื่องเพราะการกระท้าที่ผิดแผกจากผู้อื่น อีกทั้งการมี
สมาธิ จะช่วยให้จิตมีพลังเพียงพอที่จะน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น น้าไปใช้คิดหาหนทางแก้ไข
ปัญหาต่อไป
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ดังนั้นการน้าหลักอริยสัจ ๔ มาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางสังคม เพียงแค่เปลี่ยนทุกข์
เป็นปัญหา เปลี่ยนสมุทัย-เหตุแห่งทุกข์ เป็นเหตุแห่งปัญหา เปลี่ยนนิโรธ-การดับทุกข์ เป็นการ
แก้ปัญหา เปลี่ยนมรรค-หนทางดับทุกข์ เป็นวิธีแก้ปัญหา จากนั้นด้าเนินการตามกระบวนการของ
อริยสัจ ก็สามารถจัดการกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมทางสังคมทั้งหลายได้

๖. สรุป

การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือการปฏิบัติงานพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
เพื่อขจัดปัญหาทางด้านปัญหาเกี่ยวกับดินเสื่อมโทรม ปัญหาเกี่ยวกับน้้า ปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทาง
อากาศ และ ปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้ ของสิ่งแวดล้อมให้หมดไป เพราะหากสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะ
ปกติบริสุทธิ์ สดใสตามธรรมชาติ ชีวิตมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็จะพบกับความสุขสดชื่นไปด้วย
โดยใช้หลักธรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น หลักไตรสิกขา และอริยสัจ ๔ เป็นต้น

บรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
(๑) หนังสือ :
จิรากรณ์ ดชเสนี. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
๒๕๔๔.
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พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,
๒๕๕๔.
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(๒) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย :
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พระส่งเสริม แสงทอง. แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักทางพุทธศาสนา. ปริญญาศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต , สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้ อม, บัณฑิตวิทยาลั ย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑.
๒. ภาษาอังกฤษ :
(I) Book :
Bhikkhu Payutto (Phra Debvedi). Buddhist Economics, Translated by
Dhammavijaya.
Second
lmpression.
Bangkok:
Mahachulalongkornrajavidyalaya Buddhist University Press, 1992.
Gnanarama, Ven. Pategama . An Approach to Buddhist Social Philosophy.
Singapore: Ti-Sarana Buddhist Association, 1996.
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การป้องกันการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน

Fraud Protection and Participation of The Public
ประจักษ์ ขุราษี
บทคัดย่อ
การทุจริต เป็นภัยร้ายแรงสาคัญที่ทาลายความมั่นคงของชาติ รัฐบาลจึงมีนโยบายว่าจะ
สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่ข้ าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของ
ประชาชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริตและถูกต้องชอบธรรม
ABSTRACT
Corruption is a key threat that undermines national security. The
government's policy is to establish standards of ethics and good governance. To
civil servants and government officials. The development of transparency in the
operations of government agencies. In order to secure public trust with the
participation of civil society. Including anti-corruption and misconduct. As well as
supporting the creation of social values that uphold the integrity and legitimacy.

๑. บทนา

ประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆ ในแผนที่โลก เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยืนยาวมา
นานนับพันปีคนไทยเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้าใจและที่สาคัญเราเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ จนได้ชื่อว่า เป็นครัวของโลก หลายประเทศ
ในโลกนี้ที่ต้องพึ่งพาผลิตผลทางเกษตรของเรา เชื่อหรือไม่ว่าเราส่งข้าวออกไปขายเลี้ยงคนทั่วโลก
เป็นอันดับ ๑ มาหลายปีแล้ว เราขาย ไก่ กุ้ง ยางพารา มันสาปะหลัง สับปะรด เป็นสินค้าส่งออก
เป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่า เหตุใดคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะ
เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรเลี้ยงชาวโลกของเรายังยากจนอยู่?



สานักกฎหมายอาณาจักรธรรมนิติ ๔๐/๔๘ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
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คนไทยเสียภาษีให้แก่รัฐปีละจานวนมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ภาษี
นิติบุคคล ภาษีทางตรง ภาษีทางอ้อม การดาเนินชีวิตประจาวันเราต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗
โดยไม่รู้ตัวที่เก็บจากผู้บริโภคและกาไรของผู้ผลิตสินค้าอันเป็นสินค้าบริโภคและสินค้าอุปโภค ต่างๆ
เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สมุด หนังสือ แบบเรียน เครื่องเขียน เสื้อผ้า เหล้า บุหรี่ น้ามันเบนซิน
รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเก็บภาษีอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นภาษีดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคาร ภาษีสรรสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือแม้แต่ภาษีที่ต้องเสียให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม หากเราจะถามว่าในแต่ละปีรัฐเก็บภาษีจากประชาชนไปใช้เป็น
งบประมาณแผ่ น ดิ น เพื่ อ น าไปบริ ห ารประเทศเป็ น เงิ น ปี ล ะเท่ า ไหร่ ค าตอบก็ คื อ ปี ล ะกว่ า
๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านล้านบาท) เงินจานวนนี้ยังไม่รวมเงินนอกงบประมาณและ
ภาษีที่เก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากสิ่งที่กล่าวมาและจากตัวเลขที่นามาแสดงจะเห็นได้ว่า หากประเทศไทยมีระบบการ
บริหารจัดการการจัดสรรผลประโยชน์ที่ดี มีความเป็นธรรม และ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดย
ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นหรือการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ส่วนพรรค ส่วนพวก แน่นอน
เหลือเกินว่าคนไทยทุกคนคงจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ คุณภาพชีวิตของคนไทยจะดีขึ้นเรื่อยๆ
ชาวไร่ชาวนาก็จะไม่มีหนี้สินซ้าซากอย่างทุกวันนี้
การทุจริตคอร์รัปชั่นนับเป็นมะเร็งร้ายในสังคมไทยที่กาลังกัดกินประเทศของเราให้สึก
กร่อนลงไปเรื้อยๆ ความจริงที่น่ากลัวก็คือ ในการจัดอันดับความโปร่งใสของนานาชาติประจาปี
๒๕๔๙ จากทั้งหมด ๑๖๓ ประเทศ ไทยอยู่อันดับที่ ๖๓ (จากคะแนนเต็ม ๑๐ เราได้ ๓.๖ คะแนน)
และถ้านับเฉพาะในแถบเอเชียด้วยกันประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความโปร่งใสอยู่ในอันดับ
ท้ายๆโดยมีสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความโปร่งใสมากที่สุดด้วยคะแนน ๙.๔ คะแนน ส่วนประเทศที่มี
คะแนนต่าสุดในเอเชีย คือ พม่า (๑.๙ คะแนน) ที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือตลอดเวลา ๑๒ ปีที่ผ่านมา
(ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๕๐) ประเทศไทยได้คะแนนเฉลี่ยเพียง ๓.๓ คะแนน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดีขึ้นได้
๓.๘ คะแนนแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลดลงเหลือ ๓.๖ คะแนน จากตัวเลขที่ได้จากข้อมูลการสารวจดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงไม่สามารถแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นได้เลย๑

๒. ความหมายเกี่ยวกับการทุจริต

คาว่า “ทุ จ ริ ต ” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑(๑) หมายถึง “เพื่ อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรโดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น ” คาว่า “ทุจริตต่อหน้าที่ ” ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔ หมายถึง “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่ง หรือละเว้นการปฏิบัติ
๑

อารีย์ อิ้งจะนิล รองประธาน ป.ป.ช.ภาคประชาชน เรื่องย้อนหลัง (หมวดเดียวกัน) คอร์รัปชันในวง
การศึกษา เหลือบทาลายคุณภาพสังคม http://www.oknation.net/blog/pacm/2009/03/21/entry-1
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อย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่
นั้น หรือใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเอง
หรือผู้อื่น”

รูปแบบการทุจริต
การทุจริตในวงราชการมีหลายรูปแบบ เช่น
๑) ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง หรือบิดเบือนระเบียบแบบแผน หรือกฎข้อบังคับ
๒) จูงใจ เรียกร้อง บังคับ ข่มขู่ หน่วงเหนี่ยว กลั่นแกล้ง หรือหาประโยชน์ใส่ตน/พวก
๓) การสมยอม รู้ เ ห็ น เป็ น ใจ เพิ ก เฉย ละเว้ น การกระท าในการที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ หรื อ
รับผิดชอบ ตามหน้าที่
๔) ยักยอก เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของราชการ
๕) ปลอมแปลง/กระทาใด ๆ อันเป็นเท็จ
๖) มีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทที่สามารถใช้อานาจหน้าที่ของตนบันดาล
ประโยชน์ได้
มูลเหตุการทุจริต
การทุจริตในวงราชการมีมูลเหตุหลายประการ เช่น
๑) เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม
๒) ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับใช้กฎหมาย
๓) ขาดการตรวจสอบ และการควบคุม กากับ ดูแล
๔) เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทน/เงิ น เดื อ น ไม่ พ อกั บ การครองชี พ และมี ปั ญ หาทาง
เศรษฐกิจ หรืออบายมุข
๕) สภาพการทางานเปิดโอกาส เอื้ออานวยต่อการกระทาทุจริต กระบวนการปฏิบัติงานมี
ช่องโหว่
ต้นตอปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
"เกิดจากความไม่พอเพียง" ของคนที่ทาทุจริต "เกิดจากอุบัติเหตุและความจาเป็น" และ
อื่น ๆ อีกมากมาย แต่หากว่าด้วยหลักศาสนาแล้ว เห็นว่า "เกิดจากความมีกิ เลส" ซึ่งหากสรุปเป็น
ประเด็นก็จะพิจารณาได้ว่า
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๑. ปัญหานี้เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากมาก ๆ พระศาสดาของหลายศาสนาในโลกล้วนแต่
มุ่งมั่นให้ศาสนิกลดละกิเลส และความอยากได้ใคร่มี รวมถึงให้ความส่งเสริมและเกื้อหนุน ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในสังคม ซึ่งทุกพระศาสดาสามารถทาได้สาเร็จเป็นอย่างสูง แต่ยังไม่สามารถทาให้
มนุษย์ทุกผู้ทุกนามลดละกิเลสได้ทั้งหมด จึงยังคงทาให้ปัญหานี้ยังคงมีอยู่ และยังคงจะมีอยู่ตลอดไป
ตราบกระทั่งทุกชีวิตแจ่มชัดและยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาตน
๒. อะไรคือแนวทางแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีที่เรามองปัญหาการทุจริต
เกิดจาก "กิเลส" คงจะต้องแก้ไขที่ต้นตอได้ยาก แต่จะทาให้ลดโอกาสการเกิด (Preventive) และลด
ผลกระทบของการเกิด (Protective & Mitigation) น่าจะเป็นไปได้ จากคากล่าวที่ว่า "มนุษย์ทุกคน
ล้วนเป็นคนดี และจาเป็นจะต้องมีระบบคอยกากับและควบคุม เพื่อป้องกันมิให้คนดีกลายเป็นคนไม่
ดี" และหากมองจากมุมดังกล่าวเมื่อเทียบกลับมาหากรูปแบบการดาเนินการของประเทศไทย จะ
พบว่าปัจจุบันมีกลไกและหน่วยงานอิสระอย่างน้อย ๔ หน่วยงานที่คอยควบคุมกากับดูแลในเรื่องนี้
กล่าวคือ
๑) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ซึ่งมีห น้าที่ทั้ง
ในแนว "ป้องกัน (Preventive)" และในแนว "ปราบปราม (Protective)"
๒) ส านั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น (ปปง.) มี ห น้ า ที่ ใ นเชิ ง
"ปราบปราม (Mitigation)"
๓) ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น (คตง.) มี ห น้ า ที่ ใ นเชิ ง "ปราบปราม
(Protective)"
๔) สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีหน้าที่ในเชิง "ป้องกัน (Preventive)" เมื่อมอง
กลับมาหาคาว่า "ป้องกันมิให้คนดีกลายเป็นคนไม่ดี" เราจะพบว่าหากกลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วแล้ว จะทาให้ผู้ที่คิดจะทาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบมีความเกรงกลัวได้ไม่มากก็น้อย และน่าจะเป็นแนวทางในการแก้ไขเพื่อทาให้โอกาสในการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบลดน้อยถอยลงไปได้

๓. แนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทย

๑. แก้ไขรัฐ ธรรมนูญเพื่อปฏิรูปทางการเมืองให้ประชาชนมีสิ ทธิและอานาจในการ
จัดตั้งองค์กรที่เป็นฝ่ายประชาชนหรือฝ่ายเป็นกลาง เป็นอิสระ มีขีดความสามารถที่จะตรวจสอบ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่ างแท้จริง โดยเฉพาะองค์กรด้านป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอรัปชั่น
๒. ตราพระราชบัญญัติตั้งองค์กรอิสระเพิ่มขึ้น เช่น องค์กรอิสระข้อมูลข่าวสาร องค์กร
อิสระคุ้มครองผู้บริโภค องค์ กรอิสระสภาพแวดล้อมแห่งชาติ องค์กรอิสระเพื่อความโปร่งใส และ
ปฏิรู ปกระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการองค์กร ควรให้ได้คนที่เป็นกลาง เป็นอิส ระจากพรรค
การเมืองจริงๆ และไม่ควรเน้นคุณสมบัติผู้สมัครประเภทที่มุ่งให้ข้าราชการตาแหน่งสูงที่เกษียณแล้ว

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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เข้ามาเป็นคณะกรรมการเหล่านี้ เนื่องจากจะทาให้องค์กรเหล่านี้ทางานแบบระบบราชการและไม่
กล้าตรวจสอบนักการเมืองอย่างจริงจัง
๓. รัฐ บาลต้องจั ดงบประมาณสนับ สนุน องค์กรอิส ระตามรัฐ ธรรมนูญเพิ่มขึ้น ควร
จัดสรรงบสนับสนุน องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชน ให้ทางานคู่ขนานและร่วมกับองค์กร
อิสระ เพราะการได้รับการสนับสนุน และการเคลื่อนไหวภาคประชาชนเสริมจะเป็นปัจจัยสาคัญที่
ทาให้ งานขององค์กรอิสระ ประสบความสาเร็จเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ภาคประชาชน
เข้มแข็ง พัฒนาระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมให้ก้าวหน้าไปมากยิ่งขึ้น
๔. ต้องเร่งปฏิรูปกฎหมาย ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทุกระดับ ปฏิรูประบบราชการ
ปฏิรูประบบการศึกษา ปฏิรูปการสื่อสารมวลชน เพื่อให้กลไกการทางานของกฎหมายการศึกษา
ระบบข้อมูลข่าวสารเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วน
ใหญ่เพิ่มขึ้น
๕. ประชาชน นักวิชาการ ผู้ทางาน สื่อสารมวลชนต้องร่ วมกันศึกษาทาความเข้าใจ
และเผยแพร่ ค วามรู้ ร ะบบเศรษฐกิ จ ธุ ร กิ จ สมั ย ใหม่ ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น เช่ น เรื่ อ งการสื่ อ สาร
โทรคมนาคม ตลาดหลักทรัพย์ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การตกลงการค้าเสรี ฯลฯ ให้ประชาชนเข้าใจ
และรู้ เ ท่ า ทั น นั ก การเมื อ งให้ ม ากที่ สุ ด ประชาชนจะได้ ไ ม่ ถู ก หลอกให้ เ ป็ น เพี ย งผู้ ล งคะแนนให้
นักการเมืองอย่างเดียว หลังจากนั้น นักการเมืองจะเอาทรัพยากรของประเทศไปใช้อย่างไรบ้าง
ประชาชนไม่รับรู้ หรือไม่มีบทบาทอะไรเลย
๖. ควรมีการรวมตัวของภาคธุรกิจ ภาคประชาชนทุกฝ่าย เป็นองค์กรผู้บริโภคและ
องค์กรเพื่อความโปร่งใสที่เข้มแข็ง ติดตามตรวจสอบการทางานของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้
เกิดระบบการบริหารที่ดีหรื อธรรมาภิบาล/บริษัทภิบาล (Good Government) ที่ดี คือ มี
ประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม เพราะการจัดตั้งองค์กรประเภทนี้และการพัฒนาระบบบริหารที่
ดีเป็นหนทางที่ป้องกันและลดการทุจริตคอรัปชั่นอย่างได้ผลทางหนึ่ง (ได้แนวคิดบางส่วนจาก พอภพ
ธงไชย “บทเรียนรัฐธรรมนูญใหม่และการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านคอรัปชั่น ” การสัมมนาวิชาการ
ประจาปี ๒๕๔๓ เรื่อง สังคมโปร่งใสไร้ทุจริต สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓)๒
แนวทางการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่นในปัจจุบันก็ยังขึ้นอยู่กับกลไกการปราบปราม
ของภาครัฐ โดยเฉพาะสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ
ปปช. และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ปปท. เป็นหลัก
โดยประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มไม่ ม ากนั ก ซึ่ ง ท าให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาคอร์ รั ป ชั่ น ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
เท่าที่ควร การเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นจึงเป็น
องค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒

ที่มา นโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ : การทับซ้อนของผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Conflict of Interest)
วิทยากร เชียงกูล ISBN 974-449-285-6

100

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗

สมการคอร์รัปชั่น แม้ว่าวิธีการคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์รูปแบบต่างๆ
จะมีวิธีการที่หลากหลายและซับซ้อนแต่โดยพื้นฐานแล้ว การทุจริตคอร์รัปชั่นเหล่านี้ล้วนมาจากต้น
ตอที่คล้ายคลึงกัน ศาสตราจารย์ Robert Klitgaard แห่งมหาวิทยาลัย Claremont Graduate
University เสนอ “สมการคอร์รัปชั่น” เพื่อเสนอว่า การคอร์รัปชั่นเป็นส่วนผสมของการผูกขาดการ
ใช้ดุลพินิจและการขาดกลไกความรับผิดดังสมการต่อไปนี้

การผูกขาด (monopoly) เป็นสภาวะอันไม่พึงปรารถนาในระบบสังคมเศรษฐกิจ
ในทางเศรษฐกิจนั้น อานาจผูกขาดของผู้ผลิตทาให้สามารถแสวงหาส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (rent
seeking) ได้โดยขายสินค้าในราคาแพงกว่า และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ น้อยกว่า เมื่อเทียบกับกรณีที่
มีการแข่งขัน ในทางสังคม ส่วนเกินทางเศรษฐกิจจากการผูกขาดตกแก่ธุรกิจขนาดใหญ่ จึงทาให้
ช่องว่างของความเหลื่อมล้ากว้างขึ้น และในทางการเมืองอานาจผูกขาดมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
อานาจทางการเมือง โดยในทางหนึ่งจะพบว่า บ่อยครั้งที่ภ าคธุรกิจ ‘วิ่งเต้น’ เข้าหาอานาจทาง
การเมืองโดยมุ่งหวังการผูกขาด ในอีกทางหนึ่งจะพบว่า ผู้มีอานาจทางการเมืองเองก็ต้องการรักษา
ธุรกิจที่มีอานาจผูกขาดไว้โดยมีผลประโยชน์ต่างตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นเงินสนับสนุน หรือตาแหน่งใน
คณะรัฐมนตรี หรือตาแหน่งอื่นๆ เนื่องจากการผูกขาดเป็นบ่อเกิดที่สาคัญของการคอร์รัปชั่น การลด
การผูกขาดจึงเป็นเงื่อนไขสาคัญในการลดการคอร์รัปชั่น
การใช้ ดุ ล พินิ จ การก าหนดนโยบายและดาเนิน กิ จ การต่ างๆ ของรั ฐ นั้ น ต้ องการ
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีความชัดเจนและโปร่งใส เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ดุ ลพินิจ (discretion)
ของผู้ มีอ านาจซึ่ งมั กไม่ มีมาตรฐานที่ชั ดเจน หากแต่เ บี่ ย งเบนไปตามความพึงพอใจ อคติ หรื อ
ผลประโยชน์ส่วนตน ตัวอย่างของการใช้ดุลพินิจที่อาจนาไปสู่การคอร์รัปชั่น เช่น วิธีการแต่งตั้ง
กรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานส าหรั บ กรรมการและพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่มิได้มีกฎกติกาที่ชัดเจนและโปร่งใส หากแต่อาศัยดุลพินิจของผู้มีอานาจ
ในการแต่งตั้งเป็นหลัก โดยเฉพาะการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี การให้อานาจในการใช้ดุลพินิจเช่นนี้
ก่อให้เกิดการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจในลักษณะที่เป็นการให้รางวั ล หรือเพื่อหาผลประโยชน์
หรือเพื่อแทรกแซงทางการเมือง รวมถึงมีการถอดถอนกรรมการเดิมออกจากตาแหน่งโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ผลที่ตามมาคือกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการแต่งตั้งขาดความรู้ความสามารถที่
จาเป็นในการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ นอกจากตัวอย่างข้างต้นแล้ว ยังมีกฎหมายอื่นๆ อีก
จานวนไม่น้อยที่ให้อานาจในการใช้ดุลพินิจ ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการทบทวนถึงความเหมาะสม ซึ่ง
มิได้จากัดเฉพาะการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หากแต่ยังรวมถึงการ
ใช้ดุล พินิ จขององค์กรอิสระด้วย ทั้งนี้ แม้ว่าการใช้ดุลพินิจอาจนาไปสู่ การคอร์รัปชั่น แต่การใช้
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ดุลพินิจมิได้เป็นการทุจริตโดยตัวมันเอง และในบางกรณียังคงมีความจาเป็น ดังนั้น เพื่อให้การใช้
ดุลพินิจเป็นไปอย่างโปร่งใสจึงจาเป็นต้องการสร้างเสริมกลไกความรับผิดควบคู่กันไป
กลไกความรับผิด ในระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น รัฐบาลใน
ฐานะฝ่ายบริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ มีอานาจในการกาหนดนโยบายและดาเนินกิจการต่างๆ
ของรั ฐ ในฐานะตั ว แทนของประชาชน การก าหนดนโยบายและด าเนิ น กิ จ การต่ า งๆ เหล่ า นี้
จาเป็นต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ การคอร์รัปชั่นส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้ในสภาวะ
ที่กลไกความรับผิดไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอ เจ้าหน้าที่รัฐจึงสามารถบิดเบือนการใช้อานาจ และ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแทนที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยเหตุนี้ การสร้างเสริมกลไก
ความรับผิดจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยลดการคอร์รัปชั่น
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กับการสร้างความโปร่งใส อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2004 (United Nations Convention against
Corruption 2004) เล็งเห็นความสาคัญของประชาชนในการต่อต้านการคอร์รัปชั่ น โดยในข้อ ๑๓
เรื่องการมีส่วนร่วมของสังคม (Article 13 Participation of society) บัญญัติว่า รัฐต้องดำเนิน
มำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันของบุคคลและกลุ่มต่ำง ๆ นอกจำก
ภำครัฐในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต และเพื่อให้สำธำรณชนเพิ่มควำมตระหนักเกี่ยวกับควำม
มีอยู่ สำเหตุ ควำมร้ำยแรง และภัย คุกคำมซึ่ งเกิดจำกกำรทุจริต ประชาชนจะมีส่ วนร่วมในการ
ต่อต้ านการคอร์ รั ป ชั่ น ได้อ ย่ างไร? การสร้ างความโปร่ งใสอาจเป็ นบัน ไดขั้ นแรก เพราะทั้ง การ
ตัดสินใจที่นาไปสู่การผูกขาด การใช้ดุลพินิจอย่างไม่เหมาะสม และการขาดกลไกความรับผิด ล้วน
เกิดขึ้นภายใต้การกาหนดนโยบายและการดาเนินการต่างๆ ที่ขาดการตรวจสอบถ่ว งดุล ความ
โปร่ ง ใสอั น เกิ ด จากการเข้ า ถึ งข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ จ าเป็ น ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ป ระชาชนสามารถทราบถึ ง
กระบวนการตัดสินใจและการดาเนิ นการต่างๆ ของผู้ใช้อานาจรัฐได้ ด้วยเหตุผลข้างต้น สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและดาเนินกิจการต่างๆ จึงมีความสาคัญอย่าง
ยิ่ง อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่รับรอง
สิทธิดังกล่าวยังมีปัญหาสาคัญอย่างน้อย ๒ ประการ
ประการแรก พระราชบั ญ ญัติ ฉบั บ ดัง กล่ า วมิไ ด้ ตั้ง ต้ นจากการสร้า งความโปร่ง ใส
หากแต่ ตั้ ง ต้ น จากการรั ก ษาความลั บ ของทางราชการ จึ ง ตามมาด้ ว ยปั ญ หาย่ อ ยอย่ า งน้ อ ย ๒
ประการ คือ (๑) กฎหมายให้ ความส าคัญแก่การปกปิ ดมากกว่าการเปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการ โดยจะเห็นได้ว่า กฎหมายฉบับดังกล่าวระบุข้อยกเว้นจากการเปิดเผยข้อมูลที่ค่อนข้างกว้าง
โดยให้หน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าของข้อมูลใช้ดุลพินิจเองว่า ข้อมูลที่ร้องขอนั้นเป็นข้อมูลสาธารณะ
ที่พึงเปิดเผยได้หรือไม่ และ (๒) ข้อมูลข่าวสารเป็นของหน่วยงานราชการที่ประชาชนจะต้องไปร้อง
ขอให้เปิดเผย มิได้เป็นข้อมูลของประชาชนที่หน่วยงานราชการเป็นผู้เก็บรักษาเท่านั้น ดังนั้น ภาระ
ค่าใช้จ่ายและเวลาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้จึงตกแก่ประชาชน
ประการที่สอง สานักงานคณะกรรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ซึ่งเป็น
ผู้ดูแลและพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของราชการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ นั้นเป็นหน่วยงาน
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ราชการภายใต้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ าวสารของราชการ (กขร.) ขณะที่ ก รรมการอื่ น ๆ ล้ ว นแต่ เ ป็ น
ข้าราชการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจึงไม่มี
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและฝ่ายการเมือง นอกจากนี้ สขร. ยังไม่มีอานาจในการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ หากแต่เป็นเพียงหน่วยงานที่ทาหน้าที่หลักในการประสานงานและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับตามกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐเท่านั้นอีกทั้งยังคงมีงบประมาณที่จากัดเมื่อ
เทียบกับขอบเขตการทางาน ซึ่งต้องดูแลและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเกือบ ๘,๓๐๐ แห่งทั่ว
ประเทศ
ข้อเสนอในการปฏิรูป พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการกาหนดนโยบายและการดาเนินการต่างๆ ของ
ผู้ใช้อานาจรัฐ ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งอย่าง
น้อยจะต้องครอบคลุมสาระสาคัญดังต่อไปนี้
• ปรับปรุงความเป็นอิสระของ สขร. โดยตั้ง สขร. ให้เป็นองค์กรอิสระเช่นเดียวกับ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีงบประมาณและบุคลากรที่เพียงพอเพื่อทาหน้าที่ดูแลการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงมีอานาจออกบทลงโทษหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่
ไม่ทาตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ และกาหนดให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการต้องมา
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่ข้าราชการประจาหรือนักการเมือง เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะ
ถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง
• ปรั บ ปรุ ง หมวด ๒ ว่ า ด้ ว ยข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ต้ อ งไม่ เ ปิ ด เผย โดยบั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ก าร
จัดลาดับชั้นความลับของข้อมูลที่ห้ามเปิดเผยล่วงหน้าให้ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
และเพิ่มบทบัญญัติว่าผลประโยชน์ของสาธารณะต้องมาก่อนผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือเอกชน
พร้อมทั้งกาหนดกระบวนการพิจารณาและหลักเกณฑ์ประเมินผลได้ผลเสีย (harm or prejudice
test) ของการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามมาตรฐานสากล
• ปรับปรุงมาตรา ๙ ว่าด้วยข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู โดยเพิ่มประเภท
ของข้อมูล ที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อประชาชนโดยอั ตโนมัติและไม่มีเงื่อนไข โดยเฉพาะ
ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณและงบการเงินรายปี การจัดซื้อจัดจ้างและการให้สัมปทาน บันทึกการ
ประชุมคณะกรรมการที่มีอานาจออกคาสั่งทางปกครอง ขั้นตอนและกระบวนกาหนดและอนุมัติ
นโยบายต่างๆ รวมทั้งเอกสารแสดงการศึกษาผลดีผลเสียของนโยบายดังกล่าว๓
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วถึง ๑๘ ฉบับ ทุกฉบับมีหลักการที่ตรงกัน ประการ
หนึ่ ง คื อ ประชาชนเป็ น เจ้ า ของอ านาจสู งสุ ด ที่ เ รี ย กว่ า อ านาจอธิ ป ไตย แม้ ว่ า ในอดีต ที่ ผ่ า นมา
๓

อิสร์กุล อุณหเกตุ นักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย itsakul@tdri.or.th แหล่งที่มา :
ประชาคมวิจัย ฉบับที่ : ๑๑๗ หน้าที่ : ๑๐
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ประชาชนไทยจะมิ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว มในการเมื อ งการปกครองเท่ า ที่ ค วร แต่ เ มื่ อ กระแสการเป็ น
ประชาธิปไตยของโลกได้เข้าสู่ประเทศไทยก็ทาให้ประชาชนรู้ถึงการที่ตนควรมี สิทธิ เสรีภาพ และมี
ส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้น นามาสู่การปฏิรูประบบการเมืองไทยที่เห็นได้ชัดในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งให้ความสาคัญ
กั บ กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนเป็ น อย่ า งมากความหมายของการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน
การมีส่วนร่วม (Participation) ตามพจนานุกรมอังกฤษฉบับอ๊อกฟอร์ด ได้ให้คานิยาม
ไว้ว่า “เป็นการมีส่วน (ร่วมกับคนอื่น) ในการกระทาบางอย่างหรือบางเรื่อง” คาว่า การมีส่วนร่วม
โดยมากมักจะใช้ในความหมายตรงข้ามกับคาว่า “การเมินเฉย (Apathy)” ฉะนั้น คาว่าการมีส่วน
ร่วมตามความหมายข้างต้น จึงหมายถึง การที่บุคคลกระทาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในประเด็นที่
บุคคลนั้นสนใจ ไม่ว่าเขาจะได้ปฏิบัติการเพื่อแสดงถึงความสนใจอย่างจริงจังหรือไม่ก็ตาม และไม่
จาเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได้ แต่การมีทัศนคติ ความคิดเห็น
ความสนใจ ห่วงใย ก็เพียงพอแล้วที่จะเรียกว่าเป็นการมีส่วนร่วมได้ และยังได้ให้คาจากัดความของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน” หมายถึง การที่กลุ่มประชาชน หรือ
ขบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระทาการออกมาในลักษณะของการทางานร่วมกัน ที่จะแสดงให้
เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วม มีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจ
และสังคมหรือการเมือง หรือการดาเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอานาจ มติชน ไม่ว่าจะ
เป็ น ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม หรื อการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เ กิ ด อิ ท ธิพ ลต่ อ รองอ านาจทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน๔
นอกจากนี้ ยั ง มีนั กวิ ช าการอี กหลายท่า นที่ ไ ด้ใ ห้ นิ ย ามคาว่ า “การมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชาชน” ไว้ เช่น เจมส์ แอล เครยัน ได้กาหนดความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่ า
เป็นกระบวนการที่รวบรวมเอาความห่วงกังวล ความต้องการและค่านิยมต่าง ๆ ของสาธารณชนไว้
อยู่ในกระบวนการตัดสินใจของรัฐและเอกชน เป็นการสื่อสารสองทาง และเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่มี
เป้าหมายเพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่าและที่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน๕
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การที่อานาจในการตัดสินใจไม่ควรเป็นของกลุ่มคนจานวน
น้อย แต่อานาจควรได้รับการจัดสรรในระหว่างประชาชน เพื่อทุก ๆ คนได้มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อ

๔

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินนโยบายของรัฐบาลด้านการบริการ
จัดหางาน. กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, ๒๕๕๐. หน้า ๑
๕
เจมส์ แอล. เครย์ตัน. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม.
แปลโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์, ดร.ถวิลวดี บุรีกลุ , ผศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี. ขอนแก่น:โรงพิมพ์ศิริภณ
ั ฑ์
ออฟเซ็ท, ๒๕๕๑. หน้า ๓
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กิจกรรมส่วนรวม๖
คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน
(Public Participation) หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการ
บริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่ าง ๆ ร่วมทั้ง การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้
คาแนะนาปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน๗
ปัทมา สู บกาปัง ได้ส รุปความหมายของการมีส่ว นร่วมของประชาชนไว้ในรายงาน
การศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ว่าหมายถึง การเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดทา
แผนงาน โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ ม การวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ
การติดตาม และประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น๘
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน๙
๑. คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชน
จะช่วยสร้างความกระจ่างให้ กับวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบาย และ
บ่อยครั้งที่การมีส่วนร่วมของประชาชนนามาสู่การพิจารณาทางเลือกใหม่ ๆ ที่น่าจะเป็นคาตอบที่มี
ประสิทธิผลที่สุดได้
๒. ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง แม้ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
จะต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการตัดสินใจฝ่ายเดียว แต่การตัดสินใจฝ่ายเดียวที่ไม่คานึงถึง
ความต้องการแท้จริงของประชาชนนั้น อาจนามาซึ่งการโต้แย้งคัดค้านหรือการฟ้องร้องกัน อันทาให้
ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในระยะยาว เกิดความล่าช้า และความล้มเหลวของโครงการได้ในที่สุด
๓. การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างข้อตกลงและข้อผูกพัน
อย่างมั่นคงในระยะยาวระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ
ลดข้อโต้แย้งทางการเมืองและช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการตัดสินใจของรัฐบาล

๖

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy).
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘. หน้า ๑๕
๗
คะนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ. แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ : ปัญหา อุปสรรค และทางออก. กรุงเทพฯ : ธรรมดาเพลส, ๒๕๔๕.
๘
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ. รายงานการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ.พี.กราฟฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จากัด, ๒๕๕๔. หน้า ๑๘
๙
เจมส์ แอล. เครย์ตัน. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่ว ม.
แปลโดย
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, ผศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี. ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์
ออฟเซ็ท, ๒๕๕๑. หน้า ๒๑ – ๒๕
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๔. การน าไปปฏิบั ติง่ายขึ้น การเข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการตัดสิ น ใจทาให้ ป ระชาชนมี
ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น และทันทีที่การตัดสินใจได้เกิดขึ้น พวกเขาก็อยาก
เห็นมันเกิดผลในทางปฏิบัติ และยังอาจเข้ามาช่วยกันอย่างกระตือรือร้นอีกด้วย
๕. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุดเพราะการเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่าง ๆ เข้า
มาแสดงความต้องการและข้อห่วงกังวลตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จะช่วยลดโอกาสของการโต้แย้งและ
การแบ่งฝ่าย ที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงได้
๖. การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่
โปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและเกิด
ความชอบธรรมโดยเฉพาะเมื่อต้องมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีการโต้แย้งกัน
๗. การคาดการณ์ความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องได้มาทางานร่วมกับสาธารณชนในกระบวนการมีส่วนร่วม พวกเขาจะได้รับรู้ถึงความห่วง
กังวล และมุมมองของสาธารณชนต่อการทางานขององค์กร ซึ่งจะทาให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์
ปฏิกิริยาตอบสนองของสาธารณชนต่อกระบวนการและการตัดสินใจขององค์กรได้
๘. การพัฒนาภาคประชาสังคม ประโยชน์อย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชน
คือ ทาให้ประชาชนมีความรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมทั้ง
เป็นการฝึกอบรมผู้นา และทาให้ประชาชนได้เรียนรู้ทักษะการทางานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
เงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน๑๐
เงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนมี ๓ ประการ คือ ๑. การมีอิสรภาพ
ในการเข้าร่วม หมายถึง การเข้าร่วมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ๒. ความเสมอภาคในการเข้าร่วม
กิจกรรม หมายถึง ทุกคนที่เข้าร่วมต้องมีสิทธิเท่าเทียมกัน ๓. ผู้เข้าร่วมต้องมีความสามารถพอที่จะ
เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง มีความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ แต่หากกิจกรรมที่กาหนดไว้มีความซับซ้อน
เกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย ก็จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพให้พวกเขาสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมได้
ระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน๑๑
การแบ่ ง ระดั บ ขั้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนอาจแบ่ ง ได้ ห ลายวิ ธี ขึ้ น อยู่ กั บ
วัตถุประสงค์และความละเอียดของการแบ่งเป็นสาคัญ โดยมีข้อพึงสังเกตคือ ถ้าระดับการมีส่วนร่วม
ต่า จ านวนประชาชนที่เข้ามีส่ว นร่ ว มจะมาก และยิ่งระดับการมีส่ว นร่ว มสูงขึ้นเพียงใด จานวน

๑๐

ถวิลวดี บุรีกุล. พลวัตรการมีส่วนร่วมของประชาชน: จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จากัด, ๒๕๕๒. หน้า ๑๖
๑๑
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy).
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘. หน้า ๒๙ – ๓๐
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ประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมก็จะลดลงตามลาดับ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามลาดับ
จากต่าสุดไปหาสูงสุด ได้แก่
๑. ระดั บ การให้ ข้ อ มู ล เป็ น ระดั บ ต่ าสุ ด และเป็ น วิ ธี ก ารที่ ง่ า ยที่ สุ ด ของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชน โดย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าวสาร และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น แต่ไม่เปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ
๒. ระดับ การเปิ ด รั บ ความคิ ดเห็ นจากประชาชนเป็ น ระดั บขั้ น ที่สู ง กว่ า ระดั บแรก
กล่ าวคือ ผู้ ว างแผนโครงการจะเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็ น เพื่อเป็นข้อมูล ในการ
ประเมิ น ข้อ ดี ข้ อเสี ย ของโครงการอย่ า งชั ด เจนมากขึ้ น เช่ น การจั ดท าแบบสอบถามก่ อ นริ เ ริ่ ม
โครงการต่าง ๆ หรือการบรรยายและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ
เป็นต้น
๓. ระดับการปรึกษาหารือ เป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการ
และประชาชน เพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม การ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น
๔. ระดั บ การวางแผนร่ ว มกั น เป็ น ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มที่ ผู้ ว างแผนโครงการกั บ
ประชาชนมีความรับผิ ดชอบร่ว มกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลที่จะเกิดขึ้นจากการ
ดาเนินการโครงการ เหมาะที่จะใช้สาหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อ
โต้ แ ย้ ง มาก เช่ น การใช้ ก ลุ่ ม ที่ ป รึ ก ษาซึ่ ง เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การใช้
อนุญาโตตุลาการเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น
๕. ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนร่วมกันดาเนิน
โครงการ เป็นขั้นการนาโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
๖. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน
เพื่อแก้ปัญหา ข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ แต่การลงประชามติจะสะท้อนถึง
ความต้องการของประชาชนได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและ
การกระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์และ
ทั่วถึงเพียงใด โดยในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแล้ว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับ
ให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม แต่สาหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้ ผลของการ
ประชามติ มี ทั้ ง แบบที่ มี ข้ อ ยุ ติ โ ดยเสี ย งข้ า งมาก และแบบที่ เ ป็ น เพี ย งการให้ ค าปรึ ก ษาแก่
คณะรัฐมนตรีซึ่งไม่มีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด (มาตรา ๑๖๕)
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พัฒนาการของการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยในอดีต๑๒
ในระยะ ๓๐ ปี แ รกของการเปลี่ ย นแปลงการปกครองเป็ น ระบอบประชาธิ ป ไตย (๒๔๘๙ –
๒๕๑๙) เป็นยุคที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อย คือ แค่การเลือกตั้ง ขณะที่การมีส่วนร่วม
รูปแบบอื่นๆ เกิดขึ้นน้อย และมักเป็นเรื่องของการเมือง การปฏิวัติ รัฐประหาร การประท้วงหรือ
เดินขบวน เช่น การมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาธรรมศาสตร์เพื่อเรียกร้องมหาวิทยาลัยคืน
จากเหตุการณ์กบฏ
แมนฮัตตัน (พ.ศ. ๒๔๙๒) การมีส่ วนร่วมของประชาชนในการสร้าง
ขบวนการสันติภาพซึ่งมีเป้าหมายในการต่อต้านสงคราม (พ.ย.๒๔๙๕) การเดินขบวนประท้วงการ
เลือกตั้ง (พ.ศ.๒๕๐๐) การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อต่อต้านรัฐบาล (๑๔ ต.ค. ๒๕๑๖) การมีส่วน
ร่วมของผู้ใช้แรงงานในการเรียกร้องเรื่องค่าจ้างขั้นต่า (พ.ศ. ๒๕๑๗) การมีส่วนร่วมของเกษตรกรใน
การเรียกร้องให้ รัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินและการครอบครองที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๑๗) และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการประท้วงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙
ในระยะ ๒๐ ปีต่อมา (๒๕๒๐ – ๒๕๓๙) การมีส่วนร่วมในทางการเมืองที่ประชาชน
กลุ่มต่างๆ ไม่พอใจรัฐบาลยังคงเกิดขึ้น เช่น การมีส่วนร่วมในการเรียกร้องให้ นายกรัฐมนตรีพลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ลาออก (พ.ศ. ๒๕๒๓) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชาติไทย
ตามนโยบาย 66/23 และที่สาคัญคือ เหตุการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเรียกร้องให้มีการ
ปฏิรูปการเมืองในเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ ซึ่งผู้นากระบวนการและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาให้
พลังมวลชนเพิ่มมากขึ้น แต่ฝ่ายรัฐกลับใช้แนวปฏิบัติแบบเดิมๆ ทาให้เกิดการใช้ ความรุนแรง จน
นามาซึ่งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งของประชาชนและของรัฐ เป็นผลให้รัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ โดยเพิ่มเติมหมวด ๑๒ ว่าด้วย
“การจั ด ท ารั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ ” ก าหนดให้ มี ส ภาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง มี ส มาชิ ก ๒ ประเภท
คือ ส.ส.ร.ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัด และ ส.ส.ร.ประเภทนักวิชาการ ซึ่งจัดเป็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ (พุทธศักราช ๒๕๔๐)
ในระยะ ๑๐ ปีต่อมา (๒๕๔๐ – ๒๕๔๙) เป็นยุคแรกของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
เพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้กาหนดเจตนารมณ์เรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมให้ข้อมูล ปรึกษาหารือ ตัดสินใจ
ติดตามตรวจสอบ และถอดถอนผู้ทุจริต ทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทาง
นโยบาย มีการกระจายอานาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับภาคประชาสังคมมีความ
เข้ ม แข็ ง มากขึ้น และประชาชนเรี ย นรู้ ที่ จะใช้ การมีส่ ว นร่ ว มในรูป แบบต่ า งๆ โดยสั น ติ วิธี จึ ง มี
๑๒

ถวิลวดี บุรีกุล. พลวัตรการมีส่วนร่วมของประชาชน: จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จากัด, ๒๕๕๒. หน้า ๓๗
– ๕๕ และหน้า ๘๕ – ๙๓
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เหตุการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนที่สาคัญ เช่น การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ซึ่งมี
จานวนถึง ๑๖ ฉบับ การมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาสังคมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้ยื่นฟ้องขอให้
ศาลปกครองมีคาพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากาหนดอานาจสิทธิและประโยชน์ของบริษัท
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชกฤษฎีกากาหนด
เงื่อนไขเวลาการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลให้
แผนการนา กฟผ. เข้ากระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีอันยุติลง การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดค้านโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนบ่อนอก - บ้านกรูด
โครงการท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ แ ละโรงแยกก๊ า ซธรรมชาติ ไ ทย – มาเลเซี ย และมี ห ลายกรณี ที่
ประชาชนประสบความสาเร็จในการใช้สิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะจนก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจของรัฐ เช่น โครงการพัฒนาลุ่มน้าหนองหาร จังหวัดสกลนคร ที่
ประชาชนร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาหนองหารและนาเสนอภาครัฐจนได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
จังหวัด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการรวมตัวกันของตัวแทนหน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน
สถาบันการศึกษา และปราชญ์ชาวบ้าน ตั้งเป็น เครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชั่น (คปต.) ที่มี
ผลงานอันถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการทุจริตโดยแท้จริง
ต่อมา ได้เกิดเหตุการณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ต้องจารึกไว้อีกเหตุการณ์หนึ่ง คือ
การที่ประชาชนจานวนมากออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตาแหน่ง
แต่ก็มีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งยังคงให้การสนับสนุนรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อยู่ จนทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สาคัญ คือ การยึดอานาจการปกครองประเทศโดยคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ นาไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกเสีย งลงประชามติ เพื่อให้ ความเห็ นชอบการนาร่างรัฐธรรมนูญมาใช้บังคับเป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทย ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐
สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้ความสาคัญกับการมีส่วน
ร่ว มของประชาชนเป็ นอย่างมาก เห็น ได้จากการเพิ่มบทบัญญัติห มวด ๗ ว่าด้ว ยการมีส่ว นร่ว ม
ทางการเมืองโดยตรงของประชาชน เพื่อให้สิทธิแก่ประชาชนในกระบวนการทางเมืองต่าง ๆ ดังนี้
๑. การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ ในหมวด ๓ และหมวด ๕ โดยประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ตามมาตรา ๑๖๓
๒. การเข้าชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ คน ตามมาตรา ๑๖๔
เพื่ อ ร้ อ งขอต่ อ ประธานวุ ฒิ ส ภาให้ วุ ฒิ ส ภามี ม ติ ถ อดถอนผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง ได้ แ ก่
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง หรืออัยการสูงสุด รวมถึง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการ
เลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง ออกจากตาแหน่ง ด้วยเหตุที่มีพฤติการณ์
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- ร่ารวยผิดปกติ
- ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่
- ส่อว่ากระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
- ส่อว่ากระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
- ส่อว่าจงใจใช้อานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่า
ฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างรุนแรง
๓. การออกเสียงประชามติของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๖๕ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
- คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ว่ า กิ จ การในเรื่ อ งใดอาจกระทบถึ ง ประโยชน์ ไ ด้ เ สี ย ของ
ประเทศชาติหรือประชาชน
- กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ
นอกจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงแล้ว ประชาชนยังมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมใน
กระบวนการต่าง ๆ เช่น (๑). สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน (ส่วนที่ ๑๐) รับรองสิทธิของ
ประชาชนในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ
(มาตรา ๕๖) การได้รับข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ ก่อนการอนุญาตหรือการ
ดาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่ อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพ
ชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของ
ตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว (มาตรา ๕๗) รวมทั้ง มี
ส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรือ
อาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน (มาตรา ๕๘) (๒). สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับ
แจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว (มาตรา ๕๙) (๓). สิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์ สิทธิของ
ผู้บริโภค(มาตรา ๖๑) (๔). สิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา ๖๒) (๕). เสรีภาพในการ
ชุมนุมและการสมาคม (ส่วนที่ ๑๑) คุ้มครองเสรีภาพของบุคคลในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ (มาตรา ๖๓) เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
องค์ ก ารเอกชน องค์ ก ารพั ฒ นาเอกชน หรื อ หมู่ ค ณะอื่ น (มาตรา ๖๔) การจั ด ตั้ ง พรรค
การเมือง (มาตรา ๖๕) (๖). สิทธิชุมชน (ส่วนที่ ๑๒) รับรองสิทธิของชุมชนในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟู
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการ
จัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพ (มาตรา ๖๖) สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการคุ้มครอง
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดารงชีพอยู่ได้อย่างปกติ และต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่
จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน (มาตรา ๖๗) (๗).
สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (ส่วนที่ ๑๓) ห้ามบุคคลใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้ มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้
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ได้มาซึ่งอานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
นี้ (มาตรา ๖๘) และให้สิทธิบุคคลในการต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทาใด ๆ ที่ เป็นไปเพื่อให้ได้มา
ซึ่งอานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้
(มาตรา ๖๙) (๘). สิทธิมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น (หมวด ๑๔) ได้แก่ สิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้ อ งถิ่ น และผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น (มาตรา ๒๘๔) สิ ท ธิ ล งคะแนนเสี ย งถอดถอนสมาชิ ก สภา
ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง (มาตรา ๒๘๕) สิทธิเข้าชื่อ
ร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (มาตรา ๒๘๖)
ตลอดจน มีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๒๘๗)
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังมีบทบัญญัติ
หมวด ๕ ว่าด้ว ย แนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐ ส่ ว นที่ ๑๐ แนวนโยบายด้านการมีส่ ว นร่ว มของ
ประชาชน ซึ่ งกาหนดให้ รั ฐ ต้ องด าเนิ น การตามแนวนโยบายด้านการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจทางการเมือง
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทาบริการสาธารณะ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการใช้อานาจ
รัฐทุกระดับในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขา อาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการ เมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการ ดาเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้ง
สนับสนุนการดาเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่าย ทุกรูปแบบให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่
๕. ส่ งเสริ ม และให้ ก ารศึกษาแก่ ประชาชนที่ เกี่ย วกับ การพัฒ นาการเมืองและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้
ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคของการมีส่วนร่วม๑๓
๑. เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนขาดการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิด และความสาคัญของ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
๒. โครงสร้ างกฎหมายและกระบวนการนโยบายยังไม่เอื้อต่อ การมีส่ ว นร่ว มอย่า ง
เพียงพอ
๓. การขาดแคลนผู้ มี ทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ สร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน
๑๓

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๙ – ๑๐๓

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 111

๔. ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมการเมืองและความพร้อมของประชาชน
๕. ปัญหาด้านความพร้อมของภาครัฐ
๖. การไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ที่จะบอกให้ทราบว่าประชาชนมีส่วนร่วมแล้วหรือยัง หรือ
หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ทาให้ผู้ปฏิบัติงานไม่
สามารถทางานให้ดีขึ้นได้เพราะไม่มีมาตรฐานในการทางานที่ชัดเจน
สรุป

แนวโน้มของระบอบประชาธิปไตยซึ่งกาลังดาเนินไปในทุกวันนี้ การเพิ่มขึ้นของการให้
มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของรัฐบาลกลายเป็นนิยามของประชาธิปไตย
ทาให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการตามกฎหมาย หรือเป็นสิ่งที่
จะต้องกระทาก่อนการตัดสิ นใจของรัฐ บาล รวมทั้ง ยังถือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องจัดให้ มีก่อนการ
พิจารณาให้ ทุนในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของธนาคารโลกและธนาคารอื่นใน
ภูมิ ภ าค นอกจากภาครั ฐ แล้ ว บริ ษั ท เอกชนจ านวนมากได้ ด าเนิ น โครงการการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนโดยถื อเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการตัด สิ น ใจเกี่ ยวกับ การหาที่ตั้ งโครงการ การจั ดการด้า น
สิ่งแวดล้อม หรือการเยียวยาแก้ไขแก่ผู้ ได้รับผลกระทบ เพื่อให้โครงการที่จะจัดทาขึ้นได้รับการ
ยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนอย่างแท้จริง
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การบาบัดความหิวในพระพุทธศาสนาเถรวาท

The Cure of Hunger in Theravada Buddhism
พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (พุทฺธสโร)
บทคัดย่อ
การบาบัดความหิวคือการบริโภค ตามแนวทางในพระพุทธศาสนาเมื่อจาแนกแล้วมี
กระบวนการตั้งแต่การแสวงหาปัจจัยคืออาหารที่นามาบาบัด การนาพุทธจริยวัตรของพระพุทธองค์
มาเป็นแบบอย่าง เช่น การฉันมื้อเดียว หลักธรรมวินัยเป็นเครื่องมือในการบาบัดคือ ให้มี
สติสัมปชัญญะ ไม่ให้มัวเมาเพลิดเพลินในทางสนองตัณหา แต่มุ่งการบริโภคเพื่อบาบัดความหิว มุ่ง
หมายให้ได้คุณค่าที่แท้ของการบริโภค ผู้บริโภคอย่างมีสติพิจารณาทั้งขณะได้รับอาหาร ขณะบริโภค
และหลังบริโภค รู้ประมาณในการบริโภค ตามที่ได้จัดว่ายอดเยี่ยมกว่าการบริโภคทุกรูปแบบ
คาสาคัญ : การบาบัด, ความหิว, พระพุทธศาสนาเถรวาท
ABSTRACT
The cure of hunger is the consumption according to Buddhism can be
divided the process from the input searching is the food for consumption. To use
the Buddha’s behavior as the model like to one meal per a day, Dhamma-Vinaya
principle as the tool for cure is the mindfulness and clear comprehension, no
happiness with the craving but focus on the consumption for the cure and the real
value of consumption, the consumers have the mindfulness while receiving,
consuming and after consumption. The moderation in the consumption is better
than other consumptions.
Keywords : Cure, Hunger, Therawada Buddhism

๑. บทนา

มนุษย์จัดว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่อาศัยโลกเป็นอยู่เช่นเดียวกับสรรพสัตว์ทั้งหลาย ๑ ทั้ง
มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานมีลักษณะที่เหมือนกันคือ ต้องการอาหาร น้า และอากาศเป็นปัจจัยเลี้ยง
ชีวิต มีการขับถ่าย มีการหลับนอน มีความสามารถในการสืบพันธุ์ มีความกลัวและป้องกันภัย เมื่อว่า

๑

ครูสอนปริยตั ิธรรมเจ้าอาวาสวัดซากผักกูด ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ส.ส. (บาลี) ๑๕/๓๓/๒๘, ส.ส. (ไทย) ๑๕/๓๓/๔๑.
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โดยสัญชาตญาณแล้วมนุษย์เป็นสัตว์ประเภทที่มีสัญชาตญาณน้อยกว่าสัตว์ชนิดอื่น แต่เป็นสัตว์ที่มี
ลักษณะพิเศษมากกว่าสัตว์ชนิดอื่น๒ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้พระองค์ก็ทรงแสวงหาทาง
ตรัสรู้ธรรม ทรงบาเพ็ญทุกกรกิริยา ในวาระสุดท้ายพระองค์ทรงอดพระกระยาหารจนพระวรกาย
ของพระองค์อิดโรย ทาให้พระองค์ทรงประจักษ์ด้วยพระองค์เองว่าไม่ใช่ทางที่จะทาให้ตรัสรู้ได้ การ
ที่จะตรัสรู้ได้จะต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ จึงหวนกลับมาเสวยพระกระยาหารและ
ปฏิบัติตามทางสายกลาง๓ ความหิวในทางพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นภัยชนิดหนึ่ง๔ ซึ่งเกิดจากการอด
อาหารผนวกกับการขาดแคลนอาหารที่จะนามาเป็นปัจจัยในการหล่อเลี้ยงชีวิต ทาให้เป็นอันตราย
แก่การดาเนินชีวิต และทาอันตรายต่อการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์

๒. ความหมายของการบาบัด

การบาบัดมีความหมายตามศัพท์เฉพาะคาว่า “บาบัด ” ในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายว่า “ทาให้เสื่อมคลาย เช่น บาบัดทุกข์, ทาให้ทุเลาลง เช่น
บาบัดโรค”๕ ในภาษาอังกฤษการบาบัด ตรงกับคาว่า “Cure หมายถึง การรักษาให้หาย,บาบัดให้
หาย, แก้ให้หาย, เยียวยา”๖ และอีกคาที่มีความหมายเหมือนกันคือ “ Therapy การบาบัดหรือ
รักษาโรค”๗
ในทางพระพุทธศาสนาตรงกับภาษาบาลีว่า “ติกิจฺฉา หมายถึง การเยียวยา, การรักษา,
การพยาบาล”๘ มีรูปวิเคราะห์ว่า “ติกิจฺฉน ติกิจฺฉา การเยียวยา กิต ธาตุ ในความหมายว่าเยียวยา ฉ
ปัจจัย อา อิตถีลิงค์ ซ้อน กิ ต้นธาตุ แปลง กฺ เป็น ตฺ ซ้อน จฺ ได้รูปสาเร็จเป็น ติกิจฺฉา”๙ เช่น ใน

๒

ณรงค์ เส็งประชา, มนุษย์กับสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์,
๒๕๔๑), หน้า ๑๒.
๓
พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี), พุทธประวัติทัศนศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร :
กองทุนบุญนิธิหอไตร, ๒๕๔๕), หน้า ๔๕.
๔
ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๑๒๗/๒๒๙, ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๒๗/๓๔๓.
๕
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์
พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๖๒๖.
๖
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๑), หน้า
๒๑๒.
๗
Aksorn’s Thai Learners’ Dictionary. – 16th ed, (Bangkok : Aksorn Charoen Tat, 2000),
p. 531.
๘
ป. หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : สานักเรียนวัดปากน้า ภาษีเจริญ,
๒๕๔๐), หน้า ๓๐๕.
๙
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), ศัพท์วิเคราะห์, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐), หน้า
๒๙๐.
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ประโยคในอรรถกถาธรรมบทว่า ปฏิกฺขิตฺโต ติกิจฺฉาย เวชฺเชนาสิ วิวชฺชิโต นิยโต มจฺจุราชสฺส กึ ปา
ลิต ปมชฺชสิ๑๐
ปาลิตะ ท่านถูกหมอเขาบอกเลิกจากการรักษา ทิ้งเสียแล้ว เที่ยงต่อมัจจุราช ไฉน จึงยัง
ประมาทอยู่เล่า๑๑
โดยสรุปแล้วความหมายตามศัพท์ของการบาบัด คือ การรักษาทาให้หายจากอาการทุกข์
ที่เกิดขึ้นอยู่ การบาบัดมุ่งหมายทาให้คลายจากอาการที่ประสบอยู่ กล่าวคือการทาสิ่งที่ทาให้เกิด
ความไม่สบายนั้น ให้เสื่อมคลายจนถึงหายไปในที่สุดให้เป็นสิ่งที่สบายขึ้นในร่างกาย โดยความหมาย
ที่กล่าวถึงนี้มุ่งหมายถึงการรักษาโรค ที่เกิดขึ้นในร่างกายแล้วเบียดเบียนร่างกายให้ได้รับความทุกข์
ทรมาน

๓. ความสาคัญการบาบัดความหิว

การบาบัดความหิวซึ่งจัดว่าเป็นโรคอย่างหนึ่ง หากไม่มีการบาบัดที่เป็นไปโดยพอเหมาะ
พอควร จะทาให้เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ การบรรเทาความหิวที่เสียดแทงร่างกาย โดยอาศัย
องค์ประกอบในการบาบัดรักษา คือ อาหารและการบริโภคที่ให้เกิดคุณค่า ดังนั้นในหัวข้อนี้ผู้ศึกษา
ได้นาเสนอความสาคัญขององค์ประกอบการบาบัดความหิว ได้แก่ (๑) อาหาร และ (๒) การบริโภค
มีรายละเอียดดังนี้
๓.๑ อาหาร
อาหารความหมายโดยทั่วไป หมายถึง สิ่งหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีกาลัง ในคัมภีร์วิสุทธิ
มรรค ท่านให้คาจากัดความไว้ว่า สภาพนากาลังมาให้ คือ นาโอชารสมาด้วย๑๒ ความหมายตาม
ภาษาบาลีว่า อาหาร ซึ่งมาจากรากศัพท์คือ หรฺ ธาตุ ในความหมายว่านาไป มีวิเคราะห์ว่า “อาหรติ
พลายูนีติ อาหาโร” แปลได้ความว่า สิ่งที่นามาซึ่งกาลังและอายุ๑๓ หมายถึง ของกิน สิ่งที่จะพึงกลืน
กิน ในอรรถกถาได้อธิบายไว้ว่า “อาหาร ได้แก่ ปัจจัย เพราะปัจจัยนาผลมาให้ตน ฉะนั้น ปัจจัยจึง
เรียกว่า อาหาร”๑๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายไว้ว่า ปัจจัยอันนามาซึ่งผล
เครื่องค้าจุนชีวิต เครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต๑๕ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้
๑๐

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ธมฺมปทฏฺฐกถา (ปฐโม ภาโค), พิมพ์ครั้งที่
๓๓, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๑.
๑๑
มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๒๒, (กรุงเทพมหานคร :
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๖.
๑๒
วิสุทฺธิ. ๒๙๔/๕๙๗, ฉบับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) แปล.
๑๓
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), ศัพท์วิเคราะห์, หน้า ๘๒.
๑๔
ม.มู.อ. (ไทย) ๑๗/๕๖๖, ส .นิ.อ. ๒๖/๕๑.
๑๕
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐,
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส.อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๓๕๔.
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ความหมายว่า “ของกิน, เครื่องค้าจุนชีวิต, เครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต, เช่น อาหารเช้า โดยปริยาย
หมายถึง สิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น อาหารตา อาหารใจ”๑๖
๓.๒ การบริโภค
ลักษณะการบริโภคที่นาไปสู่หลักการบาบัดความหิว อาหารจะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์
หากมีการนามาใช้ให้พอเหมาะพอควร ในการบาบัดความหิวของมนุษย์ยังขาดความพอดีอยู่มากมาย
ทั้งที่มนุ ษย์ มีความมุ่ง หมายในการบริ โ ภค เพื่อ จะบาบั ดความหิ ว เป็ นหลั กใหญ่ ในคัมภี ร์
พระพุทธศาสนาได้มีหลักการบาบัดความหิวที่อานวยสุขแก่มนุษย์ผู้มุ่งประโยชน์แห่งการบริโภค ด้วย
เหตุที่มนุษย์มีการบริโภคที่ประกอบไปด้วยโทษและบริโภคสิ่งที่ไม่เป็ นประโยชน์ จึงทาให้รับความ
เดือดร้อน แทนที่การจะได้รับความสุขสบายจากการบริโภค เพื่อบาบัดความหิวนั้น การบริโภคผิด ๆ
เป็นผลทาให้ร่างกายวิปริตรแปรปรวน ผู้ศึกษาได้จาแนกการบริโภคผิด อันเป็นเหตุให้เกิดหลักการ
บาบัดความหิว ไว้ดังต่อไปนี้
๑. บริโภคน้อยเกินไป
การบริโภคอาหารน้อยเกินไปใช่ว่าจะทาให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้บริโภค แต่เป็นการ
ก่อให้เกิดโทษแก่ตน เป็นการทรมานตนที่นับว่าเป็นความสุดโต่ง ประเภทอัตตกิลมถานุโยค การ
ทรมานตนให้ลาบากเปล่า เพราะแม้จะพยายามเพื่อจะให้ตนเองได้บรรลุเป้าหมาย แต่ก็ไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้๑๗ในบรรดาที่สุด ๒ ประการในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร๑๘ คือ
๑. กามสุขัลลิกานุโยค การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย ซึ่งพระองค์จัด
ว่าเป็นธรรมอันทราม เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์
๒. อัตตกิลมถานุโยค การประกอบความเดือดร้อนแก่ตน ซึ่งพระองค์จัดว่า เป็น
ทุกข์ ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งสองประการนี้พระพุทธองค์ทรงบาเพ็ญแล้ว แต่เห็นว่าไม่ใช่ทางที่จะทาให้ตรัสรู้ได้
พระองค์จึงหันกลับมาบริโภคอาหารตามปกติ ด้วยดาริว่า “...เราผู้มีกายซูบผอมมากอย่างนี้จะบรรลุ
ความสุขนั้นไม่ใช่ทาได้ง่ายเลย ทางที่ดีเราควรกินอาหารหยาบ คือข้าวสุกและขนมกุมมาส”๑๙ คนที่
บริโภคอาหารน้อยหรือไม่บริโภคอาหารเลยนั้น ล้วนมีเหตุผลที่แตกต่างกันไป กรณีที่พระพุทธองค์
ทรงบาเพ็ญทุกกรกิริยาบริโภคอาหารแต่เพียงน้อย จนถึงเท่าเยื่อในเมล็ดบัว เพราะเหตุผลที่ต้องการ
ตรัสรู้ พระรัฐบาล มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาประสงค์จะออกบวช เข้าไปทูลขอบวชกับ
พระพุทธเจ้า พระองค์ให้ไปลามารดาบิดา แต่มารดาบิดาไม่ยินยอมจึงยอมอดอาหาร หากไม่ได้บวช
ก็จะยอมตาย บิดามารดาจึงยินยอมให้ท่านบวช๒๐
๑๖

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, หน้า ๑๓๗๑.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๓๓๘.
๑๘
ส.ม. (บาลี) ๑๙/๑๐๘๑/๓๖๗-๓๗๐, ส.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๒.
๑๙
ม.มู. (บาลี) ๑๒/๓๘๒/๓๔๓, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๘๒/๔๑๖.
๒๐
กรมการศาสนา, ธรรมศึกษาชั้นโท, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๙๓.
๑๗
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แสดงให้เห็นว่าความเป็ นผู้บริโภคน้อยเกินไป ทาให้ร่างกายได้รับความลาบากอย่าง
รุนแรง เพียงแค่จะประคองตนเองให้ยืนหรือนั่งก็ทาได้ยาก การบาเพ็ญด้วยการบีบบังคับตนเอง
เช่นนี้ แม้จะบาเพ็ญอย่างหนักแต่ก็ไม่สามารถทาให้บรรลุความจริงอันสูงสุดได้ มองในแง่ของการ
สอนแล้วก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าได้สอนตามประสบการณ์ที่พระองค์ได้ผ่านมาแล้ว จึงได้นามา
สอนภิกษุในธรรมวินัยนี้ว่าเป็นทางที่ไม่ควรเสพ ควรละเว้นทางที่เป็นทางสุดโต่งนี้ แล้วให้เสพทาง
สายกลาง ถือความพอดีเป็นที่ตั้ง
๒. บริโภคมากเกินไป
การบริโภคมากเกินขีดความต้องการของร่างกาย ก็ไม่ใช่เป้าหมายของหลักการบาบัด
ความหิว ร่างกายของแต่ละคนสามารถรองรับอาหารได้ไม่เท่ากัน แต่ละคนย่อมจะมีขีดจากัดของ
กระเพาะแตกต่างกัน การบริโภคที่มากเกินไปของแต่ละคน ย่อมได้รับผลกระทบต่อผู้บริโภคทันที
เช่น อึดอัด ปวดท้อง ง่วง เกิดโรคได้ง่าย เป็นต้น และผลของการบริโภคมากเกินไปยังมีผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะเมื่อบริโภคมากก็ต้องใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติจานวนมาก สิ่งที่
เหลือใช้ก็มากตามมากลายเป็นขยะเพิ่มภาระให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อมก็เสียหายไปด้วย โทษจากการ
บริโภคมากเกินไปของผู้บริโภค
๓. บริโภคเพื่อสนองตัณหา
การบาบัดด้วยตัณหามุ่งหมายถึงการได้บริโภคสิ่งที่ชอบใจ เพราะคนไม่ได้บริโภคเพื่อ
บาบัดความหิวอย่างเดียว ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธสิ่งที่ตนไม่ชอบใจ ปฏิกิริยาที่ใฝ่หาแต่สิ่งที่ตนชอบ
ใจเท่านั้น เรียกว่า ตัณหา แม้ในคนที่หิวความต้องการหลักคือการทาให้ความหิวหายไป แต่เพราะ
ตัณหาเป็นตัวนาจึงทาให้เกิดการมองประโยชน์ของอายตนะที่จะนามาใช้ในการเสพรสเพื่อสนอง
ตัณหา๒๑ ตัณหาจะเป็นตัวหลอกล่อให้คนแสดงพฤติกรรมการบริโภคที่สาคัญเอาว่า บาบัดความหิว
แต่ความหิวที่เจือด้วยตัณหาคนก็จะใช้ความหิวเป็นเหตุอ้าง และความหิวก็จะตกไปในทางตัณหา๒๒
ด้วยเหตุอ้างมากมายที่จะได้สนองตัวตัณหานั้น
มองในแง่ของการบาบัดความหิวด้วยการสนองตัณหา ด้วยบางคนอาจคิดว่าอะไรที่สบาย
ปากถูกลิ้น ถูกใจ นั่นคือความสุข จึงนิยมแต่สิ่งที่สบายลิ้น ถึงแม้จะก่อให้เกิดโทษต่อสุขภาพและ
ลาบากด้วยการแสวงหามาสนองก็ตาม บางครั้งตัณหาบอกกับผู้บาบัดความหิวว่าชอบอาหาร
ประเภทนี้ แต่อาหารนั้นกลับเป็นของแสลงโรคต่อผู้บริโภคนั้น แทนที่จะได้รับประโยชน์กลับเป็นเหตุ
ให้ทุกข์มากกว่าเดิม การใช้ตัณหาในการบาบัดความหิวคืออยากเสพรสอร่อยถูกลิ้นถูกใจเป็นตัวนา
เป็นเหตุนาไปสู่การบริโภคมากเกินไป ซึ่งก็จะนาไปสู่โรคอ้วนหรืออาหารไม่ย่อยจนถึงแก่ชีวิตได้ พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้คานิยามว่า “การบริโภคด้วยตัณหา คือ บริโภคเพื่อเสพรส
๒๑

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร :
สุขภาพใจ, ๒๕๔๔), หน้า ๔๙.
๒๒
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๘,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๒), หน้า ๕๐๐.
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เพื่อมุ่งเอร็ดอร่อย คือสนองความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจ เอาแค่ความสุขจากการเสพ เอาความอร่อย
เป็นการสนองตัณหา”๒๓
สรุปได้ว่าเพราะขาดหลักการบริโภคใช้สอย แม้การบาบัดความหิว หากยังมีตัณหาเป็นตัว
นาหน้า เป้าหมายของการบริโภคอาจคลาดเคลื่อนไปจากการที่จะทาเพียงการหายหิว แต่เมื่อมี
ตัณหาก็จะประกอบด้วยความหรูหรา ฐานะ อร่อย ถูกใจ โก้เก๋ เป็นต้น เข้ามารวมอยู่ด้วย๒๔
๔. บริโภคด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์
แม้มนุษย์จะรักตัวกลัวตาย พยายามบารุงรักษาตนอย่างไร แต่ด้วยความลุ่มหลงและ
ความไม่รู้จริงก็เป็นเหตุนาไปสู่ความฉิบหาย การบาบัดโดยบริโภคสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ตรงกันข้าม
กลับเป็นโทษต่อ ร่างกาย ทรัพย์สินและชื่อเสียงอันดีงาม เพราะการตามใจปากลุ่มหลงด้วยรสสิ่งที่
เสพแม้เป็นพิษต่อตน สิ่งที่คนบริโภคเข้าไปแล้วทาให้เกิดโทษ ได้แก่ สุรา เมรัย และอาหารที่แสลง
ต่อโรค คนที่บริโภคสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์
โดยสรุป สาเหตุที่ทาให้เกิดหลักการมากมายในพระพุทธศาสนา เพราะการบริโภคที่
เพียงเพื่อจะบาบัดความหิว ทาให้คนจานวนไม่น้อยยอมทาผิดศีลธรรม เพื่อแลกมากับการได้ตามใจ
ปาก หรือที่เรียกกันว่า “คนเห็นแก่กิน” ความเห็นแก่ปากแก่ท้องเป็นชนวนนาไปสู่การบริโภคที่ไม่
เหมาะไม่ควร เป็นทุกข์ ให้โทษ เข้ามาแทนที่ของคุณประโยชน์ที่ควรจะได้รับพฤติกรรมการบริโภคที่
ไม่พอดีทั้งหลาย เมื่อจะประมวลเหตุแล้วมาจากตัณหาเป็นปั จจัยหลัก เพราะด้วยตัณหาแล้วคนไม่
หิวก็สามารถบริโภคได้ และการบริโภคที่แฝงด้วยค่านิยมที่เป็ นคุณค่าเสริม เมื่อมองในแง่ของการ
บริโภคเช่นนี้ยังไม่ใช่เป้าหมายของการบริโภค เป็นการบริโภคที่ไร้จริยธรรม เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัส
รู้แล้วพระองค์จึงได้ทรงวางหลักของการบริโภคเพื่อบาบัดความหิวโดยตรง

๔. เหตุปัจจัยที่ทาให้ประสบความหิว

ความหิวเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาจมาจากความแตกต่างกันทางสถานฐานะความ
เป็นอยู่ อารมณ์ความรู้สึก และความคิด เป็นส่วนที่ทาให้บุคคลแต่ละคนเกิดความหิวด้วยสาเหตุที่
แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคล ผู้ศึกษาจึงได้จัดสาเหตุที่ทาให้คนต้อง
ประสบความหิวไว้ ดังนี้
๑. สาเหตุทางกายภาพ
ความหิวทางกายภาพ หรือจะเรียกอีกอย่างว่าความหิวตามธรรมชาติ เป็นความหิวที่เกิด
ตามปกติร่างกายของมนุษย์ที่ต้องได้รับอาหาร เพื่อประคับประคองร่างกาย ความหิวกระหาย เป็น

๒๓

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น , (กรุงเทพมหานคร :
ธรรมสภา ,๒๕๔๙), หน้า ๑๐ .
๒๔
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๖๙๔.
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ความต้องการต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เมื่อหิวกระหายทาให้ร่างกายเกิดความขาดอาหาร ร่างกาย
ก็ต้องดิ้นรนเพื่อจะชดเชยสิ่งที่ขาดไปนั้น๒๕
ในพระพุทธศาสนากล่าวถึงความต้องการประเภทนี้ว่า มนุษย์จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยใน
การดารงชีพ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญ ๔ ประการ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษา
โรค๒๖ ความหิวทางกายภาพของมนุษย์พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าเป็นธรรมประจาสรีระสังขาร
ดังพระพุทธพจน์ว่า
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมประจาสรีระ ๑๐ ประการนี้ บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ ๑๐
ประการ คือ ๑. ความหนาว ๒. ความร้อน ๓. ความหิว ๔. ความกระหาย ๕. ความปวดอุจจาระ ๖.
ความปวดปัสสาวะ ๗. ความสารวมกาย ๘. ความสารวมวาจา ๙. ความสารวมอาชีพ ๑๐. ธรรมเป็น
เครื่องปรุงแต่งภพ ๓ เป็นเหตุ ให้เกิดในภพใหม่๒๗
โดยนัยนี้ นักวิชาการในยุคปัจจุบันมีความเห็นที่สอดคล้องทานองเดียวกันคือ ความหิว
ทางกายภาพจึงเป็นเหตุที่เป็นไปตามความต้องการขั้นพื้นฐานชีวิตของมนุษย์ ทฤษฎีของมาสโลว์
(Maslow) ได้พูดถึงความต้องการของมนุษย์ว่า “ความต้องการอาหาร เป็นความต้องการทางสรีระ
เป็นความต้องการเบื้องต้นเป็นพื้นฐาน”๒๘ โดยได้กาหนดหลักการไว้ว่า “บุคคลพยายามสนองความ
ต้องการของตนเพื่อความอยู่รอดและความสาเร็จของชีวิต” จึงได้แบ่งความต้องการของบุคคลเป็น ๕
ระดับตามความสาคัญ คือ ๑. ความต้องการทางด้านสรีรวิทยา เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ได้แก่
ความต้องการอากาศ อาหาร น้า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เป็นต้น ๒. ความต้องการ
ความมั่นคงและปลอดภัยของชีวิต ได้แก่ ความต้องการมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและมีความปลอดภัยใน
สังคม ๓. ความต้องการด้านสังคม ได้แก่ ความต้องการความรัก และการยอมรับของสังคม ๔. ความ
ต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง ได้แก่ ความภาคภูมิใจ ความต้องการดีเด่น และการยกย่อง ๕.
ความต้องการความสาเร็จแห่งตน เป็นความต้องการในระดับสูงสุด เป็นความต้องการขั้นพิเศษของ
บุคคล๒๙
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสาเหตุของความหิวทางกายภาพเป็นเรื่องปกติ ตามสภาวะร่างกายที่
ต้องการปัจจัยเครื่องพยุงร่างกาย ดังที่พระพุทธพจน์ว่า “เมื่อมีร่างกายความหิวก็ปรากฏ”๓๐ ก็
เท่ากับว่าสาเหตุทางกายภาพเป็นความหิวตามธรรมชาติของร่างกาย เป็นความหิวที่ร่างกายต้องการ
อย่างแท้จริง เมื่อความหิวทางกายภาพนี้เกิดขึ้น ก็จะมีผลต่อร่างกายโดยตรง เกิดความไม่
๒๕

หน้า ๑๓๒.

๒๖

ลักขณา สริวัฒน์, จิตวิทยาเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙),

ม.มู.อ. (ไทย) ๒/๒๕๒/๔๘-๕๐.
องฺ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๔๙/๗๐, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๙๗/๑๐๕.
๒๘
ลักขณา สริวัฒน์, จิตวิทยาเบื้องต้น, หน้า ๑๓๔.
๒๙
จรูญ ทองถาวร, มนุษยสัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน์, ๒๕๓๙), หน้า ๒๒-๒๓.
๓๐
ส.สฬา. (บาลี) ๑๘/๒๓๖/๑๖๐, ส.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๓๖/๒๓๓.
๒๗
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คล่องแคล่วในการทาการงาน จนกว่าจะได้รับบาบัดอาการหิวโดยการบริโภคอาหารเสียก่อน กายจึง
จะอยู่ในภาวะปกติ เป็นกายคล่องแคล่วควรแก่การประกอบกิจการงานตามปกติ
๒. สาเหตุทางใจ
สาเหตุของความหิวทางใจ หรือจะเรียกอีกอย่างว่าหิวเพราะปรุงแต่ง เพราะความหิว
ประเภทนี้เกิดขึ้นทางใจ เป็นความหิวที่แฝงด้วยตัณหา คือ ความทะยานอยากในรสอาหาร หรือ
ความติดใจในรสเป็นเหตุให้อยาก แต่แตกต่างจากความหิวของคนแพ้ท้อง องค์ประกอบที่เป็นเหตุให้
หรือจินตนาการให้เกิดความหิวขึ้น ปัจจัยให้คิดปรุงแต่งส่วนหนึ่งมาจากการได้สิ่งเร้าด้วยการได้เห็น
ด้วยการได้กลิ่น จนเป็นเหตุให้เกิดความหิวขึ้น
สาเหตุของความหิวทางใจมาจากการปรุงแต่ง คือ ความคิดจินตนาการ เป็นเหตุที่มี
ตัณหาความทะยานอยากในรสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะตัณหาท่านเรียกว่า ความหิว๓๑ เมื่อมีการ
เห็นหรือการได้กลิ่นสิ่งที่ตนชอบใจ ก็เกิดความคิดปรุงแต่งอยากกินขึ้น และเกิดความกระสับกระส่าย
หาทางที่จะกินให้จนได้ ทางใจจึงต้องบาบัดด้วยการสารวมระวังด้วยมีสติสัมปชัญญะทุกเมื่อ อาการ
หิวทางใจประเภทนี้ในปัจจุบันเป็นประโยชน์ต่อการค้าขายผลิตภัณฑ์อาหาร คือ การโฆษณา เพราะ
ให้รูป สีสัน และคาเชิญชวน รบเร้าให้เกิดความอยากในอาหาร สินค้านั้น ๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้ผลจาก
การโฆษณาดังกล่าว ก็เป็นการเพิ่มยอดจาหน่ายสินค้าเป็นอย่างดี เพราะคนเห็นสีสันอาหาร
ความคิดความอยากในรสก็เกิดขึ้น เป็นเหตุของความหิวทางใจ
๓. สาเหตุจากวิบากกรรม
วิบากกรรม คือ ผลแห่งกรรมที่ทาไว้แต่ปางก่อน เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทาให้คนประสบ
กับความหิวในปัจจุบัน และอาจเป็นสาเหตุที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาติ ในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงผู้ที่
ประสบความหิวซึ่งเกิดจากผลกรรมต่าง ๆ กันออกไป เหตุในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน และเหตุใน
ปัจจุบัน ส่งผลถึงชาติถัดไป หลักการทาบุญทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงการให้ทานเป็นเบื้องต้น ๓๒
เพราะทานเป็นเครื่องกาจัดความตระหนี่ที่นับว่าเป็นมลทินทางใจ ผลแห่งความตระหนี่ทาให้ต้องพบ
กับความหิวทั้งชาตินี้และชาติหน้า
สาเหตุแห่งความหิวที่เกิดจากวิบากกรรมนี้ นอกจากจะให้ผ ลแก่ตัว ผู้ทาเองแล้วยัง
สามารถให้ผลถึงคนที่เกี่ยวข้องได้ และส่งผลข้ามภพข้ามชาติได้ ในเรื่องของวิบากกรรมนี้ไม่มีใครจะ
หนีพ้นได้ แม้จะอยู่ในภาวะใดเพศใดเมื่อเศษกรรมที่ทาไว้ยังไม่หมดไปตราบใด ตราบนั้นกรรมก็ยังจัก
ตามให้ผลอยู่นั่นเอง การอยู่ในถิ่นที่ขาดแคลนซึ่งเป็นการเสวยวิบากกรรม ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะ
ทาให้พบกับความหิว หรือเป็นปัจจัยให้เกิดความหิวได้มากกว่าการอยู่ในถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ การที่จะ
ได้อยู่ในถิ่นที่ขาดแคลนหรืออุดมสมบูรณ์ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาแต่กรรมในปางก่อน เช่น เด็กเกิดใน

๓๑

ม.ม.อ. (ไทย) ๒/๔/๗.
ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๓, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๙, องฺ.อฏฺฐก. (บาลี) ๒๓/๓๖/๑๙๘,
องฺ.อฏฺฐก (ไทย) ๒๓/๓๖/๒๙๔, ขุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๖๐/๒๗๘, ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๖๐/๔๑๕.
๓๒
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ตระกูลจัณฑาล ซึ่งอดอยากต้องขอทานเขากินอยู่เป็นปกติ นั่นก็แสดงว่าบ่อยครั้งที่เขาอาจจะ
ขอทานไม่ได้และต้องพบกับคาว่าอด ต้องทนทุกข์จากความหิวที่บีบคั้น
ในถิ่นที่เกิดทุพภิกขภัยเกิดในถิ่นใด คนอยู่ในถิ่นนั้นย่อมพบกับความลาบาก จนถึงไม่
อาจจะอยู่ในถิ่นนั้นได้ จาเป็นต้องทิ้งถิ่นฐานเดิมไปเพื่อหาถิ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์กว่า เช่นเรื่องราว
ที่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทว่า “ในแคว้นอัลลกัปปะ เกิดทุพภิกขภัย นายโกตุหลิกะ ไม่สามารถ
จะใช้ชีวิตอยู่ในแคว้นนั้นได้ จึงพาภรรยาและบุตรอ่อน ทิ้งบ้านเรือนหวังว่าจะไปหากินที่เมืองโกสัมพี
ในขณะที่มหาชนในเมืองกาลังล้มตายด้วยโรคอหิวาต์ ในขณะเดินทางไปเสบียงหมดสิ้น ก็พบกับ
ความหิวเข้าครอบงาอีกครั้ง”๓๓ ในการประกอบกุศล เช่น การปฏิบัติธรรม ต้องอาศัยสถานที่ที่
เป็นสัปปายะ คือ ความสบาย ในจานวนความสบายเหล่านั้น ก็มีเรื่องอาหารเพื่อไม่ให้ลาบากเรื่อง
ความหิว๓๔ เมื่อมีความสมบูรณ์ด้วยการเป็นอยู่ที่ดีแล้วการจะประกอบความดีอย่างอื่นก็ทาได้
โดยง่าย ดังนั้น การอยู่ในสถานที่อันอุดมสมบูรณ์ หมายถึง สถานที่มีความเป็นสัปปายะ เพียบพร้อม
ทั้ง ๕ ประการ เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติธรรม เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติคุณงามความดีได้มาก
ยิ่งขึ้น ในมงคลสูตรพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่า “การอยู่ในประเทศที่เหมาะสม เป็นมงคลอัน
สูงสุด”๓๕ เพราะสถานที่เหมาะสมมีความสมบูรณ์ด้วยอาหาร สามารถนาความเจริญก้าวหน้ามาสู่
บุคคลผู้อยู่ในถิ่นอันเหมาะสมนั้น แต่หากอยู่ในถิ่นที่ไม่เหมาะสม เช่น มีความขาดแคลนด้านอาหาร
ผู้อยู่ในถิ่นนั้นก็เดือดร้อน การดารงชีพก็เป็นไปได้โดยลาบาก การประกอบคุณความดีเป็นไปได้โดย
ยาก เพราะต้องทนทุกข์กับความหิวที่เกิดจากการอยู่ในที่ที่ขาดแคลนนั่นเอง
สรุปได้ว่าวิบากกรรมทาให้ประสบกับความหิวโดยเกี่ยวข้องกับถิ่นที่เกิดด้วย ด้วยวิบาก
กรรมทาให้ต้องเกิดในถิ่นที่ไม่อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารเครื่องบริโภคทั้งหลาย หรือแม้จะอยู่ในถิ่นที่
อุดมสมบูรณ์แต่ด้วยวิบากกรรมก็ต้องประสบกับความหิวอยู่นั่นเอง ซึ่งก็เป็นผลของการไม่ประกอบ
กุศลกรรมบถ ไม่ตั้งตนอยู่ในการขวนขวายในบุญกิริยาวัตถุ จะเป็นทางรอดพ้นจากการต้องประสบ
กับความหิวเพราะวิบากกรรม

๕. การบริโภคอาหารเพื่อการบาบัดความหิวในพระพุทธศาสนา

แรงจูงใจ : การปฏิบัติด้วยแรงขับ, กระตุ้น, ชักนา๓๖ แรงจูงใจเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา เมื่อบุคคลหิวจะแสวงหาอาหารหรืออื่นๆ บุคคลจะต้องแสวง ปัจจัยที่

๓๓

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒, หน้า ๑๑-๑๒, ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๐/๒๒๙.
สัปปายะ (ความเหมาะสม) ๕ ประการ คือ อุตุสัปปายะ อาหารสัปปายะ เสนาสนะสัปปายะ
ปุคคลสัปปายะ และธัมมัสสวนสัปปายะ, องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๑๐๒/๒๕๔.
๓๕
ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๔/๔, ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๔/๗.
๓๖
Webster’s New World Dictionary of the American Language, (Cleveland and
new York : The World Publishing Company, ๑๙๕๑), p. ๖๒๔.
๓๔
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กระตุ้นให้เกิดการกระทาเพื่อตอบสนองความต้องการ บุคคลแสวงหาอาหารก็เพราะความหิวเป็น
ตัวกระตุ้น แรงจูงใจถือว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งอาจจะเกิดจากทางสรีระ หรือ ทางสังคม๓๗
คาสอนในพระพุทธศาสนาเป็นคาสอนที่มุ่งให้สาวกทั้งหลายเกิดปัญญา การบาบัดความ
หิวตามแนวพุทธ ก็คือการบาบัดด้วยมีปัญญากากับควบคุมในการบริโภคอาหาร ใช้ปัญญากากับ
ไม่ให้หลงเพลิดเพลิน ป้องกันการสนองตัณหาที่จะปิดบังปัญญาอันจะเกิดขึ้น ในหัวข้อนี้ผู้ศึกษา
นาเสนอวิธีการบริโภคอาหารเพื่อการบาบัดความหิว ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การบริโภคกวฬิงการาหาร
อาหารคือ คาข้าวในอาหาร ๔ อย่าง ในพระพุทธศาสนาเถรวาทมีวิธีการบาบัดดังต่อไปนี้
๑) ไม่ติดในรส
พระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะอุบัติขึ้นในโลก แต่พระองค์ก็ไม่ทรงติดโลก ในเรื่องอาหารก็
เช่นเดียวกันพระองค์เสวยอาหารแต่พระองค์ก็ไม่ทรงยึดติดในรสอาหารทุกชนิด โดยที่พระองค์ไม่
ยินดียินร้ายกับรสอาหารว่าอร่ อยหรือไม่อร่อย แต่ทรงมุ่งประโยชน์หรือคุณค่าแท้เป็ นหลักใหญ่ของ
การบริโภค พระองค์ทรงวางท่าทีต่อการเสวยพระกระยาหารโดยไม่ทาความยินดียินร้ายในอาหาร
ทาให้ทรงเห็นเป็นเพียงธาตุ ในพรหมายุสูตร ได้กล่าวถึงการไม่ติดในรสของพระองค์ไว้ว่า
เมื่อทรงรับข้าวสุกก็ไม่ทรงชูบาตรขึ้นรับ ไม่ทรงลดบาตรลงรับ ไม่ทรงยื่นบาตรคอยรับ ไม่
ทรงแกว่งบาตรคอยรับ ทรงรับข้าวสุกไม่น้อยนักไม่มากนัก ทรงรับกับข้าว เสวยพระกระยาหาร
พอประมาณกับข้าว ไม่ทรงทากับข้าวให้เกินกว่าคาข้าวทรงเคี้ยวคาข้าวข้างในพระโอษฐ์สองสามครั้ง
แล้วทรงกลืน ข้าวยังไม่ละเอียด ไม่ทรงกลืนลงไป ไม่มีข้าวเหลืออยู่ในพระโอษฐ์ จึงน้อมคาข้าวอีกคา
หนึ่งเข้าไป ทรงมีปกติกาหนดรสอาหารแล้วเสวยอาหาร แต่ไม่ทรงติดในรส๓๘ แต่พระองค์ทรงเสวย
พระกระยาหารด้วยความมีสติพิจารณาและมีเป้าหมาย ดังความในพระสูตรเดียวกันว่า ท่านพระโค
ดมพระองค์นั้นเสวยพระกระยาหารประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือ ๑. ไม่เสวยเพื่อเล่น ๒. ไม่
เสวยเพื่อมัวเมา ๓. ไม่เสวยเพื่อประดับ ๔. ไม่เสวยเพื่อตกแต่ง ๕. เสวยเพื่อดารงพระวรกายนี้ไว้ ๖.
เสวยเพื่อยังพระชนม์ให้เป็นไปได้ ๗. เสวยเพื่อป้องกันความลาบาก ๘. เสวยเพื่อทรงอนุเคราะห์
พรหมจรรย์๓๙
พระองค์ทรงเน้นย้าให้เห็นการเข้าใจความจริงของการบริโภคเพื่อการพัฒนาจิตใจและ
ปัญญาของผู้บริโภคให้สูงกว่าการติดอยู่แค่รสอาหารที่บริโภค ไม่ให้หลงใหลในความอร่อยความน่า
ปรารถนาที่ยั่วยวน ซึ่งจะเป็นตัวชนวนนาไปสู่การไม่ได้ใช้ปัญญา เพราะจะเป็นการบริโภคที่มุ่งเพียง
สนองตัณหา ไม่เป็นการพัฒนาปัญญา เพราะความยึดติดในความน่าปรารถนา น่าใคร่นี้ เป็นอารมณ์
ที่ทาให้จิตใจผู้ที่ยังไม่เข้มแข็งหมายถึงผู้ที่พัฒนาจิตใจยังไม่ถึงที่สุด คือ พระอรหันต์ ยังมีความติดอยู่

๓๗

เริงชัย หมื่นชนะ, จิตวิทยาพื้นฐาน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจรัลสนิทวงศ์ การ
พิมพ์ จากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๓๔ - ๔๖.
๓๘
ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๘๗/๓๗๐-๓๗๓, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๘๗/๔๗๙-๔๘๐.
๓๙
ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๘๗/๓๗๐-๓๗๓, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๘๗/๔๗๙-๔๘๐.
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ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ ส่วนผู้ที่พัฒนาถึงที่สุดแล้วเป็นผู้อยู่เหนือรส ได้แก่
พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง แม้บริโภคอาหารก็ไม่ติดในรสอาหาร
๒) ไม่ตาหนิอาหาร
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นผู้วางใจเป็นกลางในอาหารที่จะได้รับ ไม่ทรงติหรือชมอาหาร
ที่เขาน้อมมาถวาย แม้ว่ากันโดยชาติกาเนิดพระองค์กาเนิดในตระกูลกษัตริย์ พระกระยาหารที่เสวยก็
เป็นอาหารของชาววัง ซึ่งมีความพิเศษกว่าอาหารของชาวบ้านธรรมดาแทบเทียบกันไม่ได้ แต่เมื่อ
พระองค์ออกบวชแล้วพระองค์ก็ไม่ทรงรังเกียจอาหารที่ชาบ้านนามาถวาย จะเป็นคนรวยหรือคนจน
เข็ญใจ พระองค์มิได้ทรงเลือกรับเฉพาะที่ดีหรือเลิศ แต่พระองค์ทรงรับด้วยความอนุเคราะห์ประการ
หนึ่ง อีกประการหนึ่งเพราะพระองค์ไม่ตาหนิอาหารไม่ทาศรัทธาของทายกให้ตกไป เห็นได้จาก
ตัวอย่างที่พระองค์ไม่ทรงตาหนิอาหารของคนจน และอนุเคราะห์คนจน เช่น ชายยากจนเข็ญใจคน
หนึ่ง มีความประสงค์จะเลี้ยงพระภิกษุสักรูปหนึ่ง เมื่อได้รับการชักชวนทั้งที่ตนก็ทางานรับจ้าง จะได้
กินอิ่มแต่ละวันยังยาก แต่ก็รับที่จะเลี้ยงพระภิกษุสักรูปหนึ่ง แต่เจ้าหน้าที่ลืมจัดพระภิกษุให้แก่เขา
เหลือเพียงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเขาจึงเข้าไปทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าพระองค์ก็รับอาราธนาไปฉัน
ที่บ้านคนเข็ญใจนั้น๔๐
พระพุทธองค์ทรงแสดงเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ปรินิพพานในปัจจุบันว่า รส
ที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนให้รัก ชักให้ใคร่พาใจให้กาหนัดมีอยู่ ถ้าภิกษุ
ไม่เพลิดเพลิน ไม่เชยชม ไม่ยึดติดรสนั้นอยู่ เมื่อเธอไม่เพลิดเพลิน ไม่เชยชม ไม่ยึดติดรสนั้น วิญญาณ
ที่อาศัยตัณหานั้นก็ไม่มีความยึดมั่นตัณหานั้นก็ไม่มี ภิกษุผู้ไม่มีอุปาทานย่อมปรินิพพาน๔๑
การไม่ติชมอาหารของพระพุทธองค์ ด้วยอาศัยอาหารของชาวบ้านเป็นเครื่องเลี้ยงชีพ แม้
พระองค์จะอาศัยภัตที่เป็นเดนที่ผู้อื่นให้แล้ว พระองค์ก็มิทรงตาหนิแต่ก็ทรงสรรเสริญการให้ทานของ
ทายก อาหารที่เขาถวายเป็นของควรแก่สมณะ๔๒ การไม่เลือกอาหารว่าดีเลิศหรือเลวทราม เป็น
เครื่องยืนยันให้เห็นข้อว่าพระองค์ไม่ได้บริโภคอาหารด้วยความยึดติดและทาพระองค์เป็ นผู้เลี้ยงง่าย
บนพื้นฐานของความเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากกับการเลี้ยงดู แต่ให้ความสาคัญทางด้านการพัฒนาจิตใจ
และปัญญามากกว่าการยินดีด้วยรสที่สนองการเสพ
๓) การฉันอาหารมื้อเดียว
การออกบวชของพระพุทธองค์ทรงวางเป้าหมายไว้ คือ การแสวงหาโมกขธรรมทางดับ
ทุกข์ ด้วยวิธีการทีพ่ ระองค์ทรงบาเพ็ญทุกกรกิริยาก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้เสียเวลาอยู่
กับการบริโภคอาหาร เพื่อประหยัดเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันไม่ให้สูญเสียไปกับเรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วย
อาหารและการขบฉันของพระภิกษุ พระองค์จึงทรงประพฤติเป็นแบบอย่างโดยการบริโภคอาหารวัน
๔๐

๓๓๐.

๔๑

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔, หน้า ๓๕-๔๕, ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๑/๓๑๙-

ส.สฬ. (บาลี) ๑๘/๑๓๑/๑๐๙-๑๑๐, ส.สฬ. (ไทย) ๑๘/๑๓๑/๑๕๙-๑๖๐.
แสวง นิลนามะ, จริยธรรมการบริโภคในพุทธศาสนาเถรวาท, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๔๓-๑๔๔.
๔๒
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ละมื้อ และแนะนาชักชวนพระภิกษุทั้งหลายให้ประพฤติตาม พระองค์ได้ทรงแสดงข้อดีของการฉัน
มื้อเดียวว่า ภิกษุทั้งหลาย เราฉันอาหารมื้อเดียว เราเมื่อฉันอาหารมื้อเดียว ย่อมรู้สึกว่าสุขภาพดีมี
โรคาพาธน้อย กระปรี้กระเปร่า มีพลานามัยสมบูรณ์ อยู่สาราญ๔๓
โดยธรรมดาของคนทั่วไปการบริโภคอาหารสามารถบริโภคได้ทั้งวัน แต่คิดจากการบริโภค
อาหารตามปกติวันละ ๓ มื้อ นับเวลาที่ต้องเสียไปกับการเตรียมอาหารที่จะบริโภค เวลาในการ
บริโภค เมื่อบริโภคแล้วต้องเสียเวลาในการจัดเก็บทาความสะอาดภาชนะและสถานที่ รวมกันแล้ว
ต้องเสียเวลาไปกับการที่บริโภคนี้มาก ยิ่งบริโภคมากก็ยิ่งเสียเวลามาก ซึ่งเป้าหมายของผู้ออกบวช
คือการทาที่สุดทุกข์ให้แจ้ง คือเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ วิมุตติ ถ้ายุ่งอยู่กับเรื่องการบริโภคมากเกินไป
ก็จะไม่มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติธรรมเป้าหมายก็อาจจะคลาดเคลื่อนไป หรือไปไม่ถึงเป้าหมายของการ
ออกบวชได้ การฉันมื้อเดียวของพระภิกษุมีคุณต่อผู้ออกบวชอย่างยิ่ง พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงคุณ
ของการไม่บริโภคอาหารกลางคืนไว้ว่า
ภิกษุทั้งหลาย เราไม่ฉันโภชนะในราตรีเลย เราเมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรี ก็รู้สึกว่าสุขภาพ
ดีมีโรคาพาธน้อย กระปรี้กระเปร่า มีพลานามัยสมบูรณ์ อยู่สาราญ๔๔
ดังนั้น เพื่อยังอัตภาพให้เป็นไป เพื่อป้องกันความลาบาก เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์
วิธีการอย่างนี้จะทาให้การบริโภคนั้นได้คุณค่าที่แท้จริงของการบริโภค

๖. หลักธรรมที่เกี่ยวกับการบาบัดความหิว

ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ล้วนมีส่วนสัมพันธ์กันและกัน สามารถเป็นอุปการะกัน
และกันได้ ในงานนี้จะนาเฉพาะหลักธรรมที่ตรงกับเป้าหมายโดยตรง ในการสนับสนุนการบาบัด
ความหิว ดังต่อไปนี้
๖.๑ สติ กับ สัมปชัญญะ
สติ สัมปชัญญะ โดยความหมาย คือ ความระลึกได้ และความรู้ตัว ซึ่งจัดเป็นธรรมมี
อุปการะมาก๔๕ ต่อการดาเนินชีวิตในการทากิจกรรมทุกกิจกรรมของมนุษย์ สาหรับการบาบัดความ
หิวการระลึกได้เสมอถึงคุณค่าที่แท้จริงของการบริโภคอาหารก็ดี ระมัดระวังป้องกันความเกินพอดี
ของร่างกาย เพราะโดยปกติแล้วคนธรรมดาทั่วไปมักเป็น ไปในอารมณ์ความอยากของตนเอง
ในขณะที่มีความหิวความโลภก็จะเพิ่มความรุนแรงขึ้น การมีสติเข้ามาเตือนตนเองทั้งก่อนการบริโภค
และขณะบริโภคอาหาร ย่อมบังเกิดผลคือความสุขแก่ตน เห็นได้จากพระพุทธพจน์ว่า“คนมีสติทุก
๔๓

ฉันอาหารมื้อเดียว หมายถึง การฉันอาหารในเวลาเช้า คือตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงเวลาเที่ยงวัน
แม้ภิกษุฉันอาหาร ๑๐ ครั้ง ในช่วงเวลานี้ก็ประสงค์ว่า ฉันอาหารมื้อเดียว ม.มู.อ. ๒/๒๒๕/๓. ม.ม. (บาลี) ๑๓/
๑๓๔/๑๑๐, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๓๔/๑๕๐.
๔๔
ม.ม. (บาลี) ๑๓/๑๗๔/๑๕๐, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๗๔/๒๐๑.
๔๕
ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๔/๑๙๑-๑๙๓, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๕, องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๘๐/
๑๒๙, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นวโกวาท, หน้า๒๘.
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เมื่อ รู้ประมาณในโภชนะที่ได้แล้วนั้น มีเวทนาเบาบางอาหารที่บริโภคแล้วเลี้ยงอายุอยู่ ค่อย ๆ ย่อย
ไป”๔๖
คนที่มีสติอยู่ทุกขณะที่บริโภคเพื่อบาบัดทุกข์อันเกิดจากเวทนาคือความหิวนี้ ย่อมจะไม่
ทาให้ตนเองได้รับทุกขเวทนาเพิ่มขึ้นในภายหลัง แต่จะเป็นผู้มีกายเบา ไม่มากไปด้วยโรคที่มาจาก
การบริโภคมากเกินประมาณ สติและสัมปชัญญะเป็ นส่วนสาคัญที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภค แม้ในคนที่อ้วนก็สามารถทาให้ลดความอ้วนได้ คนมีสติจะเป็นผู้พ้นจากทางเสื่อมมีแต่ความ
เจริญอยู่เสมอพระพุทธเจ้าตรัสว่า ความเจริญย่อมมีแก่คนมีสติทุกเมื่อ คนมีสติย่อมได้รับความสุข
ความดีย่อมมีแก่คนมีสติเป็นนิตย์ แต่คนมีสติยังไม่หลุดพ้นจากเวร ส่วนผู้ใดมีใจยินดีในความไม่
เบียดเบียนตลอดทั้งวันและคืน และเป็นผู้มีส่วนแห่งเมตตาในสรรพสัตว์ผู้นั้นย่อมไม่มีเวรกับใคร ๆ๔๗
๖.๒ โภชเน มัตตัญญุตา
โภชเน มัตตัญญุตา หมายถึง ความรู้ประมาณในการบริโภค๔๘ คือ บริโภคไม่มากไม่น้อย
บริ โภคแต่พอดีกับ ความต้องการของร่างกาย ความรู้ประมาณในการบริโภคนี้มีปรากฏอยู่ใน
หลักธรรมที่สาคัญ คือ การปฏิบัติไม่ผิด และเป็นการปฏิบัติที่นาไปสู่ความสิ้นอาสวะ๔๙ มัตตัญญุตา
ในธรรมของสัตบุรุษ เป็นคุณสมบัติของคนดี ได้กล่าวถึงความรู้ประมาณในการบริโภค ๕๐ พระพุทธ
องค์สอนให้ทาความใส่ใจไว้ก่อนที่จะรับประทานอาหารด้วยความตั้งใจถึงคุณค่าแท้ ดังพุทธพจน์ว่า
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้ว จึงฉันอาหาร มิใช่เพื่อเล่นมิใช่เพื่อมัวเมา
มิใช่เพื่อตบแต่ง มิใช่เพื่อประดับ แต่ฉันเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดารงอยู่เพื่อให้ร่างกายนี้ดาเนินไปได้
เพื่อระงับความลาบาก เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์อย่างเดียวเท่านั้น ด้วยมนสิการว่า เราจักบาบัด
เวทนาเก่า ไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น การดาเนินชีวิตของเรา ความไม่มีโทษและความอยู่สบายจักมีได้
ด้วยวิธีการอย่างนี้ พิจารณาอาหารเปรียบกับน้ามันสาหรับหยอดเพลา ผ้าปิดแผล และเนื้อของบุตร
ประพฤติธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบ๕๑
นอกจากนี้พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนพระสงฆ์สาวกให้ เป็ นวิธีการในการออกเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เรียกว่า “โอวาทปาฏิโมกข์” โดยให้วิธีการอันหนึ่งได้แก่ มตฺตญฺญุตา ภตฺตสฺมึ คือ
ความรู้ประมาณในอาหาร๕๒ พระองค์ทรงสั่งพระภิกษุที่ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งมีเป็ นจานวน
มากให้ใช้วิธีการเหมือนกันเพื่อจะได้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้อง เพื่อไม่ให้ไปเบียดเบียน
๔๖

ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๒/ ๓๗๘.
ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๓๘/๓๐๖, ส.ส. (ไทย) ๑๕/๒๓๘/๓๔๑.
๔๘
ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๔/๑๙๒, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๕.
๔๙
องฺ. ทุก. (บาลี) ๒๐/๑๖/๕๕-๕๖, องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๖/๑๕๙-๑๖๐.
๕๐
ที.ปา (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๑-๒๒๒, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓ , สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นวโกวาท, หน้า ๕๓.
๕๑
ขุ. มหา. (บาลี) ๒๙/๑๙๙/๔๑๑-๔๑๒, ขุ.มหา. (ไทย) ๒๙/๑๙๙/๕๘๕.
๕๒
ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๕/๕๐, ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๕/๙๑.
๔๗
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ชาวบ้าน ด้วยความมักมากในอาหาร การทาความพอดีในการบริโภคเป็นวิธีการลดความอ้วนได้เป็น
อย่างดี
๖.๓ ความเป็นผู้เลี้ยงง่าย
ความเป็นผู้เลี้ยงง่าย หนึ่งในธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเป็ นประจาเสมอ ๆ๕๓ โดยท่าน
ให้พิจารณาว่าการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่น หมายถึง ต้องอาศัยข้าวที่เขาถวายด้วยศรัทธา
อรรถกถาอธิบายไว้ว่า “ปรปฏิพทฺธา เม ชีวิกา ความว่า บรรพชิตพึงพิจารณาอย่างนี้ว่า ความ
เป็นอยู่ด้วยปัจจัย ๔ จาต้องเกี่ยวเนื่องในผู้อื่น อิริยาบถก็สมควร อาชีวะการเลี้ยงชีพก็บริสุทธิ์ ทั้ง
เป็นอันเคารพยาเกรงบิณฑบาต ชื่อว่าเป็นผู้บริโภคไม่พิจารณาในปั จจัย ๔ ก็หามิได้”๕๔ ดังนั้น จึงไม่
ควรทาตนให้เป็นภาระที่มากไปกว่าการได้อาหารตามที่ชาวบ้านสะดวกในการจัดหามาถวายนั้น
ป้องกันความมักมากในอาหารซึ่งเป็ นการทาลาย อาสวะอยู่ในตัว การพิจารณาเป็นประจาเช่นนี้จะ
เป็นธรรมที่คอยเตือนใจถึงความแตกต่างของกุลบุตรที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้ว ได้เปลี่ยน
วงศ์ตระกูลใหม่หมายถึง แม้จะเป็นคนชนชั้นใด เมื่อบวชแล้วก็นับว่าเป็นตระกูลเดียวกัน เป็นพี่น้อง
กันตามลาดับพรรษา ถือข้อวัตรปฏิบัติอันเดียวกัน ไม่ติดใจในชาติตระกูลเก่า แต่มุ่งปฏิบัติตามวินัย
บัญญัติที่พระพุทธองค์วางไว้เป็นแนวทาง

๗. สรุป

การบริโภคที่เป็นการบาบัดความหิว ต้องเป็นไปพอเหมาะพอควร ไม่น้อยเกินไป ไม่มาก
เกินไป ไม่บริโภคเพื่อสนองตัณหา ไม่บริโภคสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ แต่การบริโภคที่เป็นไปเพื่อบาบัด
เริ่มตั้งแต่การแสวงหาได้มาด้วยความบริสุทธิ์ โดยการปฏิบัติตนตามแบบแผนที่พระพุทธเจ้าเคย
ปฏิบัติมา คือ ไม่เป็นผู้ติดในรส ไม่ทรงตาหนิอาหาร บริโภคอาหารเพียงมื้อเดียว ไม่บริโภคอาหาร
เพื่อเล่น ไม่บริโภคเพื่อมัวเมา ไม่บริโภคเพื่อประดับ ไม่บริโภคเพื่อตกแต่ง แต่บริโภคเพื่อดารงไว้ซึ่ง
กาย เพื่อยังอัตภาพให้เป็นไป เพื่อป้องกันความลาบาก เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ วิธีการอย่างนี้จะ
ทาให้การบริโภคนั้นได้คุณค่าที่แท้จริงของการบริโภค พระพุทธเจ้าได้แสดงหลักความพอดีคือโภช
เนมัตตัญฺญุตา ความรู้ประมาณในการบริโภค เป็นคนเลี้ยงง่าย มีสติสัมปชัญญะในการบริโภคเสมอ
ไม่ให้ตกเป็นทาสของตัณหาจนมักมากในการบริโภค หลักธรรมวินัยและพระพุทธจริยวัตรจะเป็น
เครื่องมือในการบาบัดความหิว ทางกายบาบัดให้หายหิวด้วยการบริโภค ทางใจเกิดจากการสารวม
ระวังเพราะข้อปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว ซึ่งจะมีผลไปถึงการไม่ต้องทนทุกข์เพราะความหิวที่เกิด
จากวิบากกรรม ดังนั้น การอาศัยหลักธรรมวินัยและพระพุทธจริย วัตรเป็นเครื่องมือในการบาบัด
ความหิว ในเบื้องต้นความหิวสามารถระงับได้ในระดับของการมีชีวิตในโลกโดยไม่มีโทษภัย ในระดับ

๕๓
๕๔

องฺ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๔๘/๖๙, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๔๘/๑๐๔-๑๐๕.
องฺ. ทสก.อ. (ไทย) ๓๘/๑๕๙.
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ที่สูงขึ้นจะทาให้หมดจดจนเป็นผู้หายหิวได้ในที่สุด ซึ่งจะเป็นความหมดจดของผู้ปฏิบัติตามและเป็น
ผลดีต่อสังคม

บรรณานุกรม

๑. ภาษาไทย :
(๑) หนังสือ :
กรมการศาสนา. ธรรมศึกษาชั้นโท. พิมพ์ครั้งที่ ๓, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, ๒๕๕๐.
จรูญ ทองถาวร. มนุษยสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน์, ๒๕๓๙.
ณรงค์ เส็งประชา. มนุษย์กับสังคม. พิมพ์ครั้งที่ ๔, กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์,
๒๕๔๑.
ป. หลงสมบุญ. พจนานุกรม มคธ-ไทย. กรุงเทพมหานคร : สานักเรียนวัดปากน้า ภาษีเจริญ,
๒๕๔๐.
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). ศัพท์วิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑,
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.
พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี). พุทธประวัติทัศนศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๗, กรุงเทพมหานคร : กองทุน
บุญนิธิหอไตร, ๒๕๔๕.
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๒๒, กรุงเทพมหานคร : มหาม
กุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖.
เริงชัย หมื่นชนะ. จิตวิทยาพื้นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร : บริษัทจรัลสนิทวงศ์ การ
พิมพ์ จากัด, ๒๕๔๙.
ลักขณา สริวัฒน์. จิตวิทยาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙.
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๑.
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. ธมฺมปทฏฺฐกถา (ปฐโม ภาโค) พิมพ์ครั้งที่
๓๓, กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
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(๒) วิทยานิพนธ์ :
แสวง นิลนามะ, จริยธรรมการบริโภคในพุทธศาสนาเถรวาท, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
๒. ภาษาอังกฤษ :
(1) Book :
Aksorn’s Thai Learners’ Dictionary. – 16th ed, (Bangkok : Aksorn Charoen Tat, 2000.
Webster’s New World Dictionary of the American Language. Cleveland and new
York : The World Publishing Company, 1951.
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แนวทางการแก้ไขปัญหาฆาตกรรมตามแนวพุทธจริยศาสตร์

Solution to the Murder Problem according
to the Buddhist Ethics

พระครูสุทธิพงศ์มุนี (อคฺคธมฺโม)
บทคัดย่อ
บุคคลจะประกอบกรรมชั่วรวมทั้งการฆาตกรรม เกิดจากปัจจัยที่สาคัญ ๒ อย่าง คือ ๑.
เกิดจากความจาเป็นหรือ สิ่งแวดล้อมบีบบังคับ ๒. เกิดจากกิเลสที่มีอยู่ในตัวของบุคคล ปัญหา
ฆาตกรรมเป็นปัญหาภายนอกและปัญหาภายใน วิธีการนาเอาพุทธจริยศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาฆาตกรรมนั้นปัญหาภายนอกสามารถนาเอาพุทธจริยศาสตร์ระดับศีลมาแก้ไข ปัญหา
ภายในสามารถนาเอาพุทธจริยศาสตร์ระดับปัญญามาแก้ไข หลัก พุทธจริยศาสตร์ที่สาคัญที่จะนาไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาฆาตกรรมอันประกอบด้วยเหตุผล คือ หลักอริยสัจจ์ ๔ การนาเอา
พุทธจริยศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาฆาตกรรมมีอุปสรรค คือ บุคคลไม่ได้ศึกษา
หลักธรรมให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง และบุคคลขาดอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมหลักพุทธจริย
ศาสตร์สามารถใช้แก้ไขปัญหาฆาตกรรมได้ในเมื่อบุคคลมีความรู้ความเข้าใจแล้วนาไปปฏิบัติ
คาสาคัญ : แนวทางการแก้ไข, ปัญหามาตกรรม, พุทธจริยศาสตร์
ABSTRACT
The persons will do the bad actions including the murder due to two
main factors are : 1. the necessity or compulsory environment , 2. the individual
defilement. The murder problem is the external and internal problem. The way to
use the Buddhist ethics is applied to solve the murder problem by the precepts for
the external problem and Buddhist ethics for the internal problem. The main
Buddhist ethics will be applied to solve the murder problem is the four noble
truths and the way to use the Buddhist ethics to solve the murder problem has
the problem like the persons do not study the principle of Dhamma clearly and
lack of Itthibath IV. However, in overall, the Buddhist ethics can solve the murder
problem when the persons have the knowledge and understanding and then take
to practice sincerely.
Keywords : Solution, Murder problem, Buddhist ethics
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๑. บทนา

ปัญหาฆาตกรรมนอกจากจะเป็นปัญหาทางสังคมแล้วที่สาคัญยังเป็นปัญหาในทางปรัชญา
ด้วย มองในแง่ของปรัชญาถือว่าเป็นปัญหาด้านจริยศาสตร์ เนื่องจากฆาตกรรมเกี่ยวข้องกับความ
ประพฤติของมนุษย์ที่กระทาต่อกัน ผลของการกระทาก่อความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคม กล่าวคือ
ทั้งผู้ ถูกกระทาและผู้ กระทาตลอดจนผู้ คนที่อยู่รอบข้ างต้องพบกับความเดือดร้อนด้ ว ยกันแทบ
ทั้งหมด เมื่อเป็นเช่นนี้ทาไมมนุษย์จึงต้องมีการฆาตกรรม ปัญหาฆาตกรรมนั้นถือว่าเป็นปัญหามา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หรือว่าฆาตกรรมไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย หรือว่าการฆาตกรรมเป็นเรื่องปกติธรรมดา
ของสังคมมนุษย์ หรือว่าฆาตกรรมไม่ใช่สิ่งที่ผิดศีลธรรม มีกลุ่มปรัชญาบางกลุ่มที่มีแนวคิดว่า การ
ฆาตกรรมเป็นเรื่องปกติธรรมดา

๒. ความหมายของฆาตกรรมตามทรรศนะของพระพุทธศาสนา

ความหมายของฆาตกรรมตามทรรศนะของพระพุทธศาสนานั้ นกล่ าวไว้ดังนี้ คาว่า
“ฆาตกรรมหรือการฆ่าคน” ศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ใช้ในความหมายว่า “ฆ่ามนุษย์” คือคาว่า
“พรากกายมนุษย์” ซึ่งมีปรากฏในพระวินัยปิฎก ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ พระพุทธองค์ทรงมีพระ
บัญญัติไว้ดังนี้“ก็ ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต หรือแสวงหาศัสตราอันจะพรากกายมนุษย์
นั้น แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้”๑ และยังทรงมีพระอนุบัญญัติว่า “อนึ่ง ภิกษุใดจงใจ
พรากกายมนุษย์จากชีวิต หรือแสวงหาศัสตราอันจะพรากกายมนุษย์นั้ น กล่าวพรรณนาคุณความ
ตายหรือชักชวนเพื่อให้ตายว่า “ท่านผู้เจริญ จะมีชีวิตอย่างลาบากยากเข็ญไปทาไม ท่านตายเสีย
ดีกว่าดังนี้” เธอมีจิตใจอย่างนี้ มีดาริในใจอย่างนี้ กล่าวพรรณนาคุณความตาย หรือชักชวนเพื่อความ
ตายโดยประการต่าง ๆ แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้”๒ ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ สิกขาบท
วิภังค์ได้อธิบายคาว่า “กายมนุษย์ ได้แก่ จิตดวงแรกเกิด คือวิญญาณดวงแรกปรากฏขึ้นในครรภ์
มารดา จนถึงเวลาตาย อัตภาพในระหว่างนี้ชื่อว่า กายมนุษย์ คาว่า พรากจากชีวิต ได้แก่ ตัดทาลาย
ชีวิตินทรีย์ ตัดความสืบต่อ”๓ นอกจากนี้ยังมีศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ใช้ในความหมายว่า “ฆ่า
มนุษย์” คือ “ปลงกายมนุษย์” มีปรากฏใน ปฐมสมันตปาสาทิกา แปล ตอนอธิบาย สญฺจิจฺจ ศัพท์
“บทว่า สญฺชานนฺโต คือ รู้พร้อมอยู่ว่า เราจักปลงเสียจากชีวิต”๔ ความหมายของการฆ่ามนุษย์ตาม
ทรรศนะของพระพุทธศาสนาโดยใช้คาว่า พรากกายมนุษย์จากชีวิต และคาว่า ปลงกายมนุษย์เสีย
จากความเป็นอยู่ นับว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมาก เพราะกายมนุษย์ได้ถือเอาตั้งแต่ปฐมจิตหรือ
วิญญาณดวงแรกที่เข้าไปปฏิสนธิในครรภ์มารดา
๑

วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๖๗/๑๓๙.
วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๗๑/๑๔๐-๑๔๑.
๓
วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๗๒/ ๑๔๑.
๔
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ปฐมสมันตปสาทิกา แปล เล่ม ๓, ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๗๔.
๒
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ดังที่ท่านพระอุบาลีเถระ กล่าวถึงความละเอียดอ่อนของกายมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจนถึง
ตาย อันมีใจความดังนี้“กายมนุษย์อันเป็นทีแรกที่สุด คือ จิตดวงแรก อรูปขันธ์ที่เกี่ยวเกาะด้วยจิต
กลละรูปที่เกิดพร้อมกับจิต บรรดาอรูปขันธ์และกลละรูปแห่งจิตดวงแรกนั้น รูปแห่งสตรีและบรุษ
รูปแห่งพวกกะเทย ชื่อว่า กลละรูป บรรดาสตรี บุรุษ และกะเทยนั้น กลละรูปมีขนาดเท่าหยาด
น้ามันที่ช้อนขึ้นด้วยปลายข้างหนึ่งของขนแกะแรกเกิด มีลักษณะใสกระจ่าง ช่วงอัตภาพของสัตว์
ปกติมีอายุประมาณ ๑๒๐ ปีตั้งแต่วัตถุเล็ก ๆ ไปจนถึงเวลาตายนั้นชื่อว่า กายมนุษย์๕ จากสารัตถะ
เป็นการกล่าวถึงว่า กายมนุษย์หรือชีวิตมนุษย์นั้น ในทางพระพุทธศาสนานับเอาตั้งแต่ที่ยังไม่เป็น
รูปร่างตัวตน หมายถึง จิตดวงแรกที่เข้ามาสู่ครรภ์มารดาไปจนถึงตายนั้นเอง บุคคลใดเข้าไปพราก
หรื อ ปลงชี วิ ต มนุ ษ ย์ ใ นช่ ว งดั ง กล่ า วมา
ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การฆาตกรรมตามความหมายของ
พระพุทธศาสนา

๓. สาเหตุของฆาตกรรม

คิงส์เลย์ เดวิส (Kingsley Davis) ได้อธิบายถึงหน้าที่ทางสังคมของสถาบันครอบครัวใน
ทุกสังคมไว้ดังนี้
๑. สร้างสมาชิกใหม่ ๒. เลี้ยงผู้เยาว์ ๓. กาหนดสถานภาพ ๔. อบรมสั่งสอนระเบียบของ
๖
สังคม
ฮอร์ตันและฮันท์ ได้อธิบายหน้าที่ของครอบครัวไว้ดังนี้ ๗ ๑. บาบัดความต้องการทางเพศ
๒. สร้างสรรค์สมาชิกใหม่ ๓. การอบรมสั่งสอนระเบียบของสังคม ๔. ให้ความรักและความอบอุ่น ๕.
กาหนดสถานภาพ ๖. ปกป้องคุ้มครอง ๗. ผลิตผลทางเศรษฐกิจ
ฆาตกรรมเป็นการแสดงออกของพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างหนึ่งซี่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมทางสังคมและทางวัฒนธรรม เช่นเดียวกับพฤติกรรมอื่น ๆ ซึ่ง พอล โบฮันแนน ได้
กล่าวไว้ในการศึกษาเกี่ยวกับการฆ่าในสังคมอาฟริกาว่า เนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมของ
สังคมที่ต่างกันออกไป๘ ทาให้การศึกษาถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่นาไปสู่การฆ่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน
และยากแก่การทาความเข้าใจ แรงจูงใจที่บุคคลตัดสินใจทาร้ายชีวิตบุคคลอื่นหรือการที่เหยื่อ
ผู้ถูกกระทารอดพ้นจากการถูกฆ่ามาได้นั้น เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับค่านิยมทางวัฒนธรรม ซึ่งอิทธิพล
ของสังคมและวัฒนธรรมนี้ จะสะท้อนให้เห็นได้ชัดในกรณีการฆ่า ที่มาจากสาเหตุความขัดแย้งหรือ
การทะเลาะวิวาท เช่น ความขัดแย้งภายในครอบครัวหรือคู่สมรส ซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและ
๕
๖

394-395.

๗

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ปฐมสมันตปสาทิกา แปล เล่ม ๓, หน้า ๗๕.
Kingsley Davis, Human Society, (new York : The macmillan Company, 1969), pp.

Paul B Horton Chester. L. Hunt, Sociology, (New York : McGraw-Hill Book
Company, 1972), pp. 205-208.
๘
มนทิพ ดาราศีศักดิ์, “มูลเหตุจูงใจในการฆ่าสามี: ศึกษาเฉพาะผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง ”,
วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๗), หน้า ๔๑ - ๔๕.
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ละเอียดอ่อนมากจนบางครั้งทาให้มองดูลึกลับ หรือทาให้รู้สึกว่าเป็นมูลเหตุที่เล็กน้อยปราศจาก
เหตุผลสาหรับคนในสังคมที่ต่างออกไปได้ หรือในปัญหาความขัดแย้งเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็
เช่นเดียวกัน แม้ว่าในทุกสังคมจะให้ความสาคัญเนื่องจากเป็นปัจจัยในการดาเนินชีวิต แต่การขัดแย้ง
รุนแรงขนาดนาไปสู่การฆ่ากันย่อมแตกต่างกัน หากจะกล่าวอย่าง
สรุปในปัญหานี้แล้วก็คือ ทรัพย์สินไม่ใช่สาเหตุของการฆ่าในตัวของมันเอง แต่นักสังคม
วิทยาส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าความขุ่นเคือง ความไม่พอใจเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง มักจะเป็นสาเหตุ
นาไปสู่การฆ่า
การฆ่าระหว่างสามีภรรยา คู่รักหรือเพื่อนสนิท มักจะปรากฏเป็นสถิติอัตราที่สม่าเสมอ
โดยมีเหตุผลในกรณีนี้ว่า เนื่องจากความใกล้ชิดสนิทสนมและความพอใจต่อกันของคู่กรณีดังกล่าว
มักจะทาให้เกิดความขัดแย้งกันจนถึงขั้นรุนแรงขนาดต่อสู้ ทาร้ายร่างกายกันจนบาดเจ็บถึงตาย การ
มีความรัก ความสนิทสนมต่อกันจะทาให้คู่กรณีเก็บสะสมความผิดหวัง ความไม่พอใจต่อกันไว้และ
เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น สิ่งที่สะสมไว้จะเป็นตัวที่ทาให้เกิดความรุนแรง คากล่าวของเชคสเปียร์ กวี
ชาวอังกฤษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนในภายหลัง จากทฤษฏีของซิกมันด์ ฟรอยด์ กล่าวไว้ว่า “บุคคล
สามารถจะรั กและฆ่าคนที่ตนเองรักและปรารถนาได้ หากความรักและความปรารถนานั้นถูก
ปฏิเสธ”๙
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การฆ่า มีมูลเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวโยงและสัมพันธ์โดยตรงกับ
สาเหตุของการตายอยู่ ๓ ประเด็น คือ
(๑) อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นสภาพแวดล้อมของผู้กระทาผิดและเหยื่อ
ผู้ถูกกระทา เป็นปัจจัยที่ต้องทาความเข้าใจและให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นข้อมูลที่
ทาให้เข้าใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมนั้น รวมถึงลักษณะของประชากรของกรณีฆ่าและสาเหตุการ
ฆ่าในระดับต่าง ๆ เช่น ลักษณะของการฆ่า อาวุธและวิธีการที่ใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทา
ผิดและสภาพสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี และปัจจัยเสริมที่นาไปสู่การฆ่า เป็นต้น
(๒) การฆ่าที่เหยื่อเป็นต้นเหตุ เป็นรายละเอียดย่อมมาจากข้อแรก ซึ่งมีความสาคัญอยู่ไม่
น้อยเนื่องจากตัวผู้กระทาผิดและเหยื่อผู้ถูกกระทานั้นเป็นองค์ประกอบหลักของกรณีฆ่า ในการ
พิจารณาและวิเคราะห์ปัญหาจึงไม่สามารถมองข้ามประเด็นนี้ไปได้ ในประเด็นนี้เน้นเฉพาะกรณีที่
เหยื่อเป็นผู้จุดฉนวนนาความตายมาสู่ตนเอง เช่น การยั่วยุให้ผู้กระทาผิดโกรธและฆ่าโดยบันดาล
โทสะ หรือการเริ่มต้นใช้กาลังและความรุนแรงต่าง ๆ ซึ่งในกรณีนี้ผู้กระทาความผิดมักจะได้รับ
ความเห็นใจจากศาลเนื่องจากเป็นการกระทาผิดโดยบันดาลโทสะและป้องกันตัวเอง
จากสถิติของคดีฆ่าที่เกิดขึ้ นทั่วไป มักจะเกิดจากความโกรธ อารมณ์ชั่ววูบที่เกิดจาก
อารมณ์ตึงเครียดของผู้กระทาความผิดหรือความกดดันบีบคั้นจากสถานการณ์ กรณีของการฆ่าโดย
ไตร่ตรองหรือวางแผนอย่างรอบคอบล่วงหน้านั้น มีอยู่เป็นสัดส่วนที่น้อยมากหากจะเปรียบเทียบกับ
กรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมด นอกจากนี้กรณีการฆ่าที่ผู้ตายมีส่วนในสาเหตุการฆ่า โดยการพิจารณาจากการ
๙
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กระทาที่ลึกลงไปถึงแรงกดดันของสถานการณ์ที่บังคับ ให้ผู้กระทาผิดตัดสินใจฆ่าผู้อื่นเพื่อตอบโต้
หรือเพื่อให้ตนเองรอดพ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นสัญชาตญาณของปุถุชนทั่วไปนั้น
โวล์ฟกัง (Wolfgang 1978) ให้คานิยามของการฆ่าที่ตัวเหยื่อผู้ถูกฆ่าเป็นสาเหตุว่า
หมายถึง การฆ่าที่ตัวเหยื่อเป็นแรงเสริมที่สาคัญหรือเป็นตัวต้นเหตุโดยเหยื่อเป็นผู้ริเริ่มใช้ความ
รุนแรงจนก่อให้เกิดการฆ่าซึ่งการใช้กาลังบีบบังคับ การใช้อาวุธข่มขู่ หรือเป็นผู้เริ่มใช้กาลังก่อน๑๐
(ในกรณีที่มีปากเสียงกัน) เป็นต้น โดยได้ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
- สามีกล่าวหาภรรยาว่านาเงินไปให้ชายอื่นในขณะที่ภรรยากาลังทาอาหารในครัว เกิด
การทะเลาะโต้เถียง สามีใช้ขวดนมและก้อนอิฐทุบตีภรรยา ภรรยาจึงใช้มีดหั่นขนมปังในมือแทงสามี
ถึงแก่ความตาย
- สามีทะเลาะกับภรรยาในครัวและส่งมีดให้ภรรยาพร้อมกับท้าทายให้แทง ภรรยารับคา
ท้าว่าถ้าสามีทาร้ายอีกจะแทง สามีจึงตบหน้าภรรยา ภรรยาแทงด้วยมีดในมือ (ที่สามีส่งให้) ถึงแก่
ความตาย
ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตายกับผู้กระทาผิดพบว่า การฆ่าที่ผู้ตายมีส่วนในสาเหตุ
การตายส่วนใหญ่จะเป็นคู่กรณีที่มีความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยากัน ซึ่งโวล์ฟกัง ได้สรุปสาระสาคัญ
ของการฆ่าที่ผู้ตายมีส่วนในสาเหตุการฆ่าว่ามีการกระทาที่กระตุ้นให้เกิดความโกรธอันนาไปสู่การฆ่า
และการฆ่ามักจะเกิดจากการบันดาลโทสะ เหตุต่อเนื่องจากการยั่วยุการบันดาลโทสะจนถึง การลง
มือฆ่าและมักจะเกิดในทันทีก่อนที่ผู้กระทาผิดจะมีโอกาสระงับโทสะ
(๓) มูลเหตุจูงใจในด้านจิตวิทยา เป็นการศึกษาในแนวลึกโดยเน้นถึงความกดดันที่หาทาง
ออกมาในรูปของการฆ่า โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยด้านจิตใจของผู้ฆ่าเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของการ
ฆ่า ในกรณีความกลัวเป็นเหตุผลหนึ่งที่ถูกนามากล่าวอ้างว่า เกี่ยวข้องกับการฆ่าซึ่งเคยปรากฏเป็น
คดีมาแล้วที่ศาลสูงของรัฐโอไฮโอ (Ohio) ใน ค.ศ. 1981 ซึ่งเป็นกรณีสามีทุบตีและกระทาทารุณต่อ
ภรรยา จึงถูกภรรยาฆ่าตาย เมื่อคดีขึ้นสู่ศาล จาเลย (ภรรยา) ต่อสู้ด้วยเหตุผลว่าเป็นการป้องกันตัว
ด้วยความกลัว ข้อต่อสู้ดังกล่าวทาให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และมีข้อถกเถียงโต้แย้งอย่างมาก ข้อ
โต้แย้งประเด็นหนึ่งก็คือ การอ้างถึงลักษณะของความรุนแรงที่ภรรยากระทาต่อสามีนั้นไม่เกี่ยวข้อง
กับกรณีของการป้องกันตัว เนื่องจากเหตุผลดังกล่าวนั้นอยู่พ้นวิสัยที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้ ข้อโต้แย้ง
อีกประเด็น เป็นการตั้งข้อสังเกตเพื่อคัดค้านการอ้างข้อต่อสู้ป้องกันตัว คือ การตั้งคาถามว่าทาไม
หญิงภรรยาจึงทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่เลวร้ายเช่นนั้นอยู่ได้เป็นเวลานาน ในการยืนยันเหตุผลของ
การต่อสู้ของจาเลยนั้นเป็นของยากที่จะพิสูจน์ แต่ทนายจาเลยก็สามารถกระทาได้สาเร็จในที่สุด
ด้วยเหตุผลของนักจิตวิทยาคลีนิคผู้เชี่ยวชาญ โดยพิสูจน์ให้เห็นว่า หญิงภรรยาต้องตกอยู่ในภาวะ
อันตรายซึ่งจาเป็นแก่การป้องกันตนเองจริง ๆ และตอบคาถามในประเด็นข้อสังเกตของการยอมทน
อยู่กับสามีในสภาพความสัมพันธ์ที่เลวร้ายว่า ระยะเวลาที่เธอถูกทุบตีทารุณนั้นทาให้เธอตระหนักได้
ว่า สามีสามารถจะฆ่าเธอได้เมื่อถึงจุด ๆ หนึ่ง และการที่เธอจะหนีไปจากสามีซึ่งจะทาให้ปลอดภัย
๑๐
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กว่าในความรู้สึกของคนทั่วไปนั้น จะเป็นโอกาสที่เธอจะถูกสามีฆ่าตอนที่เธอผละหนีไป การเลือกทน
อยู่ต่อไปจึงเป็นการปลอดภัย ด้วยเหตุผลสนับสนุนทางจิตวิทยาว่าเมื่อความกลัวถูกหยั่งลึกลงไปใน
จิตใจเสียแล้ว การตัดสินใจอยู่ต่อไปนั้นเป็นสามัญสานึกที่ถูกต้อง การตัดสินใจหนีจะเป็นการผลักดัน
ตัวเองให้ตกอยู่ในอันตรายจากคนที่ตนกาลังหนี ๙๑๑
จากปัจจัยมูลเหตุที่ผู้ศึกษาได้ยกมากล่าว ๓ ประเด็นข้างต้นนั้นสามารถสรุปเป็นสาเหตุ
ของการฆาตกรรมใหญ่ ๆ ได้ ๔ สาเหตุดังนี้ คือ
๑. สาเหตุฆาตกรรมจากสภาพทางครอบครัว
ครอบครัว ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายของคาว่า
ครอบครัว หมายถึง “สถาบันพื้นฐานของสังคมที่ประกอบด้วยสามีภรรยาและหมายความรวมถึงลูก
ด้วย”๑๒ นอกจากนี้นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยา ต่างก็ให้ความหมายของครอบครัวในลักษณะที่
แตกต่างกัน ในความหมายทางสังคมวิทยา ครอบครัว คือรูปแบบของการที่บุคคล ๒ คน หรือกลุ่ม
บุคคลสร้างแบบ หรือโครงสร้าง ของการอยู่ร่วมกัน ในความหมายของนักจิตวิทยา ครอบครัวคือ
สถาบันทางสังคมแห่งแรกที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน เพื่อเป็นตัวแทนของสถาบัน
สังคมภายนอกที่จะปลูกฝังความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติกับสมาชิกรุ่นใหม่ของสังคมที่มีชีวิตอุบัติ
ขึ้นในครอบครัว ครอบครัวที่ผาสุกหรือมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันย่อมทาให้สมาชิกในครอบครัว
ได้รับอิทธิพลที่ดี ไม่เป็นสาเหตุให้คนมีความประพฤติผิดปกติขึ้นได้ แต่ครอบครัวเช่นนี้มักจะหาได้
ยาก ชีวิตสมัยใหม่มักจะทาให้สุขภาพจิตของผู้ใหญ่ในครอบครัวกังวลใจมากเพราะการดาเนินชีวิตไม่
ง่ายดังแต่ก่อน ครอบครัวที่ไม่ผาสุกจึงมีขึ้น ทาให้ผู้ที่มาจากครอบครัวเช่นนี้ไม่ได้รับการฝึกหัดอบรม
ให้รู้จักอะไรดีอะไรชั่วอย่างเพียงพอ หรือไม่รู้จักระเบียบความประพฤติที่ดีขึ้นมาจากสังคมเล็กก่อน
คนเรานั้นเกิดมาดีเองนั้นเป็นไปได้ยาก ความประพฤติที่ดีสาเร็จรูปไม่อาจซื้ อหาได้ที่ไหน แต่จะต้อง
ฝึกหัดอบรมขึ้นมาจากครอบครัวทีละน้อยเป็นเบื้องต้น บิดามารดาจึงต้องฝึกหัดอบรมลูกให้ปฏิบัติ
ตัวให้ถูกตามคลองธรรม “ครอบครัวเป็นรากฐานที่สาคัญของสังคมและรัฐ ถ้าครอบครัวไม่ดีเปรียบ
เหมือนต้นไม้ที่รากเน่า ตรงกันข้ามถ้าครอบครัวดี ก็เหมือนต้นไม้ที่มีรากมั่นคงแข็งแรง ดัง
พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องต้นไม้ ถ้ามีรากมั่นคง แม้เราจะตัดกิ่งก้านก็งอกขึ้นมาใหม่แต่ถ้ารากมันเน่า
เสียก็เป็นอันว่าล้มทั้งต้น”๑๑๑๓
๒. สาเหตุฆาตกรรมจากสภาพทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ หมายถึง หลักการสนองความต้องการของมนุษย์หรือวิธีการดับทุกข์อันเกิด
จากความต้องการ ความปรารถนาของมนุษย์ทุกรูปทุกนาม เศรษฐกิจถือว่าเป็นสาเหตุที่สาคัญ
ประการหนึ่งในการดาเนินชีวิตเพราะการขับเคลื่อนหรือดาเนินงานต่าง ๆ นั้นล้วนแล้วแต่ต้องอาศัย

๑๑

อ้างแล้ว, หน้า ๕๘-๕๙.
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๒๒๐.
๑๓
วศิน อินทสระ, ชีวิตกับครอบครัว, (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗.) หน้า ๘.
๑๒
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ความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าระบบความเป็นอยู่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับฐานทาง
เศรษฐกิจในระดับประเทศเศรษฐกิจเป็นตัววัดความมั่นคงและความเจริญของสังคมประเทศนั้น๑๒๑๔
การขาดแคลนในทางวั ต ถุ ข องครอบครั ว ย่ อ มท าให้ ส มาชิ ก ในครอบครั ว ได้ รั บ ความ
เดือดร้อน ไม่มีสิ่งบาบัดความต้องการของตน อาจทาให้ผู้ยากจนมิใช่เป็นเหตุโดยตรงให้คนเรา
กระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้ง่าย อันที่จริงลาพังความยากจนมิใช่เป็นเหตุโดยตรงให้คนเรา
กระทาความผิด หรืออีกนัยหนึ่งความยากจนไม่อาจจับมือให้คนเรากระทาความผิดได้ นอกจากบาง
รายเท่านั้นที่ถ้าไม่กระทาผิดแล้วไม่มีจะกิน แต่เป็นส่วนน้อย กล่าวโดยส่วนใหญ่แล้วคนเราถือหลักว่า
แม้จะอดตายก็ไม่ยอมกระทาผิด โดยปกติแล้วความยากจนเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทาให้คนเราอยู่ใน
ฐานะที่ล่อแหลมหรือเสี่ยงต่อการกระทาผิดได้ง่ายเท่านั้น เพราะคนเรานั้นสภาพแวดล้อมมักมีความ
ชั่วอยู่ใกล้อันจาต้องอดกลั้นหรือระงับใจให้มาก ซึ่งเด็กที่ยากจนนั้นมักจะอดกลั้นต่อความอยาก
ในทางวัตถุไม่ค่อยได้ การที่สถิติมักแสดงว่าความผิดต่อทรัพย์มีจานวนผู้กระทาความผิดสูงกว่า
ความผิดอื่น ย่อมเป็นเครื่องชี้ให้เห็นอย่างหนึ่งว่าภาวะทางเศรษฐกิจมีผลต่อการกระทาผิดที่น่าสนใจ
อยู่โดยเฉพาะสาหรับประเทศที่ยังด้อยพัฒนา ซึ่งประชาชนยังต้องต่อสู้กับความยากจนและโรคภัยไข้
เจ็บอยู่มาก ในประเทศเช่นนี้ผู้กระทาความผิดมักยากจนหรือมีรายได้น้อยเป็นส่วนใหญ่ภาวะ
เศรษฐกิจของครอบครัวก็ดีหรือประเทศก็ดีย่อมเป็นน้าหนักที่กดลงบนตัวคนอาจกดดันให้บางคนมี
ความคิดในทางที่ผิดและก่อการกระทาผิดได้ จะเห็นได้ชัดว่าในเวลาเศรษฐกิจตกต่ามักมีการกระทา
ผิดเพิ่มขึ้น
๓. สาเหตุฆาตกรรมจากสภาพทางร่างกาย
สาเหตุ จ ากปั จ จั ย ทางกายหรื อ ลั ก ษณะรู ป พรรณสั ณ ฐานของมนุ ษ ย์ ที่ เ ป็น ผลมาจาก
พันธุกรรมหรือเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ นาไปสู่พฤติกรรมการฆ่าคนหรือการฆาตกรรมในประเด็นปัญหาที่
เกิดจากสภาพทางร่างกายนี้มีทฤษฎีที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่สองทฤษฎี คือทฤษฎีพันธุกรรม และทฤษฎี
เชื้อชาติดังจะได้กล่าวต่อไปนี้
ทฤษฎีพันธุกรรม เป็นทฤษฎีของลอมโบรโซ (Cesaro Lom Broso) โดยเขากล่าวว่า
พฤติกรรมของมนุษย์นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากลักษณะชีวภาพ กล่าวคือ บุคคลเป็นอาชญากรหรือมี
พฤติกรรมพาลเกเรแบบอาชญากรโดยกาเนิด หมายความว่า พ่อแม่เป็นอาชญากรก็ตามเป็นโรคจิตก็
ตาม บุตรที่เกิดจะมีแนวโน้มเอียงเป็นอาชญากรหรือเป็นผู้กระทาผิดหรือมีจิตใจผิดปกติไปด้วย ๑๕
เช่นเดียวกับทฤษฎีของลอมโบรโซ นั่นคือทฤษฎีของฮูตัน (Eunest Hooton) นักมนุษยวิทยาชาว
อเมริกันได้ทาการวิเคราะห์ลักษณะทางร่างกายของนักโทษหรื ออาชญากรว่า (๑) พฤติกรรมที่มี
ลักษณะเป็นอาชญากรหรือพาลเกเรนั้นเกิดจากความบกพร่องทางด้านร่างกาย ซึ่งถ่ายทอดมาจาก
๑๔

๑๘๑ - ๑๘๒.

๑๕

ปฐม ทรัพย์เจริญ, ปัญหาสังคม, (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๔๖), หน้า

วราคม ทีสุกะ, ปัญหาสังคม, เอกสารประกอบคาบรรยาย, (คณะสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพมหานคร), ๒๕๒๘, หน้า ๓๖-๓๗.
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บรรพบุรุษ (๒) อาชญากรรมแต่ละประเภทมีสาเหตุมาจากความบกพร่องทางร่างกายเฉพาะอย่าง
(๓) ในกลุ่มบุคคลที่มีเชื้อชาติที่ต่างกันจะประกอบอาชญากรรมในลักษณะที่ผิดแผกแตกต่างกันด้วย
กกกกกกกก พลังกายส่วนเกินก็มีความสาคัญในการช่วยเป็นปัจจัยทาให้คนเราโน้มเอียงไปในทางที่
กระทาผิดได้เหมือนกัน ข้อนี้เป็นความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กวัยรุ่นซึ่งกาลังเติบโตทั้ งทาง
ร่างกายและจิตใจ แต่ก็ยังเติบโตไม่เต็มที่ ในระยะนี้ร่างกายกาลังขยายตัว ต้องการอาหารมากและ
กาลังกายที่มีอยู่เนื่องจากความเจริญเติบโตนี้ ธรรมชาติได้กาหนดให้มีการออกกาลังกายมากกว่า
ปกติ เราจึงสังเกตเห็นเด็กในวัยรุ่นนี้มีความต้องการเคลื่อนไหวที่จะทากิจกรรมต่ าง ๆ ทั้งในด้านการ
เล่นและการงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่ต้องกระทาโดยใช้กาลัง ๑๖ หากว่าครอบครัวโรงเรียน
หรือสังคมไม่สามารถที่จะหากิจกรรมหรือการเล่นอันเป็นประโยชน์ได้ เด็กเหล่านี้ก็พยายามหา
กิจกรรมต่าง ๆ โดยตนเอง เพื่อที่จะเป็นทางระบายพลังกายที่เป็นส่วนเกิน ในกรณีเช่นนี้ หากเด็กไป
คบเพื่อนที่ไม่ดีก็จะถูกชักนาให้กระทาในสิ่งที่ไม่ดีเพราะขาดการควบคุมดูแลของผู้ใหญ่ยิ่งไปกว่านั้น
การที่เด็กเสาะหากิจกรรมของตน โดยขาดการควบคุมดูแลมักจะเป็นเรื่องชักชวนกันกระทาสิ่งที่ผิด
เช่น ขโมย ก่อการทะเลาะวิวาท หรือชกต่อยกันอันเป็นสาเหตุของฆาตกรรม เพราะสิ่งเหล่านี้ทาให้
เกิดความสนุกตื่นเต้นซึ่งเด็กวัยรุ่นชอบอยู่แล้ว เนื่องจากเหตุผลนี้จึงได้เกิดความสนใจกันขึ้นในอันที่
จะพยายามให้เด็กวัยรุ่นได้มีหรือกระทากิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และอยู่ในความดูแล
ควบคุมของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด ควรให้เด็กได้มีอิสระในการใช้เวลาเหล่านั้นพอสมควร โดยให้เด็กมี
ส่วนช่วยเหลือหรือดูแลกันเองให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยมากที่สุด แต่ถ้าเมื่อใดความสนองตอบต่อ
ความต้องการทางร่างกายไม่สมบูรณ์ผลที่ตามมาคือการก่ออาชญากรรมประเภทต่าง ๆ อันรวมไปถึง
ประเภทฆาตกรรมด้วยเช่นกัน
๔. สาเหตุการฆาตกรรมจากสภาพทางจิตใจ
บุคลิกภาพและการปรับตัวเป็นปัจจัยที่สาคัญ บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง และมีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ย่อมจะสามารถแก้ไขปัญหาที่
เข้ามากระทบได้ดีกว่า ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่อ่อนแอขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ หรือปรับตัวเข้ากับสังคม
ได้ยาก บุคลิกภาพทางอารมณ์และการปรับตัวนี้ เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันทาให้บุคคล
มองโลกในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น บุคคลที่อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการเลี้ยงดูอย่าง
เหมาะสมตามวัย บุคคลนั้นเมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริง มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ เนื่องจากการเลี้ยงดูมีผลต่อความคิดความรู้สึกของบุคคล ความรู้สึกจะส่งผลซึ่งกันและกัน
กล่าวคือ ถ้าเมื่อใดเรามีความคิดทางบวกจะสามารถโน้มนาความรู้สึกหรือภาวะอารมณ์ให้เป็น
ทางบวกได้ เช่น ถ้าเราคิดในสิ่งที่ดี มองโลกหรือผู้อยู่รอบข้างด้วยความคิดที่ดี เห็นสิ่งที่ดีในผู้อื่น ก็
จะเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกในทางบวกหรือทางดี ตรงกันข้ามความคิดในทางลบก็จะชักนาความรู้สึก
ในทางลบได้เช่นกัน ยกตัวอย่าง ถ้าเราเห็นว่าเพื่อนร่วมงานเป็นคนไม่ดีไม่มีความสามารถก็จะเกิด
๑๖

ชาย เสวิกุล, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
มปป.), หน้า ๖๖-๖๘.
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ความรู้สึกเหยียดหยามดูถูก อารมณ์ในทางใดก็จะโน้มนาความคิดในทางเดียวกัน เช่น ถ้าเรามีความ
รักต่อใครคนหนึ่ง เราจะคิดถึงแต่สิ่งที่ดีงามในตัวเขา แต่เมื่อใจถูกแทนด้วยความโกรธหรือเคืองแค้น
การกระทาต่าง ๆ ในทางที่ไม่ดีที่เขาเคยทาก็ผุดขึ้นในความคิดของเรา และเป็นการยากหากจะพูดถึง
ความดีที่เขาเคยทาในอดีต การที่ความคิดและความรู้สึกสามารถโน้มนากันได้เช่นนี้เป็นเหตุให้คน
เกิดความฟุ้งซ่านหรือสับสนไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ เพราะอารมณ์ความรู้สึกใด ๆ ก็ตาม จะ
รบกวนการทางานของความคิด ไม่ว่าจะเป็นความกังวล ความเศร้าโศก ความโกรธหรือแม้แต่ความ
ตื่นเต้นดีใจก็ตาม ในขณะนั้นประสิทธิภาพการทางานของความคิดจะลดลง ไม่ว่าจะเป็นความคิด
ด้านเหตุผล การตัดสินใจในการทาอะไรก็ลดลงทั้งสิ้น ฉะนั้น จึงถือว่าสภาพทางจิตใจนี้เป็นสาเหตุที่
สาคัญที่ทาให้บุคคลตัดสินใจที่จะทาการฆาตกรรม
สาเหตุทางจิตใจนั้นเกิดตั้งแต่สาเหตุจากการมีพยาธิสภาพขึ้นในจิตใจ ตั้งแต่เล็กน้อย
จนกระทั่งมาก คาว่า พยาธิสภาพ คาร์ล แจสเปอร์ (Karl Jasper) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึงการ
กระทาของคนในภาวะเจ็บป่วยในกรณีที่มีความเจ็บป่วยนั้นแสดงออกมาทางจิตใจและถูกกาหนด
โดยสาเหตุทางจิตใจ๑๗
ปัจจุบันปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ
เนื่องจากประชาชนต้องเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่
ก้าวล้า ก่อให้เกิดความเครียด และส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตของประชาชน ทาให้ผู้ป่วยด้าน
สุขภาพจิตเข้ามารับบริการในหน่วยบริการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
ความผิดปกติทางจิตใจ เช่น จิตพิการ จิตทราม ระดับปัญญาต่า คนที่มีนิสัยก้าวร้าว
ดุดัน โรคประสาท เป็นต้น บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านจิตใจเช่นนี้อาจส่งผลผลักดันให้ประกอบ
อาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการฆาตกรรมได้ ด้วยสาเหตุนี้นักอาชญาวิทยารุ่นแรก ๆ ที่ชื่อ
ว่า ลอมโบรโซ ซึ่งได้รับความเชื่อถือมาก ได้กล่าวว่า ความผิดปกติทางด้านจิตใจดังกล่าว ถือว่าเป็น
สาเหตุหลักของการก่ออาชญากรรมประเภทฆาตกรรมได้ ๑๘ แม้ในปัจจุบันความเชื่อเหล่านี้จะถูก
หักล้างไปมาก แต่ยังนับได้ว่าเป็นสาเหตุของอาชญากรรมประเภทฆาตกรรมได้ทางหนึ่ง
เมื่อกล่าวถึงบุคคลที่มีความผิดปกติทางด้านจิตใจ ยังมีฆาตกรโรคจิตอีกประเภทหนึ่งที่
สังเกตได้ยาก เพราะฆาตกรประเภทนี้ เป็นบุคคลที่มีหน้าตาในสังคม (The respeetable type) นัก
อาชญาวิทยาชื่อว่า เจงกินส์ (Jenkins) อธิบายว่า แม้จะเป็นคนมีหน้าตาในสังคม แต่คนพวกนี้มักส่อ
แววอาชญากรตั้งแต่ยังเล็ก เช่น ฆาตกรประเภทนี้จะเคยถูกจับในข้อหาขโมยของเล็ก ๆ น้อยๆ
ยักยอก หรือปลอมแปลงลายเซ็นเอกสาร แต่ไม่ถึงขั้นประกอบอาชญากรรมที่รุนแรงก่อนวัย ๒๐ ปี
ลักษณะผิ ดปกติทางจิ ตเพียงเล็ กน้ อยของฆาตกรประเภทนี้ดูเหมือนว่าจะอยู่ภ ายใต้การควบคุม
๑๗

หน้า ๑๑๖.

๑๘

อ้างใน อุดมศีลป์ ศรีแสงนาม, ตาราจิตเวชศาสตร์, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, ๒๕๒๐) ,

Coleman, James William and Cressy, Donald R, Social Problems, New York. :
Harper Collins College, 1993.
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จนกระทั่งถึงระยะเริ่มต้นของวิกฤตวัยกลางคน ซึ่งจะมีการดื่มเหล้าอย่างหนัก มีปัญหาบางประการที่
กระทบต่อจิตใจ และจากนั้นการฆาตกรรมก็จะเริ่มขึ้น๑๙
อาจสรุปปัญหาการฆาตกรรมที่มีสาเหตุมาจากสภาพจิตใจได้ว่า ความผิดปกติทางจิตใจ
ซึ่งรวมถึงภาวะทางด้านอารมณ์นั้น เป็นปัญหาหรือสิ่งสาคัญที่มีส่วนผลักให้มีการกระทาการอย่างใด
อย่างหนึ่งโดยไม่ได้ผ่านการตัดสินใจอย่างดี กล่าวคือ การฆาตกรรมที่เกิดจากสาเหตุนี้ส่วนมาก
บทสรุปของมันก็คือ ผู้กระทาไม่รู้ว่าตัวเองทาอะไรลงไป หรือสิ่งที่กาลังกระทาอยู่นั้นผู้กระทาไม่
สามารถยับยั้งตัวเองจากการกระทานั้นได้ด้วยเหตุผลต่าง ๆ อันเนื่องมาจากจิตใจดังกล่าว จึงถือว่า
ปัญหาการฆาตกรรมที่เกิดจากสาเหตุนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะผู้ป่วยทางด้านจิตใจนี้สังเกตเห็นได้
ยาก ถ้าผู้ป่วยนั้นไม่มีอาการรุนแรงจริง ๆ ก็จะไม่สามารถทราบได้ว่ากาลังป่วยทางจิตอยู่ยกตัวอย่าง
เรื่องของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตแต่มีลักษณะหรือบุคลิกภาพที่บุคคลทั่วไปมองว่าเป็นบุคคล
ปกติ เช่น “เรื่องของฆาตกรรมโหดลึกลับในสหรัฐอเมริกา ก่อคดีช็อกโลก ฆาตกรรมลูก ๖ คน และ
หลานอีก ๑ คน รวม ๗ ศพ เธอเชื่อไดน่า ลัมเบรร่า ซึ่งตั้งครรภ์แล้วคลอด คลอดแล้วฆ่า ฯลฯ ไม่มี
ใครอยากเชื่อว่าไดน่า ลัมเบรร่า จะสามารถฆ่าเด็กตัวเล็ก ๆ ได้อย่างเลือดเย็น คนแล้วคนเล่า”๒๐
ฉะนั้นผู้ป่วยที่บุคคลอื่นไม่ได้ระวังหรือไม่ระแวงในตัวผู้ป่วย แต่ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต
นี้ย่อมจะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ในท่ามกลางที่บุคคลทั่วไปไม่ได้สงสัย จึงกล่าวได้ว่าเป็นสาเหตุสาคัญมาก
ในการทาให้คนเป็นฆาตกรทั้งโดยที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวก็ตาม

๔. การแก้ไขปัญหาฆาตกรรมตามทรรศนะของพุทธจริยศาสตร์

๔.๑ หลักจริยศาสตร์ของพุทธปรัชญา
พุทธจริยศาสตร์ หมายถึง หลักคาสอนหรือหลักธรรมของพระพุทธเจ้า วางเอาไว้ให้
บุคคลนาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดความสุขความเจริญในการดาเนินชีวิต การดาเนินชีวิตของ
มนุษย์จาเป็นจะต้องมีกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันเพื่อความเป็นระเบียบและความสงบสุขของสังคม
หลักปฏิบัติในทางพุทธปรัชญาหรือที่เรียกว่า “พุทธจริยศาสตร์” มีไว้เป็นลาดับโดยแบ่งออกเป็น ๓
ระดับ ดังนี้
๔.๑.๑ พุทธจริยศาสตร์ระดับต้น
พุทธจริยศาสตร์ระดับต้น เป็นจริยธรรมขั้นมูลฐาน ที่บุคคลต้องมีไว้ในตน เพราะเป็น
พื้นฐานของความเป็นมนุษย์อันได้แก่เบญจศีล คือข้อปฏิบัติในการฝึกตนห้าประการหรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า “มนุษยธรรม หมายถึงธรรมของคน, ธรรมที่มนุษย์พึงมีต่อกัน มีความเมตตากรุณา
เป็นต้น”๒๑ หรือ ธรรมที่ทาให้คนเป็นมนุษย์ ศีลนี้เป็นเครื่องรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อยอันเป็นข้อ
๑๙

สรจักร ศิริบริรักษ์, ฆาตกรในเสื้อกาวน์, หน้า ๙๓.
แมรี่ ลู คาเวนอ (Mary Lou Cavenaugh), คดีช็อกโลก ฆาตกรรมลูก, แปลโดย โรจนา นา
เจริญ (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มติชน, ๒๕๓๙), หน้า ๑๐ .
๒๑
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพฯ : นานมีบุคส์
พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๘๓๒.
๒๐
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ปฏิบัติเพื่อเว้นจากความชั่วไม่ทาให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ทาให้เกิดปัญหาสังคม ทาให้สังคมมี
ระเบียบเรียบร้อย ไม่เดือดร้อน มีโภคทรัพย์สมบูรณ์ไม่ขาดแคลน และมีความสงบสุขอย่างแท้จริง
เบญจศีล คือข้อปฏิบัติในการฝึกตน ๕ ประการ โดยความเข้าใจของคนทั่วไปเป็นศีลข้อ
ปฏิบัติของคฤหัสถ์ ถ้าหากว่าคฤหัสถ์ท่านใดปฏิบัติตามแล้วก็จะอยู่เป็นปกติสุข ในคิหิสูตร อังคุตตร
นิกาย ปัญจกนิบาต พระพุทธเจ้าตรัสถึงคฤหัสถ์ที่สารวมในสิกขาบท ๕ ประการ และสิกขาบท ๕
ประการหรือเบญจศีลก็คือ ๑. เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ๒. เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ ๓.
เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม ๔. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ ๕. เป็นผู้เว้นขาดจากการ
เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท๒๒
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายและอธิบายถึงเบญจศีล ดังนี้ ศีล
๕ หรือเบญจศีล คือ ความประพฤติชอบทางกายวาจา, การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย, การรักษา
ปกติตามระเบียบวินัย , ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว , การควบคุมตนให้ตั้งอยู่ในความไม่
เบียดเบียน
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการปลงชีวิต, เว้นจากการฆ่าการประทุษร้ายกัน
๒. อทินฺนาทานา เวรมณี เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ , เว้นจากการลักโกง
ละเมิดกรรมสิทธิ์ทาลายทรัพย์สิน
๓. กาเมสุมิจฺฉาจาร เวรมณี เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการล่วงละเมิดสิ่ง
ที่ผู้อื่นรักใคร่หวงแหน
๔. มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง
๕. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี เว้นจากน้าเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้ง
แห่งความประมาท, เว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษ๒๓
เบญจศีล เปรี ยบเหมื อนทรัพย์อั น เป็น ต้น ทุน ในการดารงชีวิต ดังพุทธพจน์ที่ตรัส แก่
อุบาสกว่า “นรชนใดในโลก ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ คบชู้กับภรรยาของผู้อื่น พูดเท็จ และหมกมุ่นในการ
ดื่มสุราเมรัย นรชนนั้นชื่อว่า ขุดทรัพย์อันเป็นต้นทุนของตนในโลกนี้ ”๒๔ นอกจากเบญจศีลแล้ว ยังมี
ธรรมะอันเป็นธรรมเกื้อกูลแก่การรักษาเบญจศีล ผู้รักษาเบญจศีลจะต้องประพฤติปฏิบัติควบคู่กันไป
หมวดธรรมนั้นก็คือ “เบญจธรรม หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เบญจกัลยาณธรรม อันหมายถึง ธรรม
อันดีงาม ๕ อย่าง คุณธรรมห้าประการคู่กับเบญจศีล เป็นธรรมเกื้อกูลแก่การรักษาเบญจศีลผู้รักษา
เบญจศีลควรมีไว้ประจาใจ”๒๕ ธรรมที่ทาหรือส่งเสริมให้บุคคลมีความดีงาม
เบญจธรรม คือ ธรรม ๕ ประการ มีดังนี้ ๑. เมตตาและกรุณา ความรักใคร่ปรารถนา
ให้มีความสุขความเจริญ และความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์ ๒. สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพในทาง
๒๒

องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๙/๓๐๐.
พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่
๑๓, (กรุงเทพฯ : บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๗๕.
๒๔
สุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๒๔๖-๒๔๗/๑๐๙.
๒๕
พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๗๕.
๒๓
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สุจริต ๓. กามสังวร ความสังวรในกาม, ความสารวมระวังรู้จักยับยั้งควบคุมตนเองในทางกามารมณ์
ไม่ให้หลงใหลในรูปเสียง กลิ่น รส และสัมผัส ๔. สัจจะ ความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง ๕.
สติสัมปชัญญะ ระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอ คือฝึกฝนให้เป็นคนรู้จักยับยั้งคิด รู้สึกตัวอยู่เสมอว่า สิ่งใด
ควรทาและไม่ควรทา ระวังไม่ให้เป็นคนมัวเมาประมาท๒๖
เบญจธรรมนี้ จัดว่าเป็นธรรมที่ทาให้บุคคลงาม เพราะเมื่อบุคคลปฏิบัติได้จริงย่อมเป็น
คุณธรรมส่งเสริมบุคลิกลักษณะของบุคคลนั้นได้เป็นอย่างดีเป็นที่ยกย่องของสังคมทั่วไป
๔.๑.๒ พุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง
พุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง คือ จริยธรรมที่มีไว้ให้บุคคลปฏิบัติ “เพื่อยกระดับคุณธรรม
จริยธรรมให้สูงขึ้น พระพุทธศาสนาจึงวางแนวทางให้พัฒนาจริยธรรมให้สูงขึ้นตามความสามารถและ
โอกาสของแต่ละบุคคล คือ ให้ประพฤติใน กุศลกรรมบถและเว้นอกุศลกรรมบถควบคู่กันไปด้วย”๒๗
เป็นธรรมที่ยกฐานะความดีของบุคคลให้สูงขึ้นไปตามลาดับ มี ๑๐ ประการ ถ้ากล่าว
โดยย่อมี ๓ ประการ เรียกว่า สุจริต ๓ สุจริต ๓ ดังนี้
๑. กายสุจริต ความประพฤติชอบด้วยกาย
๒. วจีสุจริต ความประพฤติชอบด้วยวาจา
๓. มโนสุจริต ความประพฤติชอบด้วยใจ๒๘
กุศลกรรมบถ ทางแห่งกุศลกรรม ๑๐ ดังนี้ ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนางดเว้นจาก
การฆ่าสัตว์ ๒. อทินนาทานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์ ๓. กาเมสุ มิจฉาจาร เวรมณี
เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๔. มุสาวาทา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ ๕. ปิ
สุณาย วาจาย เวรมณี เจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียด ๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี เจตนางดเว้น
จากการพูดคาหยาบ ๗. สัมผัปปลาปา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ๘. อนภิชฌา
เวรมณี ความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา) ๙. อพยาบาท ความไม่คิดร้าย ๑๐. สัมมาทิฏฐิ ความ
เห็นชอบ๒๙
พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายและอธิบายถึง กุศลกรรมบถ
หมายถึง ทางแห่งกุศลกรรม, ทางแห่งกรรมดี, กรรมดีอันเป็นทางนาไปสู่ความสุขความเจริญหรือ
สุคติ
กุศลกรรมบถนี้ เรียกได้หลายชื่อ เช่น “ธรรมจริยา คือ การประพฤติธรรม, การ
ประพฤติเป็นธรรม, การประพฤติถูกตามธรรม”๓๐ “จริยธรรม คือ ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ,
๒๖

อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๕-๑๗๖.
ผศ.บุญมี แท่นแก้ว, พระพุทธศาสนากับปรัชญา, (กรุงเทพฯ : บริษัท ว. เพ็ชรกุล จากัด,
๒๕๔๐), หน้า ๙๑.
๒๘
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๐.
๒๙
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๗/๓๖๒.
๓๐
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๐๗.
๒๗
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ศีลธรรม, กฎศีลธรรม”๓๑ “อารยธรรม คือ ธรรมอันดีงาม, ธรรมของอารยชน, ความเจริญด้วย
ขนบธรรมเนียมอันดีงาม”๓๒ “สัปปุริสธรรม คือ ธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมที่ทาให้เป็นสัตบุรุษ,
คุณสมบัติของคนดี, ธรรมของคนดี”๓๓ ธรรมของผู้สงบระงับจากความชั่ว เป็นต้น
“อกุศลกรรมบถ หมายถึง ทางแห่งอกุศลกรรม, ทางทาความชั่ว, กรรมชั่วอันเป็นทาง
นาไปสู่ความเสื่อม ความทุกข์ หรือทุคติ” ๑๔ อกุศลกรรมบถนี้เป็นธรรมที่บุคคลต้องเว้นต้องละ เป็น
ธรรมที่ตรงกันข้ามกับกุศลกรรมบถที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นนั้น มี ๑๐ ประการ โดยย่อมี ๓ ประการ
เรียกว่า ทุจริต ๓ ทุจริต ๓ ดังนี้
๑. กายทุจริต ความประพฤติชั่วด้วยกาย ๒. วจีทุจริต ความประพฤติชั่วด้วยวาจา ๓.
มโนทุจริต ความประพฤติชั่วด้วยใจ ๑๕
อกุศลกรรมบถ ทางแห่งอกุศลกรรม ๑๐ ดังนี้ ๑. ปาณาติปาต การฆ่าสัตว์ ๒.
อทินนาทาน การลักทรัพย์ ๓. กาเมสุมิจฉาจาร การประพฤติผิดในกาม ๔. มุสาวาท การพูดเท็จ ๕.
ปิสุณาวาจา การพูดส่อเสียด ๖. ผรุสาวาจา การพูดคาหยาบ ๗. สัมผัปปลาปะ การพูดเพ้อเจ้อ ๘.
อภิชฌา ความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา ๙. พยาบาท ความคิดร้าย ๑๐. มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด๓๔
ก. กายทุจริต คือการกระทาความชั่วทางกายมี ๓ ได้แก่
๑) การฆ่าสัตว์
๒) การลักทรัพย์
๓) การประพฤติผิดทางกาย
ข. วจีทุจริต คือการประพฤติชั่วทางวาจามี ๔ ได้แก่
๔) การพูดเท็จ
๕) การพูดส่อเสียด
๖) การพูดคาหยาบ
๗) การพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล
ค. มโนทุจริต คือการประพฤติชั่วทางใจ ๓ ได้แก่
๘) การคิดละโมภ โลภอยากได้ของผู้อื่น
๙) การเพ่งโทษหรือมุ่งร้ายต่อผู้อื่น
๑๐) การประพฤติผิดธรรม
อกุศลกรรมบถนี้เป็นธรรมที่ต้องละเว้น เพราะเป็นกรรมชั่วอันเป็นทางนาไปสู่ทุคติ
๔.๑.๓ พุทธจริยศาสตร์ระดับสูง
๓๑

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพฯ : นานมีบุคส์
พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๙๑.
๓๒
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๔๑๒.
๓๓
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๑๐.
๓๔
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๗/๓๖๒.
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗

พุทธริยศาสตร์ระดับสูง คือ จริยธรรมระดับสูงสุดอันเป็นทางที่บุคคลประพฤติปฏิบัติ
ตามแล้วจะห่างไกลจากข้าศึกภายใน คือ กิเลสเครื่องเศร้าหมอง จริยศาสตร์ระดับสูง ได้แก่
อริยมรรค หมายถึงทางอันประเสริฐ ทางของพระอริยะ หากผู้ใดประพฤติปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์
จิตใจของผู้นั้นจะหมดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองเปลี่ยนแปลงสภาพปุถุชนไปเป็นอริยชน เช่น พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย
“มรรคมีองค์ ๘ หรือ อัฏฐังคิกมรรค (เรียกชื่อเต็มว่า อริยอัฏฐังคิกมรรค แปลว่า ทางมี
องค์ ๘ ประการ อันประเสริฐ)”๓๕ ดังนี้
๑) สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ ๒) สัมมาสังกัปปะ ดาริชอบ ๓) สัมมาวาจา เจรจาชอบ ๔)
สัมมากัมมันตะ กระทาชอบ ๕) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ ๖) สัมมาวายามะ พยายามชอบ ๗)
สัมมาสติ ระลึกชอบ ๘) สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ๓๖
องค์มรรคแต่ละข้อมีความหมายพิสดาร ดังนี้
๑) สัมมาทิฏฐิหมายถึง เห็นอริยสัจ ๔ เห็นไตรลักษ์ หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท
๒) สัมมาสังกัปปะ หมายถึง ความนึกคิดในทางสละปลอดจากกาม ความนึกคิดปลอด
จากพยาบาท และความนึกคิดปลอดจากการเบียดเบียน
๓) สัมมาวาจา หมายถึง พูดคาสัตย์ พูดไม่ส่อเสียด พูดคาอ่อนหวาน พูดสิ่งมีสาระ
๔) สัมมากัมมันตะ หมายถึง ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ทั้งหลาย ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติ
ผิดทางกาม
๕) สัมมาอาชีวะ หมายถึง เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาอาชีพ
๖) สัมมาวายามะ หมายถึง เพียรระวังความชั่วไม่ให้เกิดขึ้น เพียรกาจัดความชั่วที่
เกิดขึ้นแล้ว เพียรทาความดีให้เกิดขึ้น เพียรรักษาความดีไว้
๗) สัมมาสติ หมายถึง พิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมใน
ธรรม
๘) สัมมาสมาธิหมายถึง ฌาน ๔ ๓๗
“องค์ ๘ ของมรรค จัดเข้าในธรรมขันธ์๓ ข้อต้น คือ ข้อ ๓, ๔, ๕, เป็น ศีล ข้อ ๖, ๗,
๘,เป็น สมาธิ ข้อ ๑, ๒, เป็น ปัญญา”๓๘ กล่าวโดยย่อ มรรคมีองค์ ๘ ก็คือ ศีล, สมาธิ, และ ปัญญา
“มรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นอริยสัจจ์ข้อที่ ๔ และชื่อว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลางเพราะเป็น
ข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะนาไปสู่จุดหมายแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระ ดับทุกข์ปลอดปัญหาไม่ติดข้องใน

๓๕

พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , หน้า ๒๑๕.
วิ.มหา. (ไทย) ๔/๑๓/๒๐-๒๑.
๓๗
ดูรายละเอียดใน อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒๐๕/๑๗๑,๔๘๖/๓๗๑,๔๘๘-๔๙๒/๓๗๓-๓๗๕,๔๙๘-๔๙๙/
๓๗๗-๓๗๘,๕๐๔/๓๘๐.
๓๘
พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , หน้า ๒๑๕.
๓๖
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ที่สุดทั้งสอง คือ กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค”๓๙ เป็นทางสายเดียวเหมือนเชือกเส้น
เดียวมี ๘ เกรียว ฉะนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน จึงจะเกิดประโยชน์ที่สมบูรณ์
หลักธรรมที่กล่าวมาเป็นหลักศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพื่อพิจารณาตัดสิน
พฤติกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมและหาแนวทางแก้ไขให้เบาลงจนหมดไปในที่สุด
พระพุทธองค์ทรงทราบดีว่า ปัญหาสังคมคือภาวะหรือสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ไ ม่
พึงปรารถนาที่ใคร ๆ ไม่อยากให้เกิดขึ้น เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้ว คนในสังคมทุกคนไม่อาจจะทนอยู่ใน
สภาพเช่นนั้นได้ ต้องคิดหาวิธีการร่วมกันที่จะขจัดเสียซึ่งปัญหานั้นให้หมดไป การพิจารณาว่าปัญหา
ใดจะเป็นปัญหาสังคมหรือไม่นั้น ทางพระพุทธศาสนาจะคานึงถึงสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค
ความยุติธรรม มนุษย์ทุกคนสามารถเลือกทางเดินแห่งชีวิตหรือตัดสินอนาคตของตนเองได้และ
มนุษย์ทุกคนควรที่จะได้รับความสุขจากการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเป็นหลักสาคัญ
กล่าวโดยสรุป การนาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา
ทางสังคม ทาได้โดยอาศัยหลักอริยสัจจ์ ๔ คือ หลักความจริงอันประเสริฐ ได้แก่
กกกกกกกก ๑. ทุกข์ ๒. ทุกขสมุทัย ๓. ทุกขนิโรธ ๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา๔๐
พระพุทธองค์ทรงค้นพบอริยสัจจ์ ๔ แล้วนามาแก้ปัญหาคือขจัดความทุกข์ให้หมดไป
นับว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักการที่น่าสนใจของชาวโลกเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นกระบวนการที่
ประกอบไปด้วยเหตุผล ผู้เขียนสรุปหลักการให้เข้าใจง่าย ดังนี้
กกกกกกกก ทุกข์ ปัญหาที่ทาให้เกิดความคับข้องใจนั้นคืออะไร
กกกกกกกก สมุทัย ต้นเหตุแห่งปัญหา หรือต้นเหตุแห่งความทุกข์นั้นได้แก่อะไร
กกกกกกกก นิโรธ การขจัดปัญหานั้นให้หมดไปทาได้อย่างไร
กกกกกกกก มรรค การแสวงหาแนวทางหรือวิธีการที่ทาให้ต้นเหตุแห่งความทุกข์นั้นหมดไป

๕. สรุป

ปัญหาฆาตกรรมเป็นทั้งปัญหาภายนอกและภายใน หลักของพุทธจริยศาสตร์ก็สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้แก้ปัญหาทั้งภายนอกและภายในเช่นกัน ปัญหาฆาตกรรมที่เป็นปัญหาภายนอกหรือ
เป็นปัญหาด้านสังคม ใช้หลักพุทธจริยศาสตร์ระดับศีลมาเป็นแนวทางการแก้ไข โดยเน้นศีลข้อที่ ๑
ในเบญจศีล คือข้อ ปาณาติปาตาเวรมณี เป็นหลักฆาตกรรมที่เป็นปัญหาภายในหรือเป็นปัญหาด้าน
จิตใจของบุคคล ใช้หลักพุทธจริยศาสตร์ระดับสูง คือ ปัญญา มาเป็นแนวทางการแก้ไข โดยเน้น
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ และสัมาสังกัปปะ การคิดชอบเป็นหลักและอีกวิธีหนึ่งคือ ใช้หลักอริยสัจ
๔ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาฆาตกรรม เพราะวิธีการนี้เป็นวิธีการประยุกต์ใช้ที่ไม่ยุ่งยากมาก
นัก เพราะเป็นการปฏิบัติไปตามหลักเหตุผล โดยการกาหนดปัญหาให้ดี ค้นหาสาเหตุของปัญหาให้
พบ วิเคราะห์ทฤษฎีการแก้ปัญหาให้แจ่มชัด สุดท้ายก็ลงมือปฏิบัติไปตามวิธีการอย่างตั้งใจ
๓๙
๔๐

อ้างแล้ว, หน้า ๒๑๕.
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๑๙/๑๑๘.
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หลักการปฎิบัติเพื่อกาจัดมลทินในพุทธศาสนา

The Principle of operation to get rid of Impurity in Buddhism
พระอธิการธวัชชัย คมฺภีรโต
บทคัดย่อ
มลทินในพระสุตตันปิฎก หมายถึงความไม่บริสุทธิ์ ความเศร้าหมอง ความขุ่นมัว ความ
สูญสิ้น พระวินัยปิฎก หมายถึงการล่วงละเมิดสิกขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แล้ว , พระ
อภิธรรมปิฎก หมายถึงลักษณะของจิตใจที่เป็นไปตามอานาจของกิเลสมลทินมี ๒ ประเภท คือ
มลทินภายนอกและภายใน โทษของมลทิน คือทาให้จิตใจเกิดความเศร้าหมอง ขุ่นมัว สูญสิ้นและ
เป็นทุกข์ สิ่งที่ทาให้เกิดมลทิน เช่น ความโกรธ ความเกลียด ความอิจฉา ความริษยา ความขี้เกียจ
ความมักอวด ความมายา ความมักมากและความเห็นผิด เพื่อให้มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
ส่วนวิธีการกาจัดมลทินให้ปฏิบัติตามหลักของอริยมรรคมีองค์ ๘ หลักโอวาทปาฏิโมกข์ เพื่อให้ชีวิต
ดาเนินไปด้วยดีมีสติปัญญา
คาสาคัญ : หลักการปฎิบัติ, มลทิน, พระพุทธศาสนา
ABSTRACT
The impurity in Suttan or Buddhist Scripture means the impurity, Sadnes,
frustration and extinction.Vinaya or Discipline means negligence to teachings of
Buddha,Abhidhammaor Supreme Dhamma means the nature of the mind as the
power of defilements , has two types of defilements are by external and internal
impurity. The disadvantages of impurity are making the impurity , frustrated ,
deplete and suffering minds. Whatever, the causes of impurity are anger, hatred,
jealousness, envy, laziness and illusion , greed and wrong view. For the happiness in
this world and next world , the methods to get rid of impurity are the noble
eightfold path, and fundamental teaching or heart teaching of Lord Buddha for
living with mindfulness and wisdom.
Keywords : Principle of practice, Impurity, Buddhism
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๑. บทนา

มลทินเป็นเรื่องการประพฤติปฏิบัติตัว ถ้าทาตัวไม่ดีความชั่วย่อมปรากฏ แม้เป็นผู้หญิงก็
เป็นมลทินได้ ดังมีการตรัสถึงสตรีที่ตกอยู่กับมลทินที่ปรากฏในประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ เกี่ยวกับ
หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งว่านางทรัพย์ เป็นบุตรสาวคนหนึ่งของขุนนางผู้ใหญ่มีศักดิ์ศรีและแต่งงานกับ
ข้าราชการหนุ่มซึ่งมียศเป็นท่านขุน แต่กลับมักมากใฝ่ต่าเล่นชู้กับตารวจ หลับนอนสมสู่กันจนผัวจับ
ได้บนเตียน ร้อนถึงพระเจ้าแผ่นดินต้องตัดสินความ ทางนางทรัพย์ยืนยันว่ารักชายชู้มากกว่าผัว
ตัวเอง จึงให้ไปใช้ชีวิตกับชายที่ต่ากว่าจนตาย ๑ ซึ่งเป็นตัวอย่างของสตรีที่ไม่ดีและมักมากในกาม ใน
คัมภีร์มงคลทีปนีแปล ได้ตรัสถึงเรื่องความเป็นมลทินของนางกัจจานีกับลูกชายนางเป็นหญิงหม้าย
โดยมีลูกชายคนเดียวที่แม่เป็นคนเลี้ยงดู เมื่อลูกโตขึ้นนางได้หาภรรยาให้กับลูกชาย ต่อมาลูกสะใภ้
เกิดเกลียดชังแม่ผัว จึงให้สามีขับไล่มารดาออกจากบ้าน ฝ่ายสามีนั้นก็เชื่อฟังคาภรรยา จึงได้ขับไล่
มารดาออกจากบ้าน ทาให้มารดาไม่มีที่ อยู่ ต้องชมซานไปอาศัยบ้านผู้อื่นอยู่ได้รับความทุกข์
ยากลาบาก๒ ซึ่งเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความประพฤติที่เป็นมลทิน ในพระไตรปิฎก ได้แบ่ง มละ หรือ
มลทินเป็น ๓ คือ (๑) มละคือราคะ มลทินคือราคะ (๒) มละคือโทสะ มลทินคือโทสะ (๓) มละคือ
โมหะ มลทินคือโมหะ๓

๒. ความหมายของมลทิน

ในคัมภีร์พระไตรปิฎก ซึ่งถือว่าเป็นมรดกที่มีความสาคัญที่จะประเมินค่าไม่ได้ของชาว
พุทธศาสนิกชน ได้มีการตรัสถึงหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์ในลักษณะอย่างหยาบบ้าง
อย่างกลางบ้าง และอย่างละเอียดบ้าง เพื่อให้เหมาะสมกับ หลักการ เหตุผล ตัวตน บุคคลเวลา
สถานที่๔ ที่เหมาะสมหรืออีกนัยหนึ่งว่าให้ตรงกับจริตของแต่ละท่านอันจะนามายังประโยชน์ในการ
ดาเนินชีวิต คาว่ามลทิน ก็เป็นอีกธรรมะข้อหนึ่งที่มีการตรัสถึงความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในบุคคลที่
ทาไม่ดีทางกาย วาจาและจิตใจ และเป็นสาเหตุของการนาไปสู่ความเสื่อมในชีวิต
๒.๑ ในพระสุตตันตปิฎก
มลทิน หมายถึงความไม่บริสุทธิ์ ความเศร้าหมอง ความมัวหมอง ความสูญสิ้น๕ คือเมื่อได้
กระทาความชั่วทางกาย วาจา ใจ ซึ่งเป็นเหตุทาให้ไม่สะอาดบริสุทธิ์ เกิดความเศร้าหมอง ความด่าง
พล่อยขึ้น และไม่เว้นแม้แต่ความมัวหมอง เล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจาวัน เช่นมีจิตใจแคบ เห็นแก่
๑

วิบูล วิจิตรวาทการ, สตรีสยามในอดีต, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสร้างสรรค์ปุ๊คส์
จากัด, ๒๕๔๓), หน้า ๒๑๓.
๒
พระครูสิริปัญญามุนี, คัมภีร์มงคลทีปนีแปล, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจากัดอานวยสาส์น
การพิมพ์, ๒๕๓๔), หน้า ๑๒๖.
๓
ส.ม. (ไทย) ๑๙/๑๖๗/๙๗.
๔
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔.
๕
องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๕/๒๔๑.
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การกิน การนอน ไม่มีมารยาทในสังคม ทาตัวเป็นปัญหาของสังคม เป็นต้น คาว่ามลทินที่แท้จริง คือ
กิเลส อันแก่ ราคะ โทสะ และโมหะ๖ ทั้ง ๓ ประการนี้ซึ่งเป็นศัตรูภายใน โดยเฉพาะอวิชชา คือ
ความไม่รู้แจ้ง, ไม่รู้จริง๗ เป็นมลทินที่ยิ่งกว่ามลทินทั้งหลาย คนที่ยังไม่หมดกิเลสจะกล่าวว่าเป็นผู้
ปราศจากมลทินไม่ได้ บุคคลผู้ที่จะกล่าวได้ว่าไม่มีมลทิน เป็นผู้ที่ปราศจากมลทินจริง ๆ คือ พระ
อรหันต์และเหล่าพระอรหันต์สาวกเท่านั้น๘ ผลของมลทินย่อมทาให้ชีวิตพบกับความเร่าร้อน วุ่นวาย
หาความสงบไม่ได้ มลทินเป็นเรื่องส่วนบุคคล เมื่อบุคคลใดได้ทาความชั่วแล้วความเศร้าหมองก็เป็น
สมบัติของบุคคลนั้น แม้ในอดีตและปัจจุบันนี้จะมีการยกโทษให้ แต่เรื่องของความรู้สึกที่ฝังสึกใน
ความทรงจายังมีอยู่ ดังนั้นมลทินจึงเป็นเรื่องที่จะต้องหลีกหนีให้พ้นหรือกาจัดให้สิ้นไปจากชีวิต
๒.๒ ในพระวินัยปิฎก
มลทินในคัมภีร์ทางพระวินัยปิฎก หมายถึง การล่วงละเมิดสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งที่
พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แล้ว ๙ เช่น ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม ภิกษุนั้นเป็นปาราชิก๑๐ ทุศีลไม่ว่าจะ
เป็นอาบัติอย่างเบา อย่างกลางและอย่างหนักในแต่ละประเภทนั้นเมื่อมีการล่วงเข้าเป็นอันว่าได้ล่วง
ละเมินพุทธบัญญัติเกี่ยวกับศีล และสิกขาบทขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตและวิธีดาเนินกิจการ
ต่างๆ ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณี พระวินัยซึ่งเป็นพุทธบัญญัติ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ อาทิพรมจริย
กาสิกขาและอภิสมาจาริกาสิกขา
พระวินัยปิฎกเป็นคัมภีร์ที่ทรงบัญญัติไว้เพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติฝึกหัดกาย วาจา ใจ
เพื่ออบรมกุลบุตรผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา เพราะผู้เข้ามาบวชนั้นจะมาจากตระกูลใดชนชั้นใด
ต่างอัธยาศัย ต่างจิตต่างใจ หากไม่มีพระวินัยเป็นเครื่องควบคุ มความประพฤติให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นหมู่ภิกษุที่สับสนวุ่นวายไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธา ถ้าภิกษุสงฆ์
ภิกษุณีทุกรูปประพฤติตามพระวินัย ก็จะเป็นหมู่ภิกษุที่งดงาม ทาให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาของคน
ทั้งหลายและทาให้พระพุทธศาสนาดารงอยู่ยืนนานเปรียบเหมือนดอกไม้นานาชนิดถูกร้อยไว้ด้วย
ด้ายจึงไม่แตกแยกกระจัดกระจาย ทั้งยังคุมกันเข้าเป็นพวงมาลัยสวยสดงดงาม๑๑
ดังนั้น พระวินัยเปรียบเสมือนบิดา มารดาที่คอยควบคุมดูแลบุตรให้ตั้งอยู่กับความดีและ
ความถูกต้องฉันใด พระวินัยก็เช่นกันจะเป็นเครื่องมุ่งช่วยให้พระภิกษุ สามเณรตั้งอยู่ในพระธรรม
วินัย คือ มีศีล สมาธิและปัญญา๑๒ ผู้ไม่เคร่งครัดจะได้รู้สึกสารวมรักษามารยาทเป็นสมณะมากขึ้น
บุคคลที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้อุทิศตนเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุ สามเณร อุบาสก และ
๖

ส.ม. (ไทย) ๑๙/๑๖๗/๙๗.
ส.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๗/๕ ; ส.สฬา.อ. (ไทย) ๑๘/๕๐๕/๓๑๕ ; อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒๕๖/๑๘๑.
๘
พระพรมหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่
๑๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร์. พริ้งติ้ง แมส โปรดักส์ จากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๕๑๒.
๙
สารตฺถ.ฎีกา. (บาลี) ๒/๕๕/๑๐๓.
๑๐
วิ.อ. (บาลี) ๑/๘๘/๓๐๐.
๑๑
วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๐/๑๒.
๑๒
ที.ป. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑; องฺ. ติก. (ไทย) ๒๐/๕๒๑/๒๙๔.
๗
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อุบาสิกา เพื่อจะได้ศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมวินัย ศีลอันก่อให้เกิดความหลุดพ้นและความสุขที่
แท้จริง กรณีบางรูปอาจมีการล่วงละเมิดสิกขาบทใดสิกขาหนึ่งเข้า เช่น มีการต้องอาบัติ เช่น อาบัติ
อย่างเบา เล็กน้อย อาบัติอย่างกลาง แก้ไขได้ และอาบัติอย่างหนักคือ ปาราชิก แก้ไขไม่ได้ ซึ่งเป็น
เรื่องที่มีความร้ายแรงมาก ดังมีพุทธพจน์ว่า คาสั่งสอนของบุคคลผู้ประกอบเมถุนธรรมเนืองๆ พระ
วินัยย่อมเลอะเลือน บุคคลย่อมปฏิบัติผิด การปฏิบัติผิดเป็นธรรมที่ไม่ประเสริฐในบุคคล ๑๓ เมื่อต้อง
อาบัติอย่างหนักถึงกับขาดจากความเป็นนักบวช ๑๔ เช่น เรื่องของพระสุทินที่ได้เสพเมถุนกับอดีต
ภรรยาของตน๑๕ การเสพเมถุนกับสัตว์เดรัจฉาน๑๖ สิ่งเหล่านี้กล่าวได้ว่าเป็นล่วงละเมินพุทธบัญญัติที่
ทรงห้าม เป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ สูญสิ้นจากคุณความดี คือมีมลทิน
๒.๓ ในคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก
มลทินในความหมายทางพระอภิธรรม หมายถึง การทาจิตใจโดยไม่เคารพ การทาไม่ให้
ติดต่อ การทาที่ไม่มั่งคงมีความประพฤติย่อหย่อน ทอดทิ้งฉันทะ ทอดทิ้งธุระ ความไม่เสพเจริญ การ
ไม่ทาให้มาก ความตั้งใจไม่จริง ความไม่หมั่นประกอบความประมาทในการบาเพ็ญสภาวธรรม ที่เป็น
กุศลธรรมทั้งหลาย ความประมาทกิริยาที่ประมาท ภาวะที่ประมาท๑๗ ที่เป็นไปตามอานาจของกิเลส
คือจิตคิดเรื่องที่เป็นอกุศล๑๘ ไม่ก่อให้ผลเกิดประโยชน์ มองโลกในแง่แคบ เช่น คิดเรื่องที่เป็นอดีต
เป็นอนาคตไม่ตั้งอยู่ในปัจจุบันกาล การคิดเรื่องที่เป็นอดีตและอนาคตนั้นได้ผ่านไปแล้ว เป็นอนิจจัง
ไปแล้วและไม่สามารถที่จะนากลับมาได้ และเรื่องอนาคตเป็นสิ่งอยู่ใกล้จากความจริง หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งว่า ลักษณะของจิตใจที่เต็มไปด้วยความโลภ ความโกรธและความหลง จิตใจที่ถูกกิเลสเข้า
ครอบงาเช่นนี้ เป็นจิตใจที่มีมลทิน ดังพุทธพจน์ตรัสว่า การไม่ท่องบ่นเป็นมลทินของมนต์ การไม่
หมั่นรักษา เป็นมลทินของเรือน ความเกียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณ ความพลั้งเผลอเป็นมลทิน
ของผู้รักษา๑๙ จากการกระทาดังกล่าวนี้เป็นเหตุทาให้จิตใจไม่มีความบริสุทธิ์ ให้เป็นทุกข์ และเป็นที่
ติเตียนของนักปราชญ์ทั้งหลายได้
๒.๔ ในอรรถกถา
อรรถกถาได้ให้ความหมายของเรื่อง มลทินในลักษณะที่ใกล้เคียงกันกับในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาว่า มลทิน หมายความว่าตามเผาไหม้ ๑ หมายความว่ามีกลิ่นเหม็น ๑ หมายความ
ว่าทาให้เศร้าหมอง ๑ มลทินนั้นย่อมตามเผาไหม้สัตว์ในอบายทั้งหลายมีนรกเป็นต้น เพราะเหตุที่ได้
ทาความชั่วจึงชื่อว่าเป็นมลทิน เพราะหมายความว่าตามเผาไหม้บ้าง บุคคลเกลือกกลัวมลทินนั้นเป็น
ที่น่ารังเกียจทั้งในสานักมารดา บิดา ทั้งภายในภิกษุสงฆ์ทั้งในโพธิสถานและเจดีย์สถานและกลิ่นอัน
๑๓

ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๑๙/๗๙-๘๐.
วิ.มหา. (ไทย) ๑/๕๕/๔๓.
๑๕
วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๖/๒๔.
๑๖
วิ.มหา. (ไทย) ๑/๔๑/๓๐.
๑๗
อภิ.วิ. (ไทย) ๓๔/๘๔๖/๕๕๐.
๑๘
พระอภิธรรมปิฏก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ หน้า ๖๕๑.
๑๙
องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๕/๒๔๑/๙๗.
๑๔
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เกิดจากความไม่ดีของเขา ย่อมฟุ้งไปในทุกทิศว่า ผู้นั้นทาบาปกรรมเห็นปานนี้ เหตุนั้น จึงชื่อว่าเป็น
มลทิน เพราะหมายความว่า มีกลิ่นเหม็นบ้าง บุคคลผู้เกลือกกลั้วด้วยมลทินนั้น ย่อมได้รับความ
เดือดร้อนในที่ไปถึง และกายกรรมเป็นต้นของเขาก็ไม่สะอาด ไม่ผ่องใสเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเป็น
มลทิน เพราะหมายความว่า ทาให้เศร้าหมอง หรืออีกนัยหนึ่ง มลทินนั้น ย่อมทาเทวสมบัติ มนุษย์
สมบัติและนิพพานสมบัติให้เหี่ยวแห้งไป เพราะเหตุนั้น พึงทราบว่าเป็นมลทินเพราะหมายความว่า
ทาให้เหี่ยวแห่งไปจากคุณความดี
๒.๕ ในทัศนะนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา
พระพรหมคุณาภรณ์๒๐ ได้กล่าวว่า มลทิน หมายถึงเครื่องทาให้มัวหมองแปดเปื้อน ความ
ไม่บริสุทธิ์ กิเลสดุจสนิมใจ เช่น ผ้าขาวเมื่อเป็นจุดสีต่างๆ ก็เรียกว่า ผ้ามีมลทินนักบวชผิดศีลก็เรียก
ได้ว่านักบวชมีมลทิน มี ๙ อย่างคือ (๑) ความโกรธ (๒) ความลบหลู่คุณท่าน (๓) ความริษยา (๔)
ความตระหนี่ (๕) มารยา (๖) ความโอ้อวดหลอกเขา (๗) การพูดเท็จ (๘) ความปรารถนาลามก (๙)
ความเห็นผิด
พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัยไตรภูมิกถา๒๑ ได้รจนาเรื่องมลทินไว้ว่า เป็น
ความมัวหมอง ความไม่บริสุทธิ์ ในความว่า “ ผิฝูงคนอันมีมลทินแลฝูงวินิปาติกาสูรเอาปฏิสนธิที่
เดียวด้วยอกุศลวิบากอุเปกขาสหคตสันตีรณอันเดียวไสร์ ” ภาษาเขมร มนฺทิล แปลว่าความสกปรก
เศร้าหมอง มลทินที่ตรัสไว้ในพระพุทธศาสนาและทัศนะนักวิชาการทางพุทธศาสนา ต่างได้ให้
ความหมายของมลทินที่ลักษณะที่ใกล้เคียงกันว่า มลทิน เป็นเรื่องที่เลวร้าย ไม่ควรให้เกิดขึ้นในชีวิต
ควรที่จะหลีกเว้นให้ได้กาจัดให้สิ้นไป เพราะมลทินทาให้เราสูญสิ้นจากคุณความดี ถ้าเป็นนักบวชเมื่อ
ละเมิดสิกขาบทที่เป็นอาบัติปาราชิกถึงกับขาดจากความเป็นพระ เป็นต้น จึงพึงทราบว่า มลทิน คือ
สนิมหรือเชื่อโรคที่ทุกคนจะต้องกาจัดให้ออกไปจากชีวิต

๓. สาเหตุของการเกิดมลทิน

๑. การเกิดมลทินภายนอก
การกระทาในสิ่งที่เป็นบาปทั้งปวงเป็นสาเหตุของเกิดมลทินภายนอก ซึ่งมีมากมายหลาย
สาเหตุ แต่ว่าโดยหลักใหญ่ๆ มี ๒ อย่าง คือ
(๑) กายทุจริต ความประพฤติชั่วด้วยกายมี๒๒ คือ
๑) การฆ่าชีวิตคนอื่น สัตว์อื่นให้ขาดไปด้วยวิธีการต่างๆ จนทาให้ไม่สามารถมีชีวิต
อยู่ได้ ด้วยจิตใจที่มีเจตนาฆ่าหรือไม่มีเจตนาก็ตาม
๒๐

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ที่ ๑๑,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๒๙๙.
๒๑
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัยไตรภูมิกถา, (กรุงเทพมหานคร :
ห้างหุ้นส่วนจากัด อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๔๙๒.
๒๒
ม.ม. (ไทย) ๑๓/๙๕/๙๘.
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๒) ความอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตน เมื่อมีความต้องการอยากได้จึงคิดหา
วิธีการต่างๆ เช่น ไปลัก ไปปล้น ไปฆ่า ไปชิงวิ่งราวเพื่อให้ได้มาเป็นสมบัติตน ไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใด
ก็ย่อม โดยไม่คานึงถึงความถูกต้อง ดีงาม การกระทาดังกล่าวนี้ แม้มีคนอื่นรู้เห็นเต็มใจหรือไม่รู้เห็น
แต่กรรมที่ทาไปนั้นเป็นมลทิน ความเศร้าหมองได้เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นแล้วตั้งแต่วินาทีแรกที่ ทาให้
สิ่งของได้เคลื่อนย้ายจากที่
๓) การล้วนเกินต่อสามีภรรยาของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตน แม้จะด้วยความยินยอม
เต็มใจก็ตามก็ถือว่าเป็นผู้ได้กระทาความชั่วทางกายแล้ว เพราะคาว่ามลทินคือความเศร้าหมอง สิ่งใด
ทาแล้วไม่ถูกต้องนั้นหมายความว่ามลทินเกิดขึ้นแล้ว
(๒) วจีทุจริต เป็นการพูดชั่วทางวาจา๒๓ คือ
๑) การพูดคาที่เป็นเท็จ ไม่เป็นความจริง เชื่อถือไม่ได้ ปราศจากหลักฐานที่แท้จริง
๒) การพูดส่อเสียด ยุยงให้เกิดความเข้าความใจที่ผิด ทาให้แตกความรักความ
สามัคคีและก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคม
๓) การพูดคาหยาบ เป็นคาพูดใฝ่ต่า คือคิดแคบ มองใกล้และใฝ่ต่า ไม่มีความ
สร้างสรรค์ในทางที่ดี
๔) การพูดเพ้อเจ้อ เหลวไหลอันหาประโยชน์ที่เป็นแก่นสารไม่ได้
มลทินภายนอกเป็นความเศร้าหมอง ความไม่บริสุทธิ์ ขุมมัวที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุก
เพศ ทุกวัย ทุกเวลา ทุกสถานที่การเกิดขึ้นของมลทินภายนอกอาจมีปัจจัยที่เหมือนกันหรือแตกต่าง
กัน เช่น บุคคลที่ขาดเมตตาก็จะมีจิตใจชอบฆ่าสัตว์ หรือทาร้ายผู้อื่น มลทินก็จะเกิดกับตัวบุคคลนั้น
ได้ง่ายหรือบุคคลที่มีนิสัยใจคอชอบลักเล็ก ขโมย ชอบโกหก หลอกลวง ล้วนเกินต่อสามีภรรยาของ
คนอื่นที่ไม่ใช่ของตน แม้จะด้วยความยินยอมเต็มใจก็ตามก็ถือว่าเป็นผู้ได้กระทาความชั่ว มลทิน
ภายนอกเกิดขึ้นในบุคคลนั้น จึงรวมความแล้วว่า มลทินภายนอกย่อมเกิดขึ้นง่ายแก่ผู้ขาดสติ ไม่มี
ความกลัวต่อผลของกรรม แต่จะไม่เกิดมีแก่ผู้ที่มีสติสมบูรณ์และมีความเกรงกลัวต่อผลของกรรมชั่ว
คุณค่าภายนอกคือ เมื่อจิตใจที่ตั้งมั่นในคุณงามความดีแล้ว กายก็ย่อมตั้งอยู่ในทางดี
เช่นกัน เพราะในร่างกายมีใจเป็นใหญ่ เมื่อใจสั่งให้กายทาดีย่อมเป็นไปตามที่ใจสั่ง ดังนั้น กายจึง
ประกอบแต่ในทางที่เป็นกุศลธรรม ไม่ฆ่าสิ่งที่มีชีวิต ไม่ลักสิ่งของผู้อื่น ไม่พูดคาที่เป็นเท็จ และไม่ดื่ม
ของมึนเมาทุกชนิดและกายที่ตั้งอยู่กับความดี ย่อมมีคุณค่าในการดาเนินชีวิต คือ จิตใจได้ฝึกฝนดี
แล้วจะส่งผลให้มีความตระหนักรู้อยู่เสมอ ว่าชีวิตของเราจะต้องมีความแตกดับลงแน่นอน อีกไม่นาน
เราก็จะตาย๒๔
มลทินภายนอกสามารถที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย ทุกเวลา ทุกสถานที่และการเกิดขึ้น
อาจมีปัจจัยที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆ ด้วย เช่น บุคคลที่ขาดความเมตตาก็
๒๓
๒๔

อ้างแล้ว, หน้า ๙๘.

พระณัฐกิตติ อนารโท, (ผุยเหง้า), “ศึกษาหลักมรณสติในพระไตรปิฎก”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๑), หน้า ๑๐๖-๑๐๗.
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จะมีจิตใจชอบฆ่าทาลาย มลทินก็จะเกิดกับตัวบุคคลนั้นได้ง่าย หรือบุคคลที่มีนิสัยใจคอชอบโหดร้าย
มือไว หลอกลวง มลทินทางวาจาก็เกิดขึ้น เมื่อรวมความแล้วว่า มลทินภายนอกยอมเกิดขึ้นง่ายแก่ผู้
ขาดสติ มีอคติและมีอาชีพฆ่าสัตว์ทาการค้า
๒. การเกิดมลทินมลทินภายใน
การกระทาสิ่งที่เป็นบาปเป็นสาเหตุของเกิดมลทินภายใน ซึ่งมีสาเหตุใหญ่ คือ
(๑) โลภอยากได้ของคนอื่น คือเป็นความอยากที่เกิดขึ้นในขณะที่ตาเห็นรูปสวย อยากได้
รูปนั้นมาเป็นสมบัติของตนแต่ผู้เดียว จึงหาวิธีที่ทาเพื่อให้ได้รูปสวยนั้นมา แม้จะต้องซื้อในราคาที่
แพง หรือทาการขโมย หรือปล้นมาก็ยอม เพื่อให้ได้รูปสวยตามที่จิตใจต้องการ เมื่อไม่ได้ก็รู้สึกโกรธ
ไม่พอใจ จิตใจที่คิดอยากได้ของคนอื่น พึงทราบว่าความอยากที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลเช่นนั้นเป็น
จิตใจที่มีมลทินภายในแล้ว เพราะทาให้จิตใจเศร้าหมอง ขุนมัว เป็นทุกข์
(๒) พยาบาทปองร้ายคนอื่น คือเป็นความคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่น เมื่อเห็นคนอื่น
ดีกว่าตน เก่งกว่าตน ใหญ่กว่าตน รวยกว่าตนไม่ได้คิดพยาบาทปองร้ายด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อทาให้
คนอื่นตาย ความคิดพยาบาทในลักษณะดังกล่าวนั้น พึงทราบว่าเป็นมลทินภายใน มีลักษณะให้ผล
คือความเศร้าหมอง เพราะทาให้จิตใจขุนมัวเป็นทุกข์
(๓) เห็นผิดจากคลองธรรม คือความเห็นผิดจากคลองธรรมว่า ทาดีไม่ได้ดี ทาชั่วได้ดี บาป
บุญคุณโทษไม่มี พ่อแม่ไม่มีบุญคุณ ตายแล้วสูญ ความคิดเห็นผิดในลักษณะดังกล่าวนี้ พึงทราบว่า
เป็นความเห็นที่ทาให้เกิดเป็นมลทินภายใน เพราะทาให้จิตใจของบุคคลมีความขุ่นมัวเศร้าหมอง ไม่
บริสุทธิ์ มีชีวิตอยู่ด้วยความเกิดทุกข์ เมื่อตายไปบังเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาตนรก๒๕
เป็นที่ทราบว่ามลทินภายในเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลที่ขาดสติ มีความประมาทปล่อยจิใจ
ให้อานาจของกิเลสเข้าครอบงา คือความโลภอยากได้ ความคิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่นความเห็นผิด
จากคลองธรรม ไม่คานึงถึงความถูกต้อง มีแต่อยากจะได้แก่ตนฝ่ายเดียว ความคิดความต้องการจะ
ได้มาด้วยลักษณะใด แม้ทาให้คนอื่นได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อนไม่คานึงถึงจึงเป็นเหตุทาให้
มนุษย์หาวิธีการต่างๆ มาต่อสู่กันเพื่อแย้งชิงให้ได้มาซึ่งอานาจบารมียิ่งใหญ่ ดังจะเห็นได้ในปัจจุบันนี้
มีผู้ที่มีความคิดเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ คือความคิดเห็นผิด๒๖ ความคิดเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิ คือ
ความคิดถูกต้อง๒๗ แล้วก็จะทาให้จิตใจสูงและมองมลทินภายในให้เป็นคติเตือนใจเพื่อไม่ให้จิตใจตก
อยู่ในอานาจของมลทินภายในการประพฤติเช่นนี้จะทาให้มลทินมีความสาคัญทางจิตใจระดับหนึ่ง

๔. ความสาคัญของมลทิน

ในทัศนะของผู้ทาการศึกษาเรื่องนี้ว่า มลทิน อาจมีความสาคัญ แต่ต้องใช้โยนิโสมนสิการ
คือความไตร่ตรองด้วยเหตุผลให้ดี เพราะทุกอย่างในโลกใบนี้ มีทั้งคุณและโทษอยู่ในตัวเช่น ไฟ ให้
๒๕

ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๕๘/๓๐๕.
ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๗๐/๔๒๗.
๒๗
ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๗๑/๔๒๘.
๒๖

152

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗

ความอบอุ่น แสงสว่าง พลังงาน และให้ความสะดวกในการสื่อสาร เป็นต้น แต่เมื่อใดไฟที่มีมากก็จะ
ทาให้เกิดการเผาไหม้และเป็นอันตรายต่อชีวิต เมื่อกล่าวตามหลักสรรพสิ่งในโลกนี้ มลทิน ก็เช่นกัน
ย่อมมีคุณมีโทษและความสาคัญ ดังนี้
๔.๑ ในด้านการครองเพศพรหมจรรย์
ในพระพุทธศาสนาโดยยึดเอาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์๒๘ ว่า
เป็นที่พึ่งที่ระลึกของตน เพื่อปฏิบัติฝึกฝนอบรมตนตามหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์อันเป็น
หนทางที่จะนาไปสู่การดับทุกข์และยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้น แต่กลับไม่ประพฤติตนอยู่ในพระ
ธรรมวินัย มีกาย วาจาและจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์ การกระทาเช่นนั้นทาให้เกิดความไม่บริ สุทธิ์ มีกาย
สกปรก ยากที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้ขึ้นสู่คุณธรรมระดับสูงได้ เช่น พระเทวทัตที่มีความผูกอาฆาต
ในพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้ทาการคิดปลงพระชนม์พระพุทธองค์ถึง ๓ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ ได้ส่งคนไปปลงพระชนม์แต่พอบุรุษนั้นทาไม่สาเร็จเพราะกลัวต่ออิทธิฤทธิ์ของ
พระพุทธองค์
ครั้งที่ ๒ พระเทวทัตได้กลิ้งก้อนหินใหญ่หวังจะปลงพระชนม์พระพุทธองค์และภิกษุ
ทั้งหลายได้ทราบข่าวจึงรวมกันปกป้องพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุ
ทั้งหลายข้อที่บุคคลจะปลงชีวิตตถาคตต้องด้วยความพยายามของผู้อื่นนั้น มิใช่ฐานะมิใช่โอกาส
เพราะพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ปรินิพพานด้วยความพยายามของผู้อื่น๒๙
ครั้งที่ ๓ ได้ให้ครวญช้างปล่อยช้างนาฬาคีรีที่ดุร้าย หวังเพื่อจะปลงชีวิตของพระพุทธองค์
แต่ด้วยเมตตาธรรมที่พระพุทธองค์มีต่อช้าง จึงทาให้ช้างหมดความดุร้าย๓๐
ในทางพระพุทธศาสนาผู้ที่ถือเพศพรหมจรรย์มีความต้องการปฏิบัติตนขึ้นสู่คุณธรรมขั้น
สูง คือได้บรรลุมรรคผลนิพพาน จะต้องฝึกฝนอบรมกาย วาจาและจิตใจและใช้มลทินของคนอื่นมา
พิจารณาเป็นเครื่องคอยเตือนใจอยู่เสมอว่า มลทินเป็นสิ่งไม่ดีทาให้เป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ ทาให้ห่างไกล
จากแก่นธรรม และมองว่ามลทินทั้งหลายทาให้เกิดอันตรายต่อเพศพรหมจรรย์ การที่พยายามฝึกฝน
อบรมตนเอง ระวังตนเอง ควบคุมตัวเองให้ดี ให้ตั้งมั่นในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดนี้ทาให้การ
ครองเพศพรหมจรรย์มีความบริสุทธิ์ ผู้ที่ครองเพศเป็นนักบวชในพุทธศาสนาจะต้องประพฤติตนให้มี
ความบริสุทธิ์ ดังนี้
(๑) ความบริสุทธิ์ทางกาย
ผู้ครองเพศพรหมจรรย์จะต้องเป็นผู้รักษากาย ให้งาม ให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่เป็นมลทินเป็น
กายแห่งความถูกต้องยุติธรรมและปราศจากปัญหาเป็นกายที่ตั้งมั่นในหลักกายกรรม ๓ อย่าง คือ ๑)
ไม่ฆ่าสัตว์ เว้นจากการฆ่าสัตว์ที่มีชีวิต คือ วางทัณฑาวุธและศัตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู
มุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ ๒) ไม่ลักทรัพย์ เว้นจาการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้ เว้นจาก
๒๘

ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑/๑.
วิ.ม. (ไทย) ๗/๓๔๐/๑๘๗-๑๙๙.
๓๐
วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๓๕/๑๗๙-๑๘๐.
๒๙
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การลักโกง ละเมิดกรรมสิทธิ์ ทาลายทรัพย์สิน คือ รับเอาแต่ของที่เขาให้ มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ ไม่
เป็นขโมย เป็นคนสะอาดอยู่ ๓) ไม่ประพฤติผิดในกาม เว้นจากการล่วงละเมิดสิ่งของที่ผู้อื่นรักใคร่
หวงแหง๓๑ การที่มีเจตนางดเว้นจากการฆ่า การลัก และการประพฤติผิดในกามดังกล่าวนั้น เป็นการ
ปฏิบัติตนออกจากมลทิน เป็นการทาตนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจาและใจ
ความบริสุทธิ์แห่งกายย่อมเป็นรากฐานที่สร้างสมความดีงามให้เกิดขึ้นแก่ตนและสังคม
(๒) ความบริสุทธิ์ทางวาจา
ผู้ครองเพศพรหมจรรย์จะต้องเป็นรักษาวาจาของตนให้บริสุทธิ์ ไม่เศร้าหมอง ขุ่นมัวพูด
ด้วยคาที่ไพเราะ อ่อนหวาน เป็นคาพูดที่ถูกต้อง เหมาะสมและปราศจากปัญหา อันนามาซึ่งความ
สงบสุขแก่ตนคนอื่น เป็นคาพูดที่ตั้งมั่นในหลักวจีกรรม ๔ อย่าง คือ
๑) การไม่พูดเท็จ ละเว้นจากการพูดเท็จ คือ พูดแต่คาสัตย์ ดารงความสัตย์ มีถ้อยคาเป็น
หลัก เชื่อถือได้ ไม่หลอกลวงชาวโลกอยู่ตลอดชีวิต ๒) การไม่พูดส่อเสียด คือเว้นจากพูดคายุยงให้คน
สองฝ่ายทะเลาะกัน ยุให้แตกกันโดยนาคาพูดของฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายโน้น นาคาพูดของฝ่ายโน้นมา
บอกฝ่ายนี้ พร้อมทั้งเสริมแต่งถ้อยคาให้น่าเชื่อถือ ทาให้ทั้งสองฝ่ายหลงเชื่อและเข้าใจผิดจนเกิด
ทะเลาะกันหรือแตกกันไป ๓) การไม่พูดคาหยาบ ละเว้นจากคาที่เป็นลามก คาที่ไม่สุภาพ คาที่ไม่
เป็นมงคลพูดแต่คาไม่มีโทษ ไพเราะ น่ารักจับใจ เป็นคาของชาวเมือง ๔) การไม่พูดเพ้อเจ้อ
เหลวไหล คือพูดไม่รู้จักจบ พูดเหลวไหลไร้สาระ พูดพล่ามจนเสียประโยชน์ พูดไม่รู้จักเวลา พูดไม่ถูก
กาลเทศะ พูดเกินจริง๓๒ การที่มีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคาหยาบ และพูดคา
เพ้อเจ้อเหลวไหล ดังกล่าวนั้น เป็นการปฏิบัติตนให้เกิดความบริสุทธิ์แห่งวาจาให้สูงขึ้น ทาให้พ้นจาก
มลทินได้ วจีกรรมทั้ง ๔ อย่างเป็นหนทางนาไปสู่ความสงบเย็น ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีใน
หมู่ คณะ และตลอดจนก้าวไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสได้
(๓) ความบริสุทธิ์ทางใจ
ผู้ครองเพศพรหมจรรย์จะต้องรู้จักวิธีฝึกอบรมจิตใจไม่เกิดความเศร้าหมอง ขุ่นมัว คือ
ระวังจิตควบคุมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่กับความดีและให้ปราศจากสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจ เช่น ธรรมที่
เป็นอกุศล คือ โลภะ โทสะและโมหะ๓๓ เป็นต้น เพราะกิเลสเหล่านี้ถ้าเกิดในจิตใจ จะทาให้เกิดความ
เศร้าหมอง ดังนั้น การรักษาจิตใจของผู้ครองเพศพรหมจรรย์ต้องให้บริสุทธิ์ ปราศจากกิเลสให้ได้
ด้วยฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในหลักมโนกรรม ๓ คือ ๑) ไม่คิดโลภอยากได้สิ่งของคนอื่นมาเป็น
ของตน ๒) ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น ๓) มีความเห็นที่ถูกต้อง๓๔
เจตนาที่งดเว้นจากความคิดที่เป็นมลทิน เป็นการรักษาจิตใจให้ห่างไกลออกจากความ
เศร้าหมอง จิตใจที่เต็มด้วยกิเลสย่อมจิตขึ้นสู่ภูมิธรรมในระดับสูงไม่ได้ จิตใจที่ปราศจากเครื่องเศร้า
๓๑

ที.มหา. (ไทย) ๑๐/๔๑๒/๓๕๓ ; ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๓/๓๐; ม.ม. (ไทย) ๑๒/๔๗๙/๕๐๑.
ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๑/๑๒.
๓๓
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๙๓/๒๙๑. ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๒๒๘/๒๖๔.
๓๔
ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๕/๑๘.
๓๒
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หมอง จึงเป็นจิตใจที่พร้อมจะก้าวไปสู่คุณธรรม คือไม่มีมลทินทั้งภายในและภายนอก ดังที่ได้กล่าว
มานั้น
๔.๒ ในด้านการครองเรือน
การมีชีวิตคู่นั้น ถ้าต่างฝ่ายประพฤติตัวให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่มีความรับผิดชอบและทา
ให้จิตใจเศร้าหมอง สภาพจิตใจของผู้ทุกคนในครอบครัว หรือคนใด คนหนึ่ง ที่ถูกกิเลสคือมลทินเข้า
ครอบงาจิตใจยอมทาให้มีจิตใจเปลี่ยนแปลงไป มีความผิดปรกติเกิดขึ้น จิตใจของสามีหรือภรรยา
หรือลูกมีมลทินก็ยากที่จะทาให้ทุกคนในครอบครัวนั้นๆ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้แต่ตรงกันข้าม
ถ้าทุกคนมองเห็นปัญหาที่ทาให้ไม่มีความสุข ความเจริญแล้วใช้สติกาหนดรู้พิจารณาถึงสาเหตุ
พร้อมใช้สติระวังจิตใจไม่ให้ไปติดกับเรื่องที่จะทาให้เกิดมลทิน โดยมั่นฝึกฝนอบรมตนให้ตั้งอยู่ใน
หลักธรรมแห่งความดี ๑๐ ประการ ดังนี้ ๑) เว้นจากปลงชีวิต ๒) เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้โดย
อาการขโมย ๓) เว้นจากประพฤติผิดในกาม ๔) เว้นจากการพูดเท็จ ๕) เว้นจากการพูดส่อเสียด ๖)
เว้นจากการพูดคาหยาบ ๗) เว้นจากการพูดคาเพ้อเจ้อเหลวไหล ๘) ความไม่คิดร้ายเพ่งเล็งอยากได้
ของเขา ๙) ความไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น ๑๐) ความเห็นชอบถูกต้องตามคลองธรรม๓๕
คิงส์เลย์ เดวิส ได้อธิบายถึงหน้าที่ทางสังคมของสถาบันครอบครัวในทุกสังคมไว้ดังนี้ ๑.
สร้างสมาชิกใหม่ ๒. เลี้ยงผู้เยาว์ ๓. กาหนดสถานภาพ ๔. อบรมสั่งสอนระเบียบของสังคม๓๖
ฮอร์ตันและฮันท์ ได้อธิบายหน้าที่ของครอบครัวไว้ดังนี้๓๗ ๑. บาบัดความต้องการทางเพศ
๒. สร้างสรรค์สมาชิกใหม่ ๓. การอบรมสั่งสอนระเบียบของสังคม ๔. ให้ความรักและความอบอุ่น ๕.
กาหนดสถานภาพ ๖. ปกป้องคุ้มครอง ๗. ผลิตผลทางเศรษฐกิจ เมื่อทุกคนต่างมีความคิดเห็นที่
ถูกต้องถึงคุณและโทษของการที่จิตใจตกเป็นทาสของมลทินแล้วจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงระดับจิตใจ
จากการกระทาไม่ดี พูดไม่ดี คิดไม่ดี เป็นการกระทาดี พูดดีและคิดดี เมื่อมีความตระหนักหรือตั้งอยู่
ในหลักความดีดังกล่าวมานั้นก็เป็นเครื่องกาหนดได้ว่า มลทินต่างๆ ย่อมสิ้นไป หมดไปแล้ว ความ
เจริญก้าวหน้าในชีวิตครองเรือนย่อมเกิดขึ้น ความเจริญงอกงามแห่งจิตใจก็สูงขึ้นและพร้อมที่
ยกระดับจิตขึ้นสู่ธรรมชั้นสูง คือวิปัสสนากรรมฐาน จนถึงที่สุด คือการหลุดพ้นจากกิเลส
๔.๓ ในด้านการปฏิบัติธรรม
การปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นวิธีที่ทาให้จิตใจเกิดความสงบ ระงับมลทิน หรือกิเลสการ
ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนามี ๒ วิธี คือ (๑) สมถกรรมฐาน เป็นกรรมฐานหรืออุบายที่จะทาให้
จิตใจเกิดความสงบ ซึ่งมีทั้งหมด ๔๐ วิธี เช่น กสิณ ๑๐๓๘ อสุภะ ๑๐๓๙ อนุสสติ ๑๐ อัปปมัญญา
๓๕
๓๖

394-395.

๓๗

ที. ปา. (ไทย) ๑๒/ ๔๔๖/๔๘๓.
Kingsley Davis, Human Society, (new York : The macmillan Company, 1969), pp.

Paul B Horton Chester. L. Hunt, Sociology, (New York : McGraw-Hill Book
Company, 1972), pp. 205-208.
๓๘
วิสุทธิ. ๑/๑๕๐-๒๑๗.
๓๙
วิสุทธิ. ๑/๒๒๖.
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๔๔๐ อาหาเรปฏิกูลสัญญา๔๑ จตุธาตุวัฏฐาน๔๒ อรูป ๔๔๓ ล้วนเป็นวิธีที่จะนามาปฏิบัติให้จิตเป็น
ตามแนวของสมถกรรมฐาน วิธีปฏิบัติมีความแตกต่างกัน เพราะแต่ละบุคคลมีจริตไม่เหมือนกัน เช่น
ผู้ที่มีราคะจริต๔๔ รักสวยรักงาม การเจริญอสุภกรรมฐาน เป็นต้น ในแต่ประเภทเป็นอุบายที่จะทาให้
จิตใจเกิดความสงบ เป็นสมาธิ (๒) วิปัสสนากรรมฐาน กรรมฐานที่ทาให้เกิดปัญญารู้แจ้งในเรื่องทุกข์
สุข หรือเฉยๆ เป็นต้น วิปัสสนามีอารมณ์ที่ต้องนามากาหนดมีรูปและนาม ๔๕ การปฏิบัติธรรม
กรรมฐานสมถและวิปัสสนา ถ้าจิตใจยังยึดติดอยู่ในอายตนะภายนอก คือรูป เสียง กลิ่น รส
และโภฎฐัพพะ๔๖ ยังมีการฆ่าชีวิตผู้อื่น สัตว์อื่น ลักขโมย พูดเท็จ ล่วงละเมิดในกามอยู่ เสพสิ่งมึนเมา
อยู่ จิตใจก็ห่างไกลจากความสงบ เพราะลักษณะจิตใจดังกล่าวเกิดความเศร้าหมอง ไม่บริสุทธิ์ ขุ่นมัว
สูญสิ้นไปจากความดี จิตเป็นมลทิน ผู้ปฏิบัติธรรมที่มุ่งหวังความก้าวหน้ า จึงประพฤติตนออกจาก
กิเลส ด้วยฝึกอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นในหลักธรรมที่ทาให้เกิดพละ ๔๗ ๕ อย่างคือ ๑) สัทธา ความเชื่อใน
การทาความดีว่าได้ดี ทาชั่วย่อมได้ชั่ว ๒) วิริยะ ความเพียรในการปฏิบัติธรรม ในการรักษาอารมณ์
และระวังอารมณ์ ๓) สติ ความระลึกรู้อยู่เสมอ ๔) สมาธิ ความตั้งจิตมั่นในอารมณ์กรรมฐาน คือ รูป
และนาม ๕) ปัญญา ความรู้ทั่วพร้อมชัดใน สิ่งที่มากระทบในปัจจุบันกาลนั้น โดยมีสติไม่เผลอ
จิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมที่มีความตั้งมั่นอยู่ในธรรม ๕ อย่าง จะเป็นกาลังในการกีดกั้น
ความเศร้าหมองที่จะเกิดขึ้นแก่จิตใจให้สงบ ระงับลงได้ ดังนั้น พละ ๕ จึงเป็นกาลังที่มีความสาคัญ
ในควบคุมจิตใจให้ระวัง การควบคุมจิตใจให้ออกจากมลทิน เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ ไม่มัวหมอง ไม่แห้ง
เหี่ยว เป็นจิตใจที่มีความพร้อมในการปฏิบัติธรรมให้มีความเจริญก้าวหน้า ดังนั้น ก่อนที่จะลงมือ
ปฏิบัติธรรม จึงต้องควรทราบก่อนว่า ความบริสุทธิ์แห่งกาย วาจาและใจคืออะไร ความเศร้าหมอง
คืออะไร จะทาให้เราได้ระลึกรู้อยู่เสมอว่าสิ่งที่ควรละควรกระทาคืออะไรจึงเป็นเครื่องทาให้การ
ปฏิบัติธรรมมุ่งไปสู่ความสงบได้เร็ว และได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงจิตเป็นสมาธิ
๔.๔ ในด้านการบาเพ็ญบารมี
การบาเพ็ญบารมีทาด้วยจิตใจที่ใสสะอาด ทาด้วยความศรัทธา ทาด้วยความเคารพและ
ทาเพื่อเป็นการทาลายกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ จิตที่
บริสุทธิ์สะอาด ไม่เศร้าหมอง ไม่ขุ่นมัวจึงเป็นการบาเพ็ญบารมีที่ยิ่งใหญ่ ดังมีพุทธพจน์ตรัสไว้ว่าควร
ทาความดี สั่งสมสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ภายหน้า ความดีทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์๔๘ ฉะนั้น เป็น
๔๐

ที.สี. (ไทย) ๙/๓๘๓-๔/๓๑๐ ; ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๔/๒๓๕.
องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๒๒๔/๕๔.
๔๒
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๗๘/๓๒๙ ; ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๗/๑๐๖.
๔๓
วิสุทธิ. ๑/๑๓๖.
๔๔
วิสุทธิ. ๑/๔๕/๑๑๕.
๔๕
อภิ.ส. (ไทย) ๓๔/๗๐๕/๒๗๙ ; ๙๑๐/๓๕๕.
๔๖
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๕๕ ; ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๖๒๐/๔๐๐ ; อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๙/๘๕.
๔๗
ส.ม. (ไทย) ๑๙/๗๐๕-๗๑๖/๓๖๙.
๔๘
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๐/๕๑.
๔๑
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สิ่งที่จะต้องตระหนักรู้ว่า การบาเพ็ญบารมีจะเกิดมรรคเกิดผลที่สมบูรณ์จะต้องประพฤติตน และ
รู้จักควบคุมจิตใจให้ออกจากเครื่องที่ทาให้เกิดความเศร้าหมองทางกายวาจาและจิตใจ เพราะมลทิน
เป็นตัวกีดกั้นจิตใจไม่ให้บรรจุคุณความดี ถ้าจิตใจยังมีมลทินยากที่สร้างบารมีธรรมให้เกิดขึ้น ดังนั้น
การสร้างบารมีจะต้องรู้จักทากาย วาจาใจให้บริสุทธิ์จากเครื่องหมอง จึงจะสามารถยกระดับจิตใจให้
ตั้งอยู่ในคุณธรรมขั้นสูงได้ และพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงตรัสหลักบาเพ็ญบารมี หลาย
ประการ ดังนี้
ทานบารมี เป็นบารมีที่เกิดจากการทาทาน ด้วยการให้สิ่งของตนแก่ผู้อื่นด้วยจิตเมตตา
ศีลบารมี เป็นบารมีที่เกิดจากการรักษากาย วาจาและใจให้ตั้งมั่นอยู่กับความดีงาม เนกขัมมะบารมี
เป็นบารมีที่เกิดจากการออกบวช ถือเพศเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา ปัญญาบารมี เป็นบารมีที่
เกิดจากการรอบรู้ในสิ่งต่างๆ เช่น รูป นาม เป็นต้นวิริยะบารมี เป็นบารมีที่เกิดจากการมีความ
พยายามในการทาความดีและละความชั่วทั้งปวง ขันติบารมี เป็นบารมีที่เกิดจากความอดทนต่อสู่กับ
กิเลส สัจจะบารมี เป็นบารมีที่เกิดจากการได้ตั้งใจทา ตั้งใจปฏิบัติ อธิษฐานบารมี บารมีเกิดจากการ
ตั้งจิตอธิษฐาน หรือตั้งความปรารถนาต่อจากที่ได้บาเพ็ญความดีแล้ว เมตตาบารมี เป็นบารมีที่เกิด
จากการทาจิตใจให้มีความรัก ความสงสารต่อผู้อื่นสัตว์อื่น อุเบกขาบารมี เป็นบารมีที่เกิดจากการทา
จิตให้เป็นกลางต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์๔๙
บารมีทั้งหลายประการนี้เป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องทาให้เกิดมี และเป็นเรื่องที่มี
ความสาคัญ เพราะว่าการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีการพัฒนาไปทันยุคทันสมัยได้ในทุกวันนี้ก็
เนื่องจากเราเป็นผู้ได้สร้างบารมี ๑๐ อย่าง นั้นและเป็นเรื่องที่เราได้พากันยึดถือปฏิบัติในการดาเนิน
ชีวิต การสร้างบารมีให้เต็มเปรี่ยมจะต้องบาเพ็ญให้บริบูรณ์ ต้องควบ ๓ ชั้น คือ ๑) บารมี ระดับ
สามัญ เช่น ทานบารมีได้แก่ให้ทรัพย์สินเงินทอง สมบัตินอกกาย ๒) อุปบารมี ระดับรองหรือจวนจะ
สูงสุด เช่น ทานอุปบามี ได้แก่ การเสียสละอวัยวะเป็นทาน ๓) ปรมัตถบารมี ระดับสูง เช่น ทาน
ปรมัตถบารมี ได้แก่ การสละชีวิตเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น๕๐ การสร้างบารมีที่จะให้เกิดมีกับตัวเราใน
เบื้องต้นต้องรู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องรู้จักวิธีการกาจัดมลทินให้หมดจากกาย วาจาใจก่อน เพื่อจะให้
เป็นผู้บริสุทธิ์ สะอาด ไม่เศร้าหมอง และการสร้างบุญบารมีจะได้สมบูรณ์

๕. วิธีปฏิบัติเพื่อกาจัดมลทิน

วิธีปฏิบัติเพื่อกาจัดมลทิน คือการนาหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยอาศัย
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องหรือสอดคล้องกับปัญหา ในประเด็นนี้ผู้ ศึกษาใคร่นาหลักคาสอนของ

๔๙

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๖/๓๖๒.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่
๑๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๒๔๐.
๕๐
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พระพุทธเจ้ าตามที่ปรากฏในคัมภีร์ พระพุทธศาสนาเถรวาทมาเป็นแนวทางแก้ปัญหาเพื่อปฏิบัติ
กาจัดมลทินที่เกิดในกาย วาจาและใจ หลักพุทธธรรมที่นามาปฏิบัติเพื่อกาจัดมลทิน ดังนี้
๑ หลักของจริยธรรมและจริยศาสตร์ชั้นต้น ได้แก่ เบญจศีลและเบญจธรรม
(๑) เบญจศีล
๑) เว้นจากการฆ่าสัตว์ ซึ่งมีลักษณะ ๓ ย่าง คือ ห้ามฆ่า ห้ามทาร้ายร่างกายและ
ห้ามทรมานให้ลาบาก
๒) เว้นจากการลักทรัพย์ ซึ่งมีลักษณะ ๓ อย่าง คือ ห้ามโจรกรรมเลี้ยงชีวิตห้ามทา
กิริยาเป็นโจร และห้ามลักขโมย
๓) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ซึ่งมีลักษณะ ๒ อย่าง คือ ห้ามประพฤติผิด
ในทางประเวณี และห้ามประพฤติผิดธรรมดาหรอล่วงเกินในของที่เขารัก
๔) เว้นจากการพูดเท็จ ซึ่งมีลักษณะ ๓ อย่าง คือ ห้ามกล่าวคาไม่จริง ห้ามกล่าวคา
อนุโลมมุสา (ในทานองที่ไม่จริง) และห้ามรับคาแล้วไม่ปฏิบัติตาม
๕) เว้นจากการดื่มน้าเมา ซึ่งมีลักษณะ ๒ อย่าง คือ ห้ามการดื่มน้าเมา คือ สุรา
และเมรัยและห้ามเสพยาเสพย์ติดให้โทษต่าง ๆ
เบญจศีลทั้ง ๕ ข้อนี้ เป็นข้อที่พึ่งงดเว้นไม่ให้ปฏิบัติ เพราะจะประกอบแต่ความเสื่อมเสีย
นามายังความพินาศอย่างเดียว ในขณะเดียวกัน พระพุทธเจ้าทรงสอนแนวทางปฏิบัติไว้เรียกว่า
เบญจธรรม
(๒) เบญจธรรม
๑) เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาให้ทุกๆ คนมีสุข และกรุณา ความสงสารคิดจะ
ช่วยให้ทุกคนพ้นทุกข์
๒) สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตที่ชอบด้วยธรรม
๓) กามสังวร สารวมในกาม
๔) สัจจะ ความซื่อสัตย์
๒. จริยธรรมและจริยศาสตร์ชั้นกลาง
ได้แก่ กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ อันเป็นทางแห่งความดีที่จะนาผู้ประพฤติปฏิบัติไปสู่
ความสุขความเจริญ กุศลกรรมบถ ๑๐ นี้ เรียกว่า “สุจริต” แบ่งออกเป็นกายกรรม ๓ อย่าง
วจีกรรม ๔ อย่างและมโนกรรม ๓ อย่าง
(๑) กายสุจริต๕๑ ได้แก่ การประพฤติชอบทางกาย มี ๓ อย่าง คือ ๑) เว้นจาการฆ่าสัตว์
หรือการเบียดเบียนชีวิตกัน ๒) เว้นจากการลักทรัพย์ หรือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยอาการ
แห่งขโมยให้เคารพในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น ๓) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

๕๑

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๕๘.
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗

(๒) วจีสุจริต๕๒ ได้แก่ การประพฤติดี ประพฤติชอบทางวาจา มี ๔ อย่าง คือ ๑) เว้นจาก
การพูดเท็จ ๒) เว้นจากการพูดส่อเสียด ๓) เว้นจากการพูดคาหยาบ ๔) เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
เหลวไหลไม่ได้เรื่อง
(๓) มโนสุจริต๕๓ ได้แก่ การดาริชอบทางใจ มี ๓ อย่าง คือ ๑) เว้นจากการคิดโลภ อยาก
ได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน ๒) เว้นจากการคิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่น ๓) เห็นชอบตามคลองธรรม
เช่น เห็นว่าทาดีต้องได้ดี ทาชั่วต้องได้ชั่ว เป็นต้น
๓. จริยธรรมและจริยศาสตร์ชั้นสูง ได้เเก่ มรรคมีองค์ ๘ คือ
(๑) สัมมาทิฏฐิ๕๔ ความเห็นชอบ ได้แก่ ความเห็นที่เกิดจากปัญญา คือ ความรู้แจ้งใน
อริยสัจ ๔ ประการ ได้แก่๑) รู้จักทุกข์ ๒) รู้จักเหตุเกิดแห่งทุกข์ ๓) รู้จักความจริงเรื่องการดับสิ้นไป
แห่งทุกข์ ๔) รู้จักทางปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์ คือ มรรคสัจ
(๒) สัมมาสังกัปปะ๕๕ ความดาริชอบ หมายถึง การดาริ ๓ ประการ คือ ๑) ดาริตริตรอง
หาหนทางออกจากามที่เป็นกิเลสกาม คือ ความเศร้าหมองใจความรักใคร่ ก่อให้เกิดทุกข์และวัตถุ
กาม ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสและธรรมารมณ์ ๒) ดาริในการที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีเมตตา
กรุณาต่อสัตว์โดยทั่วไป
(๓) สัมมาวาจา๕๖ คือ การเจรจาชอบ รู้จักเจรจาด้วยถ้อยคาไพเราะ คือ กล่าววาจาที่มี
ประโยชน์ถูกกาลสมัย ได้แก่ พูดในสิ่งที่ควรพูด ๑๐ ประการ คือ ๑) พูดถ้อยคาที่ทาให้มีความ
ปรารถนาน้อย ๒) พูดถ้อยคาที่ชักนาให้สันโดษยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ ๓) พูดถ้อยคาที่ทาให้
สงบกายสงบใจ ๔) พูดถ้อยคาที่ชักนามิให้ติดอยู่กับหมู่คณะจนลืมตนเพราะจะเป็นเหตุให้สะสมกิเลส
มากขึ้น ๕) พูดถ้อยคาที่ชักนาให้ปรารภความเพียร ๖) พูดถ้อยคาที่ชักนาให้ตั้งอยู่ในศีล ๗) พูด
ถ้อยคาที่ชักนาให้ใจเป็นสมาธิ ๘) พูดถ้อยคาที่ชักนาให้เกิดปัญญา ๙) พูดถ้อยคาที่ชักนาให้พ้นกิเลส
๑๐) พูดถ้อยคาที่ชักนาให้เกิดความรู้เห็นอย่างแจ้งชัด ในการทาตนให้พ้นจากกิเลส
(๔) สัมมากัมมันตะ๕๗ การงานชอบ คือ เลือกประกอบการงานบริสุทธิ์ โดยละเว้นจาก
โทษทางกาย ๓ ประการ คือ ๑) เว้นจากการฆ่าสัตว์ ทรมานสัตว์ ๒) เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่
เจ้าของไม่ได้ให้ ๓) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม คือ ชายต้องละเว้นจากหญิง ๓ จาพวก ได้แก่ ก.
ภรรยาคนอื่นหรือหญิงที่อยู่ในความพิทักษ์รักษาของคนอื่น ข. หญิงที่จารีตห้าม เช่น แม่ ย่า ยาย
ลูกหลาน เหลน เป็นต้น ค. หญิงที่อยู่ในบัญญัติแห่งศาสนา เช่น นางชี สามเณรี ภิกษุณีและชิสเตอร์
เป็นต้น และหญิงต้องละเว้นจากชาย ๒ จาพวก คือ ก. ชายที่มีภรรยาแล้ว และชายที่จารีตห้าม เช่น
๕๒

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๕๘.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๕๘.
๕๔
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๐/๒๒๔.
๕๕
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๐/๒๒๔.
๕๖
อ้างแล้ว, หน้า ๒๒๔.
๕๗
อ้างแล้ว, หน้า ๒๒๔.
๕๓
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ลูกชาย, พ่อ,ปู่,ตา เป็นต้น ข. ชายที่อยู่ในบัญญัติแห่งศาสนา คือ ภิกษุ สามเณรและบราเธอร์ เป็น
ต้น
(๕) สัมมาอาชีวะ๕๘ การเลี้ยงชีพชอบ คือ การเลียงชีวิตชอบ คือ เลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรม
หมายถึง การประกอบอาชีพในทางสุจริต โดยงดเว้นการประกอบอาชีพที่ผิด มิจฉาวณิชชา ๕ อย่าง
ดังนี้ ๑) ค้าขายเครื่องประหารเพื่อทาร้ายร่างกาย เช่น ปืน ระเบิด มีด อาวุธต่าง ๒) ค้าขายมนุษย์
๓) ค้าขายสัตว์สาหรับฆ่าเป็นอาหาร ๔) ค้าขายน้าเมา หรือสิ่งเสพติดทุกชนิด ๕) ค้าขายยาพิษ
(๖) สัมมาวายามะ๕๙ ความเพียรพยายามชอบ คือ มีความเพียรพยายามในสิ่งที่ถูกที่ควร
หมายถึง ความพยายามทาในสิ่งที่ดีที่ชอบ มี ๔ อย่าง คือ ๑) สังวรปธาน เพียรระวังไม่ให้บาป อกุศล
เกิดขึ้นในสันดานของตน ๒) ปหานปธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นในสันดานของตน ๓) ภาวนาปธาน
เพียรให้บุญหรือกุศล เกิดมีขึ้นในตน ๔) อนุรักขนาปธาน เพียรเพื่อรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้
เสื่อมไปจากสันดานของตน
(๗) สัมมาสติ๖๐ การตั้งสติรอบคอบหรือมีสติรอบคอบ ระลึกได้ก่อนทา ก่อนพูด หรือก่อน
คิดและระลึกแต่ในสิ่งที่เป็นบุญกุศล คุณงามความดีและข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดศีล สมาธิ ปัญญาทา
จิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากอารมณ์ คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทาใจให้เป็นไปเพื่อพ้นจาก
ความทุกข์
(๘) สัมมาสมาธิ๖๑ การตั้งใจไว้ชอบ คือ ทาใจให้มีอารมณ์เป็นหนึ่ง ไม่หวั่นไหว ไม่ฟุ้งซ่าน
ทาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากอารมณ์ คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทาใจให้เป็นไปเพื่อพ้น
ความจากทุกข์
วิธีการปฏิบัติเพื่อกาจัดมลทินตามหลักของอริยมรรคองค์ ๘ นี้ ย่อลงเป็นศีล สมาธิ
๖๒
ปัญญา ปฏิบัติตามหลักของไตรสิกขา ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การที่กาจัดมลทินได้นั้นต้องควบคุมกาย
วาจาใจเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง และดาเนินชีวิตที่มีองค์รวม ๓ ด้าน คือด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ด้านภาวะจิตและด้านปัญญา องค์รวม ๓ ด้านดังกล่าวจึงมีชื่อว่าไตรสิกขา กล่าวคือ (๑) การพัฒนา
ด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคม เรียก
รวมกันว่า ศีล (๒) การพัฒนาภาวะจิตให้เป็นจิตใจที่ดีงาม เข้มแข็ง มีความสุข โดยมีเจตจานงที่เป็น
กุศลและมีสภาพเอื้อพร้อมต่อการใช้งานทางปัญญา เรียกสั้นๆ ว่า สมาธิ (๓) การพัฒนาปัญญา ให้รู้
เข้าใจมองเห็นตามเป็นจริง ที่จะทาให้ปรับปรุงทุกอย่างทุกด้านอย่างถูกต้องได้ผล จนหลุดพ้น
จากปัญหดับทุกข์ได้ ทาให้เป็นอิสระ สดใสเบิกบาน สุขสงบอย่างแท้จริงเรียกง่ายๆ ปัญญา๖๓ การ
๕๘

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๐/๒๒๔.
อ้างแล้ว, หน้า ๒๒๔.
๖๐
อ้างแล้ว, หน้า ๒๒๔.
๖๑
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๐/๒๒๔.
๖๒
แสง จันทร์งาม, ประทีปธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์บุ๊คส์, ๒๕๔๔),
๕๙

หน้า ๖๒.

๖๓

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, หน้า ๑๐๗-๑๐๘.
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ดาเนินชีวิตเป็นองค์รวมนั้นทั้ง ๓ ด้านต้องมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงถึงกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อทั้ง ๓
ด้านมีความสาคัญและสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ศีล สมาธิ ปัญญาจะเป็นเกาะป้องกันชีวิต ๖๔ ให้พ้น
จากเครื่องเศร้าหมองทางกาย วาจาและใจได้

๖. สรุป

จากการที่ได้ศึกษาเรื่องมลทินพบว่า มลทินเกิดขึ้นจากสาเหตุใหญ่ๆ คือ ๑) ราคะ ๒)
โทสะ ๓) โมหะ ทั้งสามประการนี้เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดมลทิน มลทินเกิดขึ้นกับผู้ที่มีความประมาท
ขาดสติ ไม่มีความอดทน ขาดความหนักแน่น เช่น เมื่อมีเรื่องราวที่ไม่พอใจ ไม่ถูกใจก็ทาให้มีอารมณ์
โกรธโดยไม่คิดไตร่ตรองให้ดีก่อนว่าเป็นเรื่องที่สมควรโกรธหรือไม่ มลทินเป็นเรื่องที่สามรถเกิดขึ้นกับ
ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยทุกเวลา ทุกสถานที่ และมีผลคือความเศร้าหมองความผิดปรกติทางกาย ทาง
วาจา หมายความว่า เมื่อใดที่มีบุคคลมีความโกรธ ความริษยา ความตระหนี่ ก็ย่อมทาให้เขาคนนั้นมี
ความเศร้าหมอง ผิดปรกติ มีความเดือดร้อน มีความทุกข์ ไม่เป็นที่รักหรือต้องการของคนทั้งหลาย
ดังนั้น มลทิน จึงควรกาจัดให้หมดสิ้นไปจากชีวิต วิธีการกาจัดมลทินตามหลักธรรมในทางพุทธ
ศาสนาได้ตรัสไว้ว่า ให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ ซึ่งหลักธรรม
ดังกล่าวสามารถนาไปประพฤติปฏิบัติตนให้ปราศจากมลทินและทาให้การดารงชีวิตในปัจจุบันภพ
กับความสุข

บรรณานุกรม

๑. ภาษาไทย :
(๑) หนังสือ :
พระครูสิริปัญญามุนี. คัมภีร์มงคลทีปนีแปล. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจากัดอานวยสาส์นการ
พิมพ์, ๒๕๓๔.
พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม). หลักประกันชีวิตทุกลมหายใจใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม, มปป.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑,
กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จากัด, ๒๕๕๑.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัยไตรภูมิกถา.(กรุงเทพมหานคร :
ห้างหุ้นส่วนจากัด อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๔.
๖๔

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม), หลักประกันชีวิตทุกลมหายใจใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม, มปป), หน้า ๒๓.
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วิบูล วิจิตรวาทการ. สตรีสยามในอดีต. พิมพ์ครั้งที่ ๔, กรุงเทพมหานคร : บริษัทสร้างสรรค์ปุ๊คส์
จากัด, ๒๕๔๓.
แสง จันทร์งาม. ประทีปธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๓, กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์บุ๊คส์, ๒๕๔๔.
(๒) วิทยานิพนธ์ :
พระณัฐกิตติ อนารโท, (ผุยเหง้า), “ศึกษาหลักมรณสติในพระไตรปิฎก”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
๒. ภาษาอังกฤษ :
(1) Book :
Kingsley Davis. Human Society. new York : The macmillan Company, 1969.
Paul B Horton Chester. L. Hunt, Sociology. New York : McGraw-Hill Book Company,
1972.
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หลักพุทธธรรมสําหรับจัดการความกลัว

The Principle of Dhamma for Fear Management
พระสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก (อุกฤษโชค)
บทคัดย่อ
หลักธรรมเพื่อนํามาประยุกตใชในการจัดการความกลัว โดยระลึกถึงพระรัตนตรัย ได้แก่
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆซึ่งเปนผู ที่ไมหวาดกลัว และสามารถทําใหคนหายจากความกลัว
เพราะเปนผูปราศจากกิเลสทั้งหลายที่ เปนเหตุใหเกิด ความกลัว วิธีการจัดการกับความกลัวคือการ
พัฒนาตนเองใหเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง ฝกจิตใจใหมีความแข็งแกรง พร้อมที่จะรับมือ
กับความกลัวที่จะเกิดขึ้น และสามารถจัดการความกลัวที่เกิดขึ้นในชีวิตไดโดยอาศัยหลักอริยสัจ ๔
ได้แก่ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรคเปนกระบวนการสอนใหรูใหเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อจะไดสาวหา
เหตุปจจัยที่ทําใหสิ่งนั้นเกิดขึ้นมา เมื่อทราบถึงที่มาสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแลว พึงแสวงหาหนทาง
หาวิธีการที่จะมาจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น หลักของอริยมรรคมีองค ๘ เปนตน การจัดการกับความกลัว
ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา กอใหเกิดผลที่ ตามมาในหลาย ๆ ด้า นด้ว ยกัน เช่ น ดาน
แนวความคิดดานวัฒนธรรมประเพณีดาน การอยูรวมกันในสังคม ความกลัวแมเปนสิ่งที่นากลัวก็ไม
ควรกลั ว จนเกิ น ไป แตควรหาวิ ธี ก ารจั ด การที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม โดยอาศั ย หลั ก พุ ท ธธรรมเป
นเครื่องมือในการจัดการกับความกลัว เพื่อใหเกิดความกล้าในการพัฒนาตนเองและ สังคมตลอดไป
คําสําคัญ : หลักพุทธธรรม, การจัดการความกลัว
ABSTRACT
The principle of Dhamma is for application in the fear management by
reminding of the triple gem such as the Buddha, Dhamma and Sangha that they do
not fear and can make the people getting rid of the fear because they are free from
defilements that the cause of fear. The method to manage the fear is to develop
own self to understand the reality and practice the strong mind to face the fear
and can manage the fear in the life by using the four noble truths such as
suffering, cause of suffering, cessation of suffering and path leading to the cessation
of suffering, is the process of teaching to understand the things for searching the
cause of that thing. Whenever ,to know the cause of thing and then search for the
path to manage the thing that is the noble eightfold path etc. To manage the fear
according to Buddhism impacts on many things like culture and tradition concept,
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to live together in society. The fear is dangerous but do not fear too much,
however, should find the way to manage properly by using the principle of
Dhamma as the tool to manage the fear for having the brave to develop own self
and society forever.
Keywords : Principle of Dhamma, fear management

๑. บทนํา

บุคคลแตละคนยอมมีความแตกตางกัน ซึ่งทําใหความกลัวของแตละบุคคลก็แตกตางกันอ
อกไปดวย และสิ่งที่กลัวก็ตางกัน ความกลัวที่อยู ในใจยอมมีพลังสงเสริมใหแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ทางกาย ทางวาจา ทางใจได ความกลัวจึงสามารถสงผลไดทั้งในแง บวกคือ สงผลดีและในแงลบ คือ
สงผลเสียบุคคลเมื่อประสบความกลัวแลว จะต้องจัดการกับความกลัวใหไดโดยการสรางความกล้า
ใหเกิดขึ้น ดังเชน เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อพบเทวทูตทั้ง ๔ คือคนแก คนเจ็บ คนตายและบรรพชิต๑ ทํา
ใหพระองคเกิดความหวาดกลัววา แมตัวเราก็จักต้องเปนเชนนั้น ไมสามารถที่จะหลบหลีกไปไดจึงเป
นเหตุใหพระองคตัดสินพระทัย ที่จะออกแสวงหาหนทางดับความกลัวและพระองคก็ทรงกําจัดความ
กลัวนั้นได เมื่อพระองคตรัสรู้ เปนพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ พระองคทรงมีความแกล้วกล้า
สามารถที่จะบําเพ็ญประ โยชนแกเวไนยสัตวเพราะความที่พระองคทรงประกอบดวยจตุเวสารัชช
ญาณ๒ อนึ่ง พระอริยบุคคลผูตัดสังโยชนไดหมดสิ้น ยอมเปนผูไมสะดุงหวาดกลัวตอสิ่งใดๆ ในโลกนี้๓
แม้ความตายจะมาปรากฏแกตัวทานก็ไมทําใหทานหวาดกลัว เพราะไดถอนเหตุแหงความกลัวแลว

๒. ความหมายของความกลัว

ความกลัวเปน ความรูสึกที่เกิดมาจากจิตใตสํานึกภายในเปนสัญชาตญาณการปองกันตัว
ของมนุษยและสัตวทั้งหลายความกลัวเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อเกรงวาจะมีภัยมาถึงตัว หรือเมื่อ
เกิดความไมแนใจ ไมมั่นใจในสิ่งใด ๆ ก็ตามที่ประสบอยูบุคคลทั่วไปนั้น ยอมมีความกลัวเปนธรรมดา
เพราะยังเปนผูที่มีตัณหาและอวิชชาอยู นั้นเอง เมื่อยังไมสามารถ ขจัดตัณหาและอวิชชาออกไปใจ
จิตใจได ความกลัวก็ยังคงมีอิธิพลตอจิตใจอยูเรื่อยไป

๑

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพครั้งที่ ๑๖, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หนา ๑๑๕.
๒
เวสารั ช ชญาณ ๔ ประการ คื อ (๑) สั ม มาสั ม พุ ท ธปฏิ ญ ญา (๒) ขี ณ าสวปฏิ ญ ญา (๓)
อันตรายิกธรรมวาทะ (๔) นิยยานิกธรรมเทศนา. (ม.มู. (บาลี) ๑๒/๑๕๐/๑๑๐-๑๑๑., ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๕๐/
๑๔๘)
๓
ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๙๗/๘๖., ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๙๗/๑๕๘.
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นอกจากนี้ ค วามกลั ว ถื อ ว าเปนอุ ป สรรคและเป นศั ต รู ที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย างยิ่ ง ของ
มนุษยชาติมีนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียง และมีคนอีกเปนจํานวนมากที่มีพยายามคิดหาวิธีขจัด ความกลัว
เพื่อสรางความสุขอยางสมบูรณในการดําเนินชีวิตอยางเปนปกติสุข และมีนักจิตวิทยาอีกจํานวนมาก
ที่มีความเชื่ออยางฝงใจวา ความกลัวเป็นธรรมชาติของมนุษย หรือความกลัวเปนสัญชาตญาณของ
มนุษย เปนสิ่งที่ติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด หรือมนุษยทุกคนมีความกลัวติดตัวมาตั้งแตเกิด ไมมีมนุษย
คนใดที่จะมีชีวิตอยู ไดโดยปราศจากความกลัว แตความคิดนี้ก็มีผูคนอีกจํานวนหนึ่งซึ่งสวนใหญจะ
เปนนักปราชญนักบุญ นักบวช หรือ นักจิตวิทยาที่ไดศึกษาจิตใจตนเองอยางลึกซึ้งแล้วมีความเชื่อวา
จิตเดิมแท้ หรือจิตใจแรกเริ่มของเด็กทุกคนนั้นบริสุทธิ์๔
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหนิยามความหมายของคําวา กลัววาความรูสึกที่
ไมอยากประสบสิ่งที่ไมดีแกตัวเชน กลัวบาป กลัวถูกติเตียน รู สึกหวาดเพราะคาดวาจะประสบภัยเช
น กลัวเสือกลัวไฟไหม้๕ๆ เดโช สวนานนทไดให ความหมายของความกลัวไววา ความกลัว คือ อา
รมณความรูสึกตื่นตกใจเมื่อต้องเผชิญกับอันตราย หรือความเจ็บปวดอันตรายหรือความเจ็บปวด นั้น
จะมีจริงหรือคาดคะเนขึ้นมาก็ได ความกลัวทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทางอินทรีย มากมาย เชน ตอม
เหงื่อทํางานมากขึ้น กล้ามเนื้อเกร็ง เปนตน ความกลัวมีทั้งคุณและโทษ และความกลัวในสิ่งที่ควร
กลัวนั้นเชื่อวาเปนพฤติกรรมปกติ๖
ศ.นพ. จําลอง ดิษยวณิช ไดให ความหมายความกลัววา ความกลัว คือ การตอบสนอง
ทางอารมณตอเหตุ การณที่คุกคาม หรืออันตรายจากภายนอก ซึ่งรู วาเปนอะไร เชน การเดินทาง
ไปในที่ ๆ มีโจรผูรายชุกชุม ทหารที่กําลังทําการรบอยางดุเดือดในแนวหนายอมมีความกลัวเกิดขึ้นเป
นธรรมดา๗
วีราไพเฟอร ไดใหความหมายของความกลัวไวอยางนาสนใจวา ความกลัวเป็นสภาวะที่
เกิดขึ้นในใจของเราแล้ วจะกลายเปนรอยประทับของอารมณ กลาวคือถ้าเราเปรียบความทรงจํา
เหมือนกับเปนก้อนที่เปลี่ยนรูปไปมาได้ประสบ การณอันทําใหเกิดความกลัวจะเหมือนกับการเกิด
เปนรองขึ้นในกอนแหงความทรงจํานั้น ๆ ความกลัว นอกจากจะเกิดขึ้ นตามลักษณะของการ
จินตนาการดังกลาวแลว ยังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรางกายอยางแท้จริงไดทั้งภายในและ

๔

๓๑.

๕

เกียรติวรรณ อมาตยกุล, พลังชีวิต, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ, มปท), หนา

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :
บริษัทนานมีบุคสจํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๗๘.
๖
เดโช สวนานนท, ปทานุกรมจิตวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๒๐), หน
า ๙๑.
๗
ศ.นพ. จําลองดิษยวณิช,จิตวิทยาของความดับทุกข, หนา ๔.
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗

ภายนอกเชน รางกายมีการเกร็งตัว ใบหนาขาวซีด เปนตน สวนภายในก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีเกิดขึ้นหลายอยางที่อาจสงผลทําใหเกิดการเจ็บปวยทางกายได๘
สุชา จันทรเอม สรุปเรื่องอารมณของมนุษยวา อารมณหมายถึงสภาวะความ หวั่นไหว
ของรางกาย เป็นความรูสึกที่รุนแรง ทําใหจิตปนปวน และแสดงพฤติกรรมออกมาไมเปนไปตามปกติ
พฤติกรรมที่แสดงออกมักรุนแรง กวาธรรมดา และมักควบคูไปกับความเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ๙
โดยสรุปแลว ความกลัว หมายถึง ความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อมีภัยคุกคามมาถึงตน หรือมีแนว
โนมที่จะทําใหตนต้องเกิดการสูญเสีย หรือเจ็บปวดความรู สึกกลัวนี้อาจเกิดขึ้นได เมื่อมีความไม
มั่นใจในบุคคล สถานการณหรือเหตุการณตาง ๆ ความกลัวเกิดขึ้นไดกับทุกคน โดยไมจํากัดเพศและ
วัย ไมจํากัดวาเปนมนุษยหรือสัตวไมมีขอยกเวน บางคนอาจกลัวในสิ่งที่ คนอื่นกลัวแตบางคนอาจ
กลัวในสิ่งที่ผูอื่นไมกลัวและบางคนอาจไมกลัวใน สิ่งที่ผูอื่นกลัว ซึ่งก็ขึ้นอยูกับพื้นฐานทางจิตใจและ
ประสบการณของแตละคน

๓. ความสําคัญของความกลัว

ความกลัวที่เกิดขึ้นใจจิตใจของเรานั้น ลวนนํามาซึ่งความทุกขเปนอารมณที่ไมนาใฝหา
เพราะเหตุนี้จึงทําใหเรามองไมเห็นถึงความสําคัญของความกลัว และความกลัวทําใหเกิดปรากฏกา
รณตาง ๆ มากมายดังนี้
๑) ความกลัวทําใหเกิดศาสนา นักปราชญตั้งแตสมัยโบราณมาจนกระทั่ง ปจจุบันตางก็
เห็นและยอมรับความจริงเกี่ยวกับความกลัววาความกลัวเปนอารมณที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการก
อใหเกิดศาสนา๑๐ เพราะวาสิ่งมีชีวิตไมวามนุษยหรือสัตวยอมมีธรรมชาติ ที่เหมือนกันอยางหนึ่งคือ
ความหวาดกลัว สัตวทุกประเภทยอมสะดุ งกลัวโทษทัณฑยอมกลัวตอความตาย๑๑ ดังนั้น พื้นฐาน
ความกลัวจึงทําใหเกิดศาสนาขึ้น เพราะมนุษยไมมีที่พึ่งทางจิตใจที่ดีเท่าศาสนาศาสนา สรางขวัญ
กําลังใจศาสนาใหความอบอุนใจ
๒) ความกลัวทําให เกิดประเพณีวัฒนธรรม ในสมัยดึกดําบรรพมนุษยไมมีความรูความคิด
แตกฉานพอ เชน ในสมัยนี้มนุษยเกิดมาตามธรรมชาติก็ตกเปนเหยื่อของธรรมชาติ เชน เกิดมาก
ตายมากเพราะโรคภัยไขเจ็บที่มีในธรรมชาติมนุษยตกอยูใตอิทธิพลของความกลัวในปรากฏการณ
ของธรรมชาติ ฉะนั้ นในสมัยกอนมนุ ษยเต็ มไปดวยพิธีกรรมในชวงชีวิตมากมาย เชน พิธีกรรม
๘

ศ.นพ. วันชั ย วัฒนศัพท, ความขัดแยง : หลักการและเครื่องมือแกปญหา, พิมพครั้งที่ ๓,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพศิริภัณฑออฟเซ็ท, ๒๕๕๐), หนา ๓๒๗.
๙
สุชาจันทรเอม, จิตวิทยาทั่วไป, พิมพครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช,
๒๕๓๖), หนา ๑๑๒.
๑๐

แสงจันทรงาม, ศาสนศาตร (The Science of Religion), พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๔), หนา ๒๐๑.
๑๑
ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๓๐/๔๐., ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๓๐/๗๒.
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เกี่ย วกั บ การเกิ ด การทํ าอาชี พการงาน พิ ธีก รรมเกี่ ย วกั บ สั งคมชุ มชน การเจ็ บ ไขไดปวย หรื อ
แม้กระทัง่ การตาย เปนตน การสรางพิธีกรรมเปนวัฒนธรรมที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อปรับความกลัวในใจ
มนุษยใหเผชิญกับความนาสะพรึงกลัวในธรรมชาติอันได แกความเปลี่ยนแปลงการแปรสภาพ และ
การสูญหายตายจากของมนุษย์๑๒
๓) ความกลัวทําให เกิดวิกฤตในสังคม ในสังคมปจจุบันดูเหมือนความกลัว จะกลายเป
นโรคระบาดของสั งคมไปแลวเพราะบุ คคลในสั ง คมมีความไมมั่น คงทั้ งทางสวัส ดิภ าพในสั งคม
เศรษฐกิจและการเมือง สถานการณเศรษฐกิจบ้านเมืองตกต่ํา ภาวะน้ํามันแพง สินค้าบางอยางขาด
แคลน ประชาชนในสังคมเกิดความกลัวจะไมมีใชจึงเกิดภาวะเก็บกักตุน อยางเชน ภาวะเก็บกักตุน
น้ําตาลกักตุนข้าวสารและในปจจุบันกําลังอยูในชวงภาวะน้ํามันพืชขาดแคลน ประชาชน ตางก็เก็บ
กักตุนไวเพื่อใชสอยเองลักษณะนี้ เมื่อขยายวงกว้างขึ้นทําใหเปนภาวะวิกฤตของสังคมประเทศชาติ
ได
๔) ความกลัวทําใหเกิดความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง เมื่อความกลัวเกิด ขึ้นกับบุคคล
แลวผูมีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่เข้มแข็งก็จะมีกําลังใจสามารถฝาฟนอุปสรรคไปได แตหากบุคคล
บางคนที่ขาดที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแลวการที่จะเกิดภาวะลุ มหลงอาจเกิดขึ้นได และนั่นเปนสา
เหตุทําใหผูคนหลงเชื่อไปตามกระแสความนิยมในสมัยนั้น ๆ เชน นางกวัก ตะกรุดพระเครื่อง จตุ
คามรามเทพ ฯลฯ การที่หลงนับถือผีสางเทวดา หลงเอาวัตถุมา เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจโดยขาดการ
พิจารณาไตรตรอง แทนที่จะยึดถือในหลักความจริงอยางเปนเหตุ เปนผลเปนเหตุมาจากความกลัว
ทั้งสิ้น
๕) ความกลัวทําใหเกิดโรคความกลัวไมเพียงแตจะทําลายขวัญ บั่นทอนกําลังใจ ทําให
จิตใจหวาดหวั่น หวั่นไหว ไมเปนสุขเทานั้น ยังสามารถทําใหรางกายออนแอทําใหเกิดโรค นิตยสาร
ชีวจิตรายงานวาจากการศึกษาพบวา เมื่อมีความกลัวสะสมสามารถทําใหเกิดโรคกระเพาะอาหาร
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หืดหอบ เปนตน
ความสําคัญของความกลัวที่กลาวมาข้างต้นเปนเพียงแงมุมหนี่งเทานั้น เพราะ บุคคลมี
ความกลัวตอสิ่งตาง ๆ จึงทําใหเกิดปรากฏการณตาง ๆ ขึ้นเพื่อปองกันไมใหความกลัวเกิดขึ้นกับ
ตนเอง รวมทัง้ แนวทางการแกไข ทั้งในแบบที่ เปนเหตุเปนผล และในแงมุมของความลุมหลวงงม
งายความเชื่อและศรัทธา

๑๒

นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ , มานุษยวิทยา สังคม และวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๐), หนา ๕๐-๕๑.

168

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗

๔. ปัจจัยที่กอใหเกิดความกลัว

ความกลัวเกิดจากปจจัยหลายประการ ทั้งนี้ขึ้นอยู กับประสบการณสถานการณ ในขณะ
นั้น ๆ และเหตุการณที่เกิดขึ้นกับบุคคล เพราะฉะนั้นความกลัวของแตละบุคคลจึงแตกตางกันออก
ไป ปจจัยที่กอใหเกิดความกลัวก็จะไมเหมือนกัน
พิทยา (นามแฝง) ได กลาวถึงปจจัยที่ทําใหเกิดความกลัววา “ความกลัวมีป จจัยทําให
เกิดขึ้น ๓ ประการคือ (๑) โดยการยั่วยุ (๒) โดยการจินตนาการ (๓) โดยนิสัยที่ไดรับการ เคยชินจาก
จิตใตสํานึก”๑๓
ขอสังเกตดังกลาวสอดคลองกับหลักจิตวิทยาเบื้ องต้นที่ระบุว า สํ าหรับบางคนในการ
กลัวตอสิ่งตาง ๆ เกิดจากการวางเงื่อนไข เชน กลัวสุนัขหอนเพราะเคยไดฟงหรือเรียนรู มาวาสุนัข
หอนเมือ่ เห็นผีปศาจ สําหรับบางคนเกิดขึ้นหลังจากที่ไดรับประสบการณที่นากลัว และเกิดอันตราย
จากสิ่งนั้นมาแล้วอยางแทบเอาชีวิตไมรอดในอดีต เชนเคยตกจากที่สูงเลยทําใหกลัวที่สูง บางคนกลัว
สิ่งตาง ๆ โดยการเลียนแบบ หรือกลัวโดยการเรียนรูจากบุคคลอื่น เชน ลูกเลียนเอาแบบอยางความ
กลัวอยางพอแม่๑๔
นอกจากนี้ไชย ณ พลได กลาวไวในหนังสือการบริหารจิตใจถึงสาเหตุของความกลัวไววา
บุคคลมักเกิดความกลัวดวยเหตุผลดังตอไปนี้คือ
๑. ไมรูจริง เปนสัญชาตญาณประเภทหนึ่งของมนุษยที่จะกลัวในสิ่งที่ตนไมรู เชน ในยาม
ค่ําคืน หากเดินไปในที่มืดก็ จะเกิดอาการกลัว เพราะไมรู ว าในที่มืดนั้ นมีอะไรบาง เปนทํานอง
เดียวกันกับคนทีก่ ลัวผี
๒. ไมจริงใจ ในความสัมพันธระหวางบุคคลคนที่กลัวผู อื่นคือผู ที่ไมจริงใจตอคนอื่น คน
ประเภทนี้มักจะแสดงกิริยาออกมากลบเกล ื่อนความไมจริงใจของตน เชน การยก ยอเอาอกเอาใจ
พิเศษ หรือหลอกลอด้วยถ้อยคํา
๓. ติดยึดการติดยึดในสิ่งใดสิ่ งหนึ่ง ทําใหบุคคลมีความกลัว หวาดระแวงกังวลวาสิ่งนั้น
จะเสื่อมเสีย หรือสูญหายไป เชน คนที่ติดยึดกับคนรัก ก็มักจะกลัววาคนรักจะไม เขาใจบางกลวคน
รักจะจากไปบางตาง ๆ นานา
๔. ไดกระทําความผิดไว เมื่อบุคคลไดกระทําความผิดไวก็กลัวผลที่จะตามมาเกิด ความ
หวาดระแวงตลอดเวลา เปนการทําลายความกล้ าหาญอยางยิ่ง๑๕ เมื่อใดมีความโลภ ความโกรธ
ความหลงความอิจฉาริษยา ความหึงหวง ความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณความคับแค้นใจเปนตน
๑๓

พิทยา (นามแฝง), ความกลัว ศัตรูตัวฉกาจของความมั่นใจ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
พลอย, ๒๕๔๐), หนา ๑๑.
๑๔
เดโช เสวนานนท, จิตวิทยาทั่วไป, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๑๙), หนา ๙๘.
๑๕
ไชย ณ พล, วิธีการบริหารใจ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยหนังสือคุณคาธรรมาธิปไตย, ๒๕๔๐),
หนา ๕๙.
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เหลานี้ทางพระพุทธศาสนาจัดเปนโรคทางใจ ๑๖ โรคทางระบบประสาท หรือที่ในทางการแพทย
แผนปจจุบัน เรียกวา โรคจิตประสาท นั้นจัดเปนโรคทางกาย๑๗ ความวิตกกังวลนี้ทําใหตองคอยดู
รอบ ๆ ตัวอยู บ อย ๆ ไมวาจะเปนเวลากลางวันหรือกลางคืน ความกลัวแบบนี้เปนปญหาและมี
ผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของฉันมาก ๑๘ ความกลัวที่เกิดขึ้นกับมนุษยยอมมีป จจัยที่ทําใหเกิด
ความกลัวแตกตางกัน แตเมื่อกลาวโดยสรุปแลวเกิดจากปจจัย ๒ ประการคือ
๑. ปจจัยภายนอก
ปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยที่ทําใหเกิดความกลัว ที่ปรากฏมาจากภายนอกตัว เรา
แล้วสงผลกระทบกับตัวเราโดยตรงทั้งด้านดีและด้านเสียคือ
(๑) ผลจากการกระทําที่เคยทําไว กลัวผลจากการกระทําที่ตนไดทําไวกลัวไดรับโทษใน
ความผิดที่ตนกอขึ้น หรือกลัวไดรับผลเสียหายจากการกระทําของตนเอง
(๒) การสูญเสียสิ่งที่รัก ได แกการสูญเสียคนรักของรักทรัพยสิน หน้าทีก่ ารงาน
(๓) การเปลี่ ย นแปลงในชี วิ ต ซึ่ ง เราจะพบว าในแต ละช วงขี วิ ต ของเราจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงใหมๆ เสมอความกลัวสภาวะเหตุการณแตละครั้งก็จะเปลี่ยนไป เชน การเขาโรงเรียน
ครัง้ แรกการย้ายโรงเรียน การสอบเขาเรียน การเข้าทํางานครั้งแรก การย้ายที่อยูใหม บางครั้งมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางกะทันหันโดยไมไดคาดหมาย หรือเตรียมตัวไวกอน
(๔) ภัยอันตรายตาง ๆ จากสภาพแวดลอมที่คุกคามชีวิตและทรัพยสิน ภาวะที่ทําใหเกิด
ความกดดันบีบคัน้ จิตใจอยางรุนแรง ไมวาจะเปนภัยที่มนุษยสรางขึ้น หรือภัยธรรมชาติเชน การอยู
ในถิ่นที่ไมปลอดภัยมีโจรผู ร ายชุกชุม ถูกขมขู ทําร้ายรางกายอยู ในสนามรถ บานกําลังถูกไฟไหม
เปนตน
๒. ปจจัยภายใน
ปจจัยภายใน หมายถึงความกลัวที่ เกิดจากสาเหตุหรือปจจัยตาง ๆ ที่มาจากตัวเราเป
นหลัก หรือเกิดขึ้นมาจากจิตใจความรูสึกนึกคิด แล้วสงผลทําใหเกิดความกลัว แสดงพฤติกรรมที่บ
งบอกวาผูนั้นกําลังตกอยูในภาวะของความกลัวคือ
(๑) สาเหตุทางรางกาย เนื่องจากรางกายและจิตใจไมสามารถแยกออกจากกันได เมื่อส
วนใดชํารุดหรือเจ็ บปวยจะทําใหอีกสวนชํารุดหรือเจ็บปวยไปดวยการที่สภาพรางกายไมแข็งแรง มี
โรคประจําตัว เปนผลใหเกิดความกลัวความวิตกกังวลได
(๒) สาเหตุทางจิตใจ ยึดติดยึดมั่น จึงกลัวการสูญเสียขาดความเชื่ อมั่นในตนเอง มีความรู
สึกวาตนเองไม เกงพอไมดีพอไมกล้าตัดสินใจ มีความวิตกกังวลอยู ตลอดเวลา การได้ประสบกับ
๑๖
๑๗

1997), p. 27.

๑๘

สนิท ศรีสําแดง, พุทธปรัชญา, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพนิลนาราการพิมพ, ๒๕๓๕), หนา ๓๕-๓๖.
Kennerley, Helen. Overcoming Anxiety, (London : Robinson Publishing LTD.,

Mansell, Warren. Coping With Fears and Phobias, (England : Oneworld
Publications, 2007), P.11.
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เหตุการณ์ที่เกี่ยวขัองกับความตายบ่อยครั้งในการทํางาน ทําให้เกิดการรับรู้ชีวิตและความตาย เกิด
การเปรี ย บเทีย บชีวิตและความตาย และเข้าใจถึงชีวิตและความตายของมนุษย์ที่เป็นอยู่ใ น
ชีวิตประจําวัน๑๙
สรุปได้ว่า แม้จะผานยุคสมัยที่คนทั้งหลายตกอยูภายใตอํานาจของสิ่งเร้นลับ แตความเชื่อ
เหลานั้นก็ยังไมสูญหายไปจากวิถีชีวิตของมนุษยจึงพยายามหาคําตอบที่อยู เบื้องหลัง ปรากฏการณ
ทั้งหลายเหลานั้น ทําใหทราบวานั่นเป็นปรากฏการณของธรรมชาติเปนไปตามเหตุปจจัยที่ทําใหเกิด
สิ่งนั้น ๆ เชน ฟ้าร้อง ฟาผาแผนดินถลม น้ําทวมเปนตน เพราะเราไมมีที่พึ่งจึงเกิดความกลัวขึ้นไดง
าย เมื่อมองถึงปจจัยของความกลัวมีอยู ๒ ประเภท คือ (๑) ปจจัยภายนอก (๒) ปัจจัยภายในความ
กลัวที่เกิดจากการสูญเสียคนรัก หรือสิ่งของอันเปนที่รักที่ชอบใจ ทําใหรู สึกหว้าเหวขาดที่พึ่งเกิด
ความรู สึกท้อแทขึ้นมาทันทีไมกล้าตัดสินใจ ไมกลาทําอะไร เพราะรู สึกกลัวไปหมดทุกอยางความ
กลัวประเภทนี้มีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอก สวนความกลัวที่เริ่มกอตัวมาจากภายในคือจิตใจแล้วค
อย ๆ สงผลกระทบตอสุขภาพรางกาย เชน คนที่มีประสบการณกับสิ่งที่ไมดีในอดีตกลายเป
นภาพฝงใจอยู ตลอดเวลา ทําใหเกิดความกลัวความหวาดระแวงอยู เปนประจําความกลัวชนิดนี้มี
สาเหตุมาจากปจจัยภายใน

๕. หลักพุทธธรรมสําหรับจัดการความกลัว

พระพุทธเจ้าไดทรงแสดงหลักธรรมที่เกี่ยวกับการจัดการกับความกลัวไวมากมาย หลาย
ที่ดวยกันตามลําดับเรื่องเหตุการณที่เกิดขึ้นในที่นั้นๆ เพื่อใหพุทธบริษัทไดถือเปนแบบในการนํามา
ประยุกตใชเพื่อจัดการกับความกลัวที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม และจักเปนประโยชนตอการดําเนิน
ชีวิต เพื่อใหไดบรรลุคุณธรรมชั้นสูงขึ้นไป ผูศึกษาจะไดประยุกตใชหลักธรรมที่มีความเหมาะสมใน
การจัดการกับความกลัว เพื่อเปนแนวทางในการนําไปใชใหเกิดประโยชนตรงตามแนวคิดที่พระพุทธ
องคไดทรงแสดงไว
๑. หลักอริยสัจ ๔
อริ ยสั จ แปลวา ความจริ งอันประเสริฐ หรือความจริงของพระอริยบุคคล ผู ใดรู เห็ น
อริ ย สั จ ด้ ว ยญาณ ผู นั้ น ก็ จ ะกลายเปนพระอริ ย บุ ค คล อาจกล าวไดวาอริ ย สั จ เปนหั ว ใจของ
พระพุทธศาสนา คําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด ยอมประมวลลงไปในอริยสัจ ๔ พระพุทธเจ้าได
ตรัสรูเปนพระพุทธเจาก็เพราะได ตรัสรูอริยสัจ ๔ แม้พระสาวกทั้งปวงที่ไดบรรลุถึงจุดมุงหมายสูงสุด
ในพระพุทธศาสนาก็เพราะรู แจ้งในอริยสัจ ๔ ดวยญาณ๒๐ ดังนั้น อริยสัจ ๔ จึงเปนหลักธรรมที่มี
๑๙

โระนี ชัยพันธ์ “การรับรู้ชีวิตและความตายของบุคลากรองค์กรสาธารณประโยชน์ : กรณีศึกษา
บุคลากรในมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๒๔๓.
๒๐
แสง จันทรงาม, พุทธศาสนวิทยา, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสรางสรรคบุคส
จํากัด, ๒๕๔๔), หนา ๑๕๓.
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ความสําคัญในทางพระพุทธศาสนาแมบุคคลผู เกิดความกลัวก็ สามารถนําหลักของอริยสัจ ๔ มา
ประยุกตใชเพื่อจัดการกับความกลัว ทําใหเข้าถึงความจริงได และเข้าไปจัดการกับต้นเหตุของความ
กลัวที่เกิดขึ้นไดอยางถูกต้องอริยสัจมี ๔ ประการ๒๑ คือ
(๑) ทุกขคือปญหาตาง ๆ ของมนุษยในที่นี้ใหมองเรื่องความกลัวที่เกิดขึ้นเปนทุกขเป
นเรื่องบีบคั้นชีวิตจิตใจ มีอยูทั่วไปแกสัตวและมนุษยทุกคนเกิดขึ้นแกใครเมื่อใดก็เปนจุดสนใจเปนข
องเดนชัดแกผูนั้นเมื่อนั้น แตวาที่จริงมองกว้าง ๆ ชีวิตมีป ญหาและเปนปญหากันอยู เรื่อย ๆ เปนธ
รรมดา พระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจ ๔ โดยตั้งต้นที่ทุกขก็ เปนการสอนที่เริ่มจากปญหา เริ่มจากสิ่งที่
เห็นงายเข้าใจงาย เริ่มจากเรื่องที่นาสนใจ และโดยเฉพาะเปนการสอนที่เกี่ยวข้องกับคน เมื่อพูดกับ
ใครก็เปนเรื่องเกี่ยวข้องกับคนนั้น เมือ่ พูดเปนกลาง ๆ ก็เกี่ยวข้องกับทุกคน
พระพุทธเจาทรงสอนเรื่ องทุกขมิใชเพื่อใหเป็นทุกขแตเพื่อเปนจุดเริ่มต้นที่จะดับทุกข
เพราะทรงรูวาทุกขหรือ ปญหานั้นเปนสิ่งที่แกไขไดมิใชเปนของเที่ยงแท้แนนอนจะต้องอยูตลอดไป
ชีวิตนี้ที่ยังคับข้องก็เพราะมีทุกขมี ปญหาคอยรบกวนอยู ถาดับทุกขแกปญหาแลว หรือไดสราง
ความสามารถในการดับทุกขแกปญหาไวพร้อมแลว ชีวิต ก็จะปลอดโปรง โลงเบา พบสุขแท้จริง
แตการดับทุกขหรือแกปญหานั้น มิใชทําไดดวยการหลบเลี่ยงปญหาหรือปดตา ไมมองทุกขตรงข้าม
ต้องใชวิธีรับรูสูหน้าเผชิญดูการรับรูมิใชหมายความวาจะเข้าไปแบก ทุกขไว หรือจะให้ตนเปนทุกข
แตเพื่อรูเทาทัน จะไดแก้ไขกําจัดมันไดการรูเทาทันนี้คือการทําหน้าที่ตอทุกขใหถูกตองไดแกปริญญา
คือการกําหนดรูดังนั้น จึงควรยอมรับความจริง เกีย่ วกับทุกขตามที่มันเปนอยูแล้วมองดูรูจักชีวิตและ
โลกตามที่มันเปนจริง
(๒) สมุทัย คือเหตุแหงทุกขหรือสาเหตุของปญหาการดับทุกขนั้นทําไดดวย การกําจัด
สาเหตุของทุกขเมื่อกําหนดไดแล้ววาทุกขหรือปญหาของตนคืออะไร เปนอยางไร อยูที่ไหน ก็สืบสาว
หาสาเหตุตอไป เพื่อจะไดทํากิจแหง ปหานะคือละและกําจัดเสียแตถึง อยางไรแม้ เมื่อคนหาสาเหตุ
คนก็มักหลีกหนีความจริงชอบมองออกไปขางนอก หรือมองให ไกลตัวจากที่เปนอยูในปจจุบัน จึงมัก
มองหาตัวการข้างนอกที่จะซัดทอดโทษให หรือถาเกี่ยวกับตนเองก็ให เปนเรื่องที่หางไกลออกไป
จนรู สึกวาพ้นจากความรับผิดชอบของตน สิ่งที่ มักถูกซัดทอดใหเปนสาเหตุนั้นปรากฏออกมาเป
นหลาย ๆ เรื่อง เชน เรื่องกรรมเกา พระเปนเจา หรือโชควาสนา เปนตน ซึ่งเปนการขัดตอกฎแหงเห
ตุปจจัย
แตถามองใหลึกลงไปถึงสาเหตุแหงความทุกขก็ไดแกตัณหาความทะยานอยาก ที่ทําให
วางใจปฏิบัติตน แสดงออกสัมพันธและกระทําตอชีวิตและโลกอยางไมถูกต้องอยาง ไมเปนไปดวย
ความรู ตามเปนจริง แตเปนไปดวยความยินดียินร้ าย ตลอดจนกิเลสปกปองตัวตนทั้งหลาย เชน
ความกลัวความริษยาความหวาดระแวง เปนตน ที่สืบเนื่องมาจากตัณหา คือที่มาแหงปญหาความ
ทุกขของมนุษยตัณหามี ๓ อยาง คือ (๑) กามตัณหา ความทะเยอทะยานอยากในกาม อยากได
อยากเปนอยากเสพเสวยอารมณที่นาปรารถนา (๒) ภวตัณหาความทะเยอทะยานอยากในภพ ไดแก
๒๑

วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๕/๑๔-๑๕., วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒.
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อยากเปนอยากคงอยูอยางนั้นตลอดไป อยากมีชีวิตนิรันดร (๓) วิภวตัณหาความทะเยอทะยานอยาก
สิ้นภพ ไดแก ปรารถนาภาวะสิ้นสูญ ไมอยากมีอยากเปนอีกตอไป และลึกลงไปกวานั้น พระพุทธ
องคแสดงกระบวนการแหงปฏิจจสมุปบาทอันมีอวิชชาเปนมูลของตัณหาวาเปนที่ไหลมาแหงปญหา
คือความทุกข
(๓) นิโรธ คือความดับทุกขหรือภาวะหมดปญหา เมื่อไดกลาวถึงทุกขหรือ ปญหาพร้อม
ทั้งสาเหตุอัน เปนเรื่องร้ายไมนาพึงพอใจแลว พระพุทธองคก็ทรงชโลมดวงใจของเวไนยชนใหเกิด
ความเบาใจ และใหมีความหวังขึ้นมาดวยการตรัสอริยสัจข้อที่ ๓ คือ นิโรธเปนการแสดงให้เห็นวา
ทุกขที่บีบคัน้ นั้นดับไดปญหาที่กดดันนัน้ แก้ไขได ทางออกที่นาพึงพอใจมีอยู เพราะสาเหตุแหงปญหา
หรือความทุกขนั้น เปนสิ่งที่กําจัดหรือทําใหหมดสิ้นไปได ทุกข หรือปญหาตั้งอยูไดดวยอาศัยเหตุ
เมือ่ กําจัดเหตุแล้ว ทุกขที่เปนผลก็พลอยดับสิ้นไปดวย เมื่อทุกขดับไปปญหาหมดไป ก็มีภาวะหมดป
ญหา หรือภาวะไรทุกขปรากฏขึ้นมา อยางเปนไปเอง นิโรธอริยสัจจึงตามมาเปนลําดับที่ ๓ ทั้งโดย
ความเปนตามธรรมดาของกระบวนธรรม และทั้ งโดยความเหมาะสมแหงกลวิธีการสอนที่ชวนสนใจ
ชวยใหเขาใจและ ไดผลดี
(๔) มรรคคือทางดับทุกขหรือวิธีปฏิบัติเพื่อกําจัดสาเหตุแหงปญหา เมื่อรู ทั้งปญหา ทั้ง
สาเหตุแหงปญหา ทั้งจุดหมายที่เปนภาวะหมดสิ้นปญหาก็พร้อมแล้วที่จะต้องลงมือปฏิบัติโดยเฉพาะ
แงสัมพันธใกลชิดโดยตรงคือเมื่อรูจุดหมายที่จะต้องไปใหถึงวาเปนไปได และคืออะไรแลวการปฏิบัติ
เพื่อบรรลุจุดหมายนั้น จึงจะพลอยเปนไปไดดวยถาไมรูวาจุดหมายคืออะไร จะไปไหน ก็ไมรู วาจะ
ปฏิบัติหรือเดินทางได อยางไร ดังนั้น วาโดยความสัมพันธระหวางข้อธรรมด้วยกัน มรรคยอมสมควร
จัดเข้าเปนลําดับสุดท้ายในอริยสัจทั้ง ๔ ประการ๒๒
อริ ย สั จ ๔ มี ก ารจั ด ลํ า ดั บ ไวเปนอยางดี ต ามหลั ก ของเหตุ ผ ลและตามที่ ค วรจะเปน
พระพุทธเจ้าทรงยกเอาทุกขขึ้นมาไวเป็นอันดับหนึ่ง เพราะทุกขเปนสวนผลเปนปรากฏการณที่มีอยู
ในชีวิตทุกคนที่มีความสนใจยอมสามารถจะรูเห็นไดตลอดเวลา เมื่อทรงยกเอาผลคือ ทุกขขึ้นเปนอัน
ดับหนึ่งแลวก็สาวไปยังเหตุของความทุกขคือสมุทัยหรือตัณหาครั้นพระองค ตรัสถึงทุกขและเหตุแห
งทุกขแลวก็ทรงยกเอานิโรธคือความดับทุกขขึ้นแสดงเปนอันดับสาม เพื่อใหมั่นใจแกพุทธบริษัทวา
ทุกขพร้ อมทั้งเหตุเปนสิ่ งที่ดับ ไดจริ ง สุ ดทายทรงแสดงเหตุแหงความดับ ทุกขคือมรรคไวอยาง
เหมาะสม ผูใดปฏิบัติตามผูนั้นยอมจะสามารถดับทุกขไดจริง
คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด สามารถจะรวมลงในอริยสัจ ๔ นี้ได และ อาจจะใช
อริยสัจ ๔ เปนเครื่องตัดสินไดวา ธรรมใดเปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ าหรือไมธรรมใดที่เปนไป
เพื่อการเห็นทุกขเพื่อการละตัณหา เพื่อทํานิโรธใหแจงและเพื่อยังมรรคใหเกิดมีธรรมนั้นแม้จะไมมี
ระบุไวชัดเจนวาเปนคําสอนของพระพุทธองคก็อาจถือไดวาเข้ากันไดกับหลักคําสอนของพระพุทธ
องค อริยสัจ ๔ มีความสําคัญมากจะเห็ นได จากการที่พระพุทธองคทรงใชเทศนาเสมอ ๆ คือ
๒๒

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๒, หนา ๙๑๐.
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หลังจากฟอกจิตของสาวก หรือผูฟงใหสะอาดพอสมควร ดวยอนุปุพพิกถาแลวก็จะทรงใชอริยสัจเป
นน้ําสุดท้าย ซึ่งปรากฏว่าได ผลทุกครั้ง๒๓ นอกจากนั้น อริยสัจ ๔ ยังเปนพระธรรมเทศนาที่พระพุทธ
เจาทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง ที่เรียกว่าสามุกกังสิกธรรมเทศนา หมายถึง พระธรรมเทศนาที่
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงตรัสรู ดวยพระองคเอง ทรงเห็นด้วยสยัมภูญาณ ไมทั่วไปแกผูอื่น คือมิได
รับคําแนะนําจากผูอื่น ทรงตรัสรูลําพังพระองคเองกอนใครในโลก๒๔
การประยุกตหลักอริยสัจ ๔ เพื่อใชในการจัดการความกลัวนั้น เปนการนําเราเขาไปสู
ความจริงแท้ของชีวิต และสรรพสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏอยู ในโลก เพราะอริยสัจ ๔ เปนเรื่องของเหตุ
และผล อริยสัจสวนเหตุคือสมุทัยและมรรคอริยสัจสวนผลคือทุกขและนิโรธ การทําความเข้าใจชีวิต
ก็ตองมองใหเห็นเหตุและผล แม้กระทัง่ สังขารทั้งหลาย หรือธรรม ทั้งหลายก็ยอมมีเหตุและผลอยูใน
ตัวทุกขก็เปนเหมือนความกลัว สมุทัยเหมือนเหตุแหงความกลัว นิโรธเหมือนธรรมอันปราศจาก
ความกลัว หรือสภาวะที่ไมมีความกลัว มรรคเหมือน อุบายเครื่องพ้นจากความกลัว
ทุกขคืออุปสรรคปญหา ปญหาที่เกิดจากความกลัวความขลาดความหวาดวิตก ตื่น ตกใจ
เมื่อต้องเผชิญกับอันตราย หรือความเจ็ บปวดความสะดุงแหงจิต อาการขนพองสยอง เกลา รวมทั้ง
ความกลัวบางสิ่งบางอยางที่สงผลตอสภาพจิตใจ แตก็ยังทําสิ่งนั้นอยูดวยความระมัดระวัง เชน เคย
ขับรถแล้วประสบอุบัติเหตุทําใหเกิดความรูสึกกลัว ทําให ระมัดระวังมากขึ้น แตก็ยังขับรถตอไปได
แตถารูสึกกลัวแล้วไมกล้าขับรถอีกเลย หรือพยามหลีกเลี่ยงไมขับรถอีก ตอไป เหล่านี้คือสภาพของ
ความกลัวที่ทําใหเกิดทุกข
สมุทัยคือสาเหตุที่ทําให เกิดความกลัวความกลัวเปนเรื่องปกติของมนุษยแตละคนยอมมี
ความกลัวที่แตกต่างกันออกไป มากบ้าง น้อยบ้าง ขึ้นอยูกับเหตุปจจัยของแตละคน ความไมรูอวิชชา
คือสาเหตุของความกลัวความกลัวทําให คนเราเกิดขึ้นมา หรือคนเราเกิดมาเพราะความไมรูเพราะ
อวิชชาเปนปจจัยสังขารจึงมี๒๕ ความกลัวทําใหคนเราเวียนวายตาย เกิดอยูในสังสารวัฏไมมีที่สิ้นสุด
เพราะยังมีกิเลสจึงเปนเหตุใหสรางกรรมและเสวยวิบากเปนลําดับ ตอไป ความกลัวเป็นกิเลสชนิด
หนึ่งที่ปดกั้นจิตเราไมใหกาวเข้าสูความดีจึงไมสามารถหลีกหนีไปจากภพชาติทั้งหลายได หรือถ้าจะ
กลาวโดยรากเหงาแหงอกุศลทั้งหลายความกลัว เกิดมาจากโลภะคือความอยากไดโทสะคือความคิด
ประทุษร้ายโมหะคือความหลง๒๖
นิโรธคือสภาวะที่ไมมีความกลัวจิตปราศจากความหวาดวิตกไมสะดุง ไมหวั่นไหวตอสิ่งใด
ๆ ที่มากระทบทั้งที่เกิดจากอารมณภายนอกและอารมณภายใน ความจิตใจเปนสภาพกลาแกรงอา
จหาญ กล้าทีจ่ ะเผชิญหน้ากับสิ่งทีไ่ มดีทั้งหลายทั้งปวง ไมมีความประหวั่นพรั่นพรึงทั้งตอคนและสัตว
๒๓

๓๑.

๒๔

วศิน อินทสระ, อริยสัจ ๔, พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเม็ดทราย, ๒๕๔๘), หนา

วิ.อ. ๓/๒๙๓/๑๘๑.
วิ.ม. (บาลี) ๔/๑/๑., วิ.ม. (ไทย) ๔/๑/๒.
๒๖
ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๓., ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๕๙.
๒๕
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หรือแม้กระทั่งสภาพธรรมอันนาสะพรึงกลัว เปนจิตที่มีความสงบรมเย็น เพราะดับความกระวน
กระวายความกลัวทั้งหลายไดสนิทโดยไมกําเริบขึน้ มาอีก
มรรคคืออุบายเปนเครื่องพ้นจากความกลัว วิธีการที่ จะนํามาใชในการจัดการความกลัว
จะต้องมีความเหมาะสมทั้งหลักการและวิธีการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพที่ดีมีประสิทธิผลเปนที่พึง
พอใจและที่สําคัญจะต้องประกอบ ดวยความชอบธรรม จึงจะทําใหการจัดการความกลัวดําเนินไป
สูเปาหมายที่ไดตั้งไว เพื่อชีวิตที่ดีงามตามแบบอยางกัลยาณปุถุชน และอริยบุคคล ซึ่งจะไดอธิบาย
ขยายความตอไปขางหนา
๒. หลักอริยมรรคมีองค์ ๘
ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกขคือ ทางสายกลางที่ไมตึง และไมหยอนจนเกินไป มรรค มี
องค ๘ นี้คือไตรสิกขา สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ ๒ ขอนี้เปนปญญา สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
และสัมมาอาชีวะ ๓ ขอนี้ เปนศีล สัมมาวายามะ สัมมาสติและสัมมาสมาธิ ๓ ข้อนี้เปนสมาธิ
มรรคมีองค ๘ ในไตรสิกขานี้ขอปฏิบัติเพื่ออบรมกายวาจาและใจ เพื่อพัฒนา ใหเกิดปญญายิ่งขึ้นไป
จนถึงที่สุดเปนอริยะบุคคลได อริยมรรคมีองค ๘ ประการดังนี้๒๗
๑) สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ สัมมาทิฏฐิที่เปนอริยมรรคมีองค ๘ หมายถึง มีความเห็น
ถูกทํานองคลองธรรม เห็นตามความเปนจริง เปนความเห็นที่เกิดจากโยนิโสมนสิการ ประกอบดวยป
ญญา มีลักษณะ ๔ ประการคือ ๑) เห็นทุกข์ ๒) เห็นสมุทัย ๓) เห็นนิโรธ ๔) เห็นมรรค นอกจากนั้น
สัมมาทิฏฐิที่เปนมโนสุจริต ๑๐ อยาง๒๘ ไดแก
๑. เห็นวาการใหทานมีผลจริงการใหในระดับนีเ้ ปนการแบงปน
๒. การบวงสรวงมีผลจริง การใหในระดับนีเ้ ปนการสงเคราะห็กันมีผล
๓. การเคารพบูชามีผลจริง การยกยองบูชาบุคคลที่ควรบูชามีผลจริง
๔. ผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว มีผลจริง
๕. คุณของมารดามีจริง มารดามีพระคุณอยางยิ่ง บุตรควรตั้งใจตอบแทน พระคุณท
านอยางเต็มที่
๖. คุณของบิดามีจริง บิดา มีพระคุณอยางยิ่ง บุตรควรตั้งใจตอบแทนพระคุณทานอยาง
เต็มที่
๗. โลกนี้มี โลกนี้มีคุณอยางยิ่ง เหมาะสําหรับใชสรางบารมี
๘. โลกหนามี โลกหนามีจริง ตายแล้วไมสูญ ความเปนไปของโลกหนาเปนผลมาจากโลก
นี้
๙. พวกโอปปาติกะ ผุดขึ้นเกิดมีสัตวที่ผุดขึ้นเกิดแล้วโตทันทีมีจริงอาทิ เชน ในภูมิทุคติได
แกสัตวนรกเปรต อสูรกายในภูมิสุคติได แก เทวดา พรหม อรูปพรหม
๒๗
๒๘

วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๓/๑๓., วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๑.
ม.มู. (บาลี) ๑๒/๔๔๑/๓๙๑-๓๙๒., ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๔๑/๔๗๗-๔๗๘.
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๑๐. สมณพราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนบรรลุมรรคผล นิพพาน รู แจง เห็นจริงด้วย
ตนเองแลวสอนใหผูอื่นรูตามมีจริง
๒) สัมมาสังกัปปะคือความดําริชอบ นึกคิดในทางที่ถูกต้องมี ๓ ประการได แก
๑. เนกขัมมสังกัปปะ คือ ความดําริชอบที่จะออกจากกามคุณทั้ง ๕ อัน ไดแกความพอใจ
ในรูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส
๒. อัพยาบาทสังกัปปะ คือ ความดําริชอบที่ จะพ้นจากโทสะ หรือความพยาบาท เปนค
วามดําริไปในทางไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
๓. อวิหิงสาสังกัปปะ คือ ความดําริชอบที่ จะพ้นจากการเบียดเบียน เนกขัมมสังกัปปะ
ตรงข้ามกับกามวิตก ประหานโลภะไดสวนอวิหิงสาสังกัปปะ ตรงข้ามกับ วิหิงสาวิตกประหานโทสะ
ได เชนเดียวกัน
๓) สัมมาวาจาคือการเจรจาชอบ การพูดสนทนาในสิ่งที่สรางสรรคเว้นจากวจีทุจริต ๔ ได
แกการไมพูดเท็จการไมพูดสอเสียดการไมพูดคําหยาบ และการไมพูดเพ้อเจอ
๔) สัมมากัมมันตะ คือ การกระทําชอบ การประพฤติที่ดีงาม การเว้นจากกายทุจริตทั้ง ๓
ไดแก การไม ฆาสัตวการไมลักขโมยและการไมประพฤติผิดในกาม
๕) สัมมาอาชีวะ คือการเลี้ยงชีวิตชอบ เปนการเว้นจากอาชีพที่เนื่องด้วยกายทุจริตทั้ง ๓
และวจีทุจริตทั้ง ๔ เช่น การโกงเขาการหลอกลวงการค้ามนุษยการค้าชีวิตเพื่อการฆาการค้ายาเสพ
ติดการค้าสุราหรือสิ่งมึนเมาการค้ายาพิษ เป็นตน
๖) สัมมาวายามะคือความเพียรชอบ ความเพียรชอบในสัมมัปปธาน ๔ ได แก ๑. ความ
เพียรเพื่อสํารวมอินทรีย ทางตา หูจมูก ลิ้น กาย และใจ ไมใหอกุศลใหมเกิดขึ้นในสันดานของตนต
อไปอีก ๒. ความเพียรเพื่อละอกุศล เชน กามวิตก พยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตก รวมทั้งอกุศล
ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วในสันดานของตนใหหมดไป ๓. ความเพียรเพื่อใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิดบังเกิด
ขึ้น เชน สัมโพชฌงค เปนตน ที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้นในสันดานของตน ๔. ความเพียรใหกุศลที่เกิดขึ้น
แล้วตั้งมัน่ ไมสูญหายไป และใหเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป
๗) สัมมาสติคือ ความระลึกชอบ การมีสติระลึกอยู เปนนิจ ไมปลอยใหเกิดการผลั้งเผลอ
เปนการตัง้ สติไวที่ อารมณทั้ง ๔ คือกายเวทนาจิต และธรรม ๑. กายานุปสสนาสติปฏฐาน คือการ
เอาสติเขาไปตั้งกําหนดตามดูกาย ๒. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน คือการเอาสติไปตั้งกําหนดตาม
ดูเวทนา ๓. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน คือการเอาสติไปตั้งกําหนดตามดูจิต ๔. ธรรมมานุป สสนา
สติปฏฐาน คือการเอาสติไปตั้งกําหนดตามดูธรรม คืออารมณที่เกิดขึ้นกับจิต
๘) สัมมาสมาธิคือ ความตั้งจิตมั่นชอบ เปนการปฏิบัติเพื่อใหจิตตั้งมั่นอยูในอารมณอันใด
อันหนึ่ง สมาธิมี ๓ ระดับ คือขณิกสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิดังไดกลาวมาแลว อริยมรรค
มีองค ๘ เปนทางแหงการพัฒนาชีวิตอันถูกต้อง โดยเฉพาะชีวิตที่ตกอยูภายใตอํานาจของความกลัว
ความหวาดวิตกเพราะเปนทางสายกลางระหวางกายกับจิต มิได เอนเอียงไปทางจิตจนสุดโตง ไมเอน
เอียงไปทางกายอยางสุดโตง แตมุ งเน้นใหความสําคัญกายกับจิตเทา ๆ กัน เมื่อมีความถูกต้ องก็
ถูกต้องเหมือน ๆ กัน จึงกอใหเกิดความสมดุล ระหวางกายกับจิตอันเรียกไดวามัชฌิมาปฏิปทาและที่
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สําคัญอย่างยิ่งก็คืออริยมรรคมีองค ๘ เปนองคประกอบทีเ่ กือ้ กูลกันมีพัฒนาการพร้อม ๆ กัน ภายใต
การนําของสัมมาทิฏฐิคือการมองเห็ นความจริงอยางถูกต้องในทุกขั้นตอน องคมรรคทุกองคลวนมี
สัมมาทิฏฐิเปนพื้นฐานทั้งสิ้น๒๙ หลักอริยมรรคมีองค ๘ นี้บาง ทานเข้าใจวาต้องทําไปทีละขอ ๆ
สัมมาทิฏฐิเสร็จ แล้วสัมมาสังกัปปะ สัมมาสังกัปปะเสร็จแล้วก็ทําสัมมาวาจา ตอไปเปน ความเขาใจ
ที่ผิดอริยมรรคมีองค ๘ ไมใชอริยมรรค ๘ ขอไมใช่ทาง ๘ ทางไมใชทาง ๘ สายเปนทางสายเดียว
แตมีองคประกอบ ๘ เมื่อมีองคประกอบ ๘ ก็แสดงวาต้องทําด้วยกัน๓๐ เปรียบเหมือนจะทําอาหาร
สักอยางหนึ่ง เชน แกง หรือตม เปนตน เครื่องปรุงอาจจะมีตั้ง ๑๐ อยางก็ตองใสใหครบทั้ง ๑๐ อย
างถาใสไมครบก็ไมสําเร็จ เพราะอาหารจะไมสําเร็จด้วยเครื่องปรุงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง ตองมีครบ
ทั้ง ๑๐ อยาง มารวมกัน เขาจึงจะออกมาเปนแกงหรือต้มที่มีรสชาติดี
การประยุกตใชหลักอริยมรรคมีองค ๘ มาใชในการจัดการความกลัวนี้ผูเขียนมอง วาการ
ที่คนเราแสวงหาวิธีการจัดการความกลัวก็เพื่ อมุงหวังผลใน ๒ ระดับ คือระดับโลกิยะ และระดับ
โลกุตระคือการมุงหวังความเปนอยูที่สุขสบาย ไมทําความเดือดรอนใหแกตนและ ผูอื่นและการมุงห
วังความหลุดพ้นจากทุกขในภพนี้ไมปรารถนามาเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏอีกตอไป

๖. สรุป

การประยุกตใชหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจะชวยให เราเข้าใจความกลัวที่เกิดขึ้น
ไดมาก และมีวิธีการที่ จะจัดการไดอยางเหมาะสม หลักอริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรคเป
นกระบวนการสอนใหรู ใหเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อจะไดสาวหาเหตุป จจัยที่ทําใหสิ่งนั้นเกิดขึ้นมา
เมื่อทราบถึงที่มาสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแลว พึงแสวงหาหนทางหาวิธีการที่ จะมาจัดการกับสิ่งที่
เกิดขึ้น มรรควิธีที่จะจัดการกับความกลัวไดตองอาศัยองค ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิทุกอยางที่แสดงออกล
วนเปนความชอบทั้งนั้น ไมวาจะทําคิดและพูดด้วยกายวาจาและใจยอมเปนไปเพื่อการแกปญหาคือ
ความกลัวการจัดการความ กลัวต้องมีกรอบมีวิธีการที่ถูกตองเหมาะสม เปนข้อปฏิบัติที่ถูกต้องแม
นยําใจตองมั่นคงเด็ดเดี่ยวในการที่จะแกปญหาแม จะมีอุปสรรคปญหาก็อยายอมแพ้ถือเปนบททด
สอบความแนวแนแหงใจ เมื่อจัดการกับความกลัวที่ปกคลุมชีวิต ทําชีวิตใหมืดมนอนธการไดเด็ดขาด
แลว เมือ่ นั้นแสงสวางคือปญญายอมสองแสงมาเพื่อไลความมืดมนใหพนออกไปจากชีวิตการจัดการ
กับความกลัวก็คือมรรควิธีที่ดําเนินไปดวยหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิปญญา ทําใหเกิดความกลา ไม
หวาดหวั่นครั่นคร้ามต่อภยันตรายตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นมุ งเจริญกุศลธรรมใหยิ่ง ๆ ขึ้นไปเพื่อไดการ
บรรลุมรรคผลตอไป
๒๙

ดร.พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ, พุทธปญญากับการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
ธรรมสภา, ๒๕๓๘), หนา ๖๙.
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เสฐียรพงษวรรณปก, มัชฌิมาปฏิปทา : สายกลางสองมิติ, (กรุงเทพมหานคร : พี.อาร. คัลเลอร
พริ้นท, ๒๕๔๗), หนา ๓๐.
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Kennerley, Helen. Overcoming Anxiety. London : Robinson Publishing LTD., 1997.
Mansell, Warren. Coping With Fears and Phobias. England : Oneworld Publications,
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พรหมวิหาร : ธรรมแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งของสังคมไทย
The Sublime State of Mind : Way as the Conflicts Solution
in Thai Society

พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโชโต)

บทคัดย่อ

บ้านเมืองไทยเกิดความขัดแย้งมากมายภายในสังคม เนื่องจากปัจจัยหลายด้านที่ส่งผล
กระทบให้ความขัดแย้งนั้น เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งที่สร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่าง
ไม่จบสิ้นนั้นมาจากมนุษย์มนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญ ในการทาให้เกิดความขัดแย้งภายในสังคม
หลักธรรมที่จะสามารถสลายความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีของคนในสังคม คือ หลักพรหม
วิหารธรรม ควรนามาเป็นแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้ง เพราะหลักพรหมวิหารธรรม มีเนื้อหา
ครอบคุลม ทั้งด้านการกระทาทางกาย วาจา และใจ อันนามาสู่การแก้ไขปัญหา
คาสาคัญ : พรหมวิหาร, ความขัดแย้ง, การแก้ไขความขัดแย้ง

Abstract

Thailand has many conflicts within the society due to many factors that
increasing more conflicts. Especially, the conflict has increased continuously
because of humans as the key factor. The principle of Dhamma about the conflicts
solution and create the harmony of humans in the society is the Sublime State of
Mind. Therefore, should take this way to solve the conflict problem because the
Sublime State of Mind has all contents covering the bodily action, verbal action
and mental action to solve the problem.
Keywords : The Sublime State of Mind, Conflict, Conflict Solution

๑. บทนา

พรหมวิหาร ๔ ว่าคือ ธรรมของคนมีคุณแก่สังคม สมาชิกที่ดีของสังคม พรหมวิหาร ๔
จึงเป็นหมวดธรรมที่มีความสาคัญและน่าสนใจ นอกจากนี้พรหมวิหาร ๔ ยังเป็นหมวดธรรมซึ่งรู้จัก
กันแพร่หลายในสังคมว่าคือ ธรรมประจาใจของผู้ประเสริฐหรือผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวางดุจพระ
พรหม ๔ ประการ ได้แก่เมตตา คือ ความรัก กรุณา คือ ความสงสาร มุทิตา คือ ความเบิกบาน
พลอยยินดี เมื่อเห็นผู้อื่นอยู่ดีมีสุข อุเบกขา คือ ความวางเฉยมีใจเป็นกลาง ในขณะที่พุทธศาสนิกชน
บางส่วน ยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหมวดธรรมดังกล่าวอีกหลายประการ เช่น ไม่เข้าใจว่า
พรหมวิหาร ๔ เป็นคุณธรรมประจาใจเป็นคุณภาพจิตหรืออยู่ในระดับความคิด เนื่องในสัมมา
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สังกัปปะ การฝึกอบรมพรหมวิหาร ๔ จึงรวมอยู่ในหมวดสมาธิหรืออธิจิตสิกขา ถ้าจะใช้พรหมวิหาร
๔ เช่น เมตตา กับการแสดงออกภายนอก ก็ต้องเอาเมตตานั้นไปประกอบการกระทา คือ กายกรรม
ประกอบด้วยเมตตา วจีกรรมประกอบด้วยเมตตา เป็นต้น เพราะว่าลาพังเมตตายังไม่เป็นการกระทา
ขั้นปฏิบัติการทางสังคมโดยตัวของมันเอง๑

๒. สาเหตุของความขัดแย้ง

สาเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งนั้น จะมีทั้งเหตุปัจจัยภายใน และเหตุปัจจัยภายนอก
สาหรับเหตุปัจจัยภายนอกจะมุ่งเน้นไปที่ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม อานาจ และพฤติกรรม
ต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้แสดงออกมา ในขณะที่เหตุปัจจัยภายในนั้น ผู้ศึกษาจะมุ่งเน้นและให้ความสาคัญ
เป็นอย่างมาก เพราะนั่น คือ สาเหตุหลักที่ทาให้เกิดความขัดแย้ง และเป็นอุปสรรคตัวสาคัญต่อการ
จัดการความขัดแย้งตามหลักพระพุทธศาสนา
๑) ความขัดแย้งเกิดจากเหตุปัจจัยภายใน ในแนวคิดทางตะวันตก สาเหตุของการ
ขัดแย้งนั้น เกิดจากสันดานมนุษย์และสัตว์ในทุกสังคม โดยอธิบายว่า๒ ความขัดแย้งของมนุษย์ มี
พื้นฐานเกิดจากสัญชาตญาณความก้าวร้าว ความขัดแย้งและการต่อสู้ เป็นกระบวนเพื่อการทดแทน
หรือชดเชย สิ่งที่เป็นสัญชาตญาณก้าวร้าวทาลายล้างมนุษย์ โดยผ่านทางความขัดแย้งหรือการ
แข่งขันนั้น
๒) ความขัดแย้งเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก แคทเทอรีน มอร์ริส (Catherine Morris)๓
ได้ วิเคราะห์ต้นตออันเป็นที่มาของความขัดแย้ง จากประเภทของความขัดแย้ง ด้านในทัศนะปัจจุบัน
ซึ่งเน้นไปยังความขัดแย้งภายนอก (External Conflict) ซึ่งผู้ศึกษาขออธิบายขยายความดังนี้
(๑) ข้อมูลเป็นที่มาของความขัดแย้ง (Data Conflict) ได้แก่ ข้อมูลขัดกัน ขาดข้อมูล
เข้าใจผิด ขาดการสื่อสาร หรือสื่อสารไม่ถูกต้อง สับสนเรื่องหน้าที่ มุมมองต่างกันในเรื่องของข้อมูล
เป็นที่ยอมรับว่า ในหลายสถานการณ์ที่นาไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงนั้นมักมี
ฐานมาจากการสื่อสารที่ไร้ประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ระบบการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ นี้มี
ความคล่องตัวและทันสมัยเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก แต่ถึงกระนั้น ความทันสมัยหรือความคล่องตัวอาจจะ
เป็นจุดอ่อนได้เช่นเดียวกัน ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์๔ ได้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือ การขาด
วิจารณญาณในการกลั่นกรอง เพราะการที่ข้อมูลมีมากมาย ซึ่งสามารถแสวงหาได้จากสื่อสิ่งพิมพ์
๑

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๗๕๖.
๒
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษาวิเคราะห์
กรณีลุ่มน้าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”, หน้า ๔๓.
๓
แคทเธอรีน มอริส, การจัดการความขัดแย้งและการขอโทษ, แปลและเรียบเรียงโดย ศ.นพ.วันชัย
วัฒนศัพท์ และคณะ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ศาลาแดง จากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๑๙-๒๒.
๔
วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง: หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา, หน้า ๒๓.
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หรืออินเตอร์เน็ต ถ้าขาดการกลั่นกรองข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ หรือขาดการแยกแยะ วิเคราะห์
และสังเคราะห์แล้ว ทาให้เกิดความขัดแย้งได้เช่นเดียวกัน
(๒) ผลประโยชน์และความต้องการเป็นที่มาของความขัดแย้ง (Interest Conflict)
ได้แก่ ความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากรทางด้านธรรมชาติ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ปรารถนาและต้องการ เช่น
อานาจ ตาแหน่งหน้าที่
ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันท์ ให้มุมมองว่า๕ ความต้องการด้านเศรษฐกิจ และสังคมเป็นตัว
แปรสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้เกิดความขัดแย้งในสังคม สิ่งที่นามายืนยันข้อสมมติฐานก็คือ ดัชนีชี้
ความแตกต่างทางเศรษฐกิจได้แก่ รายได้ สินทรัพย์ถือครอง และการมีงานทาเป็นต้น ส่วนตัวแปรตัว
ความต้องการด้านสังคมก็คือ ระดับการศึกษา ความทันสมัย และฐานะทางสังคม ซึ่งความแตกต่าง
ดังกล่าวจัดได้ว่าเป็นสิ่งกระตุ้นให้คนในสังคมเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน ในขณะที่ ร.ศ.ดร. ชัยวัฒน์
สถาอานันท์๖ วิเคราะห์คล้ายกันว่า ตัวแปรในด้านสังคม และเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการดารงชีพ
การดารงชีพทาให้เกิดความขัดแย้งด้านชนชั้น และช่วงชิงทรัพยากรในระดับต่าง ๆ
(๓) ความสัมพันธ์เป็นที่มาของความขัดแย้ง (Relationship Conflict) ได้แก่
บุคลิกภาพ และพฤติกรรมที่ต่างกัน พฤติกรรมทางลบที่เกิดขึ้นซ้าซาก และวิธีการในการทาสิ่งต่าง ๆ
แตกต่างกัน เช่น วิธีการทางานต่างกัน การตัดสินใจต่างกัน และการคาดหวังที่ต่างกัน
เวนย์ อี. เบเกอร์ (Wayn E. Baker) มีมุมมองว่า สัมพันธภาพเป็นความจาเป็นพื้นฐาน
อย่างหนึ่งของมนุษย์ เพราะมนุษย์ยังเป็นสัตว์สังคมไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้ ในขณะเดียวกันนั้น
สัมพันธภาพ หรือความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวจาก การตัดสินใจและความคาดหวังที่ต่างกัน ก็จะนามาซึ่ง
ปัญหาความขัดแย้ง เช่น พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก ก็ซื้อของเล่นให้เล่นไปเพื่อทดแทนความสัมพันธ์ หรือ
ทดแทนเวลาที่จะมีให้กับลูกเป็นความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ แต่ลูกคาดหวังเวลาที่พ่อแม่จะมาใกล้ชิด พา
ไปเที่ยวพูดคุยเล่นด้วย และเมื่อความคาดหวังที่ไม่ตรงกันระหว่างพ่อแม่ลูก ปัญหาความขัดแย้งก็จะ
ปรากฏขึ้นในปัญหาระดับประเทศ หรือนโยบายสาธารณะก็เช่นเดียวกัน เมื่อเกิดปัญหาแล้วไม่ได้รับ
การดูแล ทาให้ประชาชนมองว่า นโยบายต่างๆ เป็นการทาเพื่อหาเสียง เพื่อหวังคะแนน เป็นการมุ่ง
เชิงธุรกิจ ไม่ได้มุ่งความสัมพันธ์ระยะยาว จึงนาไปสู่ความขัดแย้งได้เช่นกัน๗
(๔) โครงสร้างเป็นที่มาของความขัดแย้ง (Structural Conflict) ได้แก่ การแก่งแย่ง
โดยเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์เดิม ขัดแย้งเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ขัดแย้งเนื่องจากขาดความ
ยุติธรรม

๕

ดูข้อมูลและตัวเลขเพิ่มเติมใน เทียนฉาย กีระนันท์, “อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเศรษฐกิจ
และสังคม”, ใน สันติศึกษากับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง , วลัย อรุณี บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หน้า ๙๙-๑๐๗.
๖
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, สันติทฤษฏี/วิถีวัฒนธรรม, หน้า ๖- ๗.
๗
วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง : หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา, หน้า ๗๘-๘๔.
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คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) และซี ไรท์ มิลล์ (C. Wright Mills)๘ ได้กล่าวในทานอง
เดียวกันว่า ความขัดแย้งเกิดจากการกดขี่ขูดรีดทางชนชั้นโดยเฉพาะในสังคมทุนนิยมซึ่งโครงสร้าง
สังคมมีการแบ่งชนชั้นสูง และเป็นชนชั้นที่กดขี่ขูดรีด ดังนั้นความขัดแย้งจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ซึ่งขัดแย้งกันในผลประโยชน์ของชนชั้น เนื่องจากความสานึกของชนชั้นที่ก่อตัวขึ้นมากลายเป็นความ
ขัดแย้ง ได้ทาการจาแนกตัวแปรพื้นฐานของการขัดแย้งว่าความขัดแย้งไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่
เป็นผลพวงจากสังคมทุนนิยมและโครงสร้างทางเศรษฐกิจการกดขี่และการขัดแย้งทางสังคม ซึ่ง
ผู้สนับสนุนแนวความคิดนี้มี เลนิน (Lenin) และเหมาเจ๋อตุง(Mao Tse-Tung) เป็นต้น
ฉันทนา บรรพศิริโชติ ได้นาเสนอหลักการไม่สมมาตร (Asymmetric Conflict) ว่าด้วย
ความขัดแย้งระหว่างคู่ที่ไม่เท่าเทียมกันทางอานาจ ประเด็นนี้ ปีเตอร์ ที.โคลแมน (Peter T.
Coleman) ได้ตระหนักเช่นเดียวกัน ว่า๙ โดยปกติทั่วไปเมื่อเกิดความขัดแย้งแล้วทาให้การเจรจามี
ปัญหานั้น ก็เพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอานาจ มักจะใช้ “อานาจเหนือ”
(Power Over) กับผู้ที่มีอานาจน้อยกว่า จนทาให้กระบวนการในการจัดการความขัดแย้งเป็นไปด้วย
ความยากลาบาก แต่สิ่งสาคัญที่เขาพยายามจะนาเสนอก็คือ “อานาจร่วม” (Power with) อันเป็น
กระบวนการในการใช้การมีส่วนร่วม หรือสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการต่าง ๆ
(๕) ค่านิยมเป็นที่มาของความขัดแย้ง (Value Conflict) ได้แก่ ศาสนา ภาษา ชาติ
พันธุ์ โลกทัศน์หรือความเชื่อต่างกัน การให้ความสาคัญที่ต่างกัน เกณฑ์ประเมินต่างกัน ภูมิหลังทาง
วัฒนธรรมต่างกัน ภูมิหลังส่วนบุคคลต่างกัน พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ต่างกัน
โทรสเทน เซลลิน (Throesten Sellin) ให้มุมมองว่า๑๐ รูปแบบวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันของประชากรแต่ละกลุ่มในสังคมทาให้เกิดความขัดแย้ง โดยชี้ให้เห็นว่า สังคมดั้งเดิมมักจะไม่มี
ความขัดแย้งเนื่องจากไม่มีประชากรมาจากหลากหลายเผ่าพันธุ์ แต่เมื่อสังคมมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น
ย่อมประกอบไปด้วยประชากรที่มาจากหลายเผ่าพันธุ์แตกต่างกัน ธีรยุทธ บุญมี๑๑ ได้ให้ทัศนะว่า
ความขัดแย้งด้านวัฒนธรรมดังที่กล่าวถึงนั้น “งอก” ออกมาจากความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์-ชาตินิยม
(Ethno-Nationalism) และได้พัฒนาตัวไปสู่ความขัดแย้งด้านประวัติศาสตร์ มาสู่ความขัดแย้งด้าน
ด้านวัฒนธรรมในที่สุด
๘

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษาวิเคราะห์
กรณีลุ่มน้าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”, หน้า ๖.
๙
Peter T. Coleman “Power and Conflict”, in The Handbook Conflict Resolution:
Theory and Practice, Morton Deutsch and Peter T. Coleman (Editors), (San Francisco: JosseyBass Publishers, 2000), pp. 108-128.
๑๐
Throesten Sellin, Culture Conflict and Crime, (New York: Social Science
Research Council, 1938), p. 41.
๑๑
ธีรยุทธ บุญมี, Road Map ประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: สายธาร, ๗), หน้า ๖- ๗.
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ความขัดแย้งอันนาไปสู่ทะเลาะวิวาท ไม่ไว้วางใจ ไม่เชื่อใจกัน ไม่เคารพ ผ่อนหนัก
คลายเบาและการหย่าร้างกันของสามีภรรยาในสังคมไทยปัจจุบัน นับว่ามีความรุนแรงมากขึ้นทุกที
เป็นปัญหาของสังคม ซึ่งหมายถึงสภาวะหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ไม่เป็นที่ปรารถนาของคนหมู่มาก และผู้คนในสังคมไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์เช่ นนั้นขึ้น ฉะนั้น
ลักษณะของปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบัน สามารถสรุปได้ ๔ ลักษณะ ได้แก่
๑) เป็นสถานการณ์ซึ่งมีผลเลวร้ายแก่คนหมู่มากในสังคม
๒) เป็นสถานการณ์ที่คนส่วนมากไม่ต้องการให้เกิดขึ้น
๓) เป็นสถานการณ์ที่สามารถแก้ไขได้
๔) การแก้ไขสถานการณ์ต้องกระทาร่วมกันของผู้คนในสังคม๑๒
ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวไทยปัจจุบันนี้มีสาเหตุ และที่มาของปัญหามาจากปัจจัย
ภายนอกที่ยากต่อการควบคุม ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตและความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัว นอกจากนี้ยังได้พบว่าปัญหาครอบครัวส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากค่านิยม และการประพฤติ
ปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเพื่อให้ “ชายเป็นใหญ่ในสังคม ในบ้านมีอิสรเสรีที่จะทาสิ่งใดได้มากกว่าหญิง ”
ยั งคงด ารงอยู่ อย่ างเหนี ย วแน่ น ภายในครอบครัว ขณะที่ ส ภาวะทางเศรษฐกิ จและสั งคมได้
เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ตัวอย่างของการดารงค่านิยมเช่นว่านี้มีให้เห็นอยู่เสมอ คือ
๑) พบว่าไม่มีความพยายามใดๆ ภายในครอบครัวที่จะปลูกฝังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของลูกชาย-หญิงว่า ทั้งสองเพศจาเป็นต้องร่วมกันรับผิดชอบงานบ้าน และภาระต่างๆ ที่มี
อยู่ในบ้าน เช่น การกวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน ซักเสื้อผ้า เป็นต้น ไม่มีงานใดที่เป็นของชายหรือหญิง
โดยเฉพาะเท่าที่ปรากฏก็คือ ครอบครัวส่วนใหญ่ยังคงมอบภาระงานบ้านให้กับเด็กหญิงขณะที่
เด็กชายเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องน้อยมาก
๒) ค่านิยมและการยอมรับที่ไม่ต้องการให้ชายยื่นมือเข้ามาช่วยรับผิดชอบทางานบ้าน
ยังได้รับการค้าจุนสนับสนุนจากตัวฝ่ายหญิงเองด้วยทัศนคติที่ว่า “ชายทางานนอกบ้านเหนื่อยมาก
แล้ว ซึ่งในหลายกรณีหญิงเองอาจต้องทางานนอกบ้านและรับภาระงานบ้านด้วย หรือ “งานบ้าน
ไม่ใช่งานของผู้ชาย” หรือ “ผู้ชายทางานบ้านไม่ดีเท่าหญิง
๓) พฤติกรรมและค่านิยมที่ชายชอบดื่มเหล้า ออกไปสังสรรค์นอกบ้าน รวมทั้งการ
เที่ ย วโสเภณี เ หล่ า นี้ บ างครั้ ง สั ง คมโดยรวมหรื อ ผู้ ห ญิ ง ก็เ ป็ นฝ่ า ยให้ ค วามเห็ น ใจและยอมรั บ ต่ อ
พฤติกรรมดังกล่าว เช่น “ชายทางานมีความเครียดต้องมีทางออก โดยการดื่ม “ชายต้องคบเพื่อน
ต้องมีการสังสรรค์ ” หรือ “ยอมให้สามีเที่ยวโสเภณีดีกว่ามีเมียน้อยค่านิยมดังที่กล่าวมาแล้วใน
ตอนต้นมีหลายฝ่ายเห็นว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้ เพราะ
ค่านิยมเรื่องบทบาทของแต่ละเพศ ทาให้ชายมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันในครอบครัว
น้อยเกินไป และที่พฤติกรรมบางอย่างของชายสร้างความเปราะบางให้แก่ครอบครัว จนเกิดปัญหา
๑๒

๒๘๔-๒๘๕.

อุทัย หิรัญโต, สังคมวิทยาประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๙), หน้า
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ได้ค่อนข้างมาก จากความรู้สึกที่เห็นว่าหญิงมีสถานภาพด้อยกว่าชายในหลายๆ ด้านในอดีตส่วนใหญ่
มุ่งมองที่ตัวผู้หญิงเป็นเป้าหมายในการแก้ปัญหา มากกว่าที่จะให้ความสนใจศึกษาตัวผู้ชายว่ามี
ทัศนคติอย่างไร และควรมีบทบาทในครอบครัวมากน้อยเพียงใด

๓. พรหมวิหารธรรม

ตามความหมายของพจนานุ ก รมศั พ ท์ ศ าสนาสากล
อั ง กฤษ-ไทย
ฉบั บ
๑๓
ราชบัณฑิตยสถาน ได้อธิบายความหมายของพรหมวิหาร ๔ ว่า เป็นธรรมหมวดหนึ่งใน
พระพุทธศาสนา มีความหมายหลายนัย คือ
(๑) เป็นธรรมเครื่องอยู่ของพรหม เครื่องอยู่อย่างพรหม และทาให้เป็นพรหมเสมอด้วย
พรหม โดยมุ่งประเด็นที่ว่า เมื่อผู้บาเพ็ญสมาธิ เจริญเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาแล้ว ย่อม
ส่งผลให้บรรลุฌานได้ตามลาดับ
(๒) เป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐ ธรรมประจาใจอันประเสริฐหลักความประพฤติ
ที่ประเสริฐ เมื่อมีธรรม ๔ ประการนี้ประจาใจ ย่อมมีความรักสรรพสัตว์ ปรารถนาช่วยสรรพสัตว์ที่
ประสบทุกข์ให้พ้นทุกข์ ไม่ริษยาในความได้ดีมีสุขของสรรพสัตว์และวางใจเป็นกลางได้เมื่อช่วยสรรพ
สัตว์นั้น ๆไม่สาเร็จ
(๓) เป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้เป็นใหญ่ คือ ผู้นาหรือผู้ปกครองโดยมุ่งให้ผู้นาหรือ
ผู้ปกครองมีความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นพื้นฐานช่วยเหลือเขาเมื่อเขาประสบ
ความทุกข์ ยินดีด้วยเมื่อเขาได้รับความสาเร็จ และวางใจเป็นกลางไม่ตกอยู่ในอคติ พรหมวิหาร ๔
เรียกได้อีกอย่างหนึ่ งว่า อัปปมัญญา ๔ เพราะมุ่งประเด็นที่ว่า แผ่ไปไม่จากัดในมนุษย์และสัตว์
ทั้งหลาย เป็นพรหมวิหารของพระอริยะ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทรงเรียบเรียงหนังสือชุด
รวมธรรมะ ตอนที่ว่าด้วยพรหมวิหาร ๔ สามารถสรุปความได้ว่า พรหมวิหาร ๔ เป็นคุณธรรม
สาหรับเป็นที่อยู่ของจิตใจแห่งพรหม คือ ผู้ใหญ่หรือผู้ประเสริฐ เป็นธรรมเป็นที่อยู่ซึ่งมีทั้งความดี
และความสุขโดยให้ผู้ปฏิบัตินาไปใช้ดังนี้ ขั้นแรกให้ปฏิบัติด้วยจิตคิดเกื้อกูลแผ่ออกไปในสัตว์บุคคล
ทั้งหลาย คือเมตตาซึ่งมีอาการเป็นความคิดเกื้อกูล ต่อจากนั้นเมื่อได้เห็นหรือได้ยินหรือได้คิดว่าเขามี
ความทุกข์เดือดร้อนก็ปฏิบัติช่วยบาบัดทุกข์ให้ คือ กรุณาซึ่งมีอาการช่วยบาบัดทุกข์ จากนั้นครั้นได้
เห็นเขามีสุขไม่มีทุกข์ ก็พลอยยินดีบันเทิงใจ คือ มุทิตาซึ่งมีอาการพลอยยินดี และเมื่อไม่มีกิจที่ควร
จะทาต่อไปก็อุเบกขา คือ ดูอยู่ เฉยๆ๑๔

๑๓

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,พิมพ์
ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจากัด อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๒๐-๑๒๑.
๑๔
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), รวมธรรมะ, (กรุงเทพมหานคร:
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด มหาชน, ๒๕๔๓), หน้า ๑๙๕-๒๐๓.
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พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวถึงพรหมวิหาร ๔ ในหนังสือมณีแห่ง
ปัญญาตอนคุณธรรมสาหรับนักบริหาร สามารถสรุปความได้ว่า นักบริหารต้องมีพรหมวิหารธรรม
คือ ธรรมสาหรับผู้ใหญ่ ๔ ประการ เพราะเมตตาจะทาให้นักบริหารรู้จักมองแง่ดีของเพื่อนร่วมงาน
และจดจาไว้เพื่อจะได้ใช้คนให้เหมาะสมกับลักษณะที่ดีของเขา กรุณาจะทาให้นักบริหารเปิดใจกว้าง
รั บ ฟั งปั ญ หาของคนอื่น มุทิ ต าท าให้ นั ก บริ ห ารส่ งเสริ มให้ คนท างานมีโ อกาสพั ฒ นาความรู้
ความสามารถจนได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้ น และอุเบกขาจะทาให้ผู้บริหารมีความยุติธรรมในการให้
รางวัลและลงโทษ โดยรู้เท่าทันคนร่วมงานทุกคน๑๕
สรุปได้ว่า พรหมวิหาร ๔ คือ ธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ธรรมเป็นเครื่องอยู่
อย่างพรหม เป็นธรรมสาหรับมนุษย์ผู้มีจิตใจประเสริฐทุกคน เป็นธรรมอันเป็นหลักปฏิบัติสาหรับ
ท่านผู้ใหญ่ เป็นธรรมสาหรับบิดามารดา เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาและเป็นกัมมัฏฐาน
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัปปมัญญา คือ ธรรมที่แผ่ไปไม่มีประมาณ ถ้าปฏิบัติตนโดยใช้พรหมวิหารเป็น
เครื่องมือ ในการดาเนินชีวิตแล้ว จึงจะชื่อว่า ได้ดาเนิ นชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์ทั้งหลาย
โดยชอบ

๔. ความสาคัญของหลักพรหมวิหารธรรม

พรหมวิหาร ๔ เป็นหมวดธรรมซึ่งพระโพธิสัตว์ทรงบาเพ็ญแล้ว องค์ธรรมในพรหมวิหาร
๔ คือ เมตตา และอุเบกขา ยังเป็นบารมีที่พระโพธิสัตว์ทรงบาเพ็ญก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า คือ เมตตาบารมี ๒๖ และอุเบกขาบารมี ส่วนกรุณาเป็น ๑ ในพุทธคุณ ๓ คือพระกรุณาคุณ
พรหมวิหาร ๔ จึงเป็นหมวดธรรมที่มีความสาคัญในพระพุทธศาสนา ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
๔.๑ เป็นหลักปฏิบัติในการเจริญกัมมัฏฐาน
จากการศึกษาข้อมูลในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่าความสาคัญประการ
หนึ่งของพรหมวิหาร ๔ ซึ่งนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ต่างเห็น
ตรงกัน คือ การเป็นหลักปฏิบัติในการเจริญกัมมัฏฐาน โดยองค์ธรรมแต่ละข้อของพรหมวิหาร ๔
เมื่อนามาเป็นนิมิตในการเจริญกัมมัฏฐาน ต่างมีอานุภาพพิเศษซึ่งไม่เหมือนกัน ๑๖ ดังปรากฏใน
เมตตาสหคตสูตรว่า
ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเมตตาเจโตวิมุตติว่ามีสุภวิโมกข์เป็นอย่างยิ่ง สาหรับภิกษุผู้มี
ปัญญา
อันเป็นโลกิยะยังไม่รู้แจ้งวิมุตติที่ยอดเยี่ยมในธรรมวินัยนี้ . . .

หน้า ๔๓-๔๕.

๑๕

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก, มณีแห่งปัญญา,

๑๖

พระพุทธโฆษาจารย์, คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับ ๑๐๐ ปี, หน้า ๕๘๔-๕๘๗.
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สาหรับ
สาหรับ
สาหรับ

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗

ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวกรุณาเจโตวิมุตติว่ามีอากาสานัญจายตนฌานเป็นอย่ างยิ่ง
ภิกษุผู้มีปัญญาอันเป็นโลกิยะยังไม่รู้แจ้งวิมุตติที่ยอดเยี่ยมในธรรมวินัยนี้ . . .
ภิกษุทั้งหลาย เรากล่ าวมุทิตาเจโตวิมุตติว่ามีวิญญานัญจายตนฌานเป็นอย่างยิ่ง
ภิกษุผู้มีปัญญาอันเป็นโลกิยะยังไม่รู้แจ้งวิมุตติที่ยอดเยี่ยมในธรรมวินัยนี้ . . .
ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวอุเบกขาเจโตวิมุตติว่ามีอากิญจัญญายตนฌานเป็นอย่างยิ่ง

ภิกษุผู้มีปัญญาอันเป็นโลกิยะยังไม่รู้แจ้งวิมุตติที่ยอดเยี่ยมในธรรมวินัยนี้
ดังนั้นพรหมวิหาร ๔ จึงเป็นหมวดธรรมซึ่งสามารถนามาเป็นหลักปฏิบัติในการเจริญ
กัมมัฏฐาน และองค์ธรรมแต่ละข้อของพรหมวิหาร ๔ เมื่อนามาเป็นนิมิตในการเจริญกัมมัฏฐานต่าง
มีอานุภาพพิเศษแตกต่างกันไป
๔.๒ เป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานในการดารงชีวิต
นอกจากพรหมวิหาร ๔ จะเป็นหลักปฏิบัติในการเจริญกัมมัฏฐานแล้ว ความสาคัญของ
พรหมวิหาร ๔ อีกประการหนึ่ง คือ เป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานในการดารงชีวิต ดังที่พระพุทธองค์ทรง
ใช้องค์ธรรมในพรหมวิหาร ๔ เป็นหลักในการบัญญัติพระวินัยซึ่งเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานในการ
ดารงชีวิตของสังคมสงฆ์ ดังปรากฏใน โจทกจุทิตกปฏิสังยุตตกถาว่า “ภิกษุผู้เป็นโจทก์โดยชอบธรรม
ไม่พึงเดือดร้อนด้วยอาการ ๕ อย่าง คือ . . . ๕.ท่านมีเมตตาจิต โจท ไม่ได้มุ่งร้าย จึงไม่สมควร
เดือดร้อน”๑๗ และดังปรากฏในปาราชิกสิกขาบทที่ ๒ วินีตวัตถุว่า
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งปล่อยสุกรที่ติดบ่วงไปด้วยความสงสารแล้วเกิดความกังวลใจว่า
เราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอ จึงนาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัส
ถามว่า “ภิกษุ เธอคิดอย่างไร” “ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะช่วยเหลือ พระพุทธเจ้าข้า”
“ภิกษุเธอมีความประสงค์จะช่วยเหลือไม่ต้องอาบัติ”
นอกจากนี้พระพุทธองค์ยังทรงนาองค์ธรรมในพรหมวิหาร ๔ มาแสดงไว้ในฐานะเป็น
หลักปฏิบัติพื้นฐานในการดารงชีวิ ตของฆราวาสอีกด้วย เช่น ทรงนาเมตตาซึ่งเป็นองค์ธรรมข้อหนึ่ง
ในพรหมวิหาร ๔ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของฆราวาสต่อสมณพราหมณ์ ดังปรากฏในสิงคาลก
สูตรว่า “คหบดีบุตร กุลบุตรพึงบารุงสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบน โดยหน้าที่ ๕ ประการ คือ (๑)
จะทาสิ่งใด ก็ทาด้วยเมตตา (๒) จะพูดสิ่งใด ก็พูดด้วยเมตตา (๓) จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้วยเมตตา”๑๘

๑๗

นิมิต หมายถึง เครื่องหมายสาหรับให้จิตกาหนดในการเจริญกัมมัฏฐาน หรือภาพที่เป็นอารมณ์ใน
การเจริญกัมมัฏฐาน ดูรายละเอียดใน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ ,
หน้า ๑๐๓-๑๐๔.
๑๘
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๑๖.
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ดังนั้นพรหมวิหาร ๔ ซึ่งประกอบด้วยองค์ธรรม คือ เมตตา กรุณา มุทิตาอุเบกขา จึง
เป็นหมวดธรรมที่สามารถนาไปเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานในการดารงชีวิตได้ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์
๔.๓ เป็นคุณธรรมที่เกื้อหนุนกรรมดีทั้งหลายให้บริบูรณ์
เนื่องจากการบาเพ็ญความดีภายนอก หรือการแสดงออกที่ดีงามทางสังคมจะต้องมี
คุณธรรมที่ลึกซึ้งภายในจิตใจเป็นรากฐาน จึงจะเป็นไปโดยจริงใจบริสุทธิ์เป็นของแท้ และมั่นคง
ยั่งยืน ซึ่ง พรหมวิหาร ๔ เป็นคุณธรรมประจาใจเป็นคุณภาพจิตหรืออยู่ในระดับความคิดดังนั้น
พรหมวิหาร ๔ จึงเป็นคุณธรรมที่เกื้อหนุนกรรมดีทั้งหลายให้บริบูรณ์ เพราะว่าผู้เจริญพรหมวิหาร ๔
ย่อมมีจิตมั่นในความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อันเป็นองค์ธรรมในพรหมวิหาร ๔ ทาให้การ
กระทากรรมดีต่าง ๆเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจ แต่ถ้าเราบาเพ็ญกรรมดีต่าง ๆ โดยไม่มีคุณธรรม คือ
พรหมวิหาร ๔ อยู่ในใจ ก็จะทาให้กรรมดีเหล่านั้นไม่บริบูรณ์ ดังที่พระธรรมปิฎกได้อธิบายไว้๑๙ ดังนี้
๑) ไม่จริงใจ เพราะว่าปฏิบัติการนั้นอาจมีเจตนาอื่นแอบแฝง เช่น ทานอาจจะเป็นการ
ให้เพื่อต้องการผลประโยชน์ตอบแทน หรือเป็นการแสดงเพื่อผลประโยชน์ของตัว อย่างใดอย่างหนึ่ง
๒) ไม่จริงจัง เพราะว่าเมื่อไม่ได้ช่วยด้วยจริงใจ หรือไม่ได้ตั้งใจจริง ก็ไม่ช่วยเหลืออย่าง
จริงจัง
๓) ไม่พอดี เพราะช่วยโดยไม่ได้มุ่งเพื่อประโยชน์แก่เขา ก็อาจจะช่วยไม่เพียงพอหรือ
ช่วยเกินเลยไป แทนที่จะช่วยชาวบ้านด้วยเมตตา เพื่อประโยชน์แก่เขา ให้ตรงกับความต้องการของ
เขาหรือให้เขาพึ่งตนเองได้ ก็ช่วยแบบเอาใจบ้าง แบบเกลี้ยกล่อมบ้าง หรือช่วยในลักษณะที่จะทาให้
เขาหวังพึ่งคนอื่นเรื่อยไป จนกระทั้งเสียทั้งแก่ตัวเขาและแก่สังคม
๔) ไม่ยั่งยืน คือ ตัวเองนั่นแหละทาไปไม่ตลอด เพราะหยุดอยู่แค่ผลประโยชน์ของ
ตัวเองเท่านั้น หรือทาไปตามแรงส่งแรงดันภายนอก พอแรงนั้นหมดก็หยุด
๕) ไม่สุขจริง อาจทาไปอย่างฝืนใจ ไม่ทาให้เป็นสุข อย่างน้อยก็ไม่เกิดความสุขความปิติ
เอิบอิ่มซาบซึ้งใจเท่าที่ควร
ดังนั้นพรหมวิหาร ๔ จึงเป็นหมวดธรรมซึ่ง เกื้อหนุนกรรมดีทั้งหลายให้บริบูรณ์
เพราะว่าองค์ธรรมในพรหมวิหาร ๔ จะทาให้การกระทากรรมดีต่าง ๆ เป็นไปอย่าง จริงใจจริงจัง มี
ความพอดี ยังยืน และมีความสุขจากการกระทากรรมดีอย่างแท้จริง
๔.๔ สร้างสันติสุขแก่สังคม
เนื่องจากการเจริญพรหมวิหาร ๔ ต้องส่งจิตไปให้สัตว์อื่น ดังนั้นเมื่อมีการเจริญพรหม
วิหาร ๔ เกิดขึ้น จึงไม่ได้มีผลเฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อสังคมโดยตรงดังตัวอย่าง
ของสังคมในสมัยพุทธกาล ซึ่งวิถีชีวิตของคนอินเดียส่วนใหญ่ ได้รับอิทธิพลจากคาสอนของศาสนา
พราหมณ์ ทาให้อุดมคติหรือเป้าหมายสูงสุด ของคนในยุคนั้น เป็นไปตามหลักคาสอนของศาสนา

๑๙

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน , พิมพ์ครั้งที่
๒,(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จากัด, ๒๕๔๓), หน้า ๘๗-๘๘.
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พราหมณ์ คือการไปอยู่ร่วมกับพรหม๒๐ และวิธีการไปอยู่ร่วมกับพรหมนั้นสามารถกระทาได้โดยการ
เซ่นสรวงพระเป็นเจ้า และอ้อนวอนขอให้ช่วย อ้อนวอนขอให้ช่วยประสิทธิ์ประสาธน์พรแก่ตนและ
ต้องประพฤติตบะ ทรมานร่างกายอย่างเคร่งเครียด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแนวทางการดาเนินชีวิตที่
สร้ า งความเดื อ ดร้ อ นวุ่ น วายให้ แ ก่ ต นเองและสั ง คม จนกระทั่ ง พระพุ ท ธเจ้ า ทรงประกาศ
พระพุทธศาสนาและมีพราหมณ์เดินทางมาถามพระองค์ ถึงวิธีการไปอยู่ร่วมกับพรหม หรือทางไป
พรหมโลกพระพุทธองค์จึงทรงตอบคาถามเหล่านี้ ด้วยการแนะนาให้บุคคลเหล่านั้น นาคุณสมบัติ
และอาการของจิต อันได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งเป็นสิ่งมีอยู่ในจิตของคนอยู่แล้ว มาทา
ให้สมบรูณ์และเจริญงอกงามขึ้น เพื่อเป็นวิธีการไปอยู่ร่วมกับพรหม หรือทางไปพรหมโลก๒๑
ผลลัพธ์จากการกระทาดังกล่าว มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวอินเดียเป็นอย่างมากและ
ปรากฏผลมาจนกระทั่งยุคปัจจุบัน ดังที่ เอ็น.ไอยสวามี ศาสตรี กล่าวว่า การประกาศศาสนาของ
พระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลนั้น “เกิดผลกระทบกระเทือนต่อพิธีกรรมในพระเวทอย่างรุนแรง จน
เป็นเหตุให้ต้องยกเลิกการบูชายัญในอินเดียเหนืออย่างเด็ดขาด . . . กระทั่งปัจจุบันนี้” พรหมวิหาร
๔ จึงเป็นหมวดธรรมซึ่งสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะว่าสังคมที่ประกอบไปด้วย
บุคคลที่มีพรหมวิหาร ๔ เป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินชีวิตย่อมจะเป็นสังคมที่ปราศจากความ
พยาบาท ความเบียดเบียน ความอิจฉาริษยา และอคติ๒๒
นอกจากนี้เมื่อสังคมอยู่ในสถานการณ์ปกติ คนในสังคมอยู่ดีเป็นปกติ เมตตาจะทาให้
สังคมนั้น ประกอบไปด้วยความรัก ความปรารถนาดี ความเป็นมิตรต่อกัน ขณะที่กรุณาจะทาให้คน
ในสังคม มีใจพลอยหวั่นไหว อยากช่วยเหลือ ปลดเปลื้องความทุกข์หรือแก้ไขปัญหา เมื่อสังคมมี
ปัญหาเกิดขึ้น ทาให้สังคมกลับมาสู่ภาวะปกติ หายทุกข์ และมุทิตาทาให้กิจกรรมที่ดีงามต่าง ๆ ใน
สังคม ดาเนินต่อไปอย่างราบรื่น เพราะความริษยาไม่สามารถแทรกเข้ามาได้ นอกจากนี้มุทิตายังจะ
เป็นแรงจูงใจให้คนในสังคมมีการสร้างสรรค์สิ่งดีงามต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไปอีกด้วย เพราะว่า
เมื่อมีการกระทาที่ถูกต้องดีงามต่าง ๆ เกิดขึ้นในสังคมแล้วจะได้รับการชื่นชมจากคนในสังคมอย่าง
จริงใจ และเมื่อเกิดเหตุการณ์ ซึ่งมีผู้ที่สมควรจะต้องรับผิดชอบการกระทาของตน รวมทั้ง ฝึกหัด
ความรับผิดชอบนั้น คือ ในกรณีที่ถ้าเข้าไปช่วยเหลือด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา จะเป็นการละเมิดต่อ
ความจริงความถูกต้องดีงาม ความสมควรตามเหตุผล หรือทาลายหลักการ กฎ กติกาที่ชอบธรรม
อุเบกขาจะเป็นองค์ธรรม ซึ่งทาให้กลไกของสังคมนั้นดาเนินไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสม๒๓
๒๐

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธรเถร), สากลศาสนา, (นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๒๑๐.
๒๑
ที.สี. (ไทย) ๙/๕๕๕-๕๕๖/๒๔๔-๒๔๕, ม.ม. (ไทย) ๑๑/๔๗๐-๔๗๑/๕๙๕-๕๙๖.
๒๒
เอ็น. ไอยสวามี ศาสตรี, พัฒนาการของพระพุทธศาสนา, แปลโดย อมร โสภณวิเชฏฐวงศ์
,(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๖.
๒๓
พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), จากสุขในบ้านสู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม, พิมพ์ครั้งที่
๓,(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๒๒-๒๓.
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ดังนั้นพรหมวิหาร ๔ จึงเป็นหมวดธรรมที่สามารถสร้างสันติสุขให้แก่สังคมได้เพราะว่า
องค์ธรรมในพรหมวิหาร ๔ จะทาให้สังคมนั้นปราศจาก ความพยาบาท ความเบียดเบียนความอิจฉา
ริษยา และอคติ เป็นสังคมที่มีสันติสุข

๕. การประยุกต์พรหมวิหารธรรมเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขความขัดแย้งในสังคมไทย

การใช้พรหมวิหาร เป็น การนาพรหมวิหารธรรมมี 4 ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขา นั้นนาไปปรับใช้ การนาไปใช้ผู้ใช้จะต้องพิจารณาก่อนเสมอว่า ผิด หรือ ถูก แนวทางนั้นจึง
จะทาให้ก่อเกิดประโยชน์และเป็นไปตามแนวปฏิบัติ วัตถุประสงค์ในทางที่ก่อความสันติสุขแก่ตนเอง
และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลได้อย่างแท้จริง
(๑) เมตตา หมายถึง ความรักใคร่ ปรารถนาดี อยากให้เขามีความสุข มีจิตแผ่ไมตรีและ
คิดทาประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั้งหลาย
(๒) กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจอันปลดเปลื้องบาบัดความ
ทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์
(๓) มุทิตา หมายถึง ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องในบันเทิง กอปรด้วย
อาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลาย ผู้ดารงในปกติสุขพลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข
เจริญงดงามยิ่งขึ้นไป
(๔) อุเบกขา หมายถึง ความวางใจเป็นกลาง อันจะทาให้ดารงอยู่ในธรรมที่พิจารณา
เห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชังพิจารณาเห็นกรรมที่
สัตว์ทั้งหลายกระทาแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัย
และปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองในเมื่อไม่มีกิจควรทา เพราะเขารับผิดชอบตน
ได้ดีแล้วเขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน ดังนั้นผู้
ดารงตนในพรหมวิหาร ย่อมช่วยเหลือมนุษย์ทั้งหลายด้วยเมตตา กรุณา และย่อมรักษาธรรมไว้ได้
ด้วยอุเบกขา ดังนั้นแม้จะมีกรุณาที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์แต่ก็ต้องมีอุเบกขาด้วยที่จะมิให้เสียธรรม
พรหมวิหารนี้บางทีแปลว่า ธรรมเครื่องอยู่ของพรหม ธรรมเครื่องอยู่อย่างพรหม ธรรมประจาใจที่ทา
ให้เป็นพรหมหรือให้เสมอด้วยพรหม หรือธรรมเครื่องอยู่ของท่านผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่๒๔

๖. สรุป

พรหมวิ ห ารธรรมเป็ น แนวทางที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความยุ ติ ธ รรมน ามาซึ่ ง สั น ติ ภ าพ ตาม
ความหมายของพรหมวิหารธรรมซึ่ง เป็นธรรมของผู้ใหญ่เสมือนพระพรหมคือ มีเมตตา ช่วยเหลือใน
ส่วนที่เป็นคุณประโยชน์ ให้ดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข การมีกรุณา มุ่งปลดเปลื้องความทุกข์ผู้ซึ่ง
๒๔

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่
๑๓,(กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๔๒-๑๔๓.
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ได้ประสบทุกข์การมีมุทิตา มุ่งพลอยยินดีต่อการพยายามกระทาความดีและการ มีอุเบกขามุ่งดารง
ตนเป็นกลาง ยุติธรรมไม่เอนเอียง ดังนั้นพรหมวิหารทั้งหมดถือว่าเป็นคุณสมบัติของผู้ใหญ่ที่มนุษย์
สามารถ กระทา ได้ด้วยตนเองโดยแสดงถึงความเมตตาอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อุดหนุนจุนเจือ เมื่ อ
ประสบความทุกข์และมีน้า ใจพลอยยินดี เมื่อบุคคลอื่นประสบความสุข ความสาเร็จในหน้าที่การ
งาน และวางตนเป็นกลางโดยพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองตามหลัก เหตุผล บุคคล สถานการณ์
คุณธรรม จริยธรรม อันจะเป็นผลนา ไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มีภายในสังคมไทย

๑. ภาษาไทย :
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วัฒนศัพท์ และคณะ, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ศาลาแดง จากัด, ๒๕๔๗.
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การแก้ปัญหาความขัดแย้ง. วลัย อรุณี บรรณาธิการ, กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐.
ธีรยุทธ บุญมี. Road Map ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สายธาร, ๒๕๔๗.
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก. มณีแห่งปัญญา.
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๓๖.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑,
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๓,
กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จากัด, ๒๕๔๘.
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์
ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจากัด อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๘.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน). รวมธรรมะ. กรุงเทพมหานคร:บริษัท
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด มหาชน, ๒๕๔๓.
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธรเถร). สากลศาสนา. นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ,
๒๕๔๘.
อุทัย หิรัญโต. สังคมวิทยาประยุกต์. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๙.
เอ็น. ไอยสวามี ศาสตรี. พัฒนาการของพระพุทธศาสนา. แปลโดย อมร โสภณวิเชฏฐวงศ์
,กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.
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(๒) วิทยานิพนธ์ :
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษาวิเคราะห์กรณี
ลุ่มน้าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , บัณฑิตวิทยาลัย
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.

๒. ภาษาอังกฤษ :

(1) Book :
Peter T. Coleman “Power and Conflict”. in The Handbook Conflict Resolution:
Theory and Practice. Morton Deutsch and Peter T. Coleman (Editors),
(San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 2000.
Throesten Sellin. Culture Conflict and Crime. New York: Social Science Research
Council, 1938.
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บทบาทพระสงฆ์ในการลดความขัดแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา

The Roles of Monks towards Reducing the Conflicts
Accordance with Buddhism
พระครูสมุห์ชินวรวัตร ถิรภทฺโท (จุลเจือ)
บทคัดย่อ
บทบาทและวิ ธี ก ารของพระสงฆ์ ใ นการส่ ง เสริ ม ลดความขั ด แย้ ง ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา พระสงฆ์มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ๒ ประการ คือ บทบาทหรือหน้าที่ต่อตนเอง และ
บทบาทหรือหน้าที่ต่อผู้อื่น พระสงฆ์จึงมีบทบาทและวิธีการของพระสงฆ์ในส่งเสริมลดความขัดแย้ง
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาใช้บทบาทตามภาวะที่มีอยู่เข้าไปมีส่วนร่วมการดําเนินกิจกรรมกับ
พระสงฆ์และประชาชนตามภารกิจของพระสงฆ์ใน ๖ ด้านได้แก่ ด้านการปกครอง การศาสนศึกษา
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ โดยสื่อกลาง ระหว่าง
ศาสนจักรและอาณาจักร เพื่อการดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นใช้วิธีการ
ส่งเสริมลดความขัดแย้งโดยทําหน้าที่สั่งสอนประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักผาสุกวิหารธรรม มีเมตตา
กายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนธรรม เพื่อดําเนินชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติและ ความสุข
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันย่อมก่อให้เ กิดความสุขแก่ประชาชนนานัปการ ปัญหาต่างๆ ก็ลดน้อยลงไป
เพราะอาศัยกําลังของพระสงฆ์
คาสาคัญ : บทบาทพระสงฆ์, การลดความขัดแย้ง, พระพุทธศาสนา

ABSTRACT

The roles and methods of monks towards reducing the conflicts
accordance with Buddhism: the monks have two duties are the roles or duty to
themselves and others. The monks have the roles and methods of monks towards
reducing the conflicts accordance with Buddhism, play the role in the participation
of some activities with the monks and the people according to six duties: the
administration, religious education, educational welfare, propagation, constructions
and public welfare as the medium between Sangha Organization and the kingdom
for proceeding on the same way. Moreover to have the method to promote for
reducing the conflicts and make the people behaving according to principle of
Viharadhamma namely the lovely and kindness for bodily action , lovely kindness


เจ้าอาวาสวัดดอนสําราญ ตําบลวังหว้า อําเภอเกลง จังหวัดระยอง
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for verbal action and lovely kindness for mental action for the sake of living in the
society with honour and happiness from the past upto the present and become
the happiness to the people and the problems will be reduced because of strength
of monks.
Keywords : The roles of Sangha , conflicts reduction, Buddhism

๑. บทนา

พระพุทธศาสนาเป็นกรอบแห่งความประพฤติปฏิบัติมาช้านานรูปแบบของการดําเนิน
ชีวิตส่วนใหญ่จึงอยู่ในกรอบของศาสนา คนไทยก็ยึดถือตามอย่างบรรพบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
ศาสนามีความผูกพันกับวิถี ชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมากเป็นพลังสําคัญอย่างยิ่ง มีอิทธิพลต่อการ
ดําเนินชีวิตอย่างแท้จริง เป็นระบบความเชื่อและความศรัทธาอย่างหนึ่งดุจประทีปให้แสงสว่างใน
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของพวกเขาหลายยุ ค สมั ย ที่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทยทรงใช้ ห ลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการบริหารปกครองบ้านเมือง บางครั้งทรงบัญญัติออกมาในรูปแบบของ
กฎหมาย บางครั้งทรงพระนิพนธ์ออกมาในรูปแบบของวรรณกรรม เช่น “ไตรภูมิพระร่วง พระราช
นิพนธ์ของพญาลิไท”๑ ความขัดแย้งนับได้ว่าเป็นสถานการณ์ปกติของการอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่ว่า
จะเป็นความ ขัดแย้งในเรื่องอํานาจความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้งใน
เรื่องสถานะ ทางสังคม และความขัดแย้งในเรื่องที่เป็นนามธรรม เช่น การคิด การพูด และการ
กระทําแต่เมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้น และมนุษย์ไม่สามารถที่จะแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ได้ทันท่วงทีความขัดแย้งที่ก่อตัวขึ้นก็จะขยายวงกว้างเป็นการทะเลาะวิวาทกันในระดับที่รุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น บทสรุปของความขัดแย้งก็จะกลายเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นหน่วยย่อยของสังคมที่ไม่ขึ้นตรง
ต่อกลุ่มใหญ่ทั้งในแง่ของความคิดและการปฏิบัติส่งผลกระทบเสียหายต่อสันติสุขของสังคม
๒. ความหมายของความขัดแย้ง
ความหมายของความขัดแย้งในทัศนะปัจจุบัน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้
คํานิยามไว้ว่า คําว่า “ขัดแย้ง” ประกอบด้วยคําสองคํา กล่าวคือ “ขัด” ซึ่งหมายถึงการไม่ทําตามฝ่า
ฝืน ขืนไว้ และ “แย้ง” หมายถึง ไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกัน ต้านไว้ ทานไว้๒
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์๓ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความขัดแย้ง หมายถึง การที่บุคคลต้อง
ตัดสินใจเลือกอย่างหนึ่ง โดยที่การเลือกนั้นอาจจะเต็มใจเลือกหรือจําใจเลือก ส่วนความต้องการ
๑

พระมหาสุชาติ สุชาโต (สมมาตร), “การศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมและวิธีการใช้หลักธรรมทาง
พระพุ ทธศาสนาที่ป รากฏในลิลิต ตะเลงพ่ าย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิ ตวิท ยาลั ย
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๒.
๒
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นานมี
บุคส์ พับลิเคชันส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗๖.
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ตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่การเลือกนั้นอาจจะเต็มใจเลือกหรือจําใจเลือก ส่วนความ
ขัดแย้งระหว่างบุคคล คือสถานการณ์ที่ไปขัดขวางหรือสกัดกันการกระทําของอีกฝ่ายหนึ่งในการที่
จะบรรลุเป้าหมายของเขา หรือการที่บุคคลมีความแตกต่างกันในเรื่องค่านิยม ความสนใจ
แนวความคิด วิธีการ เป้าหมาย ต้องมาติดต่อกัน ทํางานด้วยกันหรืออยู่ร่วมกัน ในสังคมเดียวกันโดย
ที่ความแตกต่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกันหรือไปด้วยกันไม่ได้
อรุณ รักธรรม๔ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความขัดแย้ง หมายถึง ลักษณะของความไม่เห็น
พ้องต้องกันระหว่างสมาชิกหรือกลุ่มในองค์การ เกิดจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพวกเขาจะต้องมีส่วน
ร่วมในทรัพยากรที่จํากัดหรือในงานต่างๆ ความแตกต่างกันในสถานภาพ เป้าหมาย ค่านิยม การรับรู้
ทัศนคติ ความเชื่อ ต่างก็จะแสดงทัศนะของพวกเขาให้เด่นกว่าคนอื่น หรือความต้องการที่ไม่ได้รับ
การตอบสนอง
สเตลลา (Stella) ให้ความหมายของความขัดแย้ง (Conflict) ว่า หมายถึง ความไม่ลง
รอยกัน หรือสภาวะที่ไม่เห็นพ้องต้องกัน หรือความเป็นปฏิปักษ์กัน ระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคล
ตั้งแต่ ๒ กลุ่มขึ้นไป โดยมีสาเหตุมาจากวัตถุประสงค์ที่ไม่สามารถเข้ากันได้ ความไม่ลงรอยกัน
ทางด้านความต้องการ ความปรารถนา ค่านิยม ความเชื่อและ/หรือทัศนคติ๕
ความหมาย“การไม่ใช้ความรุนแรง” (Non-violence) ซึ่งมีนัยการมุ่งเน้นถึงเหตุที่จะใช้
ความพยายามอย่างมหาศาลที่จะเอาชนะความชั่วร้ายด้วยความดี สันติวิธีมิได้มีกล้ามเนื้ออัน
แข็งแกร่งและอาวุธที่ชั่วช้าหากแต่อาศัยความกล้าหาญทางศีลธรรม การควบคุมตนเอง ความกรุณา
ความรักในความยุติธรรมเคารพความดีและมีสัจจะที่จะเข้าถึงกันได้ถ้าใช้วิธีการที่ถูกต้อง๖
ประชุม รอดประเสริฐ๗ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความขัดแย้ง หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ที่มี
ลักษณะของความไม่เป็นมิตรหรือตรงกันขามกันทุกชนิด ความเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือ ความเป็น
ปรปักษ์ต่อกันระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม ความหมายของความขัดแย้ง
รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ให้ความหมายของความขัดแย้งบนฐานแนวคิดสังคมวิทยา
ว่าความขัดแย้งดํารงอยู่ทั่วไป เป็นเรืองธรรมดา และฝังรากลึกอยู่ในสังคม ความขัดแย้งเกิดขึ้น
ตั้งแต่มีมนุษย์ ๒ คนในโลกนี้แล้ว การดํารงอยู่ของมนุษย์อีกคนหนึ่ง หมายถึงโอกาสที่มนุษย์คนแรก
๓

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. ความขัดแย้ง : การบริหารเพื่อการสร้างสรรค์. พิมพ์ครั้งที่ ๒
(กรุงเทพมหานคร : ต้นอ้อ แกรมมี่, ๒๕๔๐) หน้า ๑๑.
๔
อรุณ รักธรรม. การพัฒนาองค์การเพื่อการเปลี่ยนแปลง. (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,
๒๕๓๓.) หน้า ๑๒๔-๑๒๕.
๕
Stella Ting-Toomey, “Toward a Theory of Conflict and Culture”,
Communication,Culture and Organization Process, (Thousand Oaks,CA : Sage,๑๙๘๕), p. ๗๒.
๖
Aldos Huxley, An Encyclopedia of Pacifism ตีพิมพ์โดยสมบูรณ์ใน Robert Seeley,The
Hoonbook of Nonviolence, (Westport Conn : Lawrence Hill&Co.,๑๙๘๕), p. ๖๕.
๗
ประชุม รอดประเสริฐ. นโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฎี. (ชลบุรี : ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๕.) หน้า ๖๒.
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จะเข้าไปสวมบทบาทและ/หรือครอบครองทรัพย์สิน หรือดํารงตนอยู่ในที่ของอีกคนนั้นเป็นสิ่งที่
เป็นไปได้ยากยิ่ง๘
สมใจ ลักษณะ๙ ได้กล่าวไว้ว่า ความขัดแย้ง (Conflict) คือ พฤติกรรมของบุคคลที่อยู่
รวมกันในองค์การที่แสดงถึงการมีความแตกต่างกันในความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก ความสนใจและ
ความต้องการ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานขององค์การ พฤติกรรมความขัดแย้งมีหลายระดับตั้งแต่
ระดับความคิดเห็นที่หลากหลายไม่ตรงกันในการดําเนินงานไปสู่วัตถุประสงค์ขององค์การ ไปจนถึง
ระดับคัดค้านต่อต้านความคิด หรือวิถีทางดําเนินงานที่ไม่ตรงกับความคิดหรือวิถีทางดําเนินงานหรือ
ของกลุ่มตน
ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล ๑๐ ได้ให้ความหมายคําว่า ความขัดแย้งว่าหมายถึง ความ
แตกต่างของจุดประสงค์ ความเชื่อและค่านิยมระหว่างบุคคล และกลุ่มบุคคล ซึ่งความขัดแย้งใน
สถานการณ์ใดก็ตามเป็นการแสดงออกของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความหมายนี้จะเห็นได้ว่า
ความขัดแย้ง เป็นความรู้สึกหรือปฏิกิริยาของบุคคลหรือกลุ่มคน ที่มีความคิดเห็น ค่านิยม และ
เป้าหมายไม่เป็นไปในทางเดียวกัน รวมไปถึงความขัดแย้งที่เป็นรูปแบบของการต่อสู้เพื่อทรัพยากรที่
มีอยู่จํากัด หรือการที่ฝ่ายหนึ่งรุกล้ําหรือขัดขวางการกระทําอีกฝ่ายเพื่อให้เป้าหมายของตนบรรลุผล
ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวอาจจะสะท้อนออกมาในรูปของความไม่รุนแรงหรือรุนแรงก็ได้อย่างไรก็ตาม
จากความหมายของความขัดแย้งดังที่ได้นําเสนอแล้วในเบื้องต้นนั้นผู้เขียนมองว่า อาจจะสามารถ
สรุปออกเป็น ๒ ความหมายหลัก กล่าวคือ ความหมายในแง่บวก และความหมายในแง่ลบ
ก. ความหมายของความขัดแย้งในแง่บวก หมายถึง ความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดในเชิง
สร้างสรรค์ และก่อให้เกิดผลดีต่อตัวเอง องค์กร และสังคมทั้งในแง่ของทัศนคติ และพฤติกรรมใน
บางคราวเมื่อเกิดความขัดแย้งแล้ว ก็สามารถที่จะหาทางออกในเชิงสมานฉันท์
ข. ความหมายของความขัดแย้งในแง่ลบ หมายถึง ความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดผลเสีย และ
บรรยากาศที่ไม่ดีต่อตัวเอง องค์กรและสังคม อันเป็นการสะท้อนรูปลักษณ์ของความขัดแย้งออกมา
ในมิติของความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการด่ากัน การทะเลาะวิวาท ทําร้ายร่างกาย และทําสงคราม
ประหัตประหารซึ่งกันและกัน

๓. สาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง
๘

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, สันติวิธีทฤษฎี/วิถีวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์ ,
๒๕๓๙), หน้า ๑๙.
๙
สมใจ ลักษณะ. การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน. กรงเทพมหานคร: คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา, ๒๕๔๓) หน้า ๒๗๖-๒๗๗.
๑๐
ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล, การมีส่วนร่วมของสาธารณชนและการจัดการความขัดแย้ง ,
กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๕ (อัดสําเนา).
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ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์การสามารถแบ่งออกได้ ๖ ประเภท ตามระดับความ
ขัดแย้งจากบุคคลถึงองค์การ๑๑ ดังนี้
ประเภทที่ ๑. ความขัดแย้งภายในตัวบุคคล หมายถึง ความขัดแย้งภายในตัวบุคคล
เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากความไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายหรื อ การไม่ แ น่ ใ จการกระทํ า ของตนเองว่ า มี
ความสามารถเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดความสับสนว้าวุ่นในสถานการณ์นั้นๆ จนไม่สามารถตัดสินใจ
ความขัดแย้งภายในตัวบุคคลสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ชนิด
๑. Approach – Approach Conflict คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากบุคคลต้องเลือก
ทําสิ่งใดในระหว่างตัวเลือกที่มีมากกว่า ๑ ตัว และทุกตัวเลือกเป็นสิ่งที่จะให้ผลทางบวก เช่นการ
ตัดสินใจเลือกทํางานหนึ่งใน ๒ งาน ซึ่งทั้งสองงานต่างให้ผลประโยชน์และน่าสนใจเท่ากัน
๒. Avoidance – Avoidance Conflict คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนื่องจากจะต้อง
เลือกทางเลือกทางใดทางหนึ่งจากทางเลือกสองทางหรือมากกว่าขึ้นไป ซึ่งทางเลือกต่างๆเหล่านั้น
ต่างก็ได้ผลที่ไม่น่าพอใจ เช่น จะต้องเลือกว่าต้องอยู่คอนโดมิเนียมในเมือง หรือขับรถจากบ้านที่นอก
เมืองเข้ามาทํางานในตัวเมือง
๓. Approach – Avoidance Conflict คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนื่องจากจะต้องเลือก
ทําในสิ่งที่เป็นทั้งผลทางบวกและผลทางลบ เช่น จะเลือกทํางานในตําแหน่งที่ดีแต่ที่ทํางานตั้งอยู่ใน
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะต้องย้ายที่อยู่และไม่มีโรงเรียนที่ดีสําหรับบุตรและธิดา
ประเภทที่ ๒ ความขัดแย้งระหว่างบุคคล หมายถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล
เนื่องจากความไม่เห็นด้วยในเรื่องราว การกระทําหรือจุดประสงค์ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเกิดขึ้น
ส่วนใหญ่มีผลมาจากความแตกต่างของบุคคลในด้านการรับรู้ พื้นฐานการศึกษาและครอบครัว
ตลอดจนสถานภาพ ความขั ด แย้ ง ชนิ ด นี้ จ ะเป็ น สิ่ ง สกั ด กั้น บุ ค คลให้ มี ก ารติ ด ต่ อ กั น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ประเภทที่ ๓ ความขัดแย้งภายในกลุ่ม หมายถึงความขัดแย้งของสมาชิกภายในกลุ่มที่
เกิดจากความไม่เห็นด้วย เนื่องจากแนวคิดต่างกัน ดังนั้นเมื่อสมาชิกสรุปผลจากข้อมูลเดียวกันโดย
สรุปต่างกันจึงทําให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น Substantive Conflictผลของความ
ขัดแย้งแบบนี้จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ดีขึ้นและมีการตัดสินใจ ส่วนความขัดแย้ง
ที่อยู่บนรากฐานของการตอบสนองทางอารมณ์ต่อสถานการณ์นั้นๆ อาจเรียกได้ว่า Affective
Conflict ซึ่งความขัดแย้งแบบนี้อาจเป็นผลมาจากการที่มีรูปแบบและบุคลิกภาพที่ไม่เข้ากัน
ประเภทที่ ๔ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม หมายถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มเช่น
ความขัดแย้งของแผนกบัญชีและแผนกวิจัยกลุ่มสหภาพแรงงานและคณะกรรมการประนีประนอม

๑๑

สิทธิพงศ์ สิทธิขจร. ความขัดแย้ง. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาศูนย์วิจัย
และพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ. [ออนไลน์] แหล่งที่มา www.moe.go.th/wijai/conflict.doc (๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๕)
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ถ้าปรากฏว่าไม่สามารถตกลงแก้ปัญหาได้ ความขัดแย้งชนิดนี้มักจะนําไปสู่การแข่งขัน และเกิดผลใน
แง่ของการชนะ – แพ้
ประเภทที่ ๕ ความขัดแย้งในองค์การ ความขัดแย้งภายในองค์การสามารถแบ่งออกได้
หลายชนิด
เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ซึ่งมีความขัดแย้งในด้านวิธีการที่ดี
ที่สุดที่จะทําให้งานสําเร็จ เป็นความขัดแย้งระหว่างแผนกในระดับเดียวกันหรือผู้บริหารในระดับ
เดียวกัน เข่น การแย่งชิงทรัพยากรเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติงานประจํากลุ่มที่
ทํางานในลักษณะสายงานและทีมงาน เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการกําหนดบทบาทที่ไม่ชัดเจน
หรือไม่มีการกําหนดบทบาทหรือรับรู้บทบาท ทําให้เกิดความไม่เข้าใจและทํางานความสัมพันธ์
ประเภทที่ ๖ ความขัดแย้งระหว่างองค์การ หมายถึงความขัดแย้งระหว่างองค์การที่
ต้องใช้ทรัพยากรร่วมกันหรือลูกค้ากลุ่มเดียวกัน มีการแข่งขันหรือความสัมพันธ์ว่าจะเกิดปฏิสัมพันธ์
ในแง่ใด ถ้ามีการขัดแย้งสูงจะมีผลต่อความพยายามขององค์การที่จะเข้าควบคุมแหล่งทรัพยากร
รักษาสมดุลของส่วนแบ่งตลาด มีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา และอาจจะมีการติดต่อเจรจากับ
องค์การนั้นๆ เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง
นอกจากนี้สาเหตุของความขัดแย้งอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. ลักษณะงานที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน ปัจจัยประการแรกนี้ หมายถึง การที่
หน่วยงานสองหน่วยงานหรือมากกว่านั้น ไม่สามารถเป็นอิสระแก่กันได้ จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องข้อมูล ความช่วยเหลือหรือการประสานงานกัน เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อทําให้การทํางานประสบผลสําเร็จ การที่งานของหน่วยงานต่าง ๆ ใน องค์กรไม่สามารถเป็น
อิสระแก่กันได้ อาจนําไปสู่ความขัดแย้งซึ่งมีอยู่ ๓ รูปแบบด้วยกัน
ประการแรก ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นจากการที่หน่วยงานหรือกลุ่มต่าง ๆ ในองค์กร
อาจจะไม่จําเป็นต้องมีความสัมพันธ์กันโดยตรงก็ได้ แต่เมื่อหน่วยงานหนึ่งเกิดทํางานผิดพลาดขึ้น
อย่างร้ายแรง ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการทํางานของอีกหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้อง และจะนําไปสู่
ความขัดแย้งต่อกัน
ประการที่สอง มีรูปแบบที่ว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานหนึ่ง จะเริ่มลงมือปฏิบัติได้ก็
ต่อเมื่อ งานของอีกหน่วยหนึ่งได้ทําสําเร็จลงแล้ว ในลักษณะเช่นนี้ หากการทํางานของหน่วยงาน
แรกเกิดความล่าช้า ก็จะส่งผลให้งานของหน่วยงานหลังต้องล่าช้าตามไปด้วย เพราะต้องรอให้
หน่วยงานแรกปฏิบัติงานเสร็จเสียก่อน เงื่อนไขเช่นนี้ ย่อมนําไปสู่ค วามขัดแย้งระหว่างสอง
หน่วยงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น
ประการสุดท้าย เป็นลักษณะที่การทํางานของกลุ่มหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน จึงจะทําให้งานสําเร็จลุล่วงได้ เช่น หน่วยงานวิจัยต้องอาศัยข้อมูลจากฝ่าย
ปฏิบัติการ ในขณะเดียวกันฝ่ายปฏิบัติการก็ต้องอาศัยข้อมูลหรือผลการศึกษาจากฝ่ายศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน หากหน่วยงานหรือกลุ่มจากสองหน่วยงานนี้ไม่สามารถร่วมมือกันได้ หรือ
ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับกันก็จะมีผลนําไปสู่ความขัดแย้งในท้ายที่สุด
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๒. การแบ่งงานตามความชํานาญเฉพาะด้านมีมากขึ้น เกิดปัญหามากมายหลาย
ประการด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความขัดแย้ง ซึ่งจากผลการศึกษาของนักวิชาการ
หลายท่าน ได้มีการค้นพบว่า การแบ่งงานตามความชํานาญมากเท่าใด ยิ่งเกิดความขัดแย้งเพิ่มมาก
ขึ้น เพราะจะทําให้บุคลากรแต่ละกลุ่มมีโครงสร้างในการทํางาน และพัฒนาการในการเรียนรู้ หรือ
แนวความคิดที่จํากัดอยู่แต่เฉพาะในงานของตนเอง สภาพเช่นนี้ทําให้บุคลากรใน แต่ละหน่วยงานมี
แนวความคิดต่อการปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของงานแตกต่างกันไปตามความถนัดของแต่ละ
บุคคล และเมื่อมีความจําเป็นที่จะต้องประสานงานหรือทํางานร่วมกันแล้วโอกาสที่จะนําไปสู่ความ
ขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นได้
๓. การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของงานไม่ชัดเจน ความขัดแย้งมักเกิดจากความ
ไม่ชัดเจนของการกําหนดหน้าที่รับผิดชอบในการทํางานในองค์กร ทําให้เกิดความสับสน ก้าวก่ายใน
การทํางานหรือทํางานซ้ําซ้อนกัน ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้ง สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้
องค์กรขาดความชัดเจนในการกําหนดหน้าที่รับผิดชอบ คือในขณะที่สภาพแวดล้อมขององค์กรมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลทําให้เกิดหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่ ๆ ขึ้นมามากมาย
แต่องค์กรส่วนใหญ่มักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะขอบข่ายของงาน ซึ่งระบุถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ทันสมัยตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยสภาพเช่นนี้จะทําให้บุคลากร กลุ่ม หรือ
หน่วยงานแต่ละฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการทํางานนั้น ๆ ซึ่งบางครั้ง
อาจจะทําให้เกิดการแบ่งงานกันทํา หรือปัดความรับผิดชอบให้กับฝ่ายอื่น และความขัดแย้งตามมา
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
๔. อุปสรรคของการติดต่อสื่อสารหรือการสื่อข้อความ อาจจะเกิดขึ้นจากความคล่องตัว
ของงานที่เป็นอยู่ภายในหรือระหว่างหน่วยงาน ไม่มีประสิทธิภาพ หรืออาจเกิดจากอุปสรรคด้าน
ภาษา ซึ่งเกิดจากการที่บุคลากรในแต่ละหน่วยงานมีพื้นฐานความรู้ การศึกษา หรือการอบรมที่
แตกต่างกัน เช่น วิศวกร นายแพทย์ และนักสังคมศาสตร์ เป็นต้น มักจะมีภาษาที่ใช้สื่อความหมาย
เฉพาะตัวตามสาขาอาชีพตน ซึ่งแตกต่างกันอย่างมากมาย สภาพเช่นนี้อาจจะมีผลทําให้การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงานขาดความเข้าใจ หรือเกิดการเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน
ซึ่งมีผลทําให้ไม่สามารถประสานงานและร่วมมือร่วมใจกันได้ตามที่ควรจะเป็น เงื่อนไขเช่นนี้อาจจะ
นําไปสู่ความขัดแย้งตามมาในท้ายที่สุด
๕. การแข่งขันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรที่มีจํากัดบุคลากรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
องค์กร มักจะเผชิญปัญหาที่เกี่ยวกับการแก่งแย่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรขององค์กรที่มีค่อนข้าง
จํากัด เช่น ในเรื่องของงบประมาณ วัสดุ หรือทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
สรุปได้ว่า โลกของความขัดแย้ง ชีวิตที่ยาวนานและสิ่งที่ดีหรือไม่ดี เป็นกุญแจสําหรับ
การจัดการความขัดแย้งเกิดขึ้นจากหลายแหล่ง ภายในและภายนอกบุคคล ภายในและภายนอก
องค์การ แต่เกิดจาก ๒ กลุ่มหรือมากกว่าในการที่จะสรรหา ซึ่งเป็นการสิ้นสุดและเข้าใจหรือความไม่
ลงรอยกันหรือไม่เห็นด้วยระหว่างกลุ่มบุคคลสามารถรับความขัดแย้งกับพฤติกรรมของคู่ค้า ข้อตกลง
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อํานาจ การหลีกเลี่ยงและการประนีประนอม บุคคลจะยอมรับความขัดแย้งได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม
และระดับตําแหน่งที่ประสานงาน

๔. บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมลดความขัดแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา

พระสงฆ์นั้นเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนา ดังนั้น พระสงฆ์จึงมีความสําคัญในฐานะ
เป็ น ตั ว แทนของพระพุ ท ธศาสนาที่ สื บ ต่ อ พระพุ ท ธศาสนาพระสงฆ์ มี วิ ถี ชี วิ ต ที่ แ ตกต่ า งไปจาก
ประชาชน มีเป้าหมายในการดํารงเพศโดยเฉพาะ มีกฎกติกา ข้อบังคับ สําหรับสังคมสงฆ์โยเฉพาะ
จัดเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่ง ทําให้เกิดความสัมพันธ์ในแบบอาศัยซึ่งกันและกันขึ้นมาซึ่งมองเห็นได้ชัด
ในประวัติการณ์ของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะตลอดประวัติศาสตร์ของชาติเองจนถึงปัจจุบัน ๑๒
พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยแก่พระสงฆ์เพื่อกําหนดบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ ซึ่งจะ
ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการบั ญ ญั ติ พ ระวิ นั ย ซึ่ ง ได้ ท รงบั ญ ญั ติ ไ ว้ ห ลาย
ประการ๑๓ ดังต่อไปนี้
เพื่ อ ความรั บ ว่ า ดี แ ห่ ง สงฆ์ คื อ เพื่ อ ความเรี ย บร้ อ ยดี ง ามแห่ ง สงฆ์ ซึ่ ง ทรงชี้ แ จงให้
มองเห็นคุณและโทษแห่งความประพฤตินั้นๆชัดเจนแล้ว จึงทรงบัญญัติสิกขาไว้โดยความเห็นชอบ
ร่วมกัน เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก คือ เพื่อกําราบคนผู้ด้าน ขาดความละอาย
ประพฤติทราม เพื่อความผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลงาม เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดใน
ปัจจุบัน คือ เพื่อระวังปิดกั้นทางความเสื่อมเสีย ความทุกข์ ความเดือดร้อนที่จะมี ในปัจจุบัน เพื่อ
บําบัดอาสวะทั้งหลายอันจะเกิดในอนาคต คือ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสื่อมเสีย ความทุกข์ ความ
เดือดร้อน ที่จะมีในภายหน้าหรือภพหน้า เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส เพื่อความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม เพื่ออนุเคราะห์วินัย หรือ
รักษาพระวินัย๑๔
จึงอาจกล่าวได้ว่า พระสงฆ์นอกจากมีบทบาหน้าที่ตามพระธรรมวินัยดังกล่าวมาแล้ว
ในปัจจุบันพระสงฆ์จึงมีบทบาทหน้าที่ที่สําคัญที่จะต้องกระทําเรียกว่า “การคณะสงฆ์๑๕” หมายถึง
งานของคณะสงฆ์ สิ่งหรือเรื่องที่คณะสงฆ์ต้องทําสิ่งหรือเรื่องที่คณะสงฆ์ควรทําธุระของคณะสงฆ์
หน้าที่ของคณะสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มาตรา ๑๕ ตรี (๑) และ (๓)
และข้อ ๕ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑ ) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
กล่าวถึง การคณะสงฆ์หรือหน้าที่ของสงฆ์ที่ควรกระทําไว้ ๖ ประการดังต่อไปนี้
๑๒

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร:ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคลสหประชาพาณิชย์,๒๕๓๐), หน้า ๑๔-๑๖.
๑๓
วิ.มหา.(ไทย)๑/๒๐/๓๗.
๑๔
พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ. ปยุ ตฺ โ ต), พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสตร์ ฉ บั บ ประมวลธรรม ,
(กรุงเทพมหานคร:บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมว โปรดักส์ จํากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๒๔๑-๒๔๒.
๑๕
พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์), วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒, (กรุงเทพมหานคร:บริษัทรําไทย
เพรส จํากัด,๒๕๕๒), หน้า ๑๖.
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(๑) การรักษาความเรียบร้อยดีงาม (การปกครอง)
(๒) การศาสนศึกษา
(๓) การศึกษาสงเคราะห์
(๔) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การสาธารณสงเคราะห์
๑. บทบาทหน้าที่ด้านการปกครอง
การปกครอง หมายถึ ง ภารกิ จที่ วั ด โดยภิ กษุ ผู้ เ ป็น อาวาสหรือ เจ้ าคณะปกครอง
ดําเนินการสอดส่อง ดูแล รักษาความเรียบร้อยดีงาม เพื่อให้พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัด
หรือในการปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งประกาศของ
มหาเถรสมาคม หรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมไปถึงการที่ภิกษุได้
ทําหน้าที่ปกครองทุกระดับ นับตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะตําบล เจ้า
คณะอําเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ (หน) นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ภิกษุทํา
หน้าที่พระกรรมวาจาจารย์ เป็นพระอุปัช ฌาย์ในการให้การอุปสมบทกุลบุตร หรือจัดระบบความ
เป็นอยู่ในสังคมสงฆ์เน้นการบําบัดทุกข์บํารุงสุข
๒. บทบาทและหน้าที่ด้านการศาสนศึกษา
การศาสนศึกษา หมายถึง การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของบรรพชิตและคฤหัสถ์
หรือการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในพระสัทธรรม ๒ ประการของบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ในปัจจุบันจัดการศึกษาสงฆ์เป็น ๒ ส่วน คือ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี
และการศึกษาพระปริยิตธรรมแผนกสามัญศึกษา
๓. บทบาทหน้าที่ด้านการศึกษาสงเคราะห์
การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออุดหนุนจุน
เจือการศึกษาอื่นนอกจากศาสนศึกษาหรือสถาบันการศึกษา หรือบุคคลผู้กําลังศึกษาเล่าเรียน ๑๖
เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้
ความ เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการจัดการศึกษาในการเตรียมความพร้อมแก่เด็ก
ปฐมวัย ได้แก่ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โรงเรียน
เอกชนการ กุศลของวัด การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา๑๗
๔. บทบาทหน้าที่ด้านการเผยแผ่
๑๖

พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที (ซองดี). “การศึกษาแนวคิดและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ของ
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต): ศึกษากรณีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒”,วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๖), หน้า ๘๐.
๑๗
กรมการศาสนา,กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือจริยศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา
กระทรวง ศึกษาธิการ, ๒๕๒๒), หน้า ๕-๖.
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การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา คื อ การทํ า ให้ ห ลั ก ธรรมคํ า สั่ ง สอนของพระพุ ท ะเจ้ า
แพร่ ห ลายออกไปทํ า ให้ มี ผู้ เ คารพเลื่ อ มใสในพระรั ต นตรั ย น้ อ มนํ า หลั ก ธรรมคํ า สั่ ง สอนของ
พระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการศึกษาและการพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม
เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททุกฝ่ายที่จะต้องดําเนินการร่วมกันให้งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยเฉพาะ
พระภิ ก ษุ ส งฆ์ ที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมคํ า สั่ ง สอนจะต้ อ งตระหนั ก ใน
ภาระหน้าที่เหล่านี้อย่างแท้จริง
๕. บทบาทหน้าที่ด้านสาธารณูปการ
สาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์เป็ นระเบียบบริหารการ
คณะสงฆ์ส่วนกลางพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ. ๒๔๔๘ ใช้คําว่า “องค์การสาธารณูปการ”
แต่ในปัจจุบันบทบัญญัติว่าด้วยอํานาจหน้าที่มหาเถรสมาคม และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
ส่ว นกลาง เรี ยกว่า “การสาธารณูป การ”๑๘ ทั้งองค์การสาธารณูปการและการสาธารณูปการมี
ความหมายในการรวมกิจการคณะสงฆ์อย่างเดียวกันกล่าวคือ
๑) การก่อสร้างและการบูรณาการปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและศาสนสถาน
๒) กิจกรรมอันเกี่ยวกับการวัด คือ การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การ
ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาการยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา และการยกวัดราษฎร์
ขึ้นเป็นพระอารามหลวง
๓) กิจการของวัดอื่นๆ เช่น การจัดงานวัดการเรี่ยไร
๔) การศาสนสมบัติของวัด
๖. บทบาทหน้าที่ด้านสาธารณสงเคราะห์
สาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การดําเนินกิจการเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ของ
หน่ ว ยงาน บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คล เว้ น แต่ ก ารนั้ น อยู่ ใ นขอบข่ า ยแห่ ง การสงเคราะห์ ห รื อ การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลอุดหนุนจุนเจือกิจกรรมของรัฐหรือของเอกชนที่ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
หรื อช่ว ยเหลื อเกื้อกูล สถานที่ ซึ่งจะเป็ นสาธารณสมบัติห รือประชาชนทั่ว ไปและการเกื้อกุล ทํา
ประโยชน์ร่วมกันทั้งให้คําแนะนํ าคําสอนความคิดและวัตถุสิ่งของตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
ถือ ว่าการให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทานทั้งปวง
เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วพระสงฆ์ใช้บทบาทหน้าที่ตามที่มีอยู่ตามหลักพระธรรมวินัย และ
บทบาทหน้ า ที่ ต ามภารกิ จ ของคณะสงฆ์ ใ น ๖ ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการปกครอง การศาสนศึ ก ษา
การศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ ในการส่งเสริมความ
ขัดแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา โยเข้าไปมีส่วนร่วม เป็นคนกลาง เป็นผู้สนับสนุนให้ทั้งพระสงฆ์
และประชาชนดํารงตนอยู่ในความสามัคคีเป็นคนดีของพระศาสนาและประเทศชาติ วิธีการของ

๑๘

๕๔-๕๕.

พระเทพปริยัติสุธี, เอกสารประกอบคาบรรยาย เรื่อง การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า
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พระสงฆ์ในการส่งเสริมลดความขัดแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา ผู้เขียนได้ศึกษาจากเอกสาร
และแนวคิดของนักวิชาการที่เป็นพระสงฆ์ตามลําดับดังต่อไปนี้
พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั ญญานั น ทภิกขุ ) ได้ กล่ าวไว้ว่า ๑๙ หลั กธรรมเพื่อการ
สมานฉันท์ ซึ่งจัดเป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมลดความแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา ได้แก่หลักแห่ง
ผาสุกวิหารธรรม หรือ หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมี ๕ ประการคือ
๑. เมตตากายกรรม การกระทําทางกายที่ประกอบด้วยเมตตา หมายถึง การแสดงออก
ทางกายบนพื้นฐานของความรัก ไม่มีความโกรธ ความเกลียดชังเจือปน ไม่ใช้ความรุนแรงทุก
ประเภทไม่ทุบตี ไม่ฆ่าฟัน ไม่ทําลาย แต่แสดงออกทางกายให้บุคคลอื่นรับรู้ ได้ว่า การแสดงออก
นั้นๆออกมาจากความเมตตา เพราะความเมตตา หรือความรักสากลเป็นธรรมชาติที่มนุษย์หรือ
แม้แต่สัตว์ก็สามารถรับรู้หรือสัมผัสได้
๒. เมตตาวจีกรรม การแสดงออกทางวาจาที่ประกอบด้วยเมตตา หรือพูดด้วยความ
เมตตา คําพูดที่ประกอบไปด้วยความเมตตานั้น จะไม่มี คําเท็จ คําหยาบ คําส่อเสียด คําเพ้อเจ้อ แต่
จะมีแต่ความจริง ไพเราะ มีสาระ ผู้ฟังๆแล้วสบายใจไม่เป็นทุกข์ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า
การพูดเท็จ พูด คําหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ เป็นสาเหตุสําคัญที่สุดที่ก่อความแตกแยกทาง
สังคมยิ่งพูดคําประเภทนี้มากเท่าไรยิ่งเท่ากับเติมเชื้อไฟมากเท่านั้น ยิ่งยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ข้อมูล
ข่าวสารฉับพลัน ทั้งทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต การพูด เท็จพูดคําหยาบพูดส่อเสียดและ
พูดเพ้อเจ้อ จะถูกกระจายไปได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความร้าวฉานได้กว้างขวางกระจายไปได้ทั้ง
โลกอย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้าม หากได้พูด ความจริง พูดไพเราะ มีสาระ ผู้ฟังฟังแล้วมีความสุข
ใจ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ถ่ายทอดไป วาจาเช่นนี้จะเป็นตัวสร้างสมานฉันท์คือ ความพอใจ
ร่วมกันในคําพูดที่ประกอบด้วยเมตตานั้น
๓. เมตตามโนกรรม ความคิดที่ประกอบไปด้วยความเมตตา เป็นพื้นฐานของการพูด
และคิด ถ้าจิตประกอบด้วยเมตตา เวลาพูดก็จะพูดออกมาด้วยเมตตา เวลากระทําก็จะกระทําด้วย
ความเมตตา ดูตัวอย่างเวลาพูดกับคนที่รักและตนกําลังรักใครอย่างเต็ มที่ จะไม่พูดจาหยาบคายเลย
หรือเวลาแสดงออกต่อหน้าคนที่ตนเองรู้สึกรักมาก จะแสดงความสุภาพอ่อนโยน เป็นที่น่าประทับใจ
เพราะภายในเป็นผู้สั่ง ดั่งที่ชาวพุทธพูดติดปากอยู่เสมอว่า ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว เมื่อใจอันเป็น
นายประกอบไปด้วยเมตตา ย่อมสั่งการให้บ่าวคือกายและวาจาพูดและแสดงออกด้วยเมตตา หากมา
ตั้งใจกันใหม่โดยยึดหลักที่ว่า สัตว์ทั้งหลาย ล้วนเป็นเพื่อนทุกข์เกิด แก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแล้ว เราจะมาขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งแก่งแย่งกันทําไม อยู่ให้มีความสุขสงบไป
ทุกเวลานาทีไม่ดีกว่าหรือ ไม่นานก็ต้องจากกันแล้ว ใครมีอํานาจมากมายล้นฟ้า มีเงินนับไม่ถ้วน แต่
สุดท้ายก็ต้องทิ้งสมบัติไว้ข้างหลัง แม้แต่ร่างกายยังต้องอาศัยคนอื่นนําไปเผานําไปฝังให้พ้นหูพ้นตา
๑๙

พ ร ะ พ ร ห ม มั ง ค ล า จ า ร ย์
,http://www.oknation.net/blog/praprommonkalachan/2010/05/23/entry-3, [ออนไลน์], แหล่งที่มา,
(๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖)
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ไม่เป็นที่น่ารังเกียจของใครๆ คิดให้บ่อยๆแล้วจะได้คําตอบเองว่า จะทะเลาะกันอยู่ทําไม จะเก่งแย่ง
กันไปทําไมรักกันไว้ดีกว่า มีชีวิตอยู่กันด้วยความสงบดีกว่า อย่าต้องสละชีพเพื่อเติมเชื้อแห่งความ
ขัดแย้งกันเลยคนที่ทําให้คนอื่นตายมากๆ หรือต้องตายเพราะสังเวยความขัดแย้งหรือขยายความ
ขัดแย้งไม่ใช่วีรบุรุษเป็นแน่แท้แต่วีรบุรุษต้องสร้างสันติภาพ นําความสงบเย็นมาสู่สังคม
๔. ทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นตรงกัน แม้เรื่องนี้จะทําได้ยากเพราะความเห็นของคน
แตกต่างกันตามภูมิหลังและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน แต่ความเห็นร่วมในทางสังคมและในทางการเมือง
ต้องมี เช่นจะต้องเห็นร่วมกันว่า สังคมต้องสงบ มีระเบียบ มีข้อตกลงที่เรียกว่ากฎหมายที่จะต้อง
ปฏิบัติกนั อย่างเท่าเทียมกัน ความเห็นทางการเมืองจะต้องเห็นร่วมกันในภาพกว้างว่า การเมืองต้อง
สะอาด การเมืองคือการช่วยกันอกความคิดเห็นเพื่อสร้างบ้านเมืองให้สงบสันติ มิใช่การเมืองที่
สกปรกเห็นแก่ตัวและสร้างความวุ่นวายเพื่อช่วงชิงอํานาจกันจนบ้านเมืองหายนะ ต้องตระหนัก
เสมอว่านักการเมืองจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ต้องลงจากตําแหน่งและจากโลกนี้ไปในเวลาอันสมควร แต่
ประเทศไทยจะต้องอยู่ต่อไป ทําอย่างไรจึงจะเป็นนักการเมืองที่เล่นการเมืองเพื่อสร้างรากฐานที่ดี
งามแข็งแกร่งเพื่อให้ลุกหลานสืบสานสิ่งดีงามได้ต่อไป
๕. สีลสามัญญตา มีความเสมอกันโดยศีล ประชากรของประเทศ ไม่ว่าจะมีความคิด
เห็นต่างกันอย่างไรก็คิดได้ แต่จะต้องคิดอยู่ในกรอบศีล การใช้สิทธิเสรีภาพนั้นใช้ได้แต่หากอยู่
ภายในกรอบของศีลห้า แล้วจะไม่มีวันล่วงละเมิดทรัพย์สินชีวิตและสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นเลย
นอกจากจะมีศีลตามศาสนาที่ตนนับถือ หรือชาวพุทธต้องมีศีลห้าเป็นตัวกํากับแล้ว จะต้องเคารพ
ระเบียบ วินัย กฎ ระเบียบ วัฒนธรรม กฎหมายต่างๆที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง
เชื่อมั่นว่า หากทุกคนหันมามองประโยชน์ของความสามัคคีและเห็นโทษของความแตกแยกได้ชัดเจน
แล้ว หลีกเลี่ยงเหตุแห่งความแตกแยก สร้างเหตุแห่งความสมานฉันท์ตามทางแห่งพระธรรมและ
เคารพกฎหมาย ความสมัครสมานสามัคคีหรือการสมานฉันท์จะต้องกลับมาสู่สังคมไทยในไม่ช้า
เพราะชนชาติไทยเป็นชนชาติที่โชคดีมีทั้งศาสนาและกฎระเบียบวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม รอเพียง
ให้ปวงชนชาวไทยไม่ท้อแท้ลุกขึ้นมาถือประทีปธรรมและกฎหมายมาปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยทุกคน
ตระหนักว่า การสร้างสมานฉันท์ในชาติ มิใช่หน้าที่ของผู้นําประเทศหรือของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็น
หน้าที่ของทุกคน ไม่ช้าความสงบจะกลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนของเราอันเป็นที่รักอีกครั้งหนึ่ง
สยามเมืองยิ้มก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ขอเพียงลงมือทําพร้อมๆกันเลย
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)๒๐ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
,เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ศาสตราจารย์ประจํา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะเลขานุการของคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ
พระสังฆราช ได้กล่าวไว้ว่า ในกรุงโกสัมพี สมัยพุทธกาล พระวินัยธร ยึดในพระวินัยพระธรรมธร ยึด
ในพระธรรม ไม่สามัคคีกัน แตกแยกกัน พระพุทธองค์ ทรงประชุมสงฆ์ เทศนาเรื่อง ความสามัคคีก็
๒๐

พ ร ะ ธ ร ร ม โ ก ศ า จ า ร ย์ (ศ .ด ร .ป ร ะ ยู ร
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=panomsara kham&month
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แล้ว ก็ไม่สามารถทําให้พระสงฆ์ เลิกทะเลาะกันได้พระพุทธองค์ จึงทรงปลีกวิเวก เข้าไปอยู่ป่าเลไลย
ประชาชนจึงหมดศรัทธาในพระสงฆ์ทั้ง ๒ ก๊กเลิกใส่บาตร พระสงฆ์เดือดร้อน จึงต้องหันหน้ามา
สามัคคีกันเข้าไปทูลเชิญเสด็จกลับกรุงโกสัมพี และ ยอมฟังโอวาทเห็นแตกต่างได้ แต่ต้องไม่
แตกแยกจึงกลับมารวมกันได้ในสภาวะบ้านเมือง ปัจจุบันก็แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม เห็นแตกต่าง ไม่หันหน้า
มาพูดคุยกัน ความขัดแย้งก็ไม่สามารถยุติ ได้มีกลุ่มสันติวิธีได้เสนอตัว เป็นคนกลาง เรียก ทั้ง ๒ กลุ่ม
มาคุยกันได้แล้ว เป็นนิมิตรหมายอันดี ที่จะลดแตกแยกกันได้
พระเทพปริยัติเมธี,ผศ.ดร (สฤษดิ์ สิริธโร)๒๑ วิธีการส่งเสริมลดความขัดแย้งตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวไว้ว่า ให้ใช้หลักคิดหลักธรรมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและ
การสร้างความปรองดองของคนในสังคมไปประยุกต์ใช้ซึ่งเป็นหลักคิดหลักธรรมในการทํางานร่วมกัน
ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมดําเนินการในองค์การ และอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อก่อให้เกิดสันติสุข สันติภาพ
ภราดรภาพ ของคนในสังคม โดยหลักการหลักคิดหลักธรรมดังกล่าวนั้นมีอยู่ ๑๐ ประการดังนี้ คือ
๑. มองกันในแง่ดี การมองคนและการมองโลกนั้นเป็นสิ่งสําคัญถ้าเรามองคนและมอง
โลกในแง่ดี เราก็จะพบแต่คนดีๆ และเรื่องดีๆ หากเรามองคนและมองโลกในแง่ร้าย ก็จะพบแต่คน
เลวๆ คนร้ายๆและเรื่องที่ร้ายๆ สุดท้ายกลายเป็นคนประเภท “เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น” เรื่อง
การมองคนมองโลกนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสไว้ว่า สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ อตฺตโน ปน
ทุทฺทสํฯ โทษผู้อื่นเห็นง่าย โทษของตนเห็นยาก ดังนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนว่า จง
ฉลาดมองคนและมองโลกในแง่ดี ด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม
๒. มีไมตรีจิตที่ดีต่อกัน เมื่อมวลหมู่มนุษย์ได้อยู่ร่วมกัน ทํางานร่วมกันในหน่วยงาน
องค์กร ในสังคมแล้วมีไมตรีจิตที่ดีต่อกันด้วยการประสานใจ ประสานงานประสานประโยชน์ เมื่อพบ
หน้ากันก็ยิ้มแย้มแจ่มใส ยกมือไหว้สวัสดีกัน ทักทายซึ่งกันและกัน ใช้คําว่าขอโทษและขอบคุณให้ถูก
เรื่องตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และถูกกาลเทศะ ก็จะทําให้ปลูกไมตรีจิตที่ดีต่อกันไว้ได้อยู่
ตลอดเวลา ก็จะเป็นเหตุปัจจัยนําไปสู่การสร้างสรรค์ความดีต่อกัน
๓. สร้างสรรค์แต่ความดี เมื่อคนเรามองกันในแง่ดี มีไมตรีจิตที่ดีต่อกันแล้วก็จะเป็นเหตุ
ปัจจัยทําให้คิดดี ทําดี พูดดีต่อกัน ทําพูดคิดอะไรก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ประหยัด ปฏิบัติได้ คือ
ทําความดีทําประโยชน์ต่อกันและกัน ยังส่งผลไปถึงหน่วยงาน องค์กร สังคมประเทศชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ก็ได้รับประโยชน์โสตถิผลร่วมกัน คือ สันติภาพ สันติสุข ภราดรภาพ ด้วยการบําเพ็ญอัตถ
จริยาร่วมกันก็จะมีแต่ความสุข ความเจริญ ความมั่นคง ความไพบูลย์อย่างยั่งยืนตลอดไป
๔. นึกถึงความดีของกัน การนึกถึงความดีของกันและกันว่า ผู้นั้นได้ทําสิ่งนี้ให้แก่เรา ได้
ให้สิ่งนี้แก่เรา ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเรา ได้ส่งเสริมสนับสนุนเรา ได้สงเคราะห์อนุเคราะห์เรา นั่นคือ
ความกตัญญู รู้อุปการคุณที่ผู้อื่นทําให้แก่เรามีต่อเราเราระลึกนึกถึงความดีของท่านผู้นั้น ก็จะหา
๒๑

พระเทพปริยัติเมธี ,ผศ.ดร., “รายงานการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาเชิงพุทธกับการจัดการความ
ขัดแย้งในสังคมไทย,(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,๒๕๕๓), หน้า ๒๐๔๒๐๖.
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โอกาสตอบแทนคุณความดีของท่านผู้นั้น นั่นคือกตเวทีเมื่อถึงคราวที่จะต้องโกรธกัน ไม่ชอบใจกัน
เกลียดชังกัน กระทบกระทั่งใจกัน ความพยาบาทอาฆาตมาดร้ายจองเวรกรรมกัน ถ้าได้นึกถึงความดี
ของกันและกันแล้ว ก็จะทําให้ความโกรธกัน ไม่ชอบใจกัน เกลียดชังกัน กระทบกระทั่งใจกัน ความ
พยาบาทอาฆาตมาดร้ายจองเวรกรรม บรรเทาเบาบางจางหายหมดไป และก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้
เกิดความเคารพรักนับถือให้เกียรติซึ่งกันและกันก็จะร่วมกันรักษาระเบียบวินัยเป็นอย่างดี
๕. ร่วมกันรักษาระเบียบวินัย คําว่า วินัย แปลว่า นําไปแจ้งนําไปวิเศษ นําไปต่าง
ภาษาทางโลกและภาษาราชการ เรียกต่างกันไป เช่น ระเบียบ วินัย กฎ กติกา ข้อบังคับ กฎหมาย
จนกระทั่งสูงสุด คือ รัฐธรรมนูญ ส่วนภาษาทางพระศาสนา คําว่า วินัย หมายถึง ศีล ๕ สําหรับ
ประชาชนทั่วไป ศีล ๘ สําหรับอุบาสก อุบาสิกา ศีล ๑๐ สําหรับสามเณร ศีล ๒๒๗ สําหรับพระภิกษุ
ศีล ๓๑๑ สําหรับภิกษุณี มีคํากล่าวว่า คนจะดีเพราะมีวินัย คนจะร้ายเพราะวินัยไม่มี ดังนั้น สมาชิก
ในองค์กรในสังคมไทยเมื่อมีภาวะ คือ ความเป็นแตกต่างกันไป ก็ย่อมมีฐานะ คือ หน้าที่ ที่ต้อง
ปฏิบัติต้องกระทําไปตามบทบาทอํานาจหน้าที่ให้ถูกหน้าที่ ถึงหน้าที่ พอดีแก่หน้าที่ แตกต่างกันไป
ด้วยความสํารวมด้วยความเคารพในระเบียบวินัยอันดีงาม อันนําไปแจ้ง นําไปวิเศษ นําไปต่างนั้นๆ
๖. มีหัวใจพระพรหม เมื่ออยู่รวมกันในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรใด ในสังคมใด ถ้ามี
จิตใจที่เพียบพร้อมไปด้วยพรหมวิหารธรรม คือ มีเมตตาจิต มีจิตใจรักใคร่ปรารถนาดีต่อกัน มีกรุณา
จิต มีจิตใจสงสารคิดช่วยเหลือกันและกันให้พ้นความทุกข์ยากลําบากมีมุทิตาจิต มีจิตใจชื่นชมพลอย
ยินดีในเมื่อพวกกันหรือผู้อื่นได้ดีมีความสุขความเจริญมีอุเบกขาจิต มีจิตใจเป็นธรรม เที่ยงธรรม
ยุติธรรม และหลีกเว้นให้ห่างไกลจากพรหมวินาศเสีย คือ
๑) อิสฺสริยมทนํ
มัวเมาบ้าอํานาจ
๒) ทุจฺจริตํ
ยักยอก ฉ้อโกง ฉ้อราษฎร์บังหลวง
๓) กุหกํ
หลอกลวงพวกกัน บริวาร และคืนอื่น
๔) นิคฺคาหรํ ปคฺคาโห ยกย่องคนชั่วคนเลว
เพราะพรหมวินาศ ๔ ประการนี้ย่อมนํามาแต่ความอยู่ร้อนนอนทุกข์ สังคมย่อมมีแต่
ความพินาศ ประเทศชาติย่อมหายนะบอบช้ําเสียหายโดยถ่ายเดียว เมื่อสมาชิกในหน่วยงานองค์กร
ในสังคม ต่างมีพรหมวิหารธรรมเป็นหลักประพฤติปฏิบัติประจําใจก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความรู้
รักสามัคคีได้โดยง่าย
๗. สร้างสมความสามัคคี เมื่อคนเราหรือสมาชิกในหน่วยงานองค์กร ในสังคมมีพรหม
วิหารธรรม และหลีกเว้นให้ห่างไกลจากพรหมวินาศแล้ว ก็จะเป็นเหตุปัจจัยสร้างความรู้รักสามัคคี
ความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งเกิดจากความชุ่มเย็น คือ เมตตาธรรม กรุณาธรรม เป็นต้น ก็จะเป็น
เหตุปัจจัยทําให้เกิดความสามัคคี สามารถรวมตัวกันได้เป็นนิตย์เหมือนน้ําเพราะมีความเที่ยงธรรม
และไม่มีสองมาตรฐาน รู้จักอดใจ ขันติ รู้จักหยุดใจ ฐิติ รู้จักข่มใจ ทมะ จึงทําให้ความสามัคคี
ปรองดองตั้งอยู่ได้นานต่อเนื่องสม่ําเสมอ ดังคํากล่าวที่ว่า “ไม่สิ้นธรรมคือไม่สิ้นดี ไม่สิ้นสามัคคี คือ
ไม่สิ้นชาติ” สามารถปรับตัวเข้ากับรูปการณ์ เหตุการณ์ และสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบ ด้วยความ
อ่อนน้อมถ่อมตน วางตัวปฏิบัติตนได้เหมาะสม
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๘. มั่งมีความเสียสละ เมื่อสมาชิกในหน่วยงานองค์กร ในสังคม มีความรู้รักสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์กันแล้ว ก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้มีน้ําใจเสียสละ คือตัดใจ ตัดกรรมสิทธิ์ และตัด
ความยึดถือของตนด้วยการเสียสละวัตถุสิ่งของทรัพย์ศฤงคาร ให้แก่หน่วยงานองค์กร และสังคมได้
ในเมื่อต้องสร้างประโยชน์สร้างความดีร่วมกัน และในเมื่อเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ โดยที่สุดเสียสละ
อารมณ์ คือสละปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อความสงบใจ เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง
โง่เขลาเบาปัญญา ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะเพื่อ
รักษาชีวิต และพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม คือ ความถูกต้องเป็นธรรม ตามคํากล่าวที่ว่า “ความ
เสียสละไม่มี ความสามัคคีไม่มา” ความเสียสละเป็นเหตุปัจจัยทําให้คนเรารู้จักพอ กล่าวคือ พอใจ
พอใช้ พอได้ พอดี พอมี พอเพียง สันโดษ รู้จักให้ กล่าวคือ ให้เกียรติ ให้โอกาส ให้อภัย ให้น้ําใจ
กล่าวคือ ลักษณะเตรียมใจและทําใจ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ช่างเถอะ ช่างเขา ช่างมัน ปลงใจ ปล่อย
วาง ไม่ถือโทษ ไม่โกรธแค้น ไม่โจมตี ไม่บีทา อะไรดีให้รู้จักต่ออะไรชั่วให้รู้จักตัด อะไรวิบัติให้รู้จัก
ต้าน อย่าทําบาปกรรมเพราะเห็นแก่ตัว อย่าทําความชั่วเพราะเห็นแก่คนอื่น
๙. ลดมานะทิฏฐิ เมื่อสมาชิกในหน่วยงานองค์กร ในสังคม มีน้ําใจเสียสละ และสละ
ปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อความสงบใจก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้ลดมานะทิฏฐิลงได้ง่าย โบราณ
กล่าวไว้ว่า “ยอมไม่เป็น เย็นไม่ได้” เพราะมุ่งเอาชนะคะคานซึ่งกั นและกัน จนกระทั่งลืมความ
ถูกต้องเป็นธรรม
๑๐. ไม่อคติต่อกัน เมื่อคนเราหรือสมาชิกมีอคติ คือ มีความลําเอียงเพราะชอบ เพราะ
ชัง เพราะกลัวต่ออํานาจวาสนา และเพราะหลงโง่เขลาเบาปัญญา รู้เท่าไม่ทันการณ์ต่อกันแล้วก็จะ
ไปกันไม่ได้ คือ จะพัฒนาสร้างสรรค์อะไรก็เป็นไปไม่ได้ ถ้าตราบใดยังมีอคติมีสองมาตรฐาน ด้วยเหตุ
นี้ จึงมีคํากล่าวไว้ว่า คนโลภจะไม่รู้จักคําว่าพอเพียง คนลําเอียงจะไม่รู้จัก คําว่ายุติธรรม ยุติธรรมไม่
มี สามัคคีก็ไม่เกิด ดังนั้น อคติ ความลําเอียง จึงเป็นที่มาของ อรติ ความไม่ชอบใจ อรติ ความไม่
ชอบใจ จึงเป็นที่มาของ โกธะ ความโกรธ ความเดือดร้อนใจ โกธะ ความโกรธ ความเดือดร้อนใจจึง
เป็นที่มาของ ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งใจ ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งใจ จึงเป็นที่มาของความคิด
แบบปฏิปักษ์ โต้แย้ง โต้ตอบ ต่อต้าน หรือที่เรียกว่าอารยะขัดขืน ดังนั้นความไม่มีอคติต่อกัน จึงเป็น
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ ที่สําคัญอันเป็นเหตุปัจจัย ทําให้คนเรามองกันในแง่ดี มีไมตรีจิตที่ดีต่อ
สร้างสรรค์ความดี นึกถึงความดีของกัน ร่วมกันรักษาระเบียบวินัย มีหัวใจพระพรหม สร้างสมความ
สามัคคี มั่งมีความเสียสละ ลดมานะทิฏฐิ หลักการอยู่ร่วมกัน หลักการทํางานร่วมกันที่กล่าวมานี้
เป็นหลักในการปฏิบัติในหน่วยงานองค์กร ในสังคมเพื่อให้เกิดสันติภาพ สันติสุข ภราดรภาพ ความ
เจริญ ความมั่นคง ความไพบูลย์อย่างยั่งยืนตลอดไป

๕. สรุป

พระสงฆ์ใช้บทบาทตามภาวะที่มีอยู่เข้าไปมีส่วนร่วมการดําเนินกิจกรรมกับพระสงฆ์
และประชาชน ตามภารกิจของพระสงฆ์ใน ๖ ด้านได้แก่ ด้านการปกครอง การศาสนศึกษา
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ โดยสื่อกลางระหว่างศา
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สนจักรและอาณาจักร เพื่อการดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นใช้วิธีการ
ส่งเสริมลดความขัดแย้งโดยทําหน้าที่สั่งสอนประชาชนให้ปฏิบัติตามหลั กผาสุกวิหารธรรม มีเมตตา
กายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนธรรม มีทิฏฐิสามัญญตา มีสีลสามัญญตา และดํารงตนอยู่ใน
ความเป็นกลาง ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นธรรมตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหารธรรม ไม่มีอคติ ประกอบ
ด้วยสังคหวัตถุธรรม สามัคคีธรรม
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(๑) หนังสือ :
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พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์). วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒. กรุงเทพมหานคร:บริษัทรําไทยเพรส
จํากัด, ๒๕๕๒.
พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ. ปยุ ตฺ โ ต) . พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสตร์ ฉ บั บ ประมวลธรรม .
กรุงเทพมหานคร:บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมว โปรดักส์ จํากัด, ๒๕๕๑.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: นานมี
บุคส์ พับลิเคชันส์, ๒๕๔๖.
ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล. การมีส่วนร่วมของสาธารณชนและการจัดการความขัดแย้ง ,
กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๕.
สมใจ ลักษณะ. การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน. กรงเทพมหานคร: คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา, ๒๕๔๓.
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. ความขัดแย้ง : การบริหารเพื่อการสร้างสรรค์ . พิมพ์ครั้งที่ ๒
กรุงเทพมหานคร : ต้นอ้อ แกรมมี,่ ๒๕๔๐.
อรุณ รักธรรม. การพัฒนาองค์การเพื่อการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,
๒๕๓๓.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 209

(๒) วารสาร :
ประชุม รอดประเสริฐ. นโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฎี. ชลบุรี : ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๕.
(๓) วิทยานิพนธ์ :
พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที (ซองดี). “การศึกษาแนวคิดและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ของ พระเทพ
โสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต): ศึกษากรณีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค
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ภาคผนวก
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ขั้นตอนการดาเนินงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ประกาศรับบทความ
รับบทความ

กองบรรณาธิการตรวจเนื้อหาและ
พิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน

ผ่าน
ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข

ไม่ผ่าน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ๑ ท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๑ ท่าน

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาอ่านบทความ

ไม่ผ่าน

แจ้งผู้เขียน

ผ่านโดยมีการแก้ไข
กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อส่งคืนผู้เขียน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข
ตรวจบทความที่ได้รับการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย

ไม่ผ่าน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข

ผ่าน
กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ
จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ์

ออกแบบตอบรับ
ส่งวารสารให้แก่สมาชิก
เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ
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คาแนะนาสาหรับผู้นิพนธ์บทความ
สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ
สานักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
๙๙๙ หมู่ ๖ ตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘
๑. ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น และ
ผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ
๑.๒ บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการ มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนิสิต นักศึกษา
หรือประชาชนทั่วไป
๑.๓ บทความวิจัย (Research article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน
๑.๔ บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตารา หนังสือ
และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้ นิ พ นธ์ ม าเรีย บเรียงขึ้น โดยมี การวิ เคราะห์
สังเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน
๑.๕ ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสาร
ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะนาเครื่องมือใหม่ ตาราหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ หรือ
ข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
การส่งบทความ
บทความที่ จ ะตี พิ ม พ์ ในวารสารบั ณ ฑิ ต ศึ กษาปริท รรศน์ วิ ท ยาลั ย สงฆ์ น ครสวรรค์ จ ะต้ อ งส่ ง
จดหมายนาส่งบทความพร้อมต้นฉบับแบบพิมพ์ ๓ ชุด มายังกองบรรณาธิการ กรณีที่บทความได้รับการ
พิจารณาให้ตีพิมพ์ บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย พร้อมซีดีรอม
(CD ROM) ๑ แผ่นที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ไ ด้แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมี
สาเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง
การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร
ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความสาคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความที่
วารสารกาหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้
ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของวารสารจะทาให้การพิจารณาตีพิมพ์มี
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ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไข
ให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของวารสาร
การเตรียมบทความ
บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK)
ขนาดอักษร ๑๖ จัดกั้นหลังตรง และมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง (double spacing) ตลอด
เอกสาร พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้นขนาดบีห้า (B5) พิมพ์ให้ห่างจากขอบกระดาษซ้ายกับ
ด้านบน ๑ นิ้วครึ่ง และด้านขวากับด้านล่าง ๐.๕ นิ้ว พร้อมใส่หมายเลขหน้ากากับทางมุมขวาบนทุกหน้า
บทความไม่ควรยาวเกิน ๑๕ หน้ากระดาษพิมพ์สั้น โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง
การพิจารณาและคัดเลือกบทความ
บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร ( Peer
Review ) ๒ ท่า น ที่มี ความเชี่ ยวชาญในสาขาวิ ชาที่เกี่ย วข้อง และได้ รับ ความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือ
ข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ ( Double – blind peer
review )
๒. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract)
บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน ๓๕๐ คา โดยแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัยและ
บทความปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งบทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจความ
ทั้งหมดของเรื่อง ไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง และลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย
วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา (methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และคา
สาคัญ (Key words) ซึ่งควรเรียบเรียงตามลาดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจนดังนี้
- วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา
- วิธีการศึกษา ควรกล่าวถึงวิธีการค้นคว้าข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยที่นามาศึกษา สถิติที่นามาใช้
- ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลที่ได้รับจากการค้นคว้า ศึกษา และผลของค่าสถิติ (ในกรณีมี
การวิเคราะห์)
- สรุป ควรกล่าวถึงผลสรุปของการค้นคว้าและศึกษา
- คาสาคัญ ควรมีคาสาคัญ ๓-๖ คา ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา และจะปรากฏอยู่ในส่วนท้าย
ของบทคัดย่ อทั้ งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โดยต้ องจั ดเรีย งคาสาคัญตามตัว อักษร และคั่น ด้ว ย
เครื่องหมายอัฒภาค (;)
๓. ส่วนเนื้อเรื่อง ควรประกอบด้วย
๓.๑ บทนา (Introduction) เป็นส่วนกล่าวนาโดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูลจาก
รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา และกล่าวถึง
เหตุผลหรือความสาคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน
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๓.๒ วิธีการศึกษา (methods) กล่า วถึงรายละเอียดของวิ ธีการศึกษาประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่างในการศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งสถิติที่นามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
๓.๓ ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ ๓.๒ ควร
จาแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม
๓.๔ การอภิปรายผล (Discussion) เป็นการนาข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ของผู้นิพนธ์
นามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
นั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
๓.๕ ข้อเสนอแนะ (Suggestion) การแนะแนวการนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
๓.๖ กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์กร หน่วยงาน
หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย และหมายเลขของทุน
วิจัย
๓.๗ เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote) เป็นการ
ทารายการเอกสารอ้างอิงหรือคาอธิบายเพิ่มเติมที่อยู่ด้านล่างของข้อความในหน้ากระดาษแต่ละหน้า ซึ่งมี
รูปแบบการเขียนอางอิงแตกตางกันตามประเภทของเอกสารหรือแหลงที่ใชอางอิง ดังนี้
การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ
๑. หนังสือ
๑.๑ คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือสาคัญพิมพ์เป็นชุด
ใหอางชื่อยอคัมภีร. เลม/ขอ/หนา. และใหวงเล็บคาวา (บาลี) ไว้หลังคายอในกรณีที่ใช้พระไตรป
ฎกฉบั บ ภาษาบาลี ห รื อ วงเล็ บ ค าว่ า (ไทย) ไว หลั ง ค าย อในกรณี ที่ ใ ช้ พ ระไตรปิ ฎ กฉบั บ ภาษาไทย
ตัวอย่างเช่น ๑ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๘๕๕/๑๙๑.
๑.๒ หนังสือทั่วไป
ผูแตง, ชื่อเรื่อง , (สถานที่พิมพ สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปที่พิมพ , หนา. ตังอย่างเช่น
พระเทพโสภณ (ประยู ร ธมฺ ม จิ ตฺ โ ต),
ปรั ช ญากรี ก : บ อเกิ ด ภู มิ ป ญญาตะวั น ตก,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๓๘.
Venerable Dr. W. Rahula, What the Buddha Taught, (Bangkok: Haw Trai Printing,
2004), p.69.
๒. วารสาร
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป หนา. ตัวอย่างเช่น
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร, “การกาหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่ องเรื่อง
และการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ”, มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘.
K.N., Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bodhi, vol. 77
No.1: 10-15.
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๓. วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้วิจัย, “ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์”, ระดับของวิทยานิพนธ์ , (ชื่อแผนกวิชาหรือคณะและ
มหาวิทยาลัย), ปีที่พิมพ์. ตัวอย่างเช่น
อนุวัต กระสังข์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗.
๔. สัมภาษณ์
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ตาแหนง (ถามี), วัน เดือน ป ตัวอย่าง
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๕๗.
๕. เว็บไซต์
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺ มจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.buddhismth. com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 538970572&Ntype=9
[๗ กันยายน ๒๕๕๕].
๖. ภาษาอังกฤษ
Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York : Harper and Row
Publishers, 1970.
การเขียนบรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
(ก) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . พระไตรปิ ฎ กภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรราชวิ ท ยาลั ย .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ
๑) หนังสือ
จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.
๒) วารสาร
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป หนา. ตัวอย่างเช่น
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร, “การกาหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่องเรื่อง
และการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์”, มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘.
๓) วิทยานิพนธ์
ทรงวิทย์ แก้วศรี. “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า ”. ปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิ ทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐.
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๔) สัมภาษณ์
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ตาแหนง (ถามี), วัน เดือน ป ตัวอย่าง
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗.
๕) เว็บไซต์
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.buddhismth.com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 538970572&Ntype=9
[๗ กันยายน ๒๕๕๕].
๒. ภาษาอังกฤษ
Maslow Abraham. Motivation and Personnality. New York : Harper and Row
Publishers, 1970.
๔. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)
ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จาเป็น โดยพิมพ์หน้าละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง สาหรับคา
บรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง ส่วนคาอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง
๕. ลิขสิทธิ์
เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์
บทความให้แก่วารสารฯ พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้อง
ยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่ง
ตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อ
บรรณาธิการ ก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์
๖. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก
การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย
สงฆ์ น ครสวรรค์ กรุ ณ าติ ด ต่ อ “ผู้ ช่ ว ยบรรณาธิ ก ารวารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาปริ ท รรศน์ วิ ท ยาลั ย สงฆ์
นครสวรรค์” สานักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิ ทยาลั ย วิ ทยาเขตนครสวรรค์ ๙๙๙ หมู่ ๖ ต าบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมืองฯ จั งหวั ด
นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘
๘. อัตราค่าวารสาร
กาหนดออกวารสารปีละ ๓ ฉบับ จาหน่ายราคาฉบับละ ๑๙๙ บาท ไม่รวมค่าส่ง
๙. อัตราค่าสมาชิก
ปีละ ๓๐๐ บาท
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หนังสือขอเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
เขียนที่.................................................................
………………...............................................
.................................................................
วันที่................ เดือน..................................... พ.ศ. ....................................
ข้าพเจ้าชื่อ.......................................... ฉายา................................ นามสกุล...............................................
ที่ อ ยู่ ..................................................................................................................... ..............
....................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................. E-mail: …….…………...……………………………………………...…
มีความประสงค์ขอตีพิมพ์บทความ ( ) บทความวิจัย ( ) บทความวิชาการ เรื่อง:
(ภาษาไทย)..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ซึ่งดาเนินการโดยบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยบทความฉบับนี้ข้าพเจ้าได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา............................................................................. สาขาวิชา....................................................................
จาก (ชื่อสถาบัน)................................................................................... ปีการศึกษา........................ หรือได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจาก .................................................................................................................................................
เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทความ ข้าพเจ้ามีความยินดีรับไป
แก้ไขตามมติดังกล่าวนั้นและและข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ขีดเครื่องหมาย √ )
( ) เป็นผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
( ) เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมนิพนธ์ตามชื่อที่ระบุในบทความจริง
( ) บทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน
( ) บทความนี้ไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผู้ใดทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ชาระค่ าธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทความลงในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ ตามอัตราที่ได้กาหนดไว้ คือ
( ) บทความวิชาการ
๓,๐๐๐ บาท
( ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก ๕,๐๐๐ บาท
( ) บทความวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ๕,๐๐๐ บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง แม้เมื่อข้าพเจ้าปรับแก้ไขแล้ว แต่งานยังไม่เรียบร้อยและไม่ได้รับการให้การลงตีพิมพ์ ข้าพเจ้าไม่ติด
ใจเอาความใดๆ ทั้งสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือว่าเป็นที่สุด
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
ผู้นิพนธ์บทความ
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ใบตอบรับการเป็นสมาชิก
ที่........................................................
วันที่..........เดือน..................พ.ศ..........
กราบนมัสการ/เรียน
บรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย)....................................................................................................................
(ชื่อภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่ได้)............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
E – Mail.........................................................................เบอร์โทรศัพท์.........................................................
โทรสาร...................................................................................................... มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็น
สมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
( ) สมาชิกประเภทรายปี ๓๐๐ บาท (จานวน ๓ เล่ม)
( ) เล่มละ ๑๙๙ บาท
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง
( ) เงินสด
( ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย.....................................................)
( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
( ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม..............................................................................
โปรดนาส่งวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
สถานที่ติดต่อ  ที่บ้าน
 ที่ทางาน
เลขที่.................ถนน......................................หมู่ที่...........ตาบล/แขวง......................
อาเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์..........................
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่..............................................
โทรสาร.......................................................E-Mail.....................................................
(สาหรับเจ้าหน้าที่)
ค่าบารุงปี พ.ศ.......................................
เลขที่ใบเสร็จ..........................................
ลงวันที่............เดือน.......................พ.ศ............
ลงบัญชีแล้ว.......................................................

ลงชื่อ.......................................................
(

)

220

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗

