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ขวัญและกำลังใจของพนักงำนช่ำงฮอทไลน์กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
ภำยในเขตภำคเหนือ ๓

The Morale of The Employees So Hotline Pea North 3
ปัทม์ ยันยงค์
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาระดับขวัญและกาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และเพื่อเปรียบเทียบระดับขวัญและกาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเมื่อจาแนกตาม อายุ ระดับตาแหน่งงาน ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และประสบการณ์
การในการปฏิบัติงาน เพื่อค้นหาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานช่างฮอทไลน์การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จานวน ๖๕ คน ซึ่งผู้วิจัยกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยเทียบเคียงกับ ตาราง
เครซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องขวัญและ
กาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มี ๓ ตอน ที่มีค่าความเที่ยงระหว่าง
๐.๖๗- ๑.๐๐ สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์ และสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัท สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยทางเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความแตกต่างของขวัญและกาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในกรณีที่ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย
ตัวแปร อายุ เงินเดือน ประสบการณ์การในการปฏิบัติงาน และของขวัญและกาลังใจของพนักงาน
ช่างฮอทไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
๑. ขวัญและกาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน คือ พนักงานช่างฮอทไลน์อยู่ในระเบียบวินัย ให้ความร่วมมือในการทางาน มีความ
เชื่อมั่นในองค์กรของตนเอง พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในการ
ทางาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และมีความกระตือรือร้นในการทางาน
๒. ผลการเปรียบเทียบขวัญและกาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ภูมิภาคเมื่อจาแนกตาม อายุ พบว่าพนักงานช่ างฮอทไลน์ที่มีอายุมากจะมีขวัญและกาลังใจต่ากว่า
พนักงานช่างฮอทไลน์ที่มีอายุน้อยกว่า
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๓. ผลการเปรียบเทียบขวัญและกาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ภูมิภาคเมื่อจาแนกตาม ระดับตาแหน่ง พบว่าพนักงานช่างฮอทไลน์ ที่มีระดับตาแหน่งสูงจะมีขวัญ
และกาลังใจต่ากว่าพนักงานช่างฮอทไลน์ที่มีระดับตาแหน่งต่ากว่า
๔. ผลการเปรียบเทียบขวัญและกาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์ เมื่อจาแนก ตาม
ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และประสบการณ์การในการปฏิบัติงาน พบว่าไม่มีผลต่อขวัญและ
กาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในเขตภาคเหนือ ๓
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า พนักงานช่างฮอท
ไลน์ที่มีอายุมาก และมีระดับตาแหน่งอยู่ในระดับสูง มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด
จึงควรจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการในหน่วยงาน และจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้มีส่วนร่วม
มากขึ้น ควรสนับสนุนให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทางาน และสนับสนุ นด้านความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
คำสำคัญ: ขวัญและกาลังใจ, ของพนักงานช่างฮอทไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ABSTRACT
The research was to study the morale of staff, technician hotlines PEA.
And to compare the morale of the staff's hotline on the PEA by age level jobs.
Education Salary levels And experience in the operation. To find barriers in the
performance of the employee's hotline PEA of ๖๕ people who were given sample.
By comparison table and Crazy Morgan. The tools used in this research. The study
questionnaire on the morale of staff, technician hotlines PEA has 3 Episode 0.671.00, the reliability of the statistics used to determine the quality of the research.
IOC between questions on the content / purpose. And alpha coefficients of Akron
baths. Statistics based on research statistics were frequency, percentage, arithmetic
mean. Standard Deviation The statistics used to analyze data. Analysis of the
differences of the personal data by a one-way analysis of variance. And an analysis
of the different gifts and employee morale technician hotlines PEA. In the case of
independent variables And the dependent variable is quantitative variables include
age, salary, experience in practice. And gifts, and employee morale technician
hotlines PEA analysis Pearson correlation.
The results showed that
1. morale of staff technician hotlines PEA in the most technical aspects of
employee hotlines in the discipline. To cooperate in the work Confidence in their
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own organizations. Employees with initiative Reduce accidents in the workplace.
Attitude towards colleagues. And are eager to work.
2. Compare the morale of the employees so hotlines PEA. When classified
by age, region, found the staff hotlines, which will have a very low staff morale
technician hotlines younger.
3. Compare the morale of the employees so hotlines PEA. BY POSITION
region when I found the staff hotlines, a high-level position to lower employee
morale technician hotlines that rank lower.
4. Compare the morale of the staff's hotlines are classified by level of
education. Salary levels And experience in the operation. There was no effect on
the morale of staff, technician hotlines PEA. Within the Northern District 3
Feedback obtained from this research. The study researchers found.
Technical staff hotlines older. And the level is high. A morale operational minimum.
It should provide recreation departments. And allocates responsibilities to
contribute more. Encourage employees are eager to work. And support the
initiative.
Keywords: Morale of The Employees, So Hotline Pea

๑. บทนำ

พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจาเป็นในการใช้ชีวิตประจาวันทั้งในภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจ
การจัดสรรไฟฟ้าให้ ทั่วถึงในภูมิภาคต่างๆ เป็นเรื่องสาคัญจึงมีการก่อตั้งการไฟฟ้าส่ วนภูมิภ าค
(กฟภ.) ซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นองค์การเอกเทศตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งให้ไว้เมื่อวันที่ ๖
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
จากนั้ น การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ รั บ การสถาปนาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
พุทธศักราช ๒๕๐๓ วันที่ ๒๘ กันยาย พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยรับช่วงภารกิจต่อจาก องค์การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคมาดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีภารกิจ ในการจัดหาให้บ ริการพลังงานไฟฟ้าและ
ดาเนิน ธุรกิจอื่นที่เกี่ย วเนื่ องเพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้าให้ เกิดความพึงพอใจทั้งด้าน
คุณภาพ และบริการโดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ส่วนภูมิภาคประกอบด้วย ๑๒ เขต แบ่งการบริหารงานออกเป็น ๔ ภาค คือ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ แต่ละภาคประกอบด้วย ๓ การไฟฟ้าเขต
(เทียบเท่าระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ) รวมเป็น ๑๒ การไฟฟ้าเขตมีหน้าที่ควบคุมและให้คาแนะนาแก่
สานักงานการไฟฟ้าต่างๆ ในสังกัดในความรับผิดชอบ ๗๔ จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้แก่ การ
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ไฟฟ้าจุดรวมงาน ๑๘๖ แห่ง การไฟฟ้าสาขา ๒๘๘ แห่ง การไฟฟ้าสาขาย่อย ๔๕๙ แห่ง และ
สานักงานใหญ่ ๑ แห่ง ทั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๕๑๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๙๙ ของพื้นที่ทั่วประเทศ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ๒๕๕๘ก, น. ๓-๖)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดาเนินการก่อสร้างขยายเขตเชื่อมโยงระบบจาหน่ายต่างๆ และ
มีโครงการอีกมากมายเนื่องมาจากการที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วมีโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
รับผิดชอบของ กฟภ. เพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก กฟภ. ได้วางแผนในการซ่อมแซมบารุงรักษาระบบ
จาหน่ายทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวตลอดจนมีเป้าหมาย และจุดมุ่งหมายในการดาเนินการ
ทางด้านเทคนิ คไว้อย่ างชัดเจนเพื่อ แก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้น โดยเฉพาะข่าวเกี่ ยวกับ การดั บ
กระแสไฟฟ้าทาให้จากผู้ ใช้ไฟที่สอบถามมายัง กฟภ. โดยตรงบ่อยครั้งมากขึ้น เพราะถ้าไฟดับ
บ่อยๆ จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม และผลผลิตไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (แผนกวิชาการด้านฮอทไลน์, ๒๕๕๘, ออนไลน์) กฟภ.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้พยายาม
แก้ไขอยู่ตลอดเวลา แต่ทั้งนี้ก็ยังมีการดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานปักเสาพาดสาย ติดตั้ง
อุปกรณ์ และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชารุดในระบบจาหน่ายอยู่เป็นประจาปี พ.ศ. ๒๕๑๕ กฟภ.ได้
จัดซื้อเครื่องมือฮอทไลน์ และได้อนุมัติให้ตั้งหน่วยฮอทไลน์ของ กฟภ. ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดย
ให้อยู่ในแผนกปลอดภัยและมาตรฐานการก่อสร้าง กองวิศวกรรม นับตั้งแต่นั้นมา
การปฏิบัติงานฮอทไลน์ คือ หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานกับสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่
มีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า ๕,๐๐๐ โวลต์ โดยวิธีไม่ดับไฟจากสถิติการเกิ ดอุบัติเหตุกับพนักงานฮอท
ไลน์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๑๘–๒๕๔๖ มากกว่า ๑๐๐ ครั้ง ซึ่งเป็นอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน (แผนก
วิชาการด้านฮอทไลน์, ๒๕๕๘, ออนไลน์) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานช่างฮอทไลน์ที่ต้องทางานที่มีความเสี่ยงสูงแม้ทาง กฟภ. จึงมีมีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการ
เคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อพนักงานช่างฮอทไลน์ เช่น การสนับสนุนกองทุนฮอทไลน์ โดยจัด
กองทุนช่วยเหลือพนักงานฮอทไลน์ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการทางาน การให้การรักษาพยาบาลแก่
พนักงานและครอบครัวพนักงานเป็นต้น เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์
(Zero Accident) โดยมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่การไฟฟ้าเขต และการไฟฟ้าจุดรวมงานที่
ปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ (ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๘, น.๒๒-๒๖) แต่อุบัติเหตุจาก
การปฏิบัติงานก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้ในงานที่มีความเสี่ยงเช่นนี้
ขวัญได้ถูกนามาใช้อธิบายสภาวะจิตใจของบุคคลในการทางานเช่นเดียวกับความพึงพอใจ
และความสุขขวัญอาจเกี่ยวข้องกับความสุขได้เหมือนกันหากพนักงานมีขวัญดีพร้อมที่จะทางาน
ผลงานก็ออกมาดี ดังนั้นขวัญจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล (ธร สุนทรายุทธ, ๒๕๕๓, น.
๑๖๗) และขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน คือสภาพจิตใจของบุคคลในกลุ่มหรือองค์กรที่ก่อให้เกิด
ก าลั ง ใจทั ศ นคติ และความพอใจในงาน ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านในความ
รับผิดชอบของคนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มที่วางไว้ (กานดา จันทร์แย้ม, ๒๕๔๖, น.๙๔)
จากสถิติอุบัติเหตุ ความเสี่ยง ความยากของงาน และเวลาในการปฏิบัติงานที่ไม่แน่นอน จึงอาจ
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กระทบต่ อ ขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ งานของพนัก งานช่ า งฮอทไลน์ ขวั ญ และก าลั ง ใจของ
พนักงานช่างฮอทไลน์จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญ
จากความจ าเป็ น ของขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน และความเสี่ ย งต่ า งๆ ที่
พนักงานช่างฮอทไลน์ต้องเผชิญ ผู้วิจัยจึงกาหนดหัวข้อในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ขวัญและกาลังใจ
ของพนักงานช่างฮอทไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อนาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้บริหารการ
ไฟฟ้าเพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

๑. เพื่อศึกษาระดับขวัญและกาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ภายในเขตภาคเหนือ ๓
๒. เพื่อเปรีย บเทียบระดับขวัญและกาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์การไฟฟ้ าส่ว น
ภูมิภาค ภายในเขตภาคเหนือ ๓ เมื่อจาแนกตาม อายุ ระดับตาแหน่งงาน ระดับการศึกษา ระดับ
เงินเดือน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

๓. วิธีดำเนินกำรวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากร และกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
และการวิเคราะห์ข้อมูล
๑. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือพนักงานช่างฮอทไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขตภาคเหนือ ๓ รวมทั้งสิ้น ๖๕ คน (แผนกวิชาการงานฮอทไลน์ ,๒๕๕๘,www.oocities.org/
vichakan_hl)
๒. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตัว อย่ างที่ ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไ ด้แก่ พนักงานช่างฮอทไลน์ การไฟฟ้าส่ ว น
ภูมิภาค ภายในเขตภาคเหนือ ๓ จานวน ๕๖ คน ซึ่งผู้วิจัยกหนดจานวนกลุ่มตัวอย่าง โดย
เทียบเคียงกับตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejec & Morgan, ๑๙๗๐: ๖๐๗-๖๑๐) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ระดับความมั่นใจ ๙๕ เปอร์เซ็น ประชากร ๖๕ คน ได้กลุ่มตัวอย่าง ๕๖ คน
๓. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องขวัญและกาลังใจของ
พนั กงานช่างฮอทไลน์ การไฟฟ้าส่ ว นภูมิภ าค ซึ่ งมีร ายละเอียดดังนี้ แบบสอบถามเรื่ องขวัญและ
กาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น ๓ ตอนดังนี้
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ตอนที่ ๑ แบบสอบถามด้านข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ระดับการวัดของตัวแปรใน
แบบกลุ่ม (nominal scale) เป็นคาถามประเภทเติมคาตอบ ซึ่งถามเกี่ยวกับอายุ ระดับตาแหน่ง
งาน ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และประสบการณ์การในการปฏิบัติงาน
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญและกาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและกาลังใจ ๗ ด้าน ประกอบด้วย มนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี ความกระตือรือร้นในการทางาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระเบียบวินัยเชื่อใน
องค์กรของตนเอง ความร่วมมือในการทางาน และอุบัติเหตุในการทางานลักษณะแบบสอบถาม
เป็ น การให้ ตอบเป็ นน้ าหนั กคะแนนความคิด เห็ น โดยใช้ข้ อคาถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating scale) ซึ่งเป็นแบบมาตรวัดแบบตัวเลข ๑-๕ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, ๒๕๕๕, น. ๗๕) ซึ่ง
ผู้วิจัยกาหนดค่าช่วงคะแนนของระดับขวัญและกาลังใจไว้ ๕ ระดับ
ตอนที่ ๓ ให้พนักงานช่างฮอทไลน์แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล
สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาขวัญและกาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามขั้นตอนดังนี้
๔.๑ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่กาหนดไว้แล้วเก็บคืนรวมจานวนทั้งสิ้น ๕๖ ชุด โดยมีบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน
สานักงานนั้นๆ ช่วยในการเก็บแบบสอบถาม
๔.๒ นาแบบสอบถามที่ได้ไปตรวจสอบความถูกต้องและนาไปแจกแจงความถี่ เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปมา
ดาเนินการดังต่อไปนี้
๕.๑ ผู้ วิจั ยทาการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลโดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
แล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบการพรรณนาข้อมูล
๕.๒ การวิเคราะห์ระดับขวัญและกาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๕.๓ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติ F-test ด้วย
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเมื่อพบว่ามีความแตกต่าง จึงทาการวิเคราะห์ความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Multiple Comparison ) โดยกาหนด
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
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๔. ผลกำรวิจัย

๑. ขวัญและกาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน คือ พนักงานช่างฮอทไลน์อยู่ในระเบียบวินัย ให้ความร่วมมือในการทางาน มีความเชื่อมั่นใน
องค์กรของตนเอง พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในการทางาน มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และมีความกระตือรือร้นในการทางาน
๒. ผลการเปรียบเทียบขวัญและกาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ภูมิภาคเมื่อจาแนกตาม อายุ พบว่าพนักงานช่างฮอทไลน์ที่มีอายุมากจะมีขวัญและกาลังใจต่ากว่า
พนักงานช่างฮอทไลน์ที่มีอายุน้อยกว่า
๓. ผลการเปรียบเทียบขวัญและกาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ภูมิภาคเมื่อจาแนกตาม ระดับตาแหน่ง พบว่าพนักงานช่างฮอทไลน์ที่มีระดับตาแหน่งสูงจะมีขวัญ
และกาลังใจต่ากว่าพนักงานช่างฮอทไลน์ที่มีระดับตาแหน่งต่ากว่า
๔. ผลการเปรียบเทียบขวัญและกาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์ เมื่อจาแนกตาม
ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และประสบการณ์การในการปฏิบัติงาน พบว่าไม่มีผลต่อขวัญและ
กาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในเขตภาคเหนือ ๓

๕. อภิปรำยผล

จากการศึกษาขวัญและกาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมูล ระดับ ขวัญและกาลั งใจของพนั กงานช่ างฮอทไลน์ การไฟฟ้า ส่ ว น
ภูมิภาคอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าพนักงานช่างฮอทไลน์มีค่าตอบแทนใน
การทางานสูง ดังบทความของพรนพ พุกกะพันธ์ (๒๕๔๕, น.๒๓๕) ระบบการวัดผลความสาเร็จ
ในการทางานระบบการเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน การโยกย้าย สิ่งเหล่านี้ถ้าปฏิบัติอย่าง
ไม่มีกฎเกณฑ์จะมีผลกระทบกระเทือนขวัญมากที่สุด การให้โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การทางาน
หมายถึง ขวัญกาลังใจที่เกิดจากการได้อัตราเงินเดือน การเลื่อนขั้น การขึ้นค่าตอบแทน และการ
โยกย้ายภายในองค์กรที่เหมาะสมแก่พนักงานช่างฮอทไลน์
ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบขวัญและกาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์ที่มีอายุแตกต่าง
กันจะมีระดับขวัญและกาลังใจแตกต่างกัน สาเหตุอาจเป็นเพราะพนักงานช่างฮอทไลน์ที่มีอายุมาก
ทางานในสายงานช่างมาเป็นเวลานานทาให้หมดความกระตือรือล้นในการทางาน ดังงานวิจัยของ
ปนัดดา อุปะละ (๒๕๔๘) ได้ศึกษาเรื่อง ขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสานักงาน
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ ขวั ญ ในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ อายุเงินเดือน หน่วยงานที่สังกัดและลักษณะงาน
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่มีผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
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ผลการวิ เ คราะห์ ก ารเปรี ย บเที ย บขวั ญ และก าลั ง ใจของพนั ก งานช่ า งฮอทไลน์ ที่ มี ร ะดั บ
ตาแหน่งต่างกันจะมีระดับขวัญและกาลังใจแตกต่างกัน อาจเกิดจากพนักงานช่างฮอทไลน์ที่มีระดับ
ตาแหน่งสู ง ทางานในสายงานช่างมาเป็น เวลานานทาให้หมดความกระตือรือล้ นในการทางาน
เช่นเดียวกับพนักงานช่างฮอทไลน์ที่มีอายุมาก ดังงานวิจัยของ สิริรัตน์ สุรพิพิธ (๒๕๕๑) ศึกษา
เรื่องขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ในพื้นที่อาเภอแกลง จังหวัดระยอง พบว่า พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลที่มีระดับการศึกษา ระดับตาแหน่งและระยะเวลาที่ปฏิบัติงานต่างกันมีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ๐.๐๕
ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบขวัญและกาลั งใจของพนั กงานช่างฮอทไลน์ เมื่อจาแนก
ตาม ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และประสบการณ์การในการปฏิบัติงาน พบว่าไม่มีผลต่อ
ขวัญและกาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการพบว่าความแตกต่างของระดับ
การศึกษา ระดับเงินเดือน และประสบการณ์การในการปฏิบัติงานไม่มีผลต่อขวัญและกาลังใจของ
พนักงานช่างฮอทไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจมีผลเนื่องมาจากพนักงานช่างฮอทไลน์จบมาจาก
สถาบันเดียวกันทุกคน คือจบจากโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมมิภาค ทาให้รุ่นพี่รุ่นน้องรู้จักกันเป็น
อย่างดีจึงมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามประสาพี่น้อง และรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นอย่างดี และ
รุ่นพี่มีการแนะนาสอนงานให้รุ่นน้องรุ่นใหม่ๆ ด้วยความเต็มใจอยู่เสมอ และองค์กรการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่จึงมีสวัสดิการดูแลพนักงานช่างฮอทไลน์เป็นอย่างดี มี ค่า
วิชาชีพฮอทไลน์ (ค่าเสี่ยงภัย) เพื่อเพิ่มขวัญและกาลังใจในการทางาน และอัตราเงินเดือนของ
พนักงานช่างฮอทไลน์มีการปรับขึ้นทุกปี ต่าสุดร้อยละ ๗.๕ ถึงมากสุดร้อยละ ๑๐ ต่อปี ด้วย
ปัจจัยหลายอย่างเหล่านี้ทาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฎิงาน ดังคากล่าวของ พูลสุข
สังข์รุ่ง (๒๕๔๗, น.๑๔๕) ได้ให้ความหมายของความพอใจในหน้าที่การงานที่ปฏิบัติ หมายถึง
ปัจจัยที่ทาให้พนักงานเกิดความพอใจในงานที่ปฏิบัติสามารถแยกออกจากปัจจัยที่ทาให้เกิดความไม่
พอใจในงาน เช่น การเสนอเพิ่มเงินให้แก่พนักงานสามารถนาไปสู่การไม่พอใจได้ แต่ไม่จริงเสมอ
ไปสาหรับความไม่พอใจแท้จริงต่องาน พนักงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานน้อยทาให้มีความ
พอใจน้อยไปด้วย
การเสนอให้เงินเพิ่มขึ้นไม่สามารถแทนที่การมีโอกาสที่ได้ปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถและความพอใจโดยปกติพนักงานจะอยู่ในสภาวะกลางๆ ของความรู้สึกเป็นสุขและ
ความเป็นทุกข์แต่ก็ปฏิบัติงานไปตามปกติ ปัจจัยทางลบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติซึ่งทาให้พนักงานลด
ความพึงพอใจและการปฏิบัติงานลง ไม่สามารถทาให้พนักงานกลับสู่สภาวะที่เป็นกลางได้ ปัจจัย
ทางบวกได้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงานและถ้าพนักงานไม่มีความพอใจในงาน ก็จะทาให้
พนักงานกลับสู่สภาวะเป็นกลางอีก ดังนั้นความแตกต่างของระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และ
ประสบการณ์การในการปฏิบัติงาน ไม่มีผลต่อขวัญและกาลังใจของพนักงานช่างฮอทไลน์ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
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๖. ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า พนักงานช่างฮอทไลน์ที่มีอายุมาก และมีระดับตาแหน่งอยู่ใน
ระดับสูง มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด จึงควรจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการใน
หน่วยงาน และจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้มีส่วนร่วมมากขึ้น ควรสนับสนุนให้พนักงานมี
ความกระตือรือร้นในการทางาน และสนับสนุนด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๑. ควรศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกต่างๆ ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒. ควรศึกษาขวัญและกาลั งใจในการปฏิบั ติงานของพนั กงาน ในการไฟฟ้าส่ ว น
ภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์
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หลักพุทธธรรมกับการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับประเพณีสงกรานต์
Related to Songkran (Thai New Year) Festival at Khao Thong
Community, Phayuha Khiri District, Nakhon Sawan Province
พระวรเศรษฐ์ ธมฺมวิริโย
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนเขา
ทอง อ าเภอพยุ ห ะคี รี จั ง หวั ดนครสวรรค์ มี วัต ถุป ระสงค์ ๓ ประการ คื อ ๑) เพื่ อศึ กษาการ
ส่ ง เสริ มอั ต ลั ก ษณ์ป ระเพณี ส งกรานต์ ของชุ ม ชนเขาทอง อ าเภอพยุ ห ะคี รี จัง หวัด นครสวรรค์
๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนเขาทอง อาเภอ
พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และ ๓) เพื่อวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์
ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การวิจัยเชิงเอกสาร
(Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎก อรรถกถา เอกสาร ตาราวิชาการ
และงานวิจั ยที่เกี่ย วข้อง และลงสั มภาษณ์ข้อมูล เชิงลึ กกับผู้ เกี่ยวข้องในชุมชนเขาทอง ทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณา
ผลการวิจัยพบว่า
๑) การส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ คือ การแสดงออกของกลุ่มชนที่มาอยู่ร่วมกันในบริบทของสังคมเดียวกัน จนเป็นการ
แสดงออกถึ ง ความเป็ น เป็ น ตั ว ตน หรื อ เป็ น อั ต ลั ก ษณ์ เ ฉพาะถิ่ น ของชุ ม ชนนั้ นๆ มี ๕ วิ ธี คื อ
๑) การแต่งกาย ๒) วัฒนธรรมความเชื่อ ๓) อาหารการกิน ๔) ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ๕)
ประเพณีในการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประเพณีที่ปรากฏชัดมีหลายประเพณี เช่น
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีสารท เป็นต้น
๒) หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนเขาทอง อาเภอ
พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มี ๓ ระดับ คือ ๑) ขนาดเล็กคือ สถาบันครอบครัว ใช้หลักศีลธรรม
พื้นฐาน ๒) ขนาดกลางคือสังคมชุมชนขนาดหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ใช้หลักความกตัญญู
กตเวทีและหลักสามัคคี เป็นต้น และ ๓) ขนาดใหญ่คือสังคมระดับประเทศ ใช้หลักคารวตา และ
หลักสามัคคี


หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

12

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

๓) หลั ก พุ ท ธธรรมกั บ การส่ ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ ป ระเพณี ส งกรานต์ ข องชุ ม ชนเขาทอง
อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ในการวิจัยนี้มีพื้นที่วิจัยอยู่ที่ตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในด้านประเพณี
ที่ เ ด่ น ชั ด ที่ สุ ด คื อ ประเพณี ส งกรานต์ พ บหลั ก พุ ท ธธรรมกั บ การส่ ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ ชุ ม ชน
ตาบลเขาทอง คือ หลักคารวตาปรากฏอยู่ในการละเล่นจับข้อมือสาว หลักสาราณียธรรมปรากฏ
อยู่ในการรดน้าดาหัวขอพรผู้สูงอายุ หลักกตัญญูกตเวทีปรากฏอยู่ในการทาบุญอุทิศให้กับปิยชน
การสรงน้าพระและรดน้าดาหัว ผู้สูงอายุ หลักสามัคคีปรากฏอยู่ในทุกกิจกรรมมาเป็นเวลานาน
หากแต่ในปัจจุบันกระแสความเจริญทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีกาลังเข้ามามีผลกระทบต่อการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนดังกล่าว และชุมชนกาลังต้องการการปกป้องอนุรักษ์สืบสานประเพณีอัน
งดงามและทรงคุณค่าให้สืบทอดต่อไป
ABSTRACT
The research on “Buddhist Principles and Community Identity Promotion
related to Songkran (Thai New Year) Festival” at Khao Thong Community,
PhayuhaKhiri District, Nakhon Sawan Province had three objectives: 1) to study the
identity promotion of the community related to the festival at Khao Thong
Community, PhayuhaKhiri District, Nakhon Sawan Province, 2) to study the Buddhist
principles and the community identity promotion at Khao Thong Community,
PhayuhaKhiri District, NakhonSawan Province, and 3) to analyze the Buddhist
principles and the community identity promotion relating to Songkran (Thai New
Year) Festival at Khao Thong Community, PhayuhaKhiri District, Nakhon Sawan
Province. This research applied the documentary research with collecting data from
Tipitaka, academic textbooks, related documents and researches. Analysis of the
data used the analysis of the content and the summary of the research used
presenting the descriptive results of the research.
Results of the Research
1) The community identity promotion at Khao Thong Community,
PhayuhaKhiri District, Nakhon Sawan Province was the expression of the people in
the community living in the same society. These expressions were self-confident or
local identity of the community. The community identity promotion had 5 ways:
dressing, culture and belief, food, intelligence of locality, and tradition. The
community identity promotion relating to the festival appeared in many festivals
such as Loy Kratong Festival,Songkran (Thai New Year) Festival, and Ghost Festival.
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2) The Buddhist principles and the community identity promotion at Khao
Thong Community, PhayuhaKhiri District, Nakhon Sawan Province had 3 levels: 1)
the small group or the family applying the basic morality, 2) the middle group or
the community applying the principle of the gratefulness and the unity, and 3) the
big group or the country applying the reverence and the unity.
3) The Buddhist principles and the community identity promotion relating to
Songkran (Thai New Year) Festival at Khao Thong Community, PhayuhaKhiri District,
Nakhon Sawan Province that was the Mon people were the Gāravatā (the reverence)
appeared in the play of holding the women’s wrists, the Sāranīyadhamma (states of
conciliation) appeared in pouring water on the hands of revered elders and asking for
blessing, the Kataññukatavedī ( gratefulness) appeared in the making of merits for the
dead people, sprinkling water onto a Buddha image, and pouring water on the hands
of revered elders and asking for blessing, and the unity appeared in all the activities.
Now, the current of material and technological progress would affect the community
identity promotion. Moreover, the community wanted to protect, conserve and inherit
these valuable festivals continually.

๑. บทนา

“สงกรานต์” ถ้าจะแปลความหมายโดยศัพท์แล้ว ก็ได้ใจความว่า “การย้ายที่” หรือ
“การเคลื่อนที”่ ๑ คือ เป็นวันที่พระอาทิตย์ได้โคจรย้ายจากที่เดิมย่างเข้าสู่ราศีเมษ ซึ่งเป็นวันที่ชาว
ไทยเราถือกันมาแต่โบราณว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งมีอยู่ ๓ วันด้วยกัน คือ ๑. วันที่พระอาทิตย์
โคจรขึ้นสู่ราศีเมษ ๒. วันเนาว์ ๓. วันเถลิงศก ใน ๓ วันนี้ มักจะอยู่ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔๑๕ ของเดือนเมษายนของแทบทุกๆ ปี วันที่ ๑๓ เป็นวันมหาสงกรานต์ เรื่องราวของสงกรานต์
นี้ได้มีปรากฏเป็นศิลาจารึกอยู่ที่วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์ท่าเตียน) ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ กรุง
รัตนโกสินทร์ กาหนดให้วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปีเป็นวันสงกรานต์เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๒
โดยทั่วไปแล้วถือให้เป็นงานเฉลิมฉลองเป็นงานที่บ่งบอกถึงเทศกาลแห่งความสุข เทศกาลแห่งความ
สนุกสนานสามัคคี สังเกตที่ใบหน้าจะเต็มไปด้วยคราบรอยยิ้มจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่ว
ประเทศว่า “ปีใหม่ไทย” ในวันปีใหม่ของไทยนั้นตั้งแต่อดีตได้สอดแทรกขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตเข้า
ไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของประเพณีด้ว ย การเฉลิมฉลองปีใหม่หรือสงกรานต์นั้นบรรพบุรุษของเราได้
สอดแทรกหลักธรรมในพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้อย่างลงตัว ทาให้เกิดความ
๑

รศ. สมปราชญ์ อั มมะพั นธ์ , ประเพณี และพิ ธีก รรมในวรรณคดี ไทย, (กรุ งเทพมหานคร :
สานักพิมพ์โอเดียสโตร์, ๒๕๓๖), หน้า ๒๔.
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สามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะแห่งสังคมนั้น มีความสงบเรียบร้อยเป็นที่เจริญตาแก่ผู้พบเห็นในงาน
ประเพณีมีงานปิดทองไหว้พระ สรงน้าพระพุทธรูปและพระภิกษุ สามเณร การทาบุญอุทิศให้กับบรรพ
บุรุษ ตลอดจนพิธีรดน้าดาหัวเพื่อขอพรจากผู้ใหญ่ และยังมีการละเล่นต่าง ๆ เช่นการเล่นสะบ้า
ลูกช่วง มอญซ่อนผ้า ประเพณีแข่งเรือ ซึ่งประเพณีเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดีงามหากเกิดขึ้นอยู่ในที่ใด
ๆ แล้ ว ความสงบสุ ข และความสงบเรี ย บร้ อ ยก็ จ ะปรากฏชั ด กั บ สั ง คมนั้ น ๆ และในประเพณี
สงกรานต์นี้จะมีอีกพิธีหนึ่งที่มีความผสานสานสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ประเพณีนี้เรียกประเพณี
“ตรุษ”
“ตรุษ” เดิมทีเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวอินเดียฝ่ายใต้ กล่าวคือ เมื่อพวกทมิฬได้
เข้ามาครอบครองและมีอานาจอยู่ในลั งกาแล้ว พวกทมิฬก็ได้น าเอาพิธี “ตรุษ” ซึ่งเป็นลั ทธิ
ศาสนาเข้าไปเผยแพร่ จึงกลายเป็นประเพณีของชาวลังกา ด้วยเหตุนี้พิธี “ตรุษ” จึงมีปรากฏขึ้น
ในลังกาทวีปตั้งแต่ในครั้งนั้นเป็นต้นมา ต่อมาชาวลังกาที่นับถือพระพุทธศาสนาได้มีอานาจขึ้นใน
ลังกาทวีปแล้ว จึงได้คิดดัดแปลงพิธี “ตรุษ” มาเป็นพิธีทาบุญในพระพุทธศาสนา ได้พากันจัด
เครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ถึง ๓ วัน คือ ในวันแรม
๑๔ ค่า วันแรม ๑๕ ค่า ของเดือน ๔ และในวันขึ้น ๑ ค่า เดือน ๕ เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่
บ้านเมืองที่พวกตนได้อาศัยอยู่๒ พิธี “ตรุษ” เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “พิธีสัมพัจฉรฉินท์”
พิธีสั มพัจ ฉรฉิน ท์ คือพิธีตัดปีห รือพิธีส่งท้ายปีเก่า ซึ่งจะสื บต่อเนื่องกับพิธี รับปีใหม่
หรื อ พิ ธี ส งกรานต์ พิ ธี สั ม พั จ ฉรฉิ น ท์ เป็ น วิ ธี ก ารบู ช าท าบุ ญขึ้ นปี ใหม่ ของชาวลั งกา ชาวเมื อง
นครศรีธรรมราชรับมาจากลังกา และชาวกรุงศรีอยุธยารับทอดมาอีกต่อหนึ่ง พิธีนี้มีการสักการบูชาพระ
รัตนตรัยเป็นนักขัตฤกษ์ใหญ่มีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดสามวัน วันที่สามมีการประกาศเทวดา แผ่ส่วนบุญ
ให้แก่ เทพยดา ยักษ์ นาค กุมภัณฑ์ บรรดาอมนุษย์ทั้งปวงตลอดถึงสัตว์เดรัจฉาน เพื่อขอพรให้บ้านเมือง
อยู่เย็นเป็นสุข และเป็นสิริมงคลแก่พระนคร๓ เมื่อวันพระมหาเถระเจ้าจาเริญอาฏานาฏิยสูตรในราตรี
หมู่ทหารยิงปีนใหญ่รอบพระนคร ฝ่ ายพราหมณาจารย์ประชุมกันผูกพรตกระทาการพระราชพิธีในเทวส
ถานหลวง ครั้นเสร็จจึงอาราธนาพระมหาเถระเจ้าทั้งหลายขึ้นสถิตยานราชรถแลประเทียบเรียบเรียงกระบวน
แห่เป็น ๕ กระบวน ประพรมน้าพระพุทธมนต์ แลโรยทรายรอบพระราชนิเวศน์นั้นกระบวนหนึ่ง
รอบพระนครตามท้องสถลมารคนั้น ๔ กระบวน ดูเป็นสง่างามยิ่งนัก๔
ในปัจจุบันในยุคสมัยที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมีความเจริญทางด้านวัตถุอย่างรวดเร็ว
ผู้คนเริ่มมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมีความเสียสละที่จะทางานช่วยเหลือสังคมน้อยลง ประชาชนเริ่ม
ห่างหายออกจากวัด ความแนบชิดระหว่างบ้าน-วัด-โรงเรียนเริ่มห่างหายจนเริ่มไม่มีหลักยึดเหนี่ยว
จิตใจ จะเห็นได้จากการเฉลิมฉลองสงกรานต์กันอย่างเกินเลยผิดเพี้ยนไปจากโบราณมาก มีการ
๒

สุรพันธ์ พ่วงภักดี, ประเพณีไทยฉบับพระมหาราชครูฯ , (กรุงเทพมหานคร : ลูก ส. ธรรมภักดี
ถนนข้าวสารฯ, ๒๕๑๑), หน้า ๓๖๖.
๓
สมปราชญ์ อัมมะพันธ์, ประเพณีและพิธีกรรมในวรรคดีไทย, หน้า ๓๐๔.
๔
เสถียรโกเศศ, นางนพมาศหรือตาหรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์อัสสัมชัญ, ๒๕๓๐), หน้า ๑๓๔.
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แสดงที่ไม่สุภาพ นุ่งน้อยห่มน้อยแสดงอยู่ในวัด มีการสัมผัสร่างกายโดยไม่สุภาพ การเล่นสาดน้า
กันอย่างรุนแรง การดื่มสุราละสารเสพติด เล่ นการพนัน เกิดการทะเลาะวิวาท จากข่าวสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ปี ๒๕๕๖ มีผู้เสียชีวิตถึง ๒๘๕ คนซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว ๓ คน
ส่วนบาดเจ็บ ๒,๗๘๓ คน รวมอุบัติเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้น ๒,๕๘๑ ครั้ง๕ ซึ่งสาเหตุหลักยังคงเป็น
เรื่องของเมาแล้วขับ การขับรถโดยความประมาทจนเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้การดื่มสุรายังนามาซึ่ง
ความขาดสติ ทาให้เกิดการทะเลาะกันหากรุกรามรุนแรงก็อาจนามาซึ่งการก่อให้เกิดอาชญากรรม
และเมื่อเห็นผู้หญิงนุ่งน้อยอาจแสดงกิริยาท่าทางลวนลาม ล่วงเกิน หรืออาจนาไปสู่การทาอนาจารได้
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งของประเทศไทยที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้จัด
กิจกรรมอนุรักษ์สืบทอดประเพณีสงกรานต์ มาโดยตลอด ประเพณีสงกรานต์ที่โดดเด่นในจังหวัด
นครสวรรค์ คือ ตาบลเขาทอง ส่วนใหญ่จะมีชุมชนเชื้อสายมอญอาศัยอยู่ มีการปิดทองไหว้พระ
การละเล่นต่าง ๆ และในงานประเพณีสงกรานต์ยังมี พิธีรดน้าดาหัวเพื่อขอพรจากผู้ใหญ่ สรงน้า
พระพุทธรูปและพระภิกษุ สามเณร โดยเฉพาะที่ตาบลเขาทองได้มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ของ
ชาว เขาทองสาคัญ เช่น ประเพณีจับข้อมือสาว
ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์นี้ มีอัตลักษณ์ที่เด่นชัดก่อให้เกิดความ
สมัครสมานสามัคคีและความเรียบร้อยดีงาม สะท้อนให้เห็นหลักพุทธธรรมที่เป็นปัจจัยที่สาคัญใน
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนดังกล่าว ผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จาทาการศึกษาในเรื่องนี้เพื่อเป็น
แบบอย่างแก่ชุมชนอื่น ๆ อีกต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาการส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนเขาทอง อาเภอพยุหะ
คีรี จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนเขา
ทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
๒.๓ เพื่อวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชน
เขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

การดาเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้

๕

ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ , “เซ่ นสงกรานต์ ๒๘๕ ศพ” [อ อ น ไ ล น์ ], แ ห ล่ ง ที่ ม า :
http://www.its.in.th/index.php/thenews/๑๑๑๙๒---๒๘๕-๒ , ( ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ )

16

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

๓.๑ ศึ ก ษาข้ อ มู ล ชั้ น ปฐมภู มิ โดยศึ ก ษาจากพระไตรปิ ฎ ก และอรรถกถา
โดยเฉพาะหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนเขาทอง ตาบลเขาทอง
อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
๓.๒ ชั้นทุติยภูมิโดยศึกษาจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณีสงกรานต์
๓.๓ ศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนเขาทอง
ตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
๓.๔ จั ด ล าดั บ ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สรุ ป ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ และทาการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) การตีความหมาย
(Interpretation) และการสังเคราะห์ (Synthesis) นาเสนอข้อมูลฉบับสมบูรณ์

๔. ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องหลักหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัต ลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชน
เขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อ
ศึก ษาการส่ ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ ป ระเพณี ส งกรานต์ ของชุ ม ชนเขาทอง อ าเภอพยุห ะคี รี จั ง หวั ด
นครสวรรค์ ๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัต ลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนเขา
ทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และ ๓) เพื่อวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับการส่งเสริม
อัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การวิจัยเชิงเอกสาร
(Documentary Rrsearch) เน้นการศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎก อรรถกถา จากข้อมูลปฐม
ภูมิ เอกสารตาราวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากชั้นทุติยภูมิ และลงสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกกับ
ผู้เกี่ยวข้องในชุมชนเขาทอง ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณา การตีความหมาย
และการสังเคราะห์ ซึ่งเนื้อหาสาระพอสรุปได้ดังนี้
๑. การส่งเสริ มอัต ลักษณ์ ประเพณี สงกรานต์ของชุมชนเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์
การส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน คือ กระบวนการสร้างความหมายเสริมสร้าง หรือ
วิธีการที่นามาการอยู่ร่วมกันของชุมชนหมู่ คณะ และมีการกระทาร่วมกันเหมือนๆ กันในลักษณะ
แนวทางเดียวกันในการกระทานี้นามาซึ่งประโยชน์ต่อหมู่คณะ การแสดงออกของกลุ่มชนที่มาอยู่
ร่วมกันในบริบทของสังคมเดียวกัน จนเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเป็นตัวตน หรือเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะถิ่นของชุมชนนั้น ๆ มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวตนบ่งบอกความเป็น ตัวตนของชุมชนได้ เช่น
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เป็นต้น อัตลักษณ์ไม่ได้หมายเอาแต่สิ่งที่
ผ่านมาแล้วเท่านั้น มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสถานการณ์ทางสังคมโดยเฉพาะในสัง คมไทย
ที่มีการปรับเปลี่ยนทางด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา เปนการแสดงใหคุณคา
ของชุมชนในการจัดการดานตางๆ ของชุมชนใหสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน หรืออีกนัยหนึ่งคือ
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ชุมชนมีขีดความสามารถหรือมีศักยภาพของตนเอง ซึ่งศักยภาพดังกลาวนั้นเกิดขึ้นจากกระบวนการ
ของชุมชนในการสรางขึ้น และมีกระบวนการในการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามใหคนรุนหลัง ผู้วิจัย
พบว่าวิธีการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนมี ๕ วิธีคือ
การส่งเสริมอัตลักษณ์โดยใช้การแต่งกาย
การแต่งการที่แสดงออกถึงความเป็นมอญอย่างชัดเจนและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
ในกลุ่มของบุคคลทั่วไปคือ การพาดสไบ ซึ่งจะมีทุกเพศและทุกวัย ทั้งนี้ในการพาดสไบนั้นใน
ปัจจุบันนี้ได้เรือนลางไปแล้วในชุมชนชาวเขาทอง แต่ชุนชนชาวเขาทองบางส่วนยังมีบางส่วนที่
พยายามจะส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมรวมถึงวัฒนธรรมการแต่งกาย สิ่งที่พบในงานวิจัยนี้
ทาให้เห็นได้ว่าการพาดผ้าสไบของชุมชนชาวเขาทองยังคงปรากฏมีอยู่โดยจะพาดผ้าที่ไหล่ซ้ายไป
ทางด้านหลังแล้วอ้อมใต้รักแร้ขวา แล้วพาดขึ้นไปทบบนไหล่ซ้าย แบบที่เรียกว่าสไบเฉียง ซึ่งแบบ
นี้จะใช้ในงานพิธีการหรือการทาบุญอันเป็นการแสดงความสุภาพและความเคารพต่อพระภิกษุ ทั้ง
ยังใช้ชายผ้าสไบเป็นผ้ารองเวลากราบพระอีกด้วย แต่ส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบันจะแต่งกายใส่เสื้อ
ลายดอกไม้
การส่งเสริมอัตลักษณ์โดยใช้วัฒนธรรมความเชื่อ
การนับถือผีหม้อตาย่า ตายาย คือ การนับถือเคารพผีบรรพบุรุษของคนไทยซึ่งมีมา
ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเผยแพร่เข้ามา เมื่อมีการตั้งครอบครัวใหม่ทางฝ่ายหญิงแยกครัวออกไป
จากพ่อแม่จะต้องมีการตั้งหม้อตาย่า ตายายใหม่ขึ้น เพื่อสาหรับได้เคารพบูชาคุ้มครองป้องกัน
ความอยู่ดีมีสุขให้แก่ครอบครัว วิธีก ารเชิญหม้อหรือตั้งหม้อใหม่ คือมีหม้อดินเล็ก สายสาแหรก
แขวนหม้อ ในแต่ละหม้อจะใส่ก้อนขี้ผึ้งซึ่งมี เบี้ยจั่นประกบติดอยู่ก้อนละ ๓ ตัว เมื่อถึงปีที่มีเดือน
แปดสองครั้งจะจัดประกอบพิธีกรรมครั้งหนึ่ง ความจริงงานนี้ คือ งานเซ่นไหว้ผี ปู่ ย่า ตา ยาย
เป็นการไหว้ผีโรง ซึ่งแต่เดิมนั้นชื่อเต็มว่า “ผีโรงเรือน” หรือ ผี ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นที่น่าสังเกต
อย่างหนึ่ง คือ ต้นตระกูลของชาวเขาทองน่าจะเป็นคนมอญเนื่องจาก การหันหน้าไปทางทิศตรง
ข้ามกับโบสถ์ไทย และประเพณีการไหว้ผีก็คล้ายมอญ งานปีงานไหว้ผีโรงผีเรือน หรือผี ปู่ ย่า ตา
ยาย ที่กล่าวมานี้นับว่าเป็นมรดกชิ้นสาคัญชิ้นหนึ่งของบรรพบุรุษชาวเขาทองที่ตกทอดมาสู่ลูกหลาน
ผู้รับมรดกจะต้องแขนผีเรือนไว้ที่บ้านเรือนของตน ต้องดูแลรักษาอย่างดี เมื่อบุตรธิดามีเหย้าเรือน
จะมอบหมายกันต่อ ๆ ไป
การส่งเสริมอัตลักษณ์โดยใช้วัฒนธรรมอาหารการกิน
สาหรับอาหารการกินของชาวมอญนั้นจะไม่แตกต่างจากชาวไทยมากนัก ชาวมอญจะกิน
อยู่ง่ายและจะใช้พืชพักที่มีอยู่ในท้องถิ่นนามาประกอบอาหาร เช่น กระเจี๊ยบ บอน ลักษณะการ
ปรุงแต่งจะคล้าย ๆ กัน แต่จะมีแตกต่างกันไปบ้างในรายละเอียดของแต่ ละชุมชน อาหารที่เรียก
ได้ว่าเป็นอาหารมอญที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่คนไทย ซึ่งเป็นอาหารที่ที่ชาวมอญนิยม
ทาในงานบุญหรืองานประเพณีต่าง ๆ เช่น ขนมจีน ข้างแช่ กาละแม ชาวชุมชนเขาทองก็เช่นกัน
มีการใช้พืชพักที่มีอยู่ในท้องถิ่นตามฤดูการเพื่อนามาประกอบอาหารต่าง ๆ เช่นต้มปลาร้าหน่อไม้
เลียงเหนี่ยง ยามะเดื่อ ยามะเฟืองปูเค็ม แกงไก่หน่อไม้ และข้าวหลาม เป็นต้น โดยเฉพาะแกงไก่
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

หน่อไม้เป็นที่นิยมทากันในช่วงเทศกาลสงกรานต์จนเป็นที่เรียกกันติดปากว่าประเพณีกินเหล้าแกงไก่
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนชาวเขาทอง
การส่งเสริมอัตลักษณ์โดยใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตาบลเขาทองเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ และเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่
ชาวบ้านตั้งบ้านเรือนอยู่กันอย่างหนาแน่น โดยมีวัดเขาทอง เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านชาวบ้านเขา
ทองมักนิยมปลูกเรือนใต้ถุนสูงชั้นเดียว ปลูกให้นอกชานหรือชานเรือนติดต่อกันเป็นแพยาวเรียกว่า
เรือนแถวบางหลังยาวหลายสิบเมตรโดยมีคากล่าวกันว่า “ไก่บินไม่พ้นหลังคา หรือขาไม่ตกพื้น ”
โดยที่เรือนของพ่อแม่จะอยู่ตรงกลาง และปีกซ้ายขวาจะเป็นที่อยู่ของลูก ๆ
การส่งเสริมอัตลักษณ์โดยใช้ประเพณี
ในการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประเพณีที่ปรากฏชัดมีหลายประเพณี เช่น
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีสารท เป็นต้น ชาวตาบลเขาทอง จะ
เริ่มงานประเพณีสงกรานต์ ควบคู่ไปกับประเพณีตรุษ หรือเรียกรวม ๆ ว่าประเพณีตรุษสงกรานต์
ตั้งแต่วันแรม ๑๕ ค่าเดือน ๔ เรียกกันว่า “ตรุษห้า สงกรานต์หก” โดยเริ่มนับตั้งแต่ วันแรม
๑๕ ค่า เดือน ๔ เป็นวันที่ ๑ จนครบ ห้าวัน (ตรุษห้า) จะเริ่มเช้ามืดวันแรก (แรม ๑๕
ค่า) ประมาณตีสี่ ตีห้ า ชาวบ้ านจะยิงปืนขึ้นฟ้า เสียงดังสนั่นหวั่นไหว เพื่อเป็นการปล่อยผี
ชาวบ้านจะลุกขึ้นทาอาหารคาวหวานพากันไปทาบุญที่วัด วันนี้จะไม่มีการละเล่นอะไรจะทาบุญ
อย่างเดียว เพราะถือให้ผีเล่นกันหนึ่ งวันก่อน แล้ววันที่สองจึงเริ่มการละเล่นต่าง ๆ เช่นเพลงช้า
เจ้ามะโลม, เพลงพิษฐาน, ประเพณีจับข้อมือสาว การเล่นเข้าผี ฯลฯ วันสุดท้ายเรียกว่า ส่งซัง
วันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี จะเริ่ มนับเป็นวันที่ ๑ ไปจนครบ ๖ วัน (สงกรานต์หก) มี
การละเล่นเหมือ นกับวันตรุษ แต่ไม่มีการปล่อยผี เล่นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายมีการส่งซัง
เหมือนกันในระหว่างที่ชาวบ้านเรียกว่า “ตรุษห้าสงกรานต์หก” นี้ ชาวบ้านเขาทองจะร่วมจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ ในช่วงที่นับตรุษห้าสงกรานต์หกนี้ ชาวบ้านเขาทองจะไปทาบุญที่วัด ทุกวัน
รวมแล้ว ๑๑ วันพร้อมทั้งมีกิจกรรมรื่นเริงหลากหลายกิจกรรมรวมกัน เช่น เพลงช้าเจ้าโลม,
เพลงพิษฐาน, ประเพณีจับข้อมือสาว การเล่นเข้าผี ฯลฯ
๒. หลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนเขาทอง
อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน มี ๓ ระดับ คือ ๑) ขนาดเล็กหรือ
สถาบันครอบครัว ใช้หลักศีลธรรมพื้นฐาน ๒) ขนาดกลางเป็นสังคมชุมชนขนาดหมู่บ้าน ตาบล
อาเภอ จังหวัด ใช้หลักความกตัญญูกตเวทีและหลักสามัคคี เป็นต้น และ ๓) ขนาดใหญ่เป็น
สังคมระดับประเทศ ใช้หลักคารวตา และหลักสามัคคี
๑) คารวตา ๖ คือ ความเคารพ การถือเป็นสิ่งสาคัญที่จะพึงใส่ใจและปฏิบัติด้วยความ
เอื้อเฟื้อ หรือโดยความหนักเน้นจริงจัง, การมองเห็นคุณค่าและความสาคัญและปฏิบัติต่อบุคคลหรือสิ่งนั้นโดย
ถูกต้อง ด้วยความจริงใจ ประกอบด้วยหัวข้อธรรม ๖ ส่วนด้วยกัน
๑.๑) สัตถุคารวตา ความเคารพในพระศาสดา หรือพระพุทธเจา
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๑.๒) ธัมมคารวตา ความเคารพในธรรม
๑.๓) สังฆคารวตา ความเคารพในสงฆ์
๑.๔) สิกขาคารวตา ความเคารพในการศึกษา
๑.๕) อัปปมาทคารวตา ความเคารพในความไมประมาท
๑.๖) ปฏิสันถารคารวตา ความเคารพในปฏิสันถาร
๒) สารณียธรรม ๖ คือ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง ธรรมเป็นเหตุให้ระลึก
ถึงกัน ธรรมที่ทาให้เกิดความสามัคคี หลักการอยู่ร่วมกัน
๒.๑) เมตตากายกรรม หมายถึง การกระทาโดยทางกาย ที่ประกอบดวยความ
เมตตา ตอผูอื่นทั้งตอหนาและลับหลัง
๒.๒) เมตตาวจีกรรม ไดแก พูดตอกันดวยเมตตา คือ ชวยบอกแจงสิ่งที่เปนประโยชนสั่ง
สอนหรือแนะนาตักเตือนกันดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพออนโยน ไมกลาวรายไมใชวาจาหยาบคาย หรือวาจาที่
ประกอบ ดวยอารมณโทสะ แตใชคาพูดที่ประกอบดวยเมตตา
๒.๓) เมตตามโนกรรม หมายถึง การกระทาทางใจหรือความคิดที่ประกอบดวย
ความเมตตา อันไดแก่การคิดที่จะชวยใหผูอื่นพนจากความเดือดรอนทั้งปวง ทั้งตอหนาและลับหลัง
การคิดถึงผูอื่นในทางที่ดี
๒.๔) สาธารณโภคี หมายถึ ง การรู จั ก แบงปนทรั พ ยสิ น ที่ ต นหามาได ดวย
ความชอบธรรมใหแกผูตองการในโอกาสอันสมควร การรู จักแบงปนทรัพยสินหรือสิ่งของของตนให
กับบุคคลที่ขาดแคลนนั้นเปน
๒.๕) สีลสามัญญตา หมายถึง การรักษาศีลใหสม่าเสมอหรือเทาเทียมกับคนอื่นๆ
การรักษาศีลใหเสมอกับคนอื่นๆ
๒.๖) ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง การมีความเห็นรวมกับคนอื่นในทางที่ถูกตอง
ไมขัดแยงกับเพื่อนดวยมิจฉาทิฏฐิของตน รูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
๓) ความกตัญญูกตเวที
ความกตัญ ู เปนคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย ในสั งคมมนุ ษยต้องเกี่ยวของสัมพันธ์
กับผู อื่นและสิ่งอื่นชีวิตดานกายภาพดารงอยู่ไดเพราะไดรับการอุปการะเลี้ยงดูจากบุคคลตางๆ มี
บิดามารดา ครูอาจารย ญาติพี่นอง เปนตน นอกจากนั้นตองพึ่งพาอาศัยสิ่งเหล่าอื่นอีก เชน อาศัย
ปจจัย ๔ เปนเครื่องเลี้ยงชีวิตจึงจะมีชีวิตอยู่รอดไดในสวนจิตใจมนุษยก็ไดรับการปลูกฝง อบรม
ลักษณะคุณคาทางจิ ตใจจากบุคคลอื่น มีบิดามารดาเปนตน ใหมีทัศนคติ คานิยม คุณธรรม
จริยธรรม อันเปนหลักสาคัญในการดาเนินชีวิตใหความเจริญรุงเรือง ซึ่งเปนองคประกอบสาคัญของ
มนุษย ความกตัญ ูนี้เปนคุณธรรมที่มนุษยพึงปฏิบัติมิใชเฉพาะตอมนุษยดวยกันเทานั้น แตใหมีแม
แตต่อสัตวและพืชทั้งหลายดวย พระพุทธศาสนากลาวยกยองบุคคลที่มี ความกตัญ ู และใหความสาคัญต
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อบุคคลผูมีความกตัญ ู วาเปนบุคคลที่หาไดยากในโลก พระพุทธองคตรัสวาบุคคลที่หาไดยากมี ๒
จาพวก๖ ได้แก่
๓.๑) บุพพการี ผูทาอุปการะกอน
๓.๒) กตัญ ูกตเวที ผูรูอุปการะที่เขาทาแลวและตอบแทน
๓. วิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับการส่งเสริม อัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชน
เขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ในการวิจัยนี้มีพื้นที่วิจัยอยู่ที่ตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็น
ชุ ม ชนชาวไทยเชื้ อ สายมอญที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และโดดเด่ น ในด้ า นประเพณี ที่ เ ด่ น ชั ด ที่ สุ ด คื อ
ประเพณีสงกรานต์ พบหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนตาบลเขาทอง คือ หลัก
คารวตาปรากฏอยู่ในการละเล่นจับข้อมือสาว หลักสาราณี ยธรรมปรากฏอยู่ในการรดน้าดาหัวขอ
พรผู้สูงอายุ หลักกตัญญูกตเวทีปรากฏอยู่ในการทาบุญอุทิศให้กับปิยชน การสรงน้าพระและรดน้า
ดาหัวผู้สูงอายุ หลักสามัคคีปรากฏอยู่ในทุกกิจกรรมมาเป็นเวลานาน หากแต่ในปัจจุบันกระแส
ความเจริ ญทางด้านวัตถุและเทคโนโลยี กาลังเข้ามามีผลกระทบต่อการส่ งเสริมอัตลั กษณ์ชุมชน
ดังกล่าว และชุมชนกาลังต้องการการปกป้องอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันงดงามและทรงคุณค่าให้
สืบทอดต่อไป
กระบวนการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนในท้องถิ่น เกิดขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์ทางสังคม
ที่ส ลับ ซับ ซ้อน หลากหลายไม่ห ยุดนิ่งมาตั้งแต่อดีต กลุ่ มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวร
ใกล้เคียงกัน ณ ช่วงเวลาเดียวกันมีการติดต่อสัมพันธ์กัน ในประเพณีสงกรานต์ชองชุมชนเขาทอง
นี้เป็นกรณีศึกษา ที่ทาให้ผู้ทาการวิจัยได้สัมผัสและศึกษาในสิ่งที่สอดผสานกันกับประเพณีนี้และเป็น
พื้นฐานแห่งความสวยงาม สิ่งนั้นคือหลักธรรมคาสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่นใน
ทาบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษ สรงน้าพระพุทธรูป ทรงน้าพระภิกษุสงฆ์และสามเณร รดน้าดาหัว
เพื่อของพรจากผู้มีอายุหรือผู้มีความสาคัญของชุมชนนั้นทาให้เห็นได้ว่าส่วนหนึ่งทาให้เราเห็นความ
กตัญญู ความเคารพ ในส่ ว นของการละเล่ น จั บ ข้อมือสาว นางสาก นางควาย นางกระด้ ง
ตลอดจนมีการเล่นเพลงพิษฐาน เพลงช้าเจ้ามะโลม ราวงแม่บท เต้นการาเคียว และรากองยาว
นั้นส่วนใหญ่จะเล่นกันเป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่คณะ เมื่อบุคลร่วมกันเพื่อทากิจกรรมร่วมกัน อย่างใด
อย่างหนึ่งย่อมมีการปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันในหมู่คณะและจะตองปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอยางถูกตอง ดวย
ความกตัญ ู ซึ่งถือวาเปนการทาประโยชนเกื้อกูลแกบุคคลอื่นที่เกี่ยวของในฐานะตาง ๆ มีการให้
เกียรติ มีความเคารพ และมีความสามัคคีกลมเกลียวในในทางพระพุทธศาสนาก็เช่นกัน ได้มี
หลักธรรมที่สอดคล้องกับประเพณี ดังนี้ ๑) คารวตา ๖, ๒) สารณียธรรม ๖, ๓) กตัญญูกตเวที และ ๔)
สามัคคี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักพุทธธรรมเท่านั้น
หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนพบว่าได้ว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะ
อุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตาม ความจริงก็ดารงอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างเป็นกลาง ๆ พระพุทธเจ้าทรงตรัส
๖

องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๒๐/๑๑๔.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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รู้คือ ค้นพบความจริงนั้น แล้วนามาเปิดเผยไว้ สาระของความจริงนี้ก็คือ ธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย
พุ ท ธธรรมแบ่ ง ความสุ ข ออกเป็ น ๒ ประเภท คื อ โลกิ ย สุ ข และโลกุ ต ตรสุ ข พุ ท ธธรรมให้
ความส าคั ญ แก่ ค วามสุ ขทั้ ง สองประเภท คื อ ในด้ า นโลกิ ย สุ ข นั้ น เห็ น ความส าคั ญ และได้ แ สดง
ประโยชน์ในปัจจุบันหรือความสุขที่มนุษย์ควรแสวงหา ส่วนโลกุตตรสุข เป็นความสุขที่สูงสุ ด
เหนือกว่าโลกิยสุข คือพระนิพพาน ในงานวิจัยเล่มนี้ผู้ศึกษามุ่งเน้นในส่วนของพุทธธรรมที่เป็นส่วน
ของโลกุตตรสุขเท่านั้นหลักพุทธธรรมที่มีความสาคัญที่เป็นส่วนสาคัญที่ใช้ในการส่งเสริมอัตลักษณ์
ชุมชนคือ
สามัคคี ถูกทาให้ปรากฏแล้วในประเพณีต่าง ๆ แม้กระทั่งในการจัดกิจกรรประเพณีนี้ก็
เช่น ความสามัคคีเป็นเครื่องหมายและพลังความเข้มแข็งนามาซึ่งความสมัคสมานสามัคคีปรองดอง
กัน นาซึ่งประโยชน์มาสู่ชุมชนทาให้เห็นถึงความงดงามของประเพณียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์โดยใช้การแต่งกาย และการส่งเสริมอัตลักษณ์โดยใช้ประเพณี
กตัญญูกตเวที เป็นหลักธรรมที่ถูกทาให้เห็นเด่นชัดแล้วในประเพณีสงกรานต์โดยส่งผ่าน
การทาบุญอุทิศให้แก่ปิยชนคนอันเป็นที่รักที่เคยมีอุปการคุณแก่ท่าน การกระทาเช่นนี้เปรียบเสมือน
ท่านทั้งหลายทาความดีให้ปรากฏแล้ว ประเพณีที่เด่นชัดที่สุดของชาวชุมชนเขาทองคือประเพณีนับ
ถือผีหม้อ “ตาย่า ตายาย” (หม้อผีโรง) โดยการส่งเสริ มอัตลักษณ์โดยใช้วัฒนธรรมความเชื่อ
และการส่งเสริมอัตลักษณ์โดยใช้ประเพณี
สาราณียธรรม เป็นหลักธรรมที่มีอยู่ในแทบจะทุกประเพณีเพราะเป็นหลักธรรมอันเป็น
ถึงกันเห็นให้เกิดความระลึกนึก เป็นธรรมให้เป็นเหตุความสามัคคี ในประพุทธศาสนาก็เช่นกันมี
การปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่ถูกต้องเหมาะสม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรม โดยการส่งเสริมอัต
ลักษณ์โดยใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเห็นชัดจากการปลูกบ้านเรือนในสมัยก่อน การส่งเสริมอัต
ลักษณ์โดยใช้วัฒนธรรมอาหารการกิน
คาราวตา เป็น หลักธรรมที่ในการปฏิบัติตนให้ เป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์ ความเคารพยั ง
รวมถึงการยกย่องให้เกียรติกันด้วย ในประเพณีจับข้อมือสาวได้ปรากฏหลักธรรมในข้อนี้ชัดเจนคือ
ในการจับข้อมือสาวนั้นต้องขออนุญาตจากฝ่ายหญิงก่อน เมื่อฝ่ายหญิงอนุญาตแล้วจะจับได้ไม่เกิน
ข้อศอกและเดินรอบหนองในสายตาของผู้ใหญ่เท่านั้น แสดงให้เห็นถึงหลักการแสดงความเคารพยก
ย่องให้เกียรติกัน เรียกว่า “คาราวตา ๖ โดยการส่งเสริมอัตลักษณ์โดยใช้ประเพณี
จากการศึกษาผู้วิจัย พบว่าหลั กพุทธธรรมปรากฏอยู่ในการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนที่
เกี่ย วข้องกับ ประเพณีส งกรานต์ ห ลายประการ ทั้งที่ มีความสั มพัน ธ์และเป็นปัจ จัยหลั กในการ
ส่ งเสริ ม การส่ งเสริ มอัตลั กษณ์ชุมชนให้ เกิด ความยั่ง ยืน และเกิดประโยชน์อย่า งสู งสุ ด ชุมชนที่
เข้มแข็งและเป็ น ที่เชิด หน้ าชู ตาของหมู่ค ณะในสั งคมหรือชุ มชนนั้ นสิ่ งที่ จะขาดเสี ย ไม่ได้ ในการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์คือความมีระเบียบวินัย แบบแผนวิธีปฏิบัติตลอดจนความสมัครสมานสามัคคี ร่วม
แรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของหมู่คณะ คุณธรรมอันยังใหญ่อีกประการหนึ่ง คุณธรรมนั้นคือความ
กตั ญ ญู ก ตเวที สิ่ ง เหล่ า นี้ ใ นทางพระพุ ท ธศาสนาเรี ย กว่ า หลั ก พุ ท ธธรรมเป็ น พลั ง อั น ยิ่ ง ใหญ่ ที่
ประกอบด้วยศรัทธาความเชื่อมั่น
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ชุมชนเขาทองนั้ นได้มีการส่ งเสริมอัตลั กษณ์ที่โดดเด่น โดยส่ งผ่านในรูปแบบประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีจับข้อมือสาวถือเป็นประเพณีที่มีความโดดเด่นอาจกล่าวได้ว่าเป็นสถานที่แห่ง
เดียวที่มี่ประเพณีนี้จึงนับได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวชุมชนชาวเขาทอง หลักพุทธธรรมปรากฏอยู่ใน
การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประเพณี สงกรานต์หลายประการ ทั้งที่มีความสัมพันธ์
และเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด หลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ที่เห็นได้
เด่นชัดคือ ความกตัญญูกตเวที ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในประเพณีสงกรานต์นี้เกิดขึ้นได้นั้นก็
เพราะอาศัยหลักกตัญญู คือรู้จักคุณความดีที่ท่านทั้งหลายได้กระทาไว้แก่เรา เราท่านทั้งหลายจึง
ได้แสดงความกตเวที หลักพุทธธรรมอีกประการหนึ่งที่ได้แสดงปรากฏชัดแล้วในประเพณีสงกรานต์
นี้ อีกประการหนึ่งการแสดงความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สาคัญมาก หลักคารวะ ๖
หรือในประเพณีจับข้อมือสาวก็ดี ได้แสดงออกถึงความเคารพให้เกียรติกันทั้งต่อหน้าและในที่รับ
หลัง การแสดงออกที่ สะทอนใหเห็ นถึงความรักใคร่ ความระลึ กนึกถึงกันดวยความรักในทาง
พระพุทธศาสนาเรียกว่า สาราณียธรรม ๖
หลั กธรรมที่จ ะช่ว ยแกไขปญหา และสงเสริ มบรรยากาศของการอยู ร วมกันอยางมี
ความสุขและมีความเคารพตอกันไดดีนั้น ควรเนนดานพัฒนาทางสังคม การสงเสริมหลักธรรม
นอกจากหลักคารวตา ๖ แลวตองอาศัยหลักสาราณียธรรม ๖ หลักกตัญญูกตเวที และหลักสามัค คี
เปนหลักธรรมชวยสนับสนุน ซึ่งหลักธรรมดังกลาวมีความสาคัญที่จะชวยทาใหสังคมอยูรวมกันอย
างมีความสุขและอยูรวมกันอยางมีความเคารพ โดยเฉพาะในชมชนและสังคมใหญจาเปน อยางยิ่ง
ที่ จะตองใชหลักสาราณียธรรม ชวยในการสรางความสัมพันธที่ดีงามตอกัน ความสามัคคีจะนา
ความเปลี่ยนแปลงมาสูตัวบุคคลและสังคมสงผลตอการดาเนินชีวิตไปในทางที่จะพัฒนาขึ้นจากเดิมที่
เปนอยู เพราะการปฏิบัติตามคุณธรรมที่กลาวมานี้จะสรางคุณประโยชนใหเกิดขึ้นแกกันและกัน

๕. ข้อเสนอแนะ

ก.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากทาให้ ท ราบถึ งความเป็ น ไปของการด าเนินการจัด ประเพณีส งกรานต์ของชุ มชน
ชาวเขาทอง ในปัจจุบันพบว่าวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามดั้งเดิมนั้นเริ่มเลือนหายไปจากชุมชนเขา
ทองบ้างในบางส่วน ปัจจุบันได้มีการรณรงค์เพื่อรื้นฟื้นวัฒนธรรมที่สวยงามเหล่านั้นไว้โดยพยายาม
ใช้วัดเป็นศูนย์กลางเพื่อที่จะเก็บรักษาวัฒนธรรมประเพณีเหล่านั้นไว้โดยหน่วยงานสภาวัฒนธรรม
ตาบล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ประเพณีจับข้อมือสาวซึ่งนับว่าเป็นอัตลักษณ์ที่สาคัญ
ของชุมชนชาวเขาทอง จากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิพบว่าเด็กวัยรุ่นขาดการให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรม แสดงให้เห็นว่าความสามัคคีและเสียสละเริ่มลดน้อยลงจากสังคมไทยเมื่อ
ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสูงขึ้น จากการศึกษาทาให้ทราบอีกว่าส่วนหนึ่งเด็กและวัยรุ่นขาด
ความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในการจัดกิจกรรมประเพณี ขาดการสืบต่อข้อมูลความเป็นตัวตนที่
แท้ จ ริ ง อี ก ส่ ว นเมื่ อ มี ง บประมาณจากหน่ ว ยงานราชการมาเกี่ ย วข้ อ งรู ป แบบประเพณี แ ละ
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จุดประสงค์ที่ตั้งของการจัดกิจกรรมจึงเป็นไป ชาวบ้านบ้านจึงให้ความร่วมมือน้อยเพราะไม่มาจาก
จิตวิญญาณที่แท้จริงของตนเอง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะวิธีการแก้ไขไว้เป็นข้อ ๆ ดังนี้
๑) ภาครัฐควรให้การสนับสนุนกับชุมชนในด้านงบประมาณ
๒) องค์การบริหารส่วนตาบลควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มาก
๓) วัฒนธรรมจังหวัดควรสนับสนุนให้เป็นชุมชนต้นแบบ
๔) ควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้เป็นจุดสนใจหรือเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่น
ข. ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
จากการวิจัยครั้งนี้ผู้ วิจัยพบว่ามีสิ่ งที่น่าสนใจในการศึกษาเรื่องหลักพุทธธรรมกับการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนในแง่อื่น ๆ อีก ที่สมควรทาการศึกษาวิจัยต่อไปดังนี้
๑) หลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
๒) การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนของคณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์
๓) การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนของชาวไทยเชื้อสายมอญกับชาวไทยเชื้อสายลาว
๔) บทบาทของสงฆ์กับการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน
๕) หลักพุทธธรรมกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชร

Factor Affecting the Operation of the Principles
of Good Governance Tambon Administraive offens
Kampaeng Phet Province

ฤทธิชัย คชฤทธิ์

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (๑)เพื่อศึกษาระดับ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชร
(๒) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลจังหวัดกาแพงเพชร (๓) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธรร
มาภิบาล การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาล และ
ความเข้ าใจเกี่ย วกั บ บทบาทและหน้า ที่ กับ การปฏิบั ติง านตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของพนั กงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชร (๔) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยแต่ละตัวที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดกาแพงเพชร
ผู้ วิ จั ย รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งซึ่ ง เป็ น พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในจั งหวั ด
กาแพงเพชร จานวน ๓๐๖ คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า
(๑) ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
จังหวัดกาแพงเพชรมีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมา
(๒) พนักงานองค์การบริหารส่ ว นตาบลจังหวัดกาแพงเพชรมีการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมาภิบาล และมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่อยู่ใน ระดับมาก
(๓) ผลการวิเคราะห์ ความสัมพัน ธ์พบว่าปั จจั ยทุกตัว มีความสั มพัน ธ์เชิงบวกต่อการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดกาแพงเพชรอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
(๔) อิ ทธิพลของปั จจั ยที่มีต่ อการปฏิบัติงานตามหลั กธรรมาภิบาลของพนั กงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถพยากรณ์การปฏิบัติงานตาม
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หลักธรรมาภิบาลของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดกาแพงเพชรได้ร้อยละ ๕๓ และเมื่อ
พิจารณาอิทธิพลของตัวแปรแต่ละตัวผลการศึกษาพบว่าความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัด
กาแพงเพชรมากที่สุด ในขณะที่ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลในระดับรองลงมา ส่ วนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับธรรมาภิบาลเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในลาดับถัดมาในระดับที่ใกล้เคียงกัน
คาสาคัญ : ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน,หลักธรรมาภิบาล,พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
ABSTRACT
The purposes of this study were to study. (1) To study the operational level based
on the good governance of subdistrict administrative organization employes, Kamphaeng
Phet province. (2) to study the factors that affect task according to the good governance of
subdistrict administrative organization employee (3)Kamphaeng Phet province to study the
relationship Between enterprise environments.Training knowledge about corporate
vernance Understanding about good governance and understanding of roles and
responsibilities according to the good governance of subdistrict administrative organization
employees, kamphaeng Phet province. (4)In order to study the influence of individual factors
that influence the operating principles.Good governance of subdistrict administrative
organization in the province of kamphaeng Phet. Samples used in this study include:
subdistrict administrative organization employee in Kamphaeng Phet province. The samples
were 306 people Questionnaires were used to collect the data and analyzed the data using
a computer program. In order of frequency, percentage, mean, standard deviation. Pearson
correlation coefficient and multiple regression analysis.
The results of the study showed that
(1) Operational level by good governance. Employees of the Tambon
Administrative offense is operating under good governance in all areas at a high level.
(2) Employees Tambon Administrative offense has been the main information
relating to good governance. The training provides knowledge about the good
governance. There is a better understanding of the good governance. And understand
the role and function at a high level.
(3) The results of the analysis of all the factors that have a positive correlation
to the operation of the principles of good governance of the Tambon Administrative
offense in a statistically significant level.01
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(4) The influence of factors that have to work according to the good
governance of the Tambon Administrative offense that all independent variables
predictive of performance in accordance with good governance, employee organizations.
district in the province of Kamphaeng Phet, and 53 percent considering the influence of
each variable results showed that cognitive major. Good governance is a factor that
affects the performance of the good governance of tambon administrative organization in
the offense. While an understanding of the roles and functions that affect the
performance of the good governance in the minor grade. The training provides
knowledge about good governance and awareness of information about good
governance as factors affecting the operation of the principles of good governance of
Tambon Administration Organization, in descending order in a similar way.
Keywords : Factors Affecting Performance, Good Governance, Tambon Dministrative
Staff

๑. บทนา

ในปัจ จุบั น รัฐ มีการกระจายอานาจให้ แก่ท้องถิ่นมากขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ การปกครอง
ตนเองโดยรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น (Local self government) เป็นจุดมุ่งหมายสาคัญอย่าง
หนึ่งในการพัฒนาประเทศ และมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานพัฒนาชนบทให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สั งคมและการเมือง อันเป็ นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ แก่
ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม โดยองค์การบริหารส่วนตาบลมีความสาคัญต่อชุมชนในลักษณะที่
เป็นองค์กรพื้นฐานของท้องถิ่นและเป็นกลไกที่สาคัญต่อการบริหารการพัฒนาระดับตาบลทั้งในทาง
ทฤษฏีและในทางปฏิบัติ ในทางทฤษฏีมีความเชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตาบลมีแนวโน้มว่าจะมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาชนบท เป็นองค์กรที่มีพลังของประชาชนในท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
และทรัพยากรต่างๆ ในชนบทจึงน่าจะรู้ปัญหาความต้องการที่แท้จริงรวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาได้
เป็ น อย่ างดี อัน จะส่ งผลต่อความส าเร็ จหรื อความล้ มเหลวของการพัฒ นาด้านเศรษฐกิจ สั งคม
การเมืองและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอิสระจากรัฐบาล และต้องสอนงตอบความต้องการของ
ท้องถิ่น รวมทั้งรัฐจะต้องกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการถ่ายโอนภารกิจ
อานาจหน้าที่ การจัดเก็บภาษีและการหารายได้ ตลอดจนการถ่ายโอนข้าราชการ หรือหน่วยงาน
ราชการจานวนมาก จากทั้งราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคไปให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐ
ต้องกระจายอานาจให้ท้องถิ่นพึ่งตอนเองแอละตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง รวมทั้งเพื่อพัฒนา
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จังหวัดทีมีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในจังหวัดเป็นหลัก ขณะเดียวกันระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังได้กาหนดนโยบายและวางระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อให้
จัดระบบบริหารกิจการบ้านเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักกฎหมาย และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ให้สังคมสามารถสร้างการมีส่วนร่วม และรับผิดชอบในระบบบริการกิจการ
ดังกล่าว
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชรมีองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจานวน ๖๕ แห่ง ซึ่งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบคุณภาพชีวิตของประชาชนจานวน ๑๐๗,๐๔๖
คน จะเห็ นได้ว่าองค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตอาเภอขาณุวรลั กษบุรี มีบทบาทส าคัญที่จะทาให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนจานวนมากดีขึ้นปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอ
ขาณุวรลักษบุรีจังหวัดกาแพงเพชร จาเป็นต้องนาหลักการของธรรมาภิบาลมาปฏิบัติงาน ประกอบ
กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่กากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ
สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนาหลักการแห่งธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในเขตอาเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกาแพงเพชรอยู่ในระดับใดและมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกับระดับธรรมาภิบาลในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดกาแพงเพชร เพื่อนาผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม
พัฒนาความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ของ
องค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบล รวมถึ ง นาไปใช้ใ นการวางแผน และการ
ปรั บกลยุ ท ธ์ใ นการ
ดาเนิน งานหรือกระบวนการบริห ารและพัฒนาท้องถิ่ นขององค์การบริห ารส่ว นตาบล ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะให้การสนับสนุน ส่งเสริมความสาเร็จในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชร
๒. เพื่อศึกษาระดับปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชร
๓. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธรรมาภิบาล การ
ฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาล และความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ กับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชร
๔. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยแต่ละตัวที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามหลัก ธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดกาแพงเพชร
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๓. วิธีดาเนินการวิจัย
คน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๑. ประชากร ได้แก่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดกาแพงเพชร จานวน ๑,๔๘๒

๒. กลุ่ มตั วอย่า ง ได้แ ก่ พนั กงานองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล ในจั งหวัด กาแพงเพชร
จานวน ๓๐๖ คน โดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ (๑) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (๒) การฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล (๓) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (๔) ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่
ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนตาบลของแต่ละตาบล ในเขต จังหวัดกาแพงเพชร จากองค์ประกอบ
ต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติงานตามหลักนิติธรรม การปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม การปฏิบัติงานตาม
หลักความโปร่งใส การปฏิบัติงานตามหลักความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามหลักการมีส่วนร่วม
การปฏิบัติงานตามหลักความคุ้มค่า/มีประสิทธิภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวมรวบข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดนครสวรรค์ ตามขั้นตอนดังนี้
๑. จัดเตรียมข้อมูลให้ครบตามจานวนกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งทารหัสในแบบสอบถามให้
ตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มไว้แล้วเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
๒. ผู้วิจัยขอหนังสือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถึงนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็ บรวบรวมข้อมูล จานวน ๙๓
ฉบับ
๓. ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตัวเองทั้งหมด โดยใช้แบบสอบถามจานวน ๙๓ ชุด และ
รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่ มตั ว อย่ า งมาท าการตรวจนั บ และตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถามทุกฉบับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
๑. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๓๐๖ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ ๖๖ และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ด้านอายุส่วนใหญ่มีอายุ ต่ากว่า ๓๐ ปี คิด
เป็นร้อยละ ๖๖ รองลงมาอายุตั้งแต่ ๓๐-๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๐ และน้อยที่สุดอายุตั้งแต่
๔๑-๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๐ ในด้านระดับการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๐ รองลงมาการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๐
และน้อยที่สุดมีการศึกษาในระดับต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๐ โดยส่วนใหญ่จะศึกษาใน
สาขาวิชาที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่นบริหารธุรกิจ การบัญชีฯลฯ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๐ รองลงมา
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เป็นสาขาวิชารัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์อยู่ในลาดับที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๐ และน้อยที่สุดเป็น
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๐ ซึ่งมีอายุการทางาน ต่ากว่า ๕ ปี คิดเป็นร้อย
ละ ๖๖ และลาดับถัดไปคือ อายุการทางาน ๕-๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๐ จากนั้นเป็นอายุการ
ทางาน ๑๑-๑๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๐ สุดท้ายคือ อายุการทางาน ๑๖ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
๐.๘๐ พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธรรมาภิบาล โดย
ผ่านช่องทางการรับรู้จากจากการสัมมนา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิ
บาล ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมภิ บาล และความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก
๒. ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล พบว่า ผลการศึก ษาพบว่า พนัก งานองค์ก ารบริห ารส่ว น
ตาบล จังหวัดกาแพงเพชรโดยรวมมีการปฏิบัติงานตามหลัก ธรรมาภิบ าลอยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการปฏิ บัติงานตามหลักธรรมาภิบ าล อยู่ในระดับ มาก ตามลาดับ
ค่าเฉลี่ย ดังต่อ ไปนี้คือ หลัก ความโปร่งใสและหลัก ความรับ ผิดชอบอยู่ในระดับ ที่เท่า กัน ลาดับ
ถัดไปคือ หลักนิติธรรม หลักความ มีส่วนร่วม และลาดับสุดท้ายคือหลักความคุ้มค่า
๓. ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทุกตัวมีความสัมพันธ์ เชิงบวกต่อการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ มีดังนี้ ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล
ความรู้ ความเข้าใจในหลั ก ธรรมาภิบ าล การรับรู้ข้อมู ล ข่าวสารเกี่ย วกับหลั ก ธรรมาภิบ าล การ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ด้วยกัน พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเองไม่มีความสัมพันธ์กันมากจนเกินไป จน
ก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Multicollinearity) จึงสรุปได้ว่า ข้อมูลการวิจัยมี
ความเหมาะสมที่จะใช้วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณต่อไป
๔. ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามคือการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลได้ร้อยละ ๕๓ (R2 = .๕๓) ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อพิจารณาอิทธิพล
ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่มีต่อตัวแปรตามพบว่า ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลมีอิทธิพล
ต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุดเป็นอันดับที่ ๑ (β = ๐.๒๖) ความเข้าใจใน
บทบาทและหน้าที่ มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุดเป็นอันดับที่ ๒ (β=
๐.๒๔) การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
มากที่สุดเป็นอันดับที่ ๓ (β = ๐.๑๒) และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธรรมาภิบาลมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย (β = ๐.๑๒)

๔. ผลการวิจัย

ในส่วนนี้เป็นการนาเสนอผลการวิจัย โดยสรุปซึ่งหลังจากผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมู ล
แล้ว ผู้วิจัยนาข้อมูลในบทที่ ๔ มาสรุปผลการวิจัยดังที่ผู้วิจัยจะแยกสรุปผลเป็นประเด็นดังต่อไปนี้
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๑.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชร
พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลจั ง หวั ด ก าแพงเพชรมี ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยรายด้าน ดังนี้
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชรมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชรมีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรร
มาภิบาล อยู่ในระดับมาก
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชรมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่
อยู่ในระดับมาก
๒. อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชร
จากผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถพยากรณ์ตัวแปรที่เป็นปัจจัยกับการ
ปฏิบั ติ งานตามหลั กธรรมาภิบ าลได้ร้ อยละ ๕๓ เมื่อพิจารณาอิทธิพลของตัว แปรแต่ล ะตัว ผล
การศึกษาพบว่า ความรู้ ความเข้าใจในหลั กธรรมาภิบาล ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล การ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกั บธรรมาภิบาลมีอิทธิพล
ต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชร
อยู่ในระดับมาก

๕. อภิปรายผล

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาเสนอการอภิปรายผลในประเด็นดังต่อไปนี้
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ๖ หลัก พบว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
จังหวัดกาแพงเพชรมีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (=
๓.๙๔ ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชรให้ความสาคัญกับ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ทาให้การปฏิบัติงานประสบความความสาเร็ จตามเป้าหมาย
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นที่จะนามาอภิปราย ดังนี้
๑. หลั ก นิ ติ ธ รรม จากการศึ ก ษาพบว่ า พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลจั ง หวั ด
กาแพงเพชรมีการปฏิบัติงานตามหลักนิติธรรมอยู่ในระดับมาก
๒. หลั ก คุ ณ ธรรม จากการศึ ก ษาพบว่ า พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลจั ง หวั ด
กาแพงเพชรมีการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมอยู่ในระดับมาก
๓. หลักความโปร่งใส จากการศึกษาพบว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัด
กาแพงเพชรมีการปฏิบัติงานตามหลักความโปร่งใสอยู่ในระดับมาก
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๔. หลักความมีส่วนร่วม จากการศึกษาพบว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัด
กาแพงเพชรมีการปฏิบัติงานตามหลักความมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
๕. หลักความรับผิดชอบ จากการศึกษาพบว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัด
กาแพงเพชรมีการปฏิบัติงานตามหลักความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก
๖. หลักความคุ้มค่า จากการศึกษาพบว่า พนักงานองค์การบริห ารส่ว นตาบลจังหวัด
กาแพงเพชรมีการปฏิบัติงานตามหลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล มีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานองค์การบริ หารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชร ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชรให้ความสาคัญกับการรับรู้
ข้อมูล ข่าวสารเกี่ย วกับ หลั กธรรมาภิบ าล ผ่ านสื่ อหรือบุคคลโดยตรง ซึ่ งการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร
เกี่ยวกับหลัก ธรรมาภิบาลจะส่งผลโดยตรงต่อการนาหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติเพื่อเป็นการพัฒนา
ท้องถิ่น ทั้งนี้ผลที่ได้จากการสื่อสาร นามาสู่การปรับปรุง พัฒนาให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของ
ความเป็นปัจจุบันในสังคมและการบริหารท้องถิ่นควบคู่กันไป
ผลการศึกษาพบว่า การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชร ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชรนาความรู้และประสบการณ์
จากการฝึกอบรมดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงานโดยตรงต่อการนาหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติเพื่อ
เป็นการพัฒนาท้ องถิ่น ทั้งนี้ ผลที่ได้จ ากการสื่ อสาร นามาสู่ การปรับปรุง พัฒ นาให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของความเป็นปัจจุบันในสังคมและการบริหารท้องถิ่นควบคู่กันไป
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชรมีความรู้ความ
เข้าในหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะ พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
จังหวัดกาแพงเพชรมีความสนใจและมีการหาความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของตนเองและมีการนาหลักธรรมาภิ
บาลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งจะเห็นได้จากผลการศึกษาของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งส่วนใหญ่ จบการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๐ จึง
ทาให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชรมีความเข้าใจใน
บทบาทและหน้ าที่อยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ พนักงานองค์การบริ หารส่วนตาบลจังหวัด
กาแพงเพชรมีความสนใจและมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่และมีการนาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
๓. อิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
ผลการศึกษาพบว่า การรั บรู้ ข้อ มู ลข่ าวสารเกี่ ยวกั บหลั กธรรมาภิบาล มี อิทธิ พลต่ อการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชร ทั้งนี้อาจ
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เป็นเพราะว่าพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชรให้ความสาคัญกับการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล ผ่านสื่อหรือบุคคลโดยตรง ซึ่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักธรร
มาภิบาลจะส่งผลโดยตรงต่อการนาหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติเพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ผลที่ได้
จากการสื่อสาร นามาสู่การปรับปรุง พัฒนาให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของความเป็นปัจจุบันในสังคม
และการบริหารท้องถิ่นควบคู่กันไป
ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตาม
หลั กธรรมาภิ บาลของพนั กงานองค์ การบริหารส่ วนตาบลจั งหวั ดกาแพงเพชร ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชรมีความสนใจและมีการหาความรู้เกี่ยวกับหน้าที่
ของตนเองและมีการนาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งจะเห็นได้จากผล
การศึกษาของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาใน
ระดั บ ปริ ญ ญาโท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๗๑.๑๐ จึ ง ท าให้ พ นั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลจั ง หวั ด
กาแพงเพชรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
ผลการศึกษาพบว่า การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชร ทั้งนี้
อาจเป็ น เพราะว่ า พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลจั ง หวั ด -ก าแพงเพชรน าความรู้ แ ละ
ประสบการณ์จากการฝึกอบรมดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงานโดยตรงต่อการนาหลักธรรมาภิบาลไป
ปฏิ บั ติเ พื่ อเป็ น การพั ฒ นาท้ องถิ่ น ทั้ งนี้ ผ ลที่ ไ ด้จ ากการสื่ อ สาร น ามาสู่ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ของความเป็นปัจจุบันในสังคมและการบริหารท้องถิ่นควบคู่กัน

๖. ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิ จั ยพบว่า ในการปฏิบั ติงานของพนั กงานองค์ การบริ หารส่ วนต าบลจั งหวั ด
กาแพงเพชรควรมีการจัดอบรมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลให้กับพนักงาน
ในองค์กร จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชรมี
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างถูกต้องแล้วและควรมีการสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาส
พัฒนาความรู้ความสามารถในการทางานทั้งในองค์กรและนอกองค์กร ตลอดจนถึงการให้โอกาสแสดงออก
ทางความคิดเพื่อการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้ งมีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการเพิ่ม
ทักษะและประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน
เมื่อพิจารณาอิทธิพลของตัวแปร จากผลการศึกษาพบว่า ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล และการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงบวก
กล่าวคือ เมื่อพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชรมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลัก
ธรรมาภิบาล มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล และมี
ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ อยู่ในระดับสูงจะทาให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล
ในระดับสูงเช่นกัน ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการศึกษา
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ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการทางานของ
เทศบาล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ และมีการจัดระบบสารสนเทศให้
ประชาชนและพนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลอย่างทั่วถึง เพราะจะทาให้ทุกคนใน
องค์กรมีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล
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บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่
อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทยั ธานี

The Sangha Role for Quality of Life Development in
Community At Huaikhot District, Uthaithanee Provinc

พระอธิการเชือน เขมธมฺโม

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่
มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของชุมชน ๒) เพื่อเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน จาแนกตาม
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ คคล ๓) เพื่อ เสนอแนะบทบาทของพระสงฆ์ใ นการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ของชุ มชน
ดาเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสารวจ(Survey Research) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนในอาเภอ
ห้ ว ยคต จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี จ านวน ๓๓๖ คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที
(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) และ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชพเฟ่ (Scheffe)
ผลการวิจัย พบว่า
๑. บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของชุมชนกรณีศึกษาคณะสงฆ์ อาเภอ
ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ทั้ง ๓ ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐, S.D.
=0.504) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาและการดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘, S.D. =0.623) ส่วนในด้านด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการเป็น
พระสงฆ์นักพัฒนาและใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้
ในการดาเนินกิจการต่างๆของวัด อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔, S.D. =0.509) และด้าน
การสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานจากภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตประชาชนพบว่า
ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘, S.D. =0.564)
๒. บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของชุมชนกรณีศึกษาคณะสงฆ์ อาเภอ
ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนกรณีศึกษาคณะสงฆ์ อาเภอ
ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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๓. ปัญหาส่วนใหญ่ของบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนกรณีศึกษา
คณะสงฆ์อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีคือปัญหาการนโยบายการทางานขาดแผนงานการจัดการที่
ดีเหมาะสมกับงานและการกระจายงานการอนุเคราะห์ส่งเสริมในบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนกรณีศึกษาคณะสงฆ์อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีทั้ง ๓ ด้าน คือด้านการให้
ความรู้ เกี่ย วกับ การด าเนิ น ชีวิต ตามหลั กธรรมทางพระพุท ธศาสนาและการดารงชี วิตตามหลั ก
เศรษฐกิจ พอเพีย งด้านการเป็ นแบบอย่ า งที่ดีใ นเรื่อ งการเป็น พระสงฆ์นักพั ฒ นาและใช้ แนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินกิจการต่างๆของวัด
และด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานจากภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ให้แก่ชุมชนไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ และประกอบกับการทางานต่างวัดต่างทาขาดความร่วมมือ
กันทางาน ทาให้การทางานไปคนละทิศไม่สอดคล้องกันทาให้งานบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนกรณีศึกษาคณะสงฆ์อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีไม่ก้าวหน้า ตลอดจนขาด
บุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทางานและรองรับการปฏิบัติงานในอนาคตเป็นจานวน
มาก
ABSTRACT
The objectives of this study were 1) to study the people’s opinion level of
the sankha roles for quality of live in community. 2) to compare to study the
people’s opinion level of the sankha roles for quality of live in community by
personnel factor and 3) to suggestion for the sankha roles for quality of live in
community. The research used theSurvey Researchto study samples consisting of
336 persons who lives inHuaykot district , U-thaithanee province.Data was
collected using a questionnaire. Data analysis used the following statistics:
percentage, average, standard deviation , t-test ,One way analysis of variance
andLeast Significant Difference: LSD.
The research findings were as follows:
1. The sankha roles for quality of live in community : case study the
sangha in Huaykot district , U-thaithanee province. All three aspects were in high
level( X = 4.00 , S.D. =0.504 ). To consider by aspect found that the share
knowledge about the living according to Buddhist way and Sufficiency economy
were in high level ( X = 3.98 , S.D. =0.623 ). The role model for the sangha who was
a developer that apply Sufficiency economy used for the procedure in the temple
were in high level ( X = 4.04 , S.D. =0.509 ) and the supporter and promoter from
government to quality of people life were in high level ( X = 3.98 , S.D. =0.564 ).
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2. The sankha roles for quality of live in community : case study the
sangha in Huaykot district , U-thaithanee province.The research result found the
people who had differentsex , age , education level , occupation and incomes had
different opinion with the sankha roles for quality of live in community : case study
the sangha in Huaykot district , U-thaithanee province. The hypothesis were be
accepted.
3. The problems of The sankha roles for quality of live in community :
case study the sangha in Huaykot district , U-thaithanee province were 1) The policy
lacks of good plan and action plan to separate jobs such as knowledge about the
living according to Buddhist way and Sufficiency economy, the role model for the
sangha who was a developer that apply Sufficiency economy used for the
procedure in the temple and the supporter and promoter from government to
quality of people life. In the same way , Each temple in Huaykot district , Uthaithanee province did not have the same policy in the same item then all temple
lack unity for develop the quality of live in nearby community and lack for the
most staffs who had quality and efficiency of future works. Then the suggestions for
ehesankha roles for quality of live in community : case study the sangha in Huaykot
district , U-thaithanee province should be recruited and selected staffs for support
this jobs , should be improved work efficiency and should be set same work
process in the nearby temples areas.

๑. บทนา

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่มีความศรัทธาและนับถือพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานและแก่นสารของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยที่คนไทยยึดถือ
ปฏิบัติเป็นแนวทางวิถีชีวิตที่กลมกลืนเมื่อคนไทยตั้งถิ่นฐานรวมกลุ่มเป็นชุมชนหมู่บ้านขึ้นที่ใดจะมีวัด
ปรากฏในชุมชนนั้นเพื่อแสวงหาเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจเป็นการขัดเกลาจิตใจให้มีความสงบอาศัย
พระสงฆ์ให้ การแนะน าสั่งสอนโดยนาหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นที่พึ่งทางจิตใจเพื่อ
ค้นพบความจริงอันเป็นสัจธรรมในชีวิตของตนเองและยกระดับของจิตใจให้สูงขึ้น
หนทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นเป็นภารกิจและกระบวนการอันยาว
ไกลและทุรกันดาร เต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม และหลุมพรางจากปัจจัยแวดล้อมทั้ง ภายในและ
ภายนอก แม้จะได้เปรียบในแง่ของฐานทรัพยากร และรากฐานภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า แต่สิ่งเหล่านี้ก็
เอื้ อ อ านวยให้ ไ ด้ เ พี ย งส านึ ก เบื้ อ งต้ น ในพื้น ฐาน และทิ ศ ทางที่ ก้า วเดิ น ไปเท่ า นั้ น ยัง ต้ อ งอาศั ย
อัจฉริยภาพ ปัญญา ความวิริยะอุตสาหะ และระเบียบวินัย ในการเรียนรู้สู่ปฏิบัติ เหนือ สิ่งอื่นใดคือ
เอกภาพในเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่น ในความเป็นจริงแล้วกระบวนการยืนหยัดต่อสู้ บูรณะฟื้นฟูอัต
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ลักษณ์ และอิสรภาพของชุมชนท้องถิ่นไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ห รืออุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะ
ชุมชนหนึ่งชุมชนใดเท่านั้น หากเป็นปรากฏการณ์ในกระแสโลกอันกว้างใหญ่และชุมชนท้องถิ่นไทย
ก็คือ ส่วนหนึ่งของกระแสโลกที่ว่านี้๑
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติ ด้วยชนชาติไทยได้นับถือและสืบทอดต่อเนื่องกัน
มาเป็นเวลาช้านาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของชาติส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจาก
พุทธศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติทุกๆ พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงดารง
อยู่ในฐานะเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาตลอดมาตั้งแต่อดีตอัน
ยาวนานจนถึงปัจจุบัน ๒ ทาให้วิถีชีวิตของคนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสืบทอดต่อๆ
มา ดังจะเห็ นได้ว่าพระพุทธศาสนาได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสั งคมไทยในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ศิลปกรรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง เมื่อสังคมรวมกัน
เป็นปึกแผ่นและอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มชน ในการปกครองพระพุทธศาสนาย่อมจะนาความผาสุก
มาให้ชุมชน ด้านการศึกษา พระพุทธศาสนายังมีการให้การศึกษากับบุคคลทุกกลุ่มในสังคม เพื่อเป็น
การพัฒนาคุณภาพของบุคคล ดังจะเห็นจากกลุ่มพระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธองค์จะมีการเล่า
เรียนหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนาไปปฏิบัติและสอนสาวกให้สืบทอดต่อไป ด้านเศรษฐกิจ
พระพุทธศาสนาได้ดูแลทางเศรษฐกิจในลักษณะที่พออยู่พอกิน ไม่ให้เป็นสังคมที่เอารัดเอาเปรียบ
การบริโภคแต่พอจาเป็นในการดารงชีวิต ด้านศิลปกรรม พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางของศิลป
ชุมชน มีประติมากรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนาปรากฏให้เห็น
จนถึงปัจจุบัน๓
วัดในประเทศไทยประมาณ ๓๐,๖๗๘ วัด และพระสงฆ์สามเณรประมาณ ๓ แสนกว่า
๔
รูป ผู้ อยู่ ใกล้ ชิดกับ ประชาชน ความศรัทธาในพระสงฆ์ที่ชาวบ้านมอบความไว้ว างใจให้ ทาให้
พระสงฆ์เข้าใจและรับรู้ปัญหาต่างๆ ของประชาชนได้เป็นอย่างดี …โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทวัด
และพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจ ศีลธรรมและพฤติกรรมต่างๆ ของประชาชนทั้งทางสังคม

๑

เสน่ ห์ จามริ ก, “ชุ มชนไทยภายใต้ กระแสโลกาภิ วัฒน์ ”, ใน ชุ มชนไทยท่ ามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลง, รวบรวมโดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กรุงเทพมหานคร : สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, ๒๕๔๓: ๑๒.
๒
พิ ทู ร มลิ วั ล ย์ และไสว มาลาทอง, ประวั ติ ศ าสตร์ พ ระพุ ท ธศาสนา, กรุ ง เทพมหานคร :
โรงพิมพ์กรมศาสนา, ๒๕๓๓, หน้า ๑.
๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ปุณฺณโก), สมเด็จฯ คิด-เขียน-พูด-เทศน์, กรุงเทพมหานคร : เจริญรัฐ
การพิมพ์, ๒๕๒๗, หน้า ๒๗.
๔
กรมการศาสนา, ข้อมูลพื้นฐานด้านการศาสนา, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒,
หน้า ๗.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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วัฒนธรรมและศาสนา วัดและพระสงฆ์เป็นผู้นาเอาพุทธธรรมมาอบรมสั่งสอนประชาชนให้มีความ
เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติเพื่อการดาเนินชีวิตด้วยความสุขและยุติธรรม๕
พระสงฆ์ มีบ ทบาทเป็ น อย่า งมากส าหรับ ชุ ม ชนแบบชนบท และหากรู้จั ก ดาเนิน การ
ให้ดี พระสงฆ์นั่นเองจะเป็นผู้ที่สามารถนาชุมชนไปสู่ความเจริญได้โดยวิถีทางที่เหมาะสม และมี
หลักเกณฑ์ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านยังอยู่ในสภาพที่ดี และความสัมพันธ์ แบบ
นี้มีลักษณะพิเศษจาเพาะคือ พระสงฆ์เป็นผู้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ
และเชื่อฟังพระ โดยความเคารพนับถือและการเชื่อฟังนี้เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาไม่ได้เกิดจากความ
เกรงกลัวอานาจ การกระทาจึงเป็นไปด้วยความเต็มใจและเต็มกาลัง ได้ผลสาเร็จของงานพร้อมทั้งผลทาง
จิตใจของผู้ทางานด้วย๖
พระสงฆ์ผู้ทาหน้าที่บริหารหมู่คณะเป็นหัวหน้าสงฆ์ในวัด ปกครองดูแลแนะนาสั่งสอน
อบรมพระภิกษุ สามเณรและคฤหั สถ์ที่มีอยู่หรืออาศัยอยู่ในวัด และอานวยการภารกิจทุกอย่าง
เกี่ย วกับวัดรวมทั้งปริ ช นรอบวัด ก็คือเจ้าอาวาส ๗ ตามความแห่ งพระราชบั ญญัติคณะสงฆ์พ.ศ.
๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ บัญญัติไว้ว่า วัดหนึ่งให้มี
เจ้าอาวาสรูปหนึ่ง ในมาตรา ๓๑ วรรค ๓ บัญญัติไว้ว่า ให้เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการ
ทั่วไป และในมาตรา ๓๗(๓) บัญญัติให้เจ้าอาวาสมีหน้าที่เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระ
ธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นการขยายความอนุโลมตามพระพุทธดารัสว่า “จรถภิกฺขเว จา
ริก พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปายอตฺถายหิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน ”๘แปลความว่า ภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์สุ ขแก่ช นจานวนมาก เพื่ออนุ เคราะห์ ชาวโลก เพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์
ดังนั้น “พระสงฆ์จึงเป็นผู้มีบทบาทสาคัญและมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นต่อชุมชนและ
สังคมนอกจากนั้นพระสงฆ์ยังเป็นผู้นาเอาหลักพุทธธรรมคาสั่งสอนมาอบรมประชาชนเพื่อไปสู่การ
ประพฤติปฏิบัติในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข ๙และพื้นฐานของคนไทยส่วนใหญ่เกิดมาก็นับถือ
พระพุทธศาสนาโดยกาเนิดให้ทานแบ่งปันรู้จักพระสงฆ์ในฐานะเป็นบุคคลที่ต้องเคารพเชื่อฟังใน
ชุมชนมีวัดเป็นศูนย์กลางมีพระสงฆ์เป็นผู้นาทางด้านจิตใจและสติปัญญาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

๕

สมบู ร ณ์ สุ ข ส าราญ,การพั ฒ นาชนบทตามแนวพุ ท ธศาสนากรณี ศึ ก ษาพระสงฆ์ นั ก พั ฒ นา,
กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย, ๒๕๓๐, หน้า ๒๘.
๖
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การ
พิมพ์, ๒๕๒๖), หน้า ๔๒.
๗
พระราชญาณวิ สิ ฐ (เสริ ม ชั ย ชยมงฺ ค โล), การบริ ห ารวั ด , พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๑๐, (นครปฐม :
เพชรเกษมการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๑๐๓.
๘
วิ.ม. (บาลี) ๔/๓๒/๒๗.
๙ พินิจ ลาภธนานนท์, บทบาทพระสงฆ์ในการในการพัฒนาชนบท, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจฒประสานมิตร , ๒๕๓๒, หน้า ๑๔ – ๑๗
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และประชาชน๑๐ ในอดีตพระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทโดยตรงในการให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติอันเป็น
ประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักพุทธธรรมใน
การดาเนินชีวิตเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและมีการพัฒนาต่อตนเองและ
ผู้อื่นให้มีความเป็นสีลสัมปทา ๑๑ จึงทาให้มีความสุขทั้งกายและจิตใจสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
ชุมชนได้อย่างสงบมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจมีความเอื้ออารีต่อกันและกันให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอหากประชาชนสามารถนาหลักธรรมคาสอนความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดาเนิน ชีวิตเพียบพร้อมในการคบคนดีเป็ น มิตรตลอด
จนกระทั่งทาตนเป็นคนดีเพื่อเป็นมิตรแก่คนอื่นและมีความสมชีวิตาความเป็นอยู่เหมาะสม ๑๒ ก็จะ
สามารถนาพาชุมชนและสังคมไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนได้ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาของสัง คมได้มีการขยายตัวมากขึ้นบทบาทของพระสงฆ์ในด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างจากที่พระสงฆ์จะเป็นผู้นาในด้านการให้ความรู้
การปฏิบัติและการเป็นผู้ระดมทุนทรัพย์ที่ใช้ในกิจการต่างๆเพื่อการพัฒนาโดยตรงจากประชาชน
เปลี่ยนเป็นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางราชการและทางเอกชนเข้าร่วมดาเนินการด้วยเช่นโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ จากพัฒนาชุมชนระดับตาบลอาเภอและจังหวัดหรือหน่วยงาน
ราชการอื่นๆต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนจึงนับว่าการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนได้มีหลายภาคส่วนให้ความสนใจและให้ ความสาคัญ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ชนบทมากขึ้น
นอกจากนี้ แ ล้ ว กฎมหาเถรสมาคมฉบั บที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) ๑๓ ว่ าด้ ว ยระเบี ย บการ
ปกครองคระสงฆ์ ข้อ (๕) กาหนด “การ” คือ กิจการที่คณะสงฆ์จะต้องทาหรือที่จะต้องถือเป็นธุระ
หน้าที่ เพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระศาสนาหรือเกี่ยวกับคณะสงฆ์ มี ๖ ฝ่ายคือ ๑) การ
เพื่อความเรียบร้อยดีงามหรือการปกครองคณะสงฆ์ ๒) การศาสนศึกษา ๓) การศึกษาสงเคราะห์ ๔)
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๕) การสาธารณูปการ ๖) การสาธารณสงเคราะห์
การคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้านนี้ เมื่อพิจารณาลงลึกในรายละเอียดจะเห็นได้ว่าเป็นการขยาย
ความอนุ โ ลมตามพระพุ ท ธด ารั ส ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ให้ เ หมาะสมกั บ กาลสมั ย ในปั จ จุ บั น และมี
รายละเอียดครอบคลุมถึงการพัฒนาชุมชนอย่างกว้างๆ ทั้งในด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ การพัฒนา
อาชีพของชุมชนรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอีกด้วย
เมื่อพิ จ ารณาถึง ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างพระสงฆ์กั บ บทบาทต่อ ชุมชนนั้ น บทบาทของ
พระสงฆ์มีทั้งเป็นทางการ ซึ่งหมายความว่า พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอีกบทบาท
๑๐

ดูรายละเอียดในพระเทพเวที (ประยุทธิ์ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙ ), หน้า ๑๔ – ๑๗
๑๑
ที. ปา..(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๑๒.สัมปทา หมายถึง ความถึงพร้อมแห่งศีล
๑๒
อง. อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓ / ๕๔ / ๓๔๒. สมชีวิตา หมายถึง ความเป็นอยู่เหมาะสมกับที่เป็น
๑๓
ฝ่ายฝึกอบรม กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, การแสวงหาเส้นทางการ
พัฒนาชนบทของพระสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๓๙๓.
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หนึ่งเป็นบทบาทที่พระสงฆ์มีต่อชุมชนและดาเนินการไปอย่างอิสระตามแนวคิดและกลยุทธ์ของ
ตนเอง มีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาตามวิถีทางสังคมและทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในท้องถิ่น๑๔ แต่ในสังคมไทยปัจจุบัน เนื่องจากมีสถาบันอื่นๆ เข้ามาทาหน้าที่แทน
บทบาทต่างๆ ทาให้วัดและพระสงฆ์มีส่วนช่วยชุมชนน้อยลง เช่น มีโรงเรียนทาหน้าที่สอนกุลบุตร
กุลธิดาแทนวัด มีโรงพยาบาลรักษาคนป่วยแทนวัด มีโรงมหรสพให้ความบันเทิงซึ่งไม่จากัดฤดูแทน
วัด และมีเครื่องจักรผ่อนแรงจนเป็นเหตุให้การพึ่งพาอาศัยแรงเพื่อนบ้านหมดความจาเป็น สิ่งเหล่านี้
เริ่มทาให้คนห่างวัดมากขึ้น๑๕
ปัญหามีเพียงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับสถาบันสงฆ์ได้ลดน้อยลงและกาลังจะ
สูญหายไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะในชุมชนเมืองหลวงนั้นกล่าวได้ว่า ได้สูญหายไปเกือบหมดสิ้น ส่วนใน
ชนบทบางแห่ งยั งพอรั กษาให้ อยู่ ในสภาพที่น่าพอใจได้บ้าง แต่ถ้าไม่มีการเคลื่ อนไหวเลยในการ
ปรับปรุงบทบาทของพระสงฆ์ในชนบท สิ่งเหล่านี้ก็จะเสื่อมลงได้เพราะชุมชนแบบชนบทก็กาลัง
เปลี่ยนแปลงไปตามชุมชนแบบเมืองหลวงด้วยเช่นกัน๑๖
สถาบันสงฆ์เป็นสถาบันที่สาคัญสถาบันหนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือต่อสังคมไทย ดังจะ
เห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าคนไทยในสมัยก่อนส่วนมากจะนาลูกหลานไปฝากไว้กับวัด
เพื่อให้มีโอกาสได้เล่าเรียนหนังสือ ให้มีความรู้ อ่านออก เขียนได้ เมื่ออายุครบบวชก็จะได้รับการ
อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ศึกษาเล่าเรียนวิชาการชั้นสูงต่อไป ส่วนสตรีและคนชราจะได้รับความรู้จาก
การไปสดับ ฟังพระธรรมเทศนาที่วัด ดังนั้น คนไทยส่ ว นใหญ่ในสมัยก่อนๆจึงดาเนิน ชีวิตโดยยึด
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นแกนนาแทบทั้งสิ้นการดาเนินชีวิตทานองนั้นคนไทยรุ่นหลังมักจะ
เรียกขานอย่างชื่นชมว่าวิถีไทยนั่นคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะให้การฝึกอบรมแก่บุตรหลานของตนให้
ครองชีวิ ตแบบไทยๆโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานของชีวิตสั่งสอนให้อนุชนทุกคนมีศีลสมาธิ
ปัญญาทาให้ครองชีพอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข๑๗ ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๔๐ มาตรา๗๓ซึ่งมีข้อความระบุว่ารัฐต้องสนับสนุนการนา
หลั กธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริ มสร้ างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและในวรรคต้นของ
มาตรา๘๑มีข้อความว่ารัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิด
ความรู้คู่คุณธรรมการปฏิบัติธรรมคือสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามหลักสติปัฏฐาน ๔ นี้ เป็นการ
ปฏิบัติที่ทาให้บุคคลมีสติ สัมปชัญญะ มีความระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา สามารถกาหนดรู้สภาวธรรม
สิ่งต่างๆ ได้ตามสภาพความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถนาไปใช้แก้ไขปัญหาประจาวันได้
ย่อมเข้าใจอรรถ เข้าใจธรรมแล้ว ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อเกิดปราโมทย์แล้ว ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจเกิด
๑๔

๓๓.

๑๕

สมบูรณ์ สุขสาราญ,การพัฒนาชนบทตามแนวพุทธศาสนากรณีศึกษาพระสงฆ์นักพัฒนา, หน้า

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์,ของดีวัดมัชฌิมาวาส สงขลา, สงขลา : มงคลการพิมพ์, ๒๕๒๒, หน้า ๗๓.
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, หน้า ๒๘-๒๙.
๑๗
วรวิทย์ วศินสรากร, การปรับตนตามวิถีพุทธ,กรุงเทพมหานคร : วารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์
, ๒๕๔๗, หน้า ๔๓.
๑๖
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

ปีติแล้ว กายย่อมสงบ ผู้มีกายสงบแล้ว ย่อมได้เสวยสุข จิตย่อมตั้งมั่น ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของผู้นั้นไม่
ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว พากเพียรพยายามที่จะกาจัดอาสวะให้หลุดพ้นจากจิตใจของ
ตน อาสวะที่ยังไม่สิ้นไป ย่อมถึงความสิ้นไป หรือย่อมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยม
จากที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ในชุมชนพื้นที่ อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีว่าพระสงฆ์ในปัจจุบันมีบทบาท
อย่ างไรบ้ างในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน ๓ ตาบลในเขตอาเภอห้ ว ยคต จั งหวัด
อุทัยธานีและศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่
ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากพระสงฆ์ในเขตอาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีจานวน ๓๓๖ คน
ผู้วิจัยมีจุดประสงค์ทาการศึกษาด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเป็นหลัก จึงคัดหัวข้อในการศึกษา
เหลือเพียง ๓ ด้าน คือ
๑) ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมคาสอนในทางพุทธ
ศาสนาและการดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการลดเลิกอบายมุขการดารงชีวิตด้วยความ
ไม่ประมาทการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นต้น
๒) ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีในการนาเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการด าเนิ น กิจ การต่ างๆของวัด เช่น การจั ดกิ จ กรรมด้ า นพั ฒ นา
สภาพแวดล้อมให้สะอาดเรียบร้อยการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้การอบรมส่งเสริมสุขภาพการอบรม
ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นเป็นต้น
๓) ด้านการสนับสนุนส่งเสริมประสานงานจากภาคส่วนต่า งๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเช่นการส่ งเสริมสนับสนุนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการประสานขอสนับสนุนงบประมาณบุคลากรวิทยากรวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
เพื่อทราบข้อเท็จจริงถึงบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนเขตอาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี การปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ
อย่างตรงจุด อันเป็นผลดีต่อการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทของพระสงฆ์ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชนในเขต
อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็ นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยจาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล
๒.๓ เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนโดยพระสงฆ์ในชุมชนพื้นที่อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
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๓. ปัญหาที่ต้องการทราบ

๓.๑ บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเขต อาเภอ
ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีนั้นเป็นอย่างไร
๓.๒ ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีว่ามีความแตกต่างอย่างไร
๓.๓ ปั ญหาอุป สรรคและข้อ เสนอแนะในการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิ ตของประชาชนโดย
พระสงฆ์ในชุมชนอาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีเป็นอย่างไร

๔. ขอบเขตการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ได้กาหนดขอบเขตวิจัยไว้ดังนี้
๑.ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในภาคสนามที่มุ่งศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีจานวน ๓ ด้านคือ
๑) ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมคาสอนในทางพุทธ
ศาสนาและการดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการลดเลิกอบายมุขการดารงชีวิตด้วยความ
ไม่ประมาทการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นต้น
๒) ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีในการนาเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการด าเนิ น กิจ การต่ างๆของวัด เช่น การจั ดกิ จ กรรมด้ า นพั ฒ นา
สภาพแวดล้อมให้สะอาดเรียบร้อยการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้การอบรมส่งเสริมสุขภาพการอบรม
ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นเป็นต้น
๓) ด้านการสนับสนุนส่งเสริมประสานงานจากภาคส่วนต่างๆเพื่ อช่วยเหลือประชาชนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเช่นการส่ งเสริมสนับสนุนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการประสานขอสนับสนุนงบประมาณบุคลากรวิทยากรวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
๒. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรในการวิจัยได้แก่ประชาชนใน ๓ ตาบลในเขตอาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
จานวน ๒,๑๑๘ คน โดยวิธีการเปิดตารางสุ่มตัวอย่างตารางสูตรยามาเน่ ปรากฏได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน ๓๓๖ คนและกลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์เชิงลึกได้แก่พระสงฆ์ ประธานชุมชนและตัวแทนชุมชน
รวมทั้งหมดจานวน๑๔ รูป/คน

๕. ผลการวิจัย

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

ประชาชนในชุมชนพื้นที่อาเภอห้วยคตจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕ รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕ อายุ ๔๐-๔๙
ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒ รองลงมาคืออายุ ๓๐-๓๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙อายุ ๕๐-๕๙ปี
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒อายุ๖๐ ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖ และอายุ ๒๐-๒๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐
น้อยที่สุดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น /ตอนปลายจานวน ๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕ มากที่สุด
ปริญญาตรีจานวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖ระดับอนุปริญญาจานวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ
๒๔.๔ ระดับประถมศึกษาจานวน ๓๙ คนคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖ระดับ ระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป
จานวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๙น้อยที่สุด ตามลาดับ อาชีพพบว่า เกษตรกรมากที่สุด จานวน
๑๕๘ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๔๗.๐ รองลงมาคื อ รั บ จ้ า งจ านวน ๑๓๙ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๔๑.๔
ข้าราชการน้อยที่สุด จานวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖
๒. บทบาทของพระสงฆ์ ใ นการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชนในชุ มชนพื้ น ที่
อาเภอห้วยคตจังหวัดอุทัยธานี
พบว่าพระสงฆ์และประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่ อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระสงฆ์และประชาชนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่ อาเภอ
ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี อยู่ในระดับมากทุกด้านเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
๑) ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการ
ดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า พระสงฆ์และประชาชนในอาเภอห้วยคตมีความคิดเห็นบทบาทของพระสงฆ์ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่ อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ
๒) ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาและใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนพื้นที่ อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสงฆ์และประชาชนในอาเภอห้วยคตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
บทบาทของพระสงฆ์ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในชุ ม ชนพื้ น ที่ อ าเภอห้ ว ยคต
จังหวัดอุทัยธานีอยู่ในระดับมากทุกข้อ
๓) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานจากภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๙ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสงฆ์
และประชาชนในอาเภอห้วยคตมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับ ระดับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนา
คุณ ภาพชีวิ ต ของประชาชนในชุ มชนพื้น ที่ อ าเภอห้ ว ยคต จั งหวั ดอุ ทัย ธานี ด้า นการสนั บสนุ น
ส่งเสริม ประสานงานจากภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอยู่ในระดับมากทุกข้อ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

45

๓. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนพื้นที่อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้พระสงฆ์และประชาชนที่มีอายุต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่ อาเภอ
ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พระสงฆ์และประชาชนมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของพระสงฆ์ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในชุ ม ชนพื้ น ที่ อ าเภอห้ ว ยคต
จังหวัดอุทัยธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดาเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการ
เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นเรื่ อ งการเป็ น พระสงฆ์ นั ก พั ฒ นาและใช้ แ นวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินกิจการต่างๆของวัดและด้านการสนับสนุน
ส่งเสริม ประสานงานจากภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑. ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและ
การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงผู้ตอบแบบสอบถามเห็น ว่าควรเพิ่มเติมพระสงฆ์ที่มี
ความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการให้ความรู้ควรมีการเสริมความรู้ต่างๆ(ทักษะ)
ให้กับพระสงฆ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการทางานพระสงฆ์ควรตัดเนื้อหาที่เข้าใจยากเกินความสามารถของ
ประชาชนออกควรให้ประชาชนฝึกการตั้งคาถาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการนาหลั กธรรมมา
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างถ่องแท้ควรปรับปรุงเนื้อหาให้มีความหลากหลายน่าสนใจเหมาะกับวัยของ
ประชาชนพระสงฆ์ต้องหาทุนซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยในการให้ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพควรมีการ
ประชุมวางแผนงานกันบ่อยๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
๒. ด้ า นการเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นเรื่ อ งการเป็ น พระสงฆ์ นั ก พั ฒ นาและใช้ แ นวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินกิจการต่างๆ
ของวัดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าควรจัดให้มีการอบรมพระสงฆ์ที่ยังขาดการเรียนรู้รูปแบบที่
ดี เพื่อให้เกิดเกิดศรัทธาแก่ประชาชน ที่จะนาไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงควรจัดอบรมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนของพระสงฆ์ จะได้
เรียนรู้รูปแบบของพระสงฆ์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต ควรจัดให้พระสงฆ์นารูปแบบที่ดี
ไปสื่อสารให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนนารูปแบบที่ดีไปประยุกต์ใช้พัฒนาในการดาเนินชีวิตควร
จัดให้มีทุนนาประชาชนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ บ้าง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบที่ดีควรจัดให้มี
กิจกรรมเพื่อพระสงฆ์กับประชาชนมีความสนิทกัน ทาให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบที่ดี
๓. ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าพระสงฆ์ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
เพื่ อ รั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ท าให้ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต มี
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ประสิทธิภาพพระสงฆ์ต้องหางบประมาณในการดาเนินงานด้านการผลิตและการใช้สื่อ เพื่อทาการ
ประชาสัมพันธ์เอาเอง เน้นถึงความจาเป็นมากๆควรจัด ให้ทุกภาคส่วนมีการประสานงานและดาเนิน
นโยบายร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นควรให้พระสงฆ์ในเขต
อาเภอห้วยคต มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตของแต่ละวัด โดยเน้นการ
สอนหลักพระพุทธธรรมในการดารงชีวิต เช่นเว้นจากอบายมุข ประพฤติสุจริต
๕. สรุปผลการสัมภาษณ์บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนพื้นที่อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
๑. ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและ
การดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒ นาคุ ณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้ น ที่ อาเภอ
ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ได้จั ดอบรมเชิงวิชาการจากหน่วยงานพัฒนาสังคมมาหลายปีได้มีการ
พัฒนาเน้นที่เนื้อหาสาระธรรมให้เห็นความสาคัญ เพื่อให้บุคคลทั้งหลายนาไปปฏิบัติได้จริง เป็นเหตุ
ให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่ อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีมีแต่ความ
เจริญและก้าวหน้า ต้องการให้พระสงฆ์มีเนื้อหามากกว่านี้และการแสดงธรรมควรให้ความรู้ให้ชัดเจน
ในการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเนื้อหานั้น ทางคณะสงฆ์ควรมีการพัฒนาพระสงฆ์
ให้มีความรู้เชี่ยวชาญพร้อมที่จะจัดเนื้อหาหลักสูตรให้กระชับครบตามวัตถุประสงค์ของการดาเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระสงฆ์มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
พื้นที่ อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดอบรมเชิงวิชาการจากหน่วยงานพัฒนาสังคมมาหลายปี
ได้มีการพัฒนาเน้ นที่เนื้อหาสาระธรรมเช่นสังคหวัตถุธ รรม ๔ ให้ เห็นความสาคัญ เพื่อให้บุคคล
ทั้งหลายนาไปปฏิบัติได้จริง เป็นเหตุให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่ อาเภอ
ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีมีแต่ความเจริญและก้าวหน้า ให้พระสงฆ์มีการแสดงธรรมควรให้ความรู้ให้
ชัดเจนในการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ด้ า นการเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นเรื่ อ งการเป็ น พระสงฆ์ นั ก พั ฒ นาและใช้ แ นวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
ควรจัดให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นในการดาเนินชีวิตของประชาชนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ควรจัดให้ ประชาชนเข้าอบรมปฏิบัติ
ธรรมมาบ่ อยๆ เพื่อศึกษาหลั กธรรมในการดาเนิ น ชีวิตตามหลั ก เศรษฐกิจพอเพี ยง ควรจัดให้ มี
คณะทางานติดตามประเมินผลในการดาเนินชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเขต
อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี เพื่อนาเสนอให้บุคคลอื่นๆได้ศึกษาเป็นต้นแบบ ควรจัดให้มีทุนนา
พระสงฆ์ไปศึกษาดูงานในด้านการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนอกสถานที่บ้าง ควรจัดให้
มีกลุ่ มอาสาเพื่อให้ เป็ น ต้น แบบในการดาเนิ น ชีวิตตามหลั กเศรษฐกิจพอเพียง พระสงฆ์ควรเป็ น
แบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นการนาประชาชนในการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควรจัดให้มี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นในการดาเนินชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในเขตอาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ควรจัดให้ประชาชนเข้าอบรมปฏิบัติธรรมมาบ่อยๆ เพื่อศึกษา
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หลักธรรมในการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควรให้มีคณะทางานติดตามประเมินผลของ
ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี เพื่อนาเสนอให้บุคคล
อื่น ๆได้ศึ กษาเป็ น ต้น แบบ ควรมี ทุนน าพระสงฆ์ไ ปศึก ษาดู งานในด้านการดาเนิ น ชีวิต ตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงนอกสถานที่บ้าง ควรมีกลุ่มอาสาเพื่อให้เป็นต้นแบบในการดาเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
๓.ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานจากภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน
ปัจจุบัน สื่อเทคโนโลยีต่างๆ มีความทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ รวมถึงสื่อ
การสอนมัลติมีเดียต่างๆ ซึ่งพระสงฆ์ในปัจจุบันมีความรู้ สามารถนาสื่อการสอนที่ทันสมัยเข้ามาใช้ใน
การเผยแผ่ ทาให้ได้รับความสนใจจากประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก และพระสงฆ์ยังเปิด
โอกาสให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการถามตอบปัญหาธรรม จุดความสนใจ ต้องการ
เรียนรู้ในการนาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงควรให้ พระสงฆ์ในเขต
อาเภอห้วยคต มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตของแต่ละวัด โดยเน้นการสอน
หลักพระพุทธธรรมในการดารงชีวิต เช่นเว้นจากอบายมุข ประพฤติสุจริต อย่างไรก็ตาม ปัญหาใน
ด้านเทคนิคการเผยแผ่ที่ยังคงพบเห็นในปัจจุบันคือ พระสงฆ์ที่สูงอายุบางรูป ใช้รูปแบบการสอน
แบบเทศน์เป็นส่ว นใหญ่ ซึ่ งไม่สามารถเร้าความสนใจแก่ประชาชนได้ นั่นเองพระสงฆ์ควรมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาให้การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต มีประสิทธิภาพ การจัดอบรมประชาชน ต้องมีการเสริมสร้างศรัทธา โดยดูจาก
บุคลิกภาพของพระสงฆ์ มีความมั่นใจในตัวเอง เป็นผู้รู้จริง ปฏิบัติจริง มีความสัมพันธ์กับญาติโยมสื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ รวมถึงสื่อการสอนมัลติมีเดียต่างๆ ซึ่งพระสงฆ์ใน
ปัจจุบันมีความรู้ สามารถนาสื่อการสอนที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการเผยแผ่ ทาให้ได้รับความสนใจจาก
ประชาชนเป็นอย่างมาก พระสงฆ์เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการถามตอบปัญหาธรรมจุด
ความสนใจ ต้องการเรียนรู้ในการนาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พระสงฆ์ในเขตอาเภอห้วยคต มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตของแต่ละวัด โดย
เน้นการสอนหลักพระพุท ธธรรมในการดารงชีวิต เช่นเว้นจากอบายมุข ประพฤติสุจริต อย่างไรก็
ตาม ปั ญหาในด้านเทคนิคการเผยแผ่ ที่ยังคงพบเห็ นในปัจจุบันคือ พระสงฆ์ที่สู งอายุบางรูป ใช้
รู ป แบบการสอนแบบเทศน์ เป็ นส่ ว นใหญ่ ซึ่ง ไม่ส ามารถเร้าความสนใจแก่ป ระชาชนได้ นั่น เอง
พระสงฆ์ควรมีการประสานงานกับ หน่ ว ยงานต่างๆ เพื่อรั บ การสนับ สนุ น จากหน่ว ยงานต่างๆที่
เกี่ย วข้อง เพื่อทาให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีประสิ ทธิภ าพ การจัดอบรมประชาชน ต้องมีการ
เสริมสร้างศรัทธา มีความมั่นใจในตัวเอง เป็นผู้รู้จริง ปฏิบัติจริง มีความสัมพันธ์กับญาติโยม
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ฝ่ายฝึกอบรม กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, การแสวงหาเส้นทางการพัฒนา
ชนบทของพระสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒.
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, ของดีวัดมัชฌิมาวาส สงขลา, สงขลา : มงคลการพิมพ์, ๒๕๒๒.
วรวิทย์ วศินสรากร, การปรับตนตามวิถีพุทธ,กรุงเทพมหานคร : วารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์,
๒๕๔๗.
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การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

The Pesonnel Administration According to Sappurisadhamma
Vii of Secondary School Administrators
พระมหาสงกรานต์ เทวนนฺโท
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (๑) เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม
๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา (๒) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดย
จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล(๓) เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยในหลักหลักสัปปุริสธรรม
๗ กับภาพรวมในการนาหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใช้ในการบริหารงานบุคคล และ (๔) เพื่อเสนอ
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักสั ปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า
๑. บุ ค ลากรมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารงานบุ ค คลตามหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม ๗ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอัตตัญญุตาด้านปริสัญญุตาด้านอัตถัญญุตาด้านปุคคลัญญุตาด้าน
กาลัญญุตาด้านธัมมัญญุตา และด้านมัตตัญญุตา
๒. บุคลากรที่มีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
๓. ตั ว แปรย่ อยในหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม ๗ ทุ กตั ว คื อ ด้ า นอั ต ตั ญ ญุ ต าด้ า นปริ สั ญ ญุ ต า
ด้ า นอั ต ถั ญ ญุ ต าด้ า นปุ ค คลั ญ ญุ ต าด้ า นกาลั ญ ญุ ต าด้ า นธั ม มั ญ ญุ ต า และด้ า นมั ต ตั ญ ญุ ต ามี
ความสัมพันธ์สูงกับภาพรวมในการนาหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใช้ในการบริหารงานบุคคลอย่างมี
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
๔. แนวทางในการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษามีดังนี้คือ ๑) ด้านธัมมัญญุตาวางแผนการบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบทั้ง
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ด้านการสรรหาการกาหนดหน้าที่การประเมินงานเป็นต้น ๒) ด้านอัตถัญญุตากาหนดเป้าหมายใน
การบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนส่งเสริมขับเคลื่อนงานและตรวจสอบการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ๓) ด้านอัตตัญญุตาผู้บริหารควรมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือสร้างศรัทธาให้เกิดแก่
บุคคลทั่วไปและควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและตั้ง
ตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ๔) ด้านมัตตัญญุตาผู้บริหารควรตั้งมั่นอยู่ในความพอเพียงและความพอดี
ทั้งการทางานและการดาเนินชีวิต ๕) ด้านกาลัญญุตาผู้บริหารควรตรงต่อเวลาและรู้กาลเทศะจัดสรร
เวลาให้เหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นและสร้างจิตสานึกให้เกิดแก่คนในองค์กร๖) ด้านปริสัญญุ
ตาผู้บ ริห ารควรสร้างสั มพัน ธ์ที่ดีต่อชุมชนให้ความร่ว มมือและทากิจกรรมร่วมกับชุมชน๗) ด้าน
ปุ ค คลั ญ ญุต าผู้ บ ริ ห ารควรศึ ก ษาและทาความเข้ าใจความแตกต่ างของแต่ล ะบุค คลเพื่อ ให้ ก าร
บริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ
ABSTRACT
The rescarch entitled “Personnel Administration According to
Sappurisadhamma7 of School Administrations in Secondary Schools”. The
objectives of this study were :1) To study Personnel Administration According to
Sappurisadhamma of School Administrations in Secondary Schools. 2) To compare
the spinions on Personnel Administration According to Sappurisadhamma7 of
School Administrators in Secondary School. 3) To find the correlation of subvariables according to Sappurisadhamma7 with an overview of the
keadingSappurisadhamma used in personal administration. 4) To provide guidelines
for the development of Personal Administration According to Sappurisadhamma7 of
School Administration in Secondary School.
The finding of the study were as follows :
1. The education personnel had the opiniors towards applying
Sappurisadhamma๗ of school administrators in Secondary school by overall at high
level. The descending order size Attanute, Parisanuta, Atthanuta, Puggatanuta.
Kalannuta, Dhammannuta and Mattannuta.
2. The persons who had different: personal factors were not statistical
significant of overall meanicore and each dimension at .05 level. There fore the
hypotheses were rejected.
3. The sub-variable of Sappurisadhamma๗ had highly correlate with
overall mean score There fore the hypotheses had been accepted
4. The guileline of best practice in personical administration accordiry to
Sappurisadhamma๗ of School Administrators in Secoundary Schools were as
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follows: 1) Attanute knowing the law : knowing the cause. 2) Parisanuta knowing
the meaning : knowing the purpose : knowing the consequence. 3) Atthanuta
knowing the oneself. 4) Puggatanuta moderation : knowing how to be temperate.
5) Kalannuta knowing the proper time : knowing how to choose and keep time. 6)
Dhammannuta knowing the assembly : knowing the society. 7)Mattannuta knowing
the individual : knowing thedifferent individual.

๑. บทนา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ได้ให้ความสาคัญกับการเตรียมความ
พร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ครอบคลุมทั้งมิติด้านความมั่นคง
สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเสาหลักของประชาคมอาเซียน แม้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
จะไม่ได้กาหนด “ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ไว้
เป็นการเฉพาะก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เรื่อง “แนวทางปฏิรูปประเทศไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง”๑เนื่องมาจาก
ความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งประเทศของสมาชิ ก ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ท าให้ ก าร
ประกอบการ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นแรงผลักดัน
ให้การบริหารการศึกษาต้องมีการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน
ซึ่งการศึกษานั บ เป็ น รากฐานที่ส าคั ญที่จะช่ว ยให้คนได้พัฒ นาตนเองในด้านต่างๆ และสามารถ
ดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ จึงจาเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งจิตใจ ร่างกาย
ความรู้ ทักษะความสามารถและความเป็นผู้นา ให้เพียบพร้อมทั้งด้าน “คุณธรรม” และ “ความรู้”
ซึ่งจะนาไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่ าง “มีเหตุผล” รอบคอบและระมัดระวัง ด้วยจิตสานึกในศีลธรรม
และคุ ณ ธรรม ๒ ซึ่ ง ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งอย่ า งมากในการส่ ง เสริ ม และการพั ฒ นาการศึ ก ษา ก็ คื อ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งหลายตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา
การศึกษาในปัจ จุบั นมีปั ญหามากมายโดยเฉพาะการทุจริตในหน้าที่ของบุคลากรทาง
การศึกษาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาก็ตาม ดังจะเห็นได้จากบทความตามหนังสือพิมพ์หรือสื่อแขนงอื่นๆ ที่มักจะพบเห็นได้
บ่อยครั้งว่าบุคคลเหล่านี้ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้แก่ ครู ผู้บริหารโรงเรียน
๑

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง“แนวทางการปฏิรูป
ประเทศไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง”, (กรุงเทพมหานคร : สานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า๒๗๑-๒๗๒.
๒
ภัสวรรณปรางค์พันธุ์, การพัฒนาคุณธรรมผู้นาเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม๔ : ศึกษากรณี
โรงเรียนสามพรานวิทยาอาเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย
:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑).
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ประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีปัญหาเรื่องความรับผิดชอบ ติดอบายมุข ทาตัวไม่มีคุณธรรมมีการ
แสดงตนไม่เหมาะสมกับการเป็นครู เห็นแก่ตัว และมีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นบ่อย รวมทั้งปัญหาเอาเวลา
ราชการไปใช้ งานส่ ว นตัว นอกจากนี้ ยั ง พบว่ าข้าราชการครู โ ดยเฉพาะผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาถู ก
ดาเนินการทางวินัยค่อนข้างมากเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการทุจริตต่อหน้าที่ ๓
สิ่งเหล่านี้มักก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากทั้งต่อตัวเอง สังคมและประเทศชาติ เพราะเป็นสิ่งที่มี
ผลกระทบต่อตัวผู้เรียนโดยตรง ซึ่งผู้เรียนถือว่าเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนา เพื่อให้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเอง
จากปัญหาที่มี การใช้หลักธรรมในการบริหารจัดการก็ถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่ งที่ช่วย
แก้ปัญหาได้ ซึ่งหลักธรรมมีให้ผู้บริหารได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมในทุกเรื่องไม่ว่าในเรื่องการ
บริหารงานบุคคลก็ตาม หมวดธรรมที่ประยุกต์ใช้เป็นรากฐานคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่
สัปปุริสธรรม ๗ เป็นธรรมของสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผู้ดี มี ข้อธรรม ๗ ข้อ คือ ๑)
ธัมมัญญุตา ความรู้จักธรรม รู้หลักหรือรู้จักเหตุ ๒) อัตถัญญุตา ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย
หรื อ รู้ จั ก ผล ๓) อัต ตั ญ ญุต า ความเป็ น ผู้ รู้จั ก ตน ๔) มั ตตั ญ ญุต า ความเป็ นผู้ รู้ จัก ประมาณ ๕)
กาลัญญุตา ความรู้จักกาล คือรู้กาลเวลาอันเหมาะสม ๖) ปริสัญญุตา รู้จักชุมชนและรู้จักที่ประชุม รู้
กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้น ๆ ๗) ปุคคลัญญุตา ความรู้จักบุคคล ผู้ บริห ารการศึกษาควรยึด
หลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ เพื่อการครองตนประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคคลและการตัดสินใจ๔
คุณธรรมและจริยธรรม จึงถือเป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินบทบาทหน้าที่ของการเป็น
ผู้บริหาร หากผู้บริหารขาดซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมจะทาให้ผู้บริหารนั้นขาดความชอบในการ
ทาหน้าที่ในองค์กรนั้นต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากคุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นคุณสมบัติที่สาคัญของ
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ที่ทาให้ผู้บริหารสามารถได้รั บการยอมรับความเชื่อถือ ตลอดจนความ
นับถือจากบุคคลต่างๆ ทั้งในองค์กรและสังคมทั่วไป ดังนั้นปัญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้บริหารย่อมทาให้ผู้บริหารไม่เป็นที่ยอมรับต่อบุคคลทั่วไปทั้งในองค์กรและในสังคม ซึ่งย่อม
ส่งผลกระทบต่อหลักบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์ก รให้เสื่อมลง และย่อมนามาซึ่งความล่ม
สลายขององค์กรในอนาคตเช่นกัน๕
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งเป็นธรรมของสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี คือความ
รู้จักเหตุ ความรู้จักผลความรู้จักตน ความรู้จักประมาณ ความรู้จักกาล ความรู้จักชุมชน และความ
รู้ จั ก บุ ค คล เพื่ อเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ คคลของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาและ
ประยุกต์ใช้ต่อไป
๓

วรภาสประสมสุข , หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา),๒๕๔๙.
๔
อ้างแล้ว.
๕
พระมหารุ่งโรจน์ธมฺมฏฺฐเมธี (ศิริพันธ์), การศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้นาในพระพุทธศาสนาเถรวาท,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),๒๕๕๐.
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยในหลักสัปปุริสธรรม ๗ กับภาพรวมในการนา
หลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใช้ในการบริหารงานบุคคล
๒.๔ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

ดาเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนมัธยมศึกษาอาเภอเมืองพิจิตร สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ในปีการศึกษา ๒๕๕๖เป็นกลุ่มศึกษาในงานวิจัย
ครั้งนี้ โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างสาเร็จรูปของ อาร์ ซี เครจซี และดี ดับเบิลยู มอร์แกน
(R.C.Krejcie and D.W.Morgan) ใช้วิธีการการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๑๗๐ คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอเมืองพิจิตรสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ใช้
วิธีการเลื อกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จานวน ๗ ท่าน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม (questionnaire) และแบบสั ม ภาษณ์
(interview) โดยมีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) เท่ากับ ๐.๙๕๘
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองตัว การทดสอบเอฟ(F-test) โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามตัวขึ้นไป และ
เมื่ อพบว่ า มี ความแตกต่ างจึ ง ท าการเปรีย บเทีย บรายคู่โ ดยมี ผ ลต่า งนั ยส าคั ญน้ อยที่สุ ด (Least
Significant Difference : LSD) และหาความสัมพันธ์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธี
ของสเปียร์แมน (Spearman rank-order Correlation Coefficient)
สาหรับข้อมูลที่ไดจากการสัมภาษณ์นามาวิเคราะห์ เนื้อหา โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบทและประมวลผลเข้าด้วยกัน และสรุป
แนวทางในการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

๔. ผลการวิจัย

๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่
มีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี มากที่สุด เป็นจานวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘ รองลงมาเป็นอายุ
ระหว่าง ๕๐ ปีขึ้นไป จานวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒ อายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จานวน ๔๕
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕ และอายุระหว่าง ๒๑-๓๐ ปี น้อยที่สุด จานวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๖.๕ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมากที่สุด
จานวน ๑๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒ รองลงมาเป็นปริญญาตรี จานวน ๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ
๓๘.๘ ไม่มีระดับต่ากว่าปริญญาตรีและไม่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก ตาแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูสอนในโรงเรียน มากที่สุด เป็นจานวน ๑๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ
๙๓.๕ รองลงมาเป็นนิสิตปฏิบัติการสอน จานวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕ และรองผู้อานวยการ
โรงเรี ย น น้ อ ยที่ สุ ด จ านวน ๕ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒.๙ประสบการณ์ ใ นการท างานผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทางาน๑๕ ปีขึ้นไป มากที่สุด เป็นจานวน ๙๓
คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗ รองลงมาเป็น ๑-๕ ปี จานวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖ ระหว่าง ๖๑๐ ปี จานวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓ และ ๑๑-๑๕ ปี น้อยที่สุด จานวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๒.๔
๒. บุ คลากรมี ความคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารงานบุ คคลตามหลั กสั ป ปุริ ส ธรรม ๗ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก( X = ๓.๘๕)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยู่ ในระดับมากทุกด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ ยมากไปหาน้อย ดังนี้
ด้านอัตตัญญุตา ( X = ๔.๐๑) ด้านปริสัญญุตา ( X = ๓.๙๒) ด้านอัตถัญญุตา ( X = ๓.๘๘) ด้าน
ปุคคลัญญุตา ( X = ๓.๘๕) ด้านกาลัญญุตา ( X = ๓.๘๑) ด้านธัมมัญญุตา ( X = ๓.๗๙) และด้าน
มัตตัญญุตา ( X = ๓.๗๐)
๓. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานบุคคลตาม
หลักสัปปุริสธรรม๗ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยจาแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล พบว่าบุคลากรที่มีอายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักสัป
ปุริสธรรม๗ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยภาพรวม(F=๑.๖๑๗, Sig=.๑๘๗) ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่าด้านธัมมัญญุตา (F=๓.๓๒๘, Sig=.๐๒๑) มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕ส่วนด้านอื่นพบว่าไม่แตกต่างกัน
๔. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมนระหว่างตัวแปรย่อยในหลักสัปปุริสธรรม ๗
กั บภาพรวมในการน าหลั กสั ป ปุ ริ ส ธรรม ๗ มาใช้ใ นการบริห ารงานบุ คคล พบว่า องค์ ป ระกอบ
ของธัมมัญญุตา, อัตถัญญุตา, อัตตัญญุตา, มัตตัญญุตา, กาลั ญญุตา, ปริสัญญุตา, และวิมังสามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาพรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของSpearman ได้แก่
(rs=.๗๕๘), (rs=.๘๑๖), (rs=.๗๗๗), (rs=.๘๒๘), (rs=.๘๐๖), (rs=.๘๑๑), (rs=.๗๘๕) ตามลาดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อที่ ๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ และ ๑๑ และแสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามที่
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ผู้วิจัยได้ทามานั้น มีความสัมพันธ์ของความเที่ยงตรงภายใน สอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า
(Alpha coefficient) ของครอนบาค(Cranach) จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
๕. แนวทางการประยุกต์ใช้การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม๗ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้เสนอแนวทางในการทานโยบายการบริหารงานบุคคลตาม
หลักสัปปุริสธรรม๗ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยบูรณาการหลักสัปปุริสธรรม
๗ในการบริหารงานบุคคลเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาและประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม๗ของผู้บริหาร
สถานศึกษาซึ่งอธิบายในรายละเอียดดังนี้
บู ร ณาการหลั ก ธรรมสั ป ปุ ริ ส ธรรม๗ในการบริ ห ารงานบุ ค คลมี ทั้ ง หมด๗ด้ า นคื อ
ด้านธัมมัญญุตาด้านอัตถัญญุตาด้านอัตตัญญุตาด้านมัตตัญญุตาด้านกาลัญญุตาด้านปริสัญญุตา และ
ด้านปุคคลัญญุตามากาหนดเป็นนโยบายการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม๗ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ
๑) ด้านธัมมัญญุตา วางแผนการบริหารงานบุคคลให้เป็น ระบบทั้งด้านการสรรหาการ
กาหนดหน้าที่การประเมินงาน เป็นต้น
๒) ด้ า นอั ต ถั ญ ญุ ต า ก าหนดเป้ า หมายในการบริ ห ารงานบุ ค คลให้ ชั ด เจนส่ ง เสริ ม
ขับเคลื่อนงานและตรวจสอบการดาเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
๓) ด้านอัตตัญญุตา ผู้บริหารควรมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือสร้า งศรัทธาให้เกิดแก่บุคคล
ทั่วไปและควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและตั้งตนอยู่
ในศีลธรรมอันดีงาม
๔) ด้านมัตตัญญุตา ผู้บริหารควรตั้งมั่นอยู่ในความพอเพียงและความพอดีทั้งการทางาน
และการดาเนินชีวิต
๕) ด้านกาลัญญุตา ผู้บริหารควรตรงต่อเวลาและรู้กาลเทศะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นและสร้างจิตสานึกให้เกิดแก่คนในองค์กร
๖) ด้ านปริ สั ญ ญุ ตา ผู้ บ ริห ารควรสร้ างสั มพั นธ์ ที่ดี ต่อ ชุ มชนให้ ค วามร่ว มมื อและท า
กิจกรรมร่วมกับชุมชน
๗) ด้านปุคคลัญญุตา ผู้บริหารควรศึกษาและทาความเข้าใจความแตกต่างของแต่ละ
บุคคลเพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ

๕. อภิปรายผล

ความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม๗ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริส ธรรม๗
ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๘๕) แสดงว่า
ผู้บริหารสถานศึกษามีการนาหลักสัปปุริสธรรม๗ด้านธัมมัญญุตา ด้านอัตถัญญุตา ด้านอัตตัญญุตา
ด้านมัตตัญญุตา ด้านกาลัญญุตา ด้านปริสัญญุตา และด้านปุคคลัญญุ ตา มาใช้ในการบริหารงาน
บุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณนา มีเดช ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานบุคคลตาม
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หลักสัปปุริสธรรม๗ของผู้บริหารสถานศึกษาอาเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ ” พบว่า ความคิดเห็น
ของบุคลากรต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริส ธรรม๗ของผู้บริหารสถานศึกษาอาเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวมมีความเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๑๔) เมื่อพิจารณารายละเอียด
แต่ละด้านพบว่ามีความเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับคาให้สัมภาษณ์ของพระ
เมธีธรรมประนาท ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า การนาหลักธรรม ๗ ประการนี้มาใช้ในการบริหารก่อให้เกิดผลดี
ต่อองค์กร เพราะยึดหลักความถูกต้อง ยุติธรรม ร่วมคิดร่วมทา ทาให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า
“คนก็สาราญ งานก็สาเร็จ ” ผู้ร่วมงานก็มีความสุขในการทางาน มีความเป็นระบบ ทาให้องค์กรมี
ความยั่ ง ยื น ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวมการบริ ห ารทั้ ง สองประการนั้ น มี แ นวทางและ
เป้าหมายเหมือนกัน แต่หลักธรรม ๗ ประการ เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีการทุกฝ่ายด้วย
หลักความยั่งยืน มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถปรับได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อความเป็นเลิศ
ขององค์กรโดยทั่วไปแล้วการบริหารงานโดยหลักธรรมทั้ง ๗ ประการนี้ มีความเหมาะสมกับทุก
องค์กร ทุกเวลา ทุกสถานที่ แต่บางท่านอาจจะไม่มีความเข้าใจอย่างท่องแท้ อาจจะเกิดปัญหาใน
การนาไปใช้ได้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมอย่างถูกวิธี ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ปราศจาก
อคติ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่องค์กร การบริหารแบบองค์รวม ไม่แยกส่ว นแนวโน้มการบริหารตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการนั้น สามารถนามาเป็นหลักในการบริหารได้เลย เพราะมีความเป็น
ระบบ มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน ดังนั้น การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
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การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาเยาวชน

: ศึกษาเฉพาะกรณีพระราชวชิรเมธี, ดร. (วีระ วรปญฺโญ)
An Integration. Buddhadhamma for Improviny The Youth
: A Case Study of Phrarajwachiramethee (Weeravarapanno)
พระโกมินทร์ สนฺติกโร (พัฒนศิริ)
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมใน
การพัฒ นาเยาวชน ๒) เพื่ อศึ ก ษาการบู ร ณาการหลั ก พุท ธธรรมในการพั ฒ นาเยาวชน และ
๓) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นการเฉพาะกรณีของพระ
ราชวชิรเมธี, ดร. (วีระ วรปญฺโญ)
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษา
จากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนามาวิเคราะห์สรุปข้อมูล
ในเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่าในพื้นที่ ๆ ได้ศึกษา พบว่าเยาวชนมีความประพฤติและพฤติกรรมที่ดี
งาม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่สังคมและชุมชน การพัฒนาเยาวชนตามหลักภาวนา ๔
คือ การพัฒ นากาย การพัฒนาศีล การพัฒนาจิตใจ และการพัฒนาปัญญา ทาให้ เยาวชนมี
พฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติตนที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวและสังคม จากการ
ที่เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสในศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และการที่ได้โอกาสให้เ ข้าร่วม
ในกิ จ กรรมทางพระพุ ท ธศาสนา จึ ง ท าให้ เ ด็ ก และเยาวชนได้ น้ อ มน าหลั ก พุ ท ธธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาเยาวชน ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาที่ตัว
ของเยาวชนเองแล้ว ยังเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา
ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ การนาหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
และเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนให้เจริญมากขึ้ น ทั้งด้านความรู้และคุณธรรมจริยธรรม
ซึ่งสอดคล้องกับหลักทางพุทธิปัญญา ได้แก่ การพัฒนาทางจริยธรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาจริยธรรม
การพัฒ นาเยาวชนด้ว ยการที่ให้ เยาวชนเข้ามามีส่ว นร่วมในกิจกรรมที่สาคัญ ๆ ทาง
พระพุทธศาสนา ทาให้ เยาวชนได้ประพฤติและปฏิบัติธ รรม เป็น การอบรมเยาวชนให้ มีความ


หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

58

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

ประพฤติทางกายวาจาและใจที่ดีงามและถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนาไปเป็น
แนวทางในการที่จะดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และทาให้เกิดปัญญาในการที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น และรู้เท่าทันกับสภาวะที่แท้จริงของธรรมชาติด้วยกาลังสติปัญญาของตน
ABSTRACT
This study had 3 objectives: 1) to study Buddhamdhamama for youths,
2) to study the integration of Buddhadhamma for inproving the youths and 3) to
apply Buddhadhamama for inproving the youths which was the case study of
Dr.Prarajwachirametee(WeeraVarapanyo) Thiptaka, commentaries, subcommentaries,
books and relaed research papers which were gathered and concluded as
Descriptive Research.
The results revealed that within the studied areas did not findany youths
who bad behaviors till creating any troubles to the society and the community,
improving or developing the youths according to the principle of Bhavana 4: growth;
cultivation;
triang;
development
consisting
of
1) Kaya-bhavana;
physicaldevelopment, 2) Sila-bhavana; moral development, 3) Citta-bhavana;
emotional development and 4)Panna-bhavana ; wisdom development showed
that the youths behaved and conducted themselves well without creation any
troubles to their families and the society the children and the youths who had
opportunities for both to study Dhamma Doctrine in Buddhism and to participate in
any Buddhist activeies would allow them kindly take those Buddhadhamma to be
applied in use accurately for their daily-lives.
The integration of Buddhamma for improving the youths, it disclosed that
not only improving the youths themselves but also developing some environments
which found to become the obstacles towards the development in applying
Buddhamma to be used appropriately, Moreover, the integration of
Buddhadhamma would be beneficial for improving the youths with more prosperity
for both the knowledge and the virtur which could be dealt with the principle of
Buddhi-panna; cognitivism such as ethics and environment development which
found to be influenced upon the ethics development.
Improving the youths by allowing them to participate in some significant
activities in Buddhism would certainly make them behave well and do the
Dhamma practices which led them to become well-trained of fair and accurate
behaviors according to Dhamma Doctrine in Buddhism in addition, these
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participations in addition, these participations were leading them to be trained their
minds in having the right concept according to the Buddhadhamma in Buddhism
and they could take such ideas to benefit their way of lives with happiness which
caused wisdom happeninig in order to solve any problems they were facing
including they could be awareness of the nature’s reality by their own wisdom.

๑. บทนา

ปัญหาของเยาวชนในสภาวการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย นับว่าเป็นปัญหาของสังคมไทย
นับว่าเป็นปัญหาที่น่าหนักใจแก่ทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งทางกายและ
ทางวาจา อันไม่เหมาะสมกับวัย ตัวอย่าง เช่น ปัญหาเยาวชนติดการพนันฟุตบอล เล่นเกมการ
พนันต่างๆ โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย ไม่เสียดายเงินและการเล่นเกมคอมพิวเตอร์อย่างหมกมุ่น
และชอบเล่นเกมที่มีความรุนแรง การเข้าสนทนากันทางอินเทอร์เน็ตเพื่อหาคู่ มีการเสนอตัวให้คู่
นอน การมั่วสุมเรื่องเพศ การเที่ยวผับเที่ยวบาร์ ชอบเที่ยวกลางคืนใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยเกิน
ตัว นิสิตนักศึกษาอยู่กินกันทั้ง ๆ ที่ยังต้องขอเงินจากพ่อแม่ผู้ปกครอง เมื่อท้องก็ทาแท้งนาลูกไปทิ้ง
ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังแต่นักร้อง ดาราบางคนทั้งที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักบางคนที่เป็นตัวอย่าง
ในทางเสียหาย ประพฤติตนไม่เหมาะสม การติดเพื่อนและการเสพยาเสพติด เมาสุรา และขับรถ
เร็วเกินอัตราที่กฎหมายกาหนดในท้องถนน ไม่ชอบเรียนหนังสือ ไม่รับผิดชอบต่อการเรียน เป็น
ต้น ซึ่งเป็นปัญหาทางสังคมที่เกิดแทบทุกวัน๑
ปัญหาส่วนหนึ่ง มาจากกการที่ได้รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาโดยไม่ได้รับการกลั่นกรอง
ว่าสิ่งใดเหมาะสมกับเยาวชนไทยหรือไม่ จึงทาให้เยาวชนตกเป็นเป้าหมายทางการตลาด คือการ
โฆษณาโดยใช้เยาวชนเป็นสื่ อเพื่อที่จะขายสินค้าให้ได้มากที่สุด และขณะเดียวกัน ก็เกิดความ
อ่อนแอทางด้านวัฒนธรรมไทย เช่น เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีประเวศ จับแก็งวัยรุ่นที่ประกอบ
มิจฉาชีพ ด้ว ยการออกปล้น โทรศัพท์มือถือตามห้ างสรรพสินค้า และป้ายรถเมล์ ตารวจเมือง
พัทยาจับ ๕ ใน๑๑ วัยรุ่นที่ลวงเด็กหญิงอายุ ๑๔ ปี ๒ คน ไปรุมข่มขื่นกลางไร่มัน โดยมีเพื่อน
ที่เป็นเด็กหญิงเป็นนางนกต่อช่วยหลอกเพื่อนไป ซึ่งเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในวันเดียวกัน๒
งานวิจัยของ ดร.อมร นาครทรรพ อาจารย์คณะคุรุศาสตร์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และคณะ สรุปสาเหตุที่มาของปัญหาต่าง ๆ ของเยาวชนว่าเกิดจาก การห่างบ้าน ห่างวัด โตใน
ห้าง ค่านิยมแพ้ไม่เป็น อิทธิพลของสื่อที่รุนแรง ระบบการศึกษาที่เน้นด้านการแข่งขันสร้างคน
เพื่อป้อนตลาดแรงงานมากกว่าสร้างคนเพื่อเข้าใจชีวิต อิทธิพลของสถานเริงรม ผับ บาร์ คาราโอ

๑

แพทย์ หญิ งเพ็ญ นภา ทรัพ ย์เ จริ ญ . “ปัญ หาเยาวชน มีใครสนใจจะแก้ ” ไทยโพสต์ (๒๐
มิถุนายน ๒๕๔๗) : ๓
๒
สุชาติ ศรีสุวรรณ “เหตุของปัญหาวัยรุ่น”. มติชน (๑๑ มิถุนายน ๒๖๔๖).
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เกะ อาบ-อบ-นวด ที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด หากมองในแง่ของจริยธรรมแล้ว ถือว่าเยาวชนอยู่ใน
อาการป่วยทางจริยธรรมขั้นวิกฤติในปัจจุบันนี้๓
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสังคมไทย ได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒน์จนเกิดเป็น
ปัญหาวิกฤติสับสนหลายอย่างทั้งในระดับบุคคล และระดับประเทศที่แก้กันไม่ค่อยจะได้ผล เพราะ
การแก้ปั ญหาส่ว นมากเป็น การแก้ปัญหาทางวัตถุซึ่งมุ่งเอาการบริโ ภคเป็นใหญ่ โดยละเลยการ
แก้ปัญหาพื้นฐานทางด้านจิตใจ แม้เมืองไทยเราจะเป็นเมืองพระพุทธศาสนา แต่ก็หลงลืมตน คือ
ลืมวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นมรดกตกทอด มาจากบรรพบุรุษของตนในอดีต ซึ่งได้เคยประพฤติ
ปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน นับตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี ซึ่งได้เคยประพฤติปฏิบัติ
กันมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า ๔ ๓ สถาบันหลักของชาติ คือ บ้าน วัด
และวัง ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาด้านจริยธรรม ศีลธรรม และการให้การศึกษาแก่เยาวชนมาโดย
ตลอด
ปัญหาต่าง ๆ ในสั งคมไทยมีมากยิ่ งขึ้น และยั งส่ งผลกระทบให้ พระพุทธศาสนาถูก
มองข้าม เพราะคนเราไปหลงรับเอาค่านิยมแบบตะวันตกมาใช้ การพัฒนาจึงเน้นไปทางนาเอา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้แทน เช่น การใช้เครื่องจักรแทนการใช้แรงงานคน มีการแข่งขันแย่งชิงกัน
มากยิ่ งขึ้น และขณะเดียวกัน ก็ทาลายสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติไปด้ว ย เช่น สิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ คือ ดิน น้า ป่าไม้ ลาธาร อากาศ บรรยากาศ และยังทาลายสิ่งแวดล้อมทางสังคม
คือ ทัศนะคติ ค่านิยม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเหล่านี้ คือ ปัญหาบ้านเมืองที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่จะแก้ไม่ตกเพราะส่วนมากไปแก้ที่ปลายเหตุ
เมื่อการแก้ปัญหาของชาติดาเนินไปในทิศทางที่สวนกระแสกับพุท ธธรรม ที่สอนให้รู้จัก
ประมาณตน และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม กิจกรรมที่มอมเมาเยาวชนของชาติไปหลงใหลอยู่
กับอบายมุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยาเสพติด การมั่วสุมทางเพศ และการพนันมีมากขึ้น
เรื่อย ๆ เป็นทวีคูณ การที่จะยับยั้งความเสื่อมถอยดังกล่าวไว้ได้ น่ าจะได้แก่การพัฒนาเยาวชน
ของชาติให้ผูกพันธุ์กับหลักพุทธธรรมและยึดมั่นในหลักศาสนา อันจะทาให้เกิดความมั่นคงแก่ชาติ
ในอนาคต แม้ พ ระสงฆ์ ค วรจั ด โครงการ เพื่ อ ดึ ง เยาวชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มกิ จ กรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาฟื้นฟูจิตใจของศาสนิกชน ได้ทุกเพศ
ทุกวัย กิจ กรรมที่ควรจั ดควรจั ดตามความสามารถ และความพร้ อมของทางวัด บทบาทของ
โรงเรียน กิจกรรมอบรมเยาวชนด้านคุณธรรมและจริยธรรม หากโรงเรียนไม่สามารถจัดให้สมบูรณ์
๓

สุรพล ทวีศักดิ์. “ เซ็ก – ยา – ฆ่า อาการป่วยทางจริยธรรมขั้นวิกฤติของเยาวชนไทย” มติชน,
(๓ ตุลาคม ๒๕๔๗) : ๑๗
๔
“พระธรนิส มั่นคงทรัพย์. “การศึกษาความสัมพันธ์เชิงจริยธรรมระหว่างครูกับศิษย์ตามคาสอน
ทางพระพุทธศาสนาในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมปีที่ ๖ ศึกษาเปรียบเทียบ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
กับโรงเรียนสตรีวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต, (สาขาอักษร
ศาสตร์) : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๙.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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ได้ ทรัพยากรบุคคลที่ควรคานึงถึง คือ พระสงฆ์และวัด โรงเรียนควรขอความร่วมมือจากพระสงฆ์
และวัดใกล้เคียง๕
พระสงฆ์ เป็นบุคคลผู้ทาหน้าที่ในการแก้ปัญหาเยาวชนดังกล่าว ได้อีกทางหนึ่ง โดย
ท่านอาศัยหลักพุทธธรรมและการประยุกต์เพื่อการอบรม สั่งสอนเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และ
สามารถดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามแนววิถีพุทธ เช่น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
การให้คาปรึกษาและคาแนะนาปัญหาด้านจริยธรรม การชักชวนให้ศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมใน
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา๖
นอกจากนั้น พระสงฆ์บางรูป เช่น พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ได้ปลูกฝัง
จริยธรรมแก่เยาวชนและผู้อยู่ในมัชฌิมวัยโดยวิธีการต่า ง ๆ ตามหลักพุทธธรรม เช่น จริยธรรมใน
การพัฒนาคน ส่งเสริมหน้าที่ระหว่างบุคคลในสังคม การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อโลกที่ตนอาศัยอยู่นี้๗
ดังนั้ น หลักธรรมในพระพุทธศาสนา จึงส่งผลให้เกิดการเกื้อกูลให้ สังคมดาเนิน ไปสู่
วิถีทางที่ดีงาม ประสานผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งตนเองและผู้อื่นไว้ได้อย่างมั่นคงถาวรทาให้คน
เห็นใจกันมากยิ่งขึ้น ลดความเห็นแก่ตัวลง ขณะเดียวกันก็ร่วมกันทางานเพื่อส่วนรวมด้วยความ
ปรองดองสามัคคี และช่วยทาให้โลกอยู่ด้วยกันอย่างเกื้อกูล มีไมตรีจิตปรารถนาดีต่อกัน ถ้าหาก
บุ คคลในสถาบั น ต่า ง ๆ ขาดธรรม เช่ น สถาบั นของครอบครั ว บุ ตรธิด าก็ จะไม่ เคารพนั บถื อ
ผู้ปกครองของตน แม้พระพุทธศาสนาก็เช่นกัน ถ้าขาดหลักเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้ว ก็
ไม่ส ามารถที่จะเป็ นที่ร วบรวมจิ ตใจ หรือเป็น ศูน ย์กลางแห่ งจิตวิญญาณของพุท ธบริษัทได้เลย
พระองค์ตรัสให้ความสาคัญต่อพุทธธรรมนี้มาก โดยเรียกว่า หลักสังคหะวัตถุ ๔ คือ ธรรมที่อิง
อาศัยกันด้วยระบบของสังคมมนุษย์ มี ๔ อย่าง คือ การช่วยเหลือด้วยวัตถุสิ่งของ การช่วยเหลือ
กันด้วยคาแนะนาที่เป็นประโยชน์ การรู้จักบาเพ็ญประโยชน์ร่วมกั น และการทาตามหน้าที่ให้
เหมาะสมแก่ฐานะของตนเอง๘
สังคมประเทศไทยในปัจจุบันนี้ ได้มีพระเถระเป็นจานวนหลายรูปให้ความสนใจ และ
เอาใจใส่ในการพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดกิจกรรมภายในวัด ไว้รองรับเพื่อดึงเยาวชนอันเป็นกาลัง
ของชาติในอนาคตออกมาจากอบายมุข ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เช่น การดื่มสุรา และการเสพยาเสพติด
เป็นต้น ของเยาวชนวัยรุ่น เป็นอีกส้เหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย และ
๕

พระเมธีธรรมาภรณ์, (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) “พระพุทธศาสนายุคโลกาภิวัตน์ ”. พิมพ์ครั้งที่ ๒
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม ๒๕๓๙)
๖
ระพิน ชูชื่น. “การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมจริ ยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์บัณฑิต. ๒๕๓๓.
๗
พระมหาประทีป กตปุญโญ) (หนูด้วง) “ศึกษาวิเคราะห์งานปลูกฝังจริยธรรมของปัญญานันท
ภิ ก ขุ เ กี่ ย วกั บ เยาวชนและผู้ อ ยู่ ใ นมั ช ฌิ ม วั ย ”, วิ ท ยานิ พ นธ์ พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๕๓.
๘
องฺจตฺกก. (ไทย) ๒๓ / ๓๒ / ๕๐ – ๕๓
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แพร่กระจายไปทุกกลุ่มทุกชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชนที่กาลังศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่ม
ของเยาวชนในเขตเทศบาลตาบลนครชุม ซึ่งไม่พบปัญหาที่รุนแรงในกลุ่มเยาวชนในงานวิจัยนี้ จึง
นาเสนอ พระราชวชิรเมธี ดร. (วีระ วรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ ฯลฯ (พระอาราม
หลวง) หมู่ที่ ๓ เทศบาลตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร รองเจ้าคณะจังหวัด
กาแพงเพชร โดยที่ท่านเป็นพระเถระที่สามารถดึงเยาวชนให้ห่างไกลจากอบายมุข และอบรมขัด
เกลา ด้วยหลักพุทธธรรม นอกจากนี้แล้วท่านยังเป็นพระเถระที่ได้มีคุณูปการอันเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม กล่าวโดยย่อคือ การพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุภายนอกและพัฒนาจิตใจของ
เยาวชน ซึ่งท่านได้ทางานอุทิศตน เพื่อพระพุทธศาสนาจนได้รับการยกย่องจากหลายฝ่ายหลาย
หน่วยงาน และหนังสือพิมพ์ยังตีพิมพ์นาเสนอผลงานของท่านในการบูรณาการหลักพุทธธรรม เป็น
ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในหลายๆด้าน ทั้งจากสถาบัน องค์กร หน่วยงาน ทั้งของรัฐและของเอกชน
และผลงานที่โดดเด่นอีกมากมาย และที่สามารถมองเห็ นได้อย่างชัดเจนคือการพัฒนาชุมชน ก็คือ
งานด้านการศึกษาสงเคราะห์ และงานด้านศาสนศึกษา เพราะถือได้ว่าเป็นงานหลักที่สาคัญที่มุ่ง
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนด้วยหลักพุทธธรรม เช่น การจัดตั้งโรงเรียนของวัดตั้งแต่ระดับ
อนุบาลประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา (ระดับปริ ญญาตรี) โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนก
ธรรม บาลี เป็นวิธีการหนึ่ง ที่จะดึงเยาวชนให้ห่างไกลจากอบายมุข โดยการดึงเยาวชนให้เข้ามา
บรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางธรรมและ
ทางโลก ซึ่งเป็นการปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักพุทธธรรม
ผู้วิจั ย จึ งมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหลั กพุทธธรรม ที่ท่านนาไปใช้ในการ
พัฒนาเยาวชนว่าได้ผลเป็นอย่างไร และมีหลักการที่เกี่ยวข้องที่ท่านนาไปใช้แล้วเกิดประสิทธิภาพ
อานวยคุณประโยชน์ต่อกลุ่มเยาวชนที่เข้าศึกษาเล่าเรียนในวัดแห่งนี้ และเพท่อที่จะนาผลการวิจัยที่
ได้ในครั้ งนี้ ออกเผยแพร่ เป็ นเชิงวิช าการอัน จะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรพระพุทธศาสนา และ
พฤติกรรมของเยาวชนที่พึงประสงค์ให้กับสังคมต่อไอไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
๒.๒ เพื่อศึกษาการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อสอนเยาวชนของพระราชวชิรเมธี ดร. (วี
ระ วรปญฺโญ)
๒.๓ เพื่อศึกษาหลักการพัฒนาและการสงเคราะห์เยาวชนตามหลักพุทธธรรมของพระ
ราชวชิรเมธี, ดร. (วีระ วรปญฺโญ)

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้ ของพระราชวชิรเมธี, ดร. (วีระ วรปญฺโญ) นั้น ผู้วิจัยได้เลือกวิจัย
งานอบรมสั่งสอนเยาวชน โดยใช้วิธีการ ๓ อย่าง คือ
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๑. การพัฒนาเยาวชนของพระราชวชิรเมธี , ดร. (วีระ วรปญฺโญ) โดยตรง คือ การ
แสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาส
ต่างๆ
๒. การพัฒนาเยาวชนโดยผ่านครู อาจารย์ ในโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ ฯลฯ (พระ
อารามหลวง) และโรงเรียนวชิร ปราการวิทยาคม และผู้ ปกครองของเยาวชน เป็น ผู้ร่วมดูแล
สอดส่องพฤติกรรมของเยาวชนที่เหมาะสม และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามหลักพุทธธรรม
๓. การพัฒนาเยาวชนโดยผ่ านสื่อ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัยและฐานะ และการ
อนุรักษ์โบราณสถานในวัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระบรมศาสดา มุ่งเน้นการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และความรู้ด้านวั ฒนธรรมท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยพญาลิไท กษัตริย์แห่ง
กรุงสุโขทัย ซึ่งปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนในหลักศิลาจารึก
๔. ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษา ขอบเขตพื้นที่ที่ศึกษา ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาวิจัยใน
พื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชากรผู้ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาเยาวชน คือ หมู่ที่ ๒, ๓, และหมู่ที่ ๔
เขตเทศบาลตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
๕. การจัดทาข้อมูล
๑) เรีย บเรี ยงและจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากเอกสารงานวิจัย และ
ข้อมูลภาคสนาม
๒) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารงานวิจัยและข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม
๓) สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

๔. ผลการวิจัย

จากการศึกษาหลักพุทธธรรมในการพัฒนาเยาวชนของพระราชวชิรเมธี, (วีระ วรปญฺโญ)
ทาให้ทราบว่าท่านได้นาหลักภาวนา ๔ มาใช้ในการพัฒนาเยาวชน ได้แก่
๑. กายภาวนา การพัฒนากาย การอบรมกาย ได้จัดโครงการต่างๆ เช่น
- รณรงค์และมติจากกรรมการสถานศึกษา ให้โรงเรียนไม่ให้นาขนมกรุ๊ปกรอบ
(ขนมขยะ) และน้ าอั ดลมเข้า มาวางขายในโรงเรีย น โดยให้ ถือ เป็ น นโยบาย เพื่อ ให้ เยาวชน
ปลอดภัยจากโรคร้ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการรับประทานขนมแบบนี้ เพื่อให้เยาวชนได้รับการ
พัฒนาทางกายอย่างแท้จริง
- ให้จัดกายภาพของโรงเรียนที่เป็นกรรมการสถานศึกษาให้สะอาด ปลอดภัย
และเหมาะสมแก่การเรียนรู้
- ให้พัฒนาปรับปรุงโรงอาหาร อาคาร ห้องน้า ห้องส้วม ให้สะอาดพร้อมใช้
ทาให้นักเรียนและคุณครูมีสุขภาพอนามัยที่ดี
- จัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
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- เป็นวิทยากรระดับประเทศในการฝึกอบรม “โครงการสุขภาพดีวิ ถีไทย วิถี
ธรรม” โดยได้จัดเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่
๑) อนามัยชุมชน
๒) อ.ส.ม. ในชุมชนบ้านนครชุม
๓) ผู้นาชุมชน
๔) โรงเรียน
๕) วัด
ซึ่งโครงการนี้เป็นการพัฒนาให้เป็นไปพร้อมกันทีเดียวทั้ง การพัฒนากาย พัฒนาศีล
พัฒนาจิตใจ และการพัฒนาด้านปัญญาฯลฯ
๒. ศีลภาวนา การพัฒนาศีล ได้จัดโครงการต่าง ๆ ดังนี้
- ให้เสนอเป็นนโยบายของโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา ตามบทบาท
หน้าที่ของกรรมการเขต เรื่อง สถานศึกษารักษาศีล ๕
- โครงการโรงเรียนรับศีล ๕ แปล หน้าเสาธง โดยกาหนดให้โรงเรียนได้มีการ
สมาทานศีล ๕ ก่อนเคารพธงชาติฯลฯ
๓. จิตฺตภาวนา การพัฒนาด้านจิตใจ ได้จัดโครงการต่าง ๆ ดังนี้
- จักกิจกรรม“ค่ายพุทธบุตร” ฯลฯ
๔. ปัญญาภาวนา
- จัดโครงการปฏิบัติธรรม
- จัดหนังสือธรรมะ แจกจ่ายให้แก่สถานศึกษา และเยาวชนทั่วไป จานวนกกว่า
๒๐,๐๐๐ เล่ม

๕. ข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เพื่อที่จะนาไปใช้ในการวิจัยครั้ง
ต่อไป ดังนี้
๑. การนาเอาวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละชุมชน ที่ทาให้เยาวชนยึดถือปฏิบัติกัน
ต่อ ๆ มา จาการที่มารดาบิดาเป็นผู้นาในการปฏิบัติมาตั้งแต่เด็ก จนเกิดความเคยชินจนเป็นนิสัย
และที่สาคัญคือ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมต้องเริ่มจากการปลูกฝังในครอบครัว
๒. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเฉพาะกลุ่ม ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด ซึ่งการวิจัยใน
ครั้งต่อไป คือ การนาหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ภูมิประเทศ เพราะเป็น
ปัจจัยภายนอกที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาเยาวชน
๓. การศึกษาคุณลักษณะของผู้นาในการที่จะพัฒนาเยาวชน เพราะหลักธรรมเดียวกัน
อาจไม่ประสบผลสาเร็จเหมือนกันทุกคน และที่น่าศึกษาต่อไปในระยะยาว คือระยะเวลาในการที่
จะพัฒนาให้เกิดผลสาเร็จได้ในแต่ละพื้นที่ เพราะสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน
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การศึกษาบทบาทของหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ
ที่มีต่อการทานุบารุงพระพุทธศาสนา

A Study of Venerable Luang-Phor Ngern Buddhajoti
on Supporting Buddhism

พระครูวิลาสรัตนรังสี

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาบทบาทของหลวงพ่ อ เงิ น พุ ทฺ ธ โชติ ที่ มี ต่ อ การท านุ บ ารุ ง
พระพุทธศาสนานี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ (๑) เพื่อศึกษาบทบาทของหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ ที่
มีต่อการทานุบารุงพระพุทธศาสนา (๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ส่งเสริมการทานุบารุงพระพุทธศาสนา
และ (๓) เพื่อวิเคราะห์บทบาทของหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ ที่มีต่อการทานุบารุงพระพุทธศาสนา โดย
งานวิจั ย ชิ้นนี้ เป็ นงานวิจั ยเชิงพรรณนา โดยใช้การทบทวนวรรณกรรม เอกสาร หนั งสื อ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ พร้อมทั้งการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเกี่ยวข้อง
กับหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ นาข้อมูลมาวิเคราะห์ เรียบเรียง สรุป และประมวลผลงานวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า
๑) หลวงพ่อเงินบรรพชาสามเณรเมื่ออายุ ๑๒ ปี และอุปสมบทขณะที่อายุ ๒๒ ปี จาพรรษา
อยู่ที่วัดบางคลาน และออกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน กว่า ๕๐ ปี จึงกลับมาจาพรรษาที่วัดท้ายน้า และ
ย้ายไปดารงตาแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดบางคลาน หลวงพ่อเงินเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง ท่านมีวัตร
ปฏิบัติที่งดงาม มีน้าใจ และเป็นกันเองกับทุกชนชั้น อีกทั้งมีเรื่องเล่า และตานานเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์และ
ปาฏิหาริย์เกี่ยวกับหลวงพ่อเงิน และวัตถุมงคลที่หลวงพ่อเงินปลุกเสกเป็นที่นิยม พุทธศาสนิกชนจาก
ทุกสารทิศเดินทางมาที่วัดบางคลานที่ท่านจาพรรษาอยู่ ทาให้ท่านมีโอกาสเผยแผ่หลักธรรมคาสอนของ
องค์ ส มเด็ จ พระสั มมาสั มพุ ทธเจ้ าอยู่ ตลอดเวลา อี กทั้ งหลวงพ่ อเงิ นยั งเป็ นผู้ ที่ ให้ การท านุ บ ารุ ง
พระพุทธศาสนาหลักในสมัยนั้น ท่านทั้งสร้างและทั้งมีส่วนสนับสนุนในการสร้าง บูรณปฏิสังขรณ์ วิหาร
อุโบสถ กุฏิ หอระฆังและศาสนสถานอื่นๆ อีกมากมาย ภายในจังหวัดพิจิตร ท่านให้การศึกษาแก่สงฆ์
และฆราวาสเป็นอย่างดี ช่วยกิจการสาธารณประโยชน์มากมาย ทั้งได้สร้างศาลาพักระหว่างทาง เพื่อ
ความสะดวกของชาวบ้านเวลาเดินทาง และโรงเรียนแห่งแรกของอาเภอบางคลานสามารถที่จะกล่าวได้
ว่ า จากผลงานต่ า งๆ ของหลวงพ่ อ เงิ น พุ ทฺ ธ โชติ ท าให้ ท่ า นเป็ น เสาหลั ก ของการท านุ บ ารุ ง
พระพุทธศาสนารูปหนึ่งในประเทศไทย
๒) หลักธรรมที่ส่งเสริมการทานุบารุงพระพุทธศาสนา ที่หลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติได้นามาใช้
ได้แก่ หลักเบญจศีล-เบญจธรรม เพื่อใช้สั่งสอนประชาชน ทาให้เกิดความสงบสุขในสังคม สังคหวัตถุ ๔
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โดยท่านเป็นผู้มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีจริยวัตรที่งดงาม ทาให้ชาวบ้านมีต้นแบบของการ
ให้ การสงเคราะห์ ซึ่งกันและกั นแบ่ งปั นกั น ก่ อให้ เกิ ดสั งคมที่ น่าอยู่ และ หลั กการเจริ ญวิ ปั สสนา
กัมมัฏฐานเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจให้หยุดนิ่งเป็นสมาธิ พิจารณาเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงของสังขาร
เป็นต้น ทาให้เกิดปัญญาโดยหลวงพ่อเงินได้นาไปใช้ปฏิบัติทั้งในส่วนตนและส่วนรวม อันส่งผลต่อการ
ทานุบารุงพระพุทธศาสนาจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับจากประชาชนและสังคมเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนตราบจนปัจจุบัน
๓) หลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นผู้มีความสามารถทั้งทางด้านแสดงธรรม
เทศนา และวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นพระที่มีจริยวัตรงดงาม เป็นที่รักของชาวบ้าน เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนในจั ง หวั ด พิ จิ ต รและจั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง อี ก ทั้ ง ยั ง มี บ ทบาทส าคั ญ ในท านุ บ ารุ ง
พระพุทธศาสนาที่สาคัญในยุคนั้ น ผลงานของท่านยังส่ งผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยทาให้วัดเป็น
ศูนย์กลางของชุมชน ชาวบ้านเข้ามาวัดเพื่อเข้าถึงหลักธรรมมากขึ้น ดาเนินชีวิตโดยตั้งอยู่ในศีลธรรมอัน
ดี หลักฐานส่วนใหญ่บันทึกถึงท่านในฐานะเกจิอาจารย์ผู้มีอิทธิฤทธิ์ และเชื่อกันว่าวัตถุมงคลที่ท่านปลุก
เสกมีพุทธคุณสูง แต่ในความเป็นจริง หลวงพ่อเงินเป็นพระสายวิปัสสนากัมมัฏฐาน มีจริยวัตรที่งดงาม
ท่านทานุบารุงพระพุทธศาสนาโดยการประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี น้อมนาให้ชาวบ้านเข้าวัดทาบุญ
ปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเงิ นมีส่ วนช่วยทานุบ ารุงพระพุทธศาสนาโดยการสร้างศาสนสถานมากมาย
รวมถึงศาสนบุคคลที่มีเกียรติคุณงดงาม โดยผ่านการใช้กุศโลบายของการปลุกเสกวัตถุมงคล
ABSTRACT
The purposes of the research entitled “A study of Venerable Luang-Phor
Ngern Buddhajoti on Supporting Buddhism” are (1) to study the role of Luang-Phor
Ngern Buddhajoti on supporting Buddhism (2) to study the Dharmic principles, which
promote Buddhist support and (3) to analysis the role of Luang-Phor Ngern Buddhajoti
on supporting Buddhism. This study is a descriptive study. The author reviewed
throughout the various types of Luang-Phor Ngern Buddhajoti related literatures,
including books, documents, and researches and interviewed the persons who have an
association with the works of Luang-Phor Ngern Buddhajoti, then analysed, discussed
and drew a conclusion.
The results revealed
1) Luang-Phor Ngern was ordained to be a Buddhist novice when he was 12
years old and became a Buddhist monk when he was 22 years old. He stayed in Wat
Bang-Klan for few years and then left for performing pilgrimage and mediation for at
least 50 years. After that, he returned to Wat Tai-Nam and moved to Wat Bang-Klarn to
act as the Abbot. Because of his purity, generous and amicable character, Luang-Phor
Ngern was one among the most famous Buddhist monks in Thailand. There were
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numerous stories of the supernatural and miraculous about him and his Buddhist relics,
these made many of Buddhists across the country came to Wat Bang-Klarn to pray him
respect. It was a great opportunity for him to propagate the Buddhism to them. In
addition, he was the main Buddhism supporter in his era. Many Buddhism places and
architectures in Phichit province and adjacent area were built, supported, and
renovated by him. He gave the education to both Buddhist monks and Buddhists. He
helped the community by constructing a school and public rest-houses. According to
his works, Luang-Phor Ngern was one of the greatest pillars of supporting Buddhism in
Thailand.
2) There were three Dharmic principles that promote supporting the
Buddhism, which Luang-Phor Ngern applied in his life and his work Firstly, the Five
Rules of Morality and the Five Ennobling Virtues, which Luang-Phor Ngern used in
teaching people in order to make peace in the community. Secondly, the Four Bases
of Sympathy that he regularly practiced, including his charity, his useful conduct and
his kind speech and act. This principle develops the sharing community and makes it
pleasant to live. Lastly, the Concentration Meditation and the Insight Meditation that
he practiced and then trained the people to develop the concentration understand
the impermanence and promote the wisdom. These three principles that Luang-Phor
Ngern used and taught helped supporting Buddhism and made him became
acknowledged and admired by Thai Buddhists since then.
3) Luang-Phor Ngern Buddhajoti is the skillful Buddhist monk in both teaching
and meditation. He is the soul of Pichit and nearby provinces. His works help propagate
and support the Buddhism since his period till the present-day. He made Wat BangKlarn to become the center of the community and persuaded people to go to the
temple in order to increase their morality by teaching the Buddha’s speeches. Most of
the evidences focused on his miracle and supernatural power of his Buddhist relics. In
contrast, Luang-Phor Ngern Buddhajoti is a beloved skillful Buddhist monk in teaching
Buddhism way and meditation. He supported Buddhism by construct the Buddhist
places and taught many great Buddhists and monks via the good strategy of giving
Buddhist relics.

๑. บทนา

พระพุทธศาสนามีหลักธรรมคาสอนสาหรับปฏิบัติเพื่อให้ พ ระสาวกผู้ปฏิบัติตามบรรลุ
จุดหมายปลายทางในระดับต่างๆ ตลอดจนเข้าถึงพระนิพาน คือการดับสิ้นกิเลส นั่นคือพระธรรม
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วินัย พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อให้เหล่าสาวกได้พากันยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติอย่างเดียวกัน เพื่อฝึกหัดขัดเกลาอุปนิสัยใจคอของตนไปในทางที่ดี อันจะนาตนเองและหมู่
คณะไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านการประพฤติวัตรปฏิบัติ การดารงชีวิตประจาวันได้ดียิ่ง ๆ
ขึ้นไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางสังคมไปในทางที่ดีงามด้วย๑
ในยุคต้นทุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อาศัยบทบาทของพระพุทธเจ้าและพระสาวก
เป็นสาคัญ โดยจาริกไปในที่ต่าง ๆ และใช้วิธีต่าง ๆ สั่งสอนเพื่อนาประชาชนให้เข้าถึงพระศาสนา ๒
โดยกาเนิดตามพุทธปณิธานที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุข
แก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์
ทั้งหลาย”๓
ด้วยการบาเพ็ญกรณียกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจริงจังของพระพุทธองค์และพระสงฆ์
สาวกทาให้พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรือง เผยแผ่มาถึงสยามประเทศและตั้งมั่นอย่างรวดเร็ว การ
ทานุบารุงพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง การถวายความอุปถัมภ์ บารุงกิจการทางพระพุทธศาสนา
ในทางทุ ก ด้ า น โดยพุ ท ธบริ ษั ท ๔ มี บ ทบาทและหน้ า ที่ ใ นการท านุ บ ารุ ง พระพุ ท ธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป แต่ในความเป็นจริงนั้น บทบาทหลักในการทานุบารุงพระพุทธศาสนา อยู่ที่
สถาบั น สงฆ์ ผ่ านการเทศนาสั่ งสอนหลั กธรรมขององค์พระสั มมาสั มพุทธเจ้า และการจัดสร้า ง
บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัตถุทางพระพุทธศาสนา โดยการทานุบารุงพระพุทธศาสนาให้มีความ
เข้ ม แข็ ง นั้ น จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ บ้ า นเมื อ งมากมาย ประชาชนตั้ ง อยู่ ใ นศี ล ธรรมอั น ดี
อาชญากรรมลดลง ประกอบสั ม มาอาชี ว ะ การศึ ก ษามี ค วามเจริ ญ ขึ้ น ส่ ง ผลให้ เ ศรษฐกิ จ
ภายในประเทศดีขึ้น และประเทศเข้มแข็ง มั่นคง
หลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร เป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งในบรรดา
พระสงฆ์ที่มีบทบาทในทานุบารุงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นพระสงฆ์ที่มีข้อวัตรปฏิบัติหรือ
ศีลวัตรที่ถูกต้องดีงาม ท่านมีคุณูปการมากมายในพระพุทธศาสนา ท่านได้ให้การทานุบารุงวัดและ
เสนาสนะ เป็นผู้นามาซึ่งความเลื่อมใสและเป็นผู้นาด้านจิตและวิญญาณของเหล่าพุทธศาสนิกใน
ชุมชนและเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลในท้องถิ่นตลอดจนชาวไทยทั่วประเทศและต่างประเทศ ถือ
ได้ว่าเป็นตัวอย่างของพระสงฆ์ที่มีบทบาทชัดเจนที่สุดรูปหนึ่งของพระสงฆ์ไทย ที่มีหลักปฏิบัติยึดมั่น
ตามธรรมวินัย อย่างเคร่งครัด เพราะไม่ทาตนเองและผู้อื่นให้มีความเดือดร้อน มีแต่จะเป็นไปเพื่อ
ความผาสุกของตนเองและหมู่คณะ โดยปรากฏเป็นที่ประจักษ์ทั่วไปในเกียรติคุณที่เลื่องลือไปไกล
ของท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จากบทบาทที่สาคัญของหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ แห่งวัดบางคลาน อาเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร ในด้านการทานุบารุงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และเกียรติคุณด้านศีลวัตรที่ปรากฏไป
๑

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต), สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโคมทอง
ประทีป, ๒๕๒๗), หน้า ๒๓.
๒
เรื่องเดียวกัน,หน้า ๒๓.
๓
วิ.มหา.(ไทย) ๔/๓๒/๔๐.
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ทั่ว บั น ทึก ประวัติ เ กี่ย วกับ ตัว ท่ านมี ความคลุ ม เครื อ กระจั ดกระจาย โดยส่ ว นใหญ่มุ่ งเน้ นไปที่
อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ของตัว ท่าน และวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประวัติความเป็นมา บทบาทในการทานุบารุงพระพุทธศาสนา เพื่อ
ต้องการนาเสนอต่อพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งในประเทศและนอกประเทศที่ศรัทธาเลื่อมใสท่าน นอก
ไปจากด้า นพุ ทธคุณ ของวั ตถุ มงคลที่เ กี่ย วข้ องกับ ท่า น แต่ เพื่ อให้ รู้ ถึง บทบาท ที่ส าคั ญในฐานะ
พระสงฆ์สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ต้องการเผยแผ่และทานุบารุงพระพุทธศาสนาเพื่อ
ประโยชน์แห่งมหาชน และที่สาคัญ ผู้วิจัย ในฐานะที่เป็นคนจังหวัดพิจิตรได้เห็นประจักษ์ถึงเกียรติ
คุณอันยิ่งใหญ่ของท่าน การศึกษาบทบาทของท่านที่มีต่อการทานุบารุงพระพุทธศาสนา จะนามาซึ่ง
ให้เกิดความภาคภูมิใจของประชาชนในจังหวัดพิจิตรและใกล้เคียง ทาให้มีแบบอย่างแห่งคุณงาม
ความดีให้อนุชนรุ่นหลังได้นาไปเป็นต้นแบบในการทาความดีสืบไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาบทบาทของหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ ที่มีต่อการทานุบารุงพระพุทธศาสนา
๒. เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ส่งเสริมการทานุบารุงพระพุทธศาสนา
๓. เพื่อวิเคราะห์บทบาทของหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ ที่มีต่อการทานุบารุงพระพุทธศาสนา

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

ในการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ดาเนินการวิจัยตามกรอบของการศึกษาบทบาทของหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ ที่มี
ต่อการทานุบารุงพระพุทธศาสนา ดังนี้
๑. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร จากการ
ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง และหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทานุบารุงพระพุทธศาสนาของ
หลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒. สัมภาษณ์บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ ได้แก่
- พระครูวิสิฐสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม อ.โพทะเล จ.พิจิตร
- พระครูพินิจสีลคุณ เจ้าอาวาสวัดท้ายน้า อ.โพทะเล จ.พิจิตร
- พระครูพิศิษฏ์ธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
- อาจารย์เชวง ชัยรัตน์ อดีตผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน (เงินอนุสรณ์)
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
- นายพร ปั้นเป็ง ผู้แต่งหนังสือเกี่ยวกับประวัติหลวงพ่อเงิน
- นายสุดใจ จูมจันทร์ (ใจ ตะพานหิน) เจ้าของร้านใจพระเครื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระ
เครื่องเมืองพิจิตร อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
๓. วิเคราะห์ข้อมูลและเรียบเรียง
๔. สรุปผลการวิจัยพร้อมข้อเสนอแนะ
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

๔. ผลการวิจัย

๑. สรุปบทบาทของหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ ที่มีต่อการทานุบารุงพระพุทธศาสนา
ท่านอยู่ในเพศบรรพชิต ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรกบรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่วัดตองปุหรือวัด
ชนะสงคราม เพื่อศึกษาหาความรู้ ร่ าเรี ยนหนังสื อ ทั้งหนังสื อไทย หนังสื อขอม เรียนบาลี และ
สันสกฤตตลอดจนพระธรรมวินัยจนแตกฉานความรู้สมควรแก่วัยวุฒิจากนั้นท่านได้ลาสิกขาบท แล้ว
ได้กลั บมาอาศัย อยู่ กับพี่ชาย และพี่ส ะใภ้ที่ภูมิล าเนาเดิม เมื่อท่านอายุ ๒๒ ปี ประมาณ พ.ศ.
๒๓๗๓ จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดตองปุ โดยมีพระมหาสุเมธาจารย์ พระอธิการ เจ้าอาวาส
วัดชนะสงครามสมัยนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ศึกษาพระธรรมวินัยและวิทยาคมจนแตกฉาน ทั้งการ
ด้านคันถ-ธุระ และวิปัสสนาธุระ อยู่ที่วัดชนะสงครามอีกทั้งท่านยังได้ศึกษาวิชาอาคมจากอาจารย์ที่
ไม่ปรากฏนามอีกหลายท่าน ที่ปรากฏนามก็คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) และหลวงพ่อโพธิ์ วัดโพธิ์
ศรี เป็นต้นหลังจากนั้นท่านได้ย้ายกลับมาจาพรรษาที่วัดท้ายน้าเป็นเวลาไม่นาน แล้วได้ออกธุดงค์
เป็นเวลากว่า ๕๐ ปี จึงกลับมาจาพรรษาที่วัดท้ายน้า แล้วย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดบางคลานในที่สุด
โดยท่านเป็นพระเถระที่มีชื่อเสียง เป็นที่เคารพนับถือของคนไทยทั้งประเทศ โดยวัตถุมงคลที่ท่าน
สร้าง ขึ้นชื่อเรื่องพุทธคุณอย่างยิ่ง
หลวงพ่อเงินเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีส่วนสาคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่วงต้น
รัตนโกสิ นทร์ มีบทบาทและชื่อเสียงอย่างยิ่งเมื่อ ท่านเข้าสู่ปัจฉิมวัยในยุครัชกาลที่ ๕ จนถึงสมัย
รัชกาลที่ ๖ และยังคงมีส่วนสาคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยตราบปัจจุบัน โดย
การที่ท่านเป็นพระที่มีจริยวัตรที่งดงาม มีความเป็นกันเองกับทุกชนชั้น อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในด้านการ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน ญาณอภิญญา ทาให้ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รักของคน
ไทยอย่างยิ่ง จากสาเหตุเหล่านี้เอง ทาให้พุทธศาสนิกชนมากมาย ต่างเดินทางมาที่วัดบางคลานเพื่อ
มุ่งหวังให้ได้กราบไหว้และได้พบกับหลวงพ่อเงิน ทาให้ได้มีโอกาสที่ซึมซับพระธรรมคาสั่งสอนของ
องค์สั มมาสั มพุทธเจ้ า อีกทั้งเครื่องราง วัตถุมงคลทั้งที่เกี่ยวกับท่าน ท่านเป็น คนปลุ กเสก และ
หลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้ว ยังได้รับความนิยมอย่างยิ่ง เกิดการจัดทาซ้าอีกนับครั้งไม่ถ้วน โดย
แฝงกุศโลบายที่ทาให้ผู้ที่ครอบครองตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดี ระลึกถึงพระพุทธศาสนา ถือว่ามีส่วน
สาคัญในการช่วยทานุบารุงพระพุทธศาสนา
จากการที่หลวงพ่อเงินเป็นพระนักพัฒนา เป็นผู้นาในการสร้างศาสนสถานมากมายทั้ง
หอระฆัง กุฏิ อุโบสถ ไปจนถึงการสร้างวัด มีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชน สร้างศาลาพักริมทาง และ
โรงเรียน ตลอดจนรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย นอกไปจากนั้นท่านยังเป็นพระที่มีปัญญา เป็นครูที่ประเสริฐ
ได้สอนลูกศิษย์ลูกหาทั้งที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ และฆราวาส มีส่วนช่วยในดารงพระพุทธศาสนา อีกทั้ง
ท่านยังคงเป็นผู้มีฝีมือในงานศิลปะ มีส่วนช่วยในการธารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของศาสนาพุทธ
เถรวาทในประเทศไทย จากเหตุผลเหล่านี้ สามารถสรุปได้ว่า ท่านเป็นพระเถระที่มีส่วนสาคัญในการ
ทานุบารุงพระพุทธศาสนาไม่เพียงแต่ในยุคของท่าน แต่ยังคงส่งอิทธิพลมาถึงปัจจุบันนี้ด้วย
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๒. สรุปหลักธรรมที่ส่งเสริมการทานุบารุงพระพุทธศาสนาของหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ
จากการศึกษาหลักธรรมที่ส่งเสริมการทานุบารุงพระพุทธศาสนาของ หลวงพ่อเงิน พุทฺธ
โชติ โดยผู้วิจัยศึกษาจากเอกสารและงานที่เกี่ยวข้องพบว่า หลักธรรมที่หลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ
วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร ได้นามาใช้ได้แก่ หลักเบญจศีล -เบญจธรรม สังคหวัตถุ ๔ และหลัก
สมถะและวิปัสสนากรรมฐาน ที่หลวงพ่อเงินได้นาไปใช้ปฏิบัติทั้งในส่วนตน และในการอบรมสั่งสอน
ต่อส่วนรวม อันส่งผลต่อการทานุบารุงพระพุทธศาสนาจนกระทั้งเป็นที่ยอมรับจากประชาชนและ
สังคมเป็นที่ตั้งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจนกระทั้งถึงปัจจุบันนี้
หลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติได้ใช้หลักการเบญจศีล ในการสอนชาวบ้านทั้งผ่านการเทศนา และ
ความเชื่อของการครอบครองวัตถุมงคล ที่ผู้ครอบครองจักต้องตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดี จึงจะได้รับ
พุทธคุณของวัตถุมงคลนั้น โดยเบญจศีล หรือ ศีล ๕ ข้อนี้ มีประโยชน์ เพื่อความสงบสุขของสังคม
กล่ าวคื อ เพื่อ ป้ องกัน การล่ ว งละเมิดสิ ทธิ ของผู้ อื่น อัน จะส่ งผลให้ เกิ ดการทะเลาะวิว าท ความ
หวาดระแวง และความวุ่นวายในสังคมอันจะมีผลทาให้ ๑) ตนเองไม่เดือดร้อน ๒) ผู้อื่นไม่เดือดร้อน
๓) ทาให้สังคมสงบเป็นสุข และเจริญด้วยอารยธรรม ๔) ประเทศเจริญรุ่งเรือง เศรษฐกิจดี ไม่มีการ
คดโกง ๕) โลกร่มเย็นเกิดสันติสุข ปราศจากสงคราม ทั้งนี้ยังประโยชน์เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจของผู้
ถือในศีล ๕ ที่บั ญญั ติขึ้น มาเพื่อควบคุม ไม่ให้ มีการแสดงออกทางกาย วาจา และใจไปในทางที่
ตอบสนองอานาจของกิเลส ดังนั้นการทาผิดศีลแต่ละครั้งก็คือการยอมให้กิเลสเข้ามาครอบงาจิตใจ
ได้ เมื่อทาผิดศีลเพิ่มมากขึ้นแต่ละครั้งย่อมทาให้จิตใจหยาบกระด้างมากยิ่งขึ้น ทาให้สามารถทาผิด
ได้รุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นการพอกพูนความผิดไม่รู้จบสิ้น การถือศีลแต่ละข้อนั้นจะส่งผลให้มี
การขั ดเกลากิเลส เป็ นการปรั บ ปรุ งพั ฒ นาจิ ต และต้องมีมนุษ ยธรรม โดยการมีเบญจธรรมมา
สนับสนุนเบญจศีล จึงจะถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์
หลักสังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักธรรมที่พบได้อย่างชัดเจนในผลงานของหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ
ซึ่งมีส่วนสาคัญในการทานุบารุงพระพุทธศาสนา โดย สังคหวัตถุ ๔ ประกอบไปด้วย ๑) ทาน ท่าน
เป็นตัวอย่างอันดีงามแก่พุทธศาสนิกชน ในการเป็นผู้ให้ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทั้งต่อฆราวาสใน
การให้การศึกษาและการดูแลรักษาโรค และทั้งต่อสหธรรมิก ในการให้ความรู้สั่งสอนลูกศิษย์ และ
การก่อสร้างศาสนสถาน ๒) ปิยวาจา คือการพูดจาด้วยความไพเราะ อ่อนหวาน จริงใจ ซึ่งท่านมี
ความเป็นกันเองกับทุกชนชั้น พูดคุยอย่างเป็นกันเองโดยไม่ถือตัว ๓) อัตถจริยา คือ การให้ความ
ช่ว ยเหลื อ ท่านให้ความช่วยเหลื อสั งคมอย่างสม่าเสมอ ดารงตนเป็นประโยชน์ และสุดท้าย ๔)
สมานัตตา คือ ความสม่าเสมอ มีความเสมอต้นเสมอปลาย หลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ เป็นพระที่ปฏิบัติ
ดี ปฏิบัติชอบ ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยเหลือผู้อื่นมาโดยตลอด
หลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ เป็นพระที่มีชื่อเสียงในด้านการวิปัสสนากัมมัฏฐาน ท่านเจริญ
วิปัสสนาจนมีอิทธิฤทธิ์ และปัญญา เป็นผู้มีชื่อเสียง ได้รับการเคารพจากพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ
โดย การเจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ต้องทาควบคู่กันไปจึงจะเป็ นหนทางเพื่อการหลุดพ้น
ทุกข์ ละกิเลสอาสวะทั้งหลายได้ โดยใช้สมถะเพื่อทาให้จิตหยุดนิ่งเป็นสมาธิ จนเกิดฌานขั้นต่างๆ
และใช้ฌานเพื่อเป็ นบาทแห่ งวิปั ส สนา สมถะจึงถือเป็นหลั กปฏิบัติพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อนาไปสู่
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วิปัสสนา ส่วนการพิจารณาด้วยการใช้ความนึกคิดตรึกตรองเพื่อให้เห็นไม่เที่ยง ความทุกข์ และ
ความไม่มีตัวตนของสรรพสิ่งต่างๆ นั้น ย่อมเป็นอุปการะต่อการทาสมถะ หรือสมาธิให้เกิดขึ้น คือ
ทาให้เกิดความเบื่อหน่ายในสรรพสิ่ง ไม่ยึดติดในสิ่งทั้งหลาย จึงเกิดการปล่อยวางอารมณ์ภายนอกที่
ยึดติด และจิตจึงค่อยสงบนิ่ง ตั้งมั่น และเกิดเป็นสมาธิ
๓. สรุ ปผลการวิเ คราะห์บทบาทของหลวงพ่อเงิน พุทฺธ โชติ ที่มีต่อการทานุบารุ ง
พระพุทธศาสนา
จากการศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ว่า หลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ แห่งวัดบางคลาน จังหวัดพิจิตรนั้น
เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก โดยท่านเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์เมื่อประมาณเกือบ ๒๐๐ ปี
ที่ผ่ านมา จากเอกสารที่ทาการรวบรวมพบว่า ชื่อเสียงที่สาคัญของหลวงพ่อเงินนั้นส่ ว นใหญ่จะ
เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสก อิทธิปาฏิหาริย์ทั้งที่เกี่ยวกับตัวท่านเองโดยตรง
และสิ่งของที่มีความเกีย่ วข้องกับตัวท่าน แต่เอกสารที่รวบรวมนั้น ส่วนใหญ่ถูกบันทึกขึ้นตามคาบอก
เล่าบ้ าง ตานานบ้าง ทาให้ความน่าเชื่อถือของเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับหลวงพ่อเงิน อาจมีความ
คลาดเคลื่อนสูง อีกทั้งบางเรื่อง อาจเป็นเรื่องเล่าที่ได้รับการเสริมเติมแต่งขึ้นมา เพื่อเอื้อประโยชน์
ต่อวัตถุมงคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวท่าน โดยกลุ่มบุคคลผู้จัดจาหน่ายวัตถุมงคล เนื่องจากข้อมูล
ส่วนใหญ่มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน และพบอยู่ในหนังสือพระเครื่อง เพื่อขยายความศักดิ์สิทธิ์
ของตัวหลวงพ่อเงินเอง
วัตถุประสงค์การปลุกเสกวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินนั้น ท่านมีเจตนาใช้วัตถุมงคลเหล่านี้
เป็นกุศโลบาย เพื่อน้อมนาให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาหาพระพุทธศาสนา ให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสได้รับ
หลั ก ธรรมของพระพุท ธองค์ ไปปรั บ ใช้ใ นการดาเนิ นชี วิต อี กทั้ งวั ตถุ มงคล เหล่ านี้ ยัง ก่อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ ในด้า นความศรั ท ธาของชาวบ้า น และการบริ จาคจตุปั จจั ยเพื่อ ใช้ ในการท านุ บารุ ง
พระพุทธศาสนา เห็นได้จากการที่ห ลวงพ่อเงิน จัดสร้างอุโ บสถหลายแห่ง บูรณปฏิสังขรณ์ศาสน
สถาน และทาสาธารณประโยชน์ เช่นการสร้างศาลาที่พักกลางทางเป็นจานวนมาก แต่หลังจากที่
หลวงพ่ อ เงิ น มรณภาพไป เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ตั ว หลวงพ่ อ เงิ น โดยส่ ว นใหญ่ มุ่ ง เน้ นไปในทาง
อิทธิปาฏิหาริย์ และพุทธคุณของวัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า วัตถุ
มงคลที่ใช้หลวงพ่อเงินเป็นแบบนั้น ถูกสร้างขึ้นมาซ้าแล้ว ซ้าเล่า จนอาจกล่าวได้ว่า ใช้ชื่อเสียงของ
ท่านในการโฆษณา แล้วจัดสร้างวัตถุมงคลเชิงพาณิชย์ขึ้นมาจาหน่ายอย่างเอาเป็นเอาตาย จะเห็นได้
ว่า เจตนาในการจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินนั้น ถูกเบี่ยงเบนออกไปจากที่ท่านตั้งใจไว้ตั้งแต่
แรกเป็นอย่างมาก
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้เกี่ยวกับหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชตินั้น พบว่าท่านเป็น
พระนักพัฒนา เป็นพระที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ผู้เป็นเสาหลักในทานุบารุงพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดพิจิตร แต่ประวัติที่เกี่ยวกับหลวงพ่อเงินที่ได้รับการบันทึกไว้นั้น มุ่งเน้นไปเพียงแต่เรื่องราว
ของอิทธิปาฏิหาริย์ และพุทธคุณของวัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสก เจตนาการสร้างวัตถุมงคลของท่า นใน
อดีตนั้น ปัจจุ บันมีความคลาดเคลื่อนออกไปเป็นอย่างมาก ประเด็นปัญหาที่สาคัญที่เกิดขึ้นจาก
งานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การศึกษาถึงประวัติของหลวงพ่อเงินในเชิงลึก มุ่งประเด็นไปยังการที่หลวงพ่อ
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เงินเป็นพระนักพัฒนาที่มีจริยวัตรที่งดงาม เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในละแวกจังหวัด
พิจิตร แทนที่จะเป็นด้านอิทธิฤทธิ์เครื่องรางของขลังที่ถูกใช้ในเชิงพาณิชย์ และ จะทาอย่างไรให้
พุทธศาสนิกชน เมื่อมองวัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเงิน จะนึกถึงคุณงามความดีในการทานุ
บารุงพระพุทธศาสนาและหลักธรรมของหลวงพ่อเงิน เพื่อให้เขาเหล่านั้น น้อมนาเข้ามาสู่การนา
หลักธรรมไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจาวัน

๕. ข้อเสนอแนะ

นานโยบายการทานุบารุงพระพุทธศาสนาของหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ ที่ท่านได้ปฏิบัติตัว
เป็นแบบอย่างของผู้ที่พระพฤติตามคาสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
เป็ น พระนั ก พั ฒ นา และเป็ น ที่ รั ก ของคนหมู่ ม าก ไปปรั บ ใช้ ใ นการเผยแผ่ แ ละท านุ บ ารุ ง
พระพุทธศาสนาต่อไป ซึ่งหัวข้อที่ควรทาการศึกษาต่อไป ประกอบด้วย
๑. ศึกษาคุณูปการที่ห ลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ มีต่อชาวพิจิตร และคณะสงฆ์ในแง่มุมอื่น
นอกเหนือไปจากเรื่องเล่าอิทธิฤทธิ์และการปลุกเสกวัตถุมงคล
๒. เปรียบเทียบการทานุบารุงพระพุทธศาสนาของหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ กับหลวงพ่อคูณ
ปริสุทฺโธ
๓. เปรียบเทียบการทานุบารุงพระพุทธศาสนาของหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ กับครูบาศรี
วิชัย
๔.อิทธิพลของวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ ต่อประชาชนจังหวัดพิจิตร
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ภาวนา ๔: เพื่อการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยทฤษฎีระบบเชิงพุทธ

Bhavana 4 : For development of school principle byBuddhist
theory system

พระครูปลัดไกรสอน ธมฺมรํสี

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้หลักภาวนา ๔ เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน
โดยศึกษากรณีการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสาร
และงานวิจั ย ที่เ กี่ย วข้องและสรุ ป เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการสั งเคราะห์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ผล
การศึกษาพบว่า การบริหารที่เป็นไปได้คือรูปแบบของการบริหารเชิงประสาน กับหลักธรรมที่ มี
คุณลักษณะโดดเด่นคือ ภาวนา ๔ เป็นหลักธรรมที่ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามแล้วจะมีผลดีทั้งสิ้นโดย
การการฝกอบรม, พัฒนา ซึ่งมีหลักการพัฒนาอยู ๔ ประเภทคือ
๑. กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย
๒. ศีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ
๓. จิตตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝกอบรมจิตใจใหเข็มแข็งมั่นคงเจริญงอก
งามดวยคุณธรรมทั้งหลาย
๔. ปญญาภาวนา คือ การเจริญปญญาพัฒนาปญญาการฝกอบรมปญญาใหรู เขาใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดดวยปญญา
ดังนั้น เมื่อผู้บริหารได้ฝกฝนอบรมใหเกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งไดแกคุณสมบัติทางกาย
ทางศีล ทางจิต และทางปญญาที่สงผลไปสู ภายนอกตนและชวยใหการบริหารสถานศึกษาเพื่อการ
ปฏิรูปการเรียนรู บรรลุความสําเร็จทําใหทราบทิศทางการพัฒนางานดานการบริหารสถานศึกษาที่
ดําเนินอยูในปจจุบันรวมทั้งบทบาทและหนาที่ของผู บริหารสถานศึกษาที่พึงปฏิบัติเพื่อนําไปสู การ
พัฒนางานดานการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว รวมทั้งการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดทั้งกับผูเรียน คณะครูตัวผูบริหารเอง และสถานศึกษาที่รับผิดชอบ
คาสาคัญ : ภาวนา ๔ การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนทฤษฎีระบบเชิงพุทธ
ABSTRACT
the purpose of this research was to study how to use the Bhavana 4 for
development of school principle. By study the case study from the management of
school principle. Study by content analysis from the document and the research to


นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา, วัดมหาธาตุ ต.พระบรมมหาราชวัง อ.พระนคร กรุงเทพมหานคร
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become the knowledge. The study indicated that possible management is
coordinate management with interesting Bhavana 4 dharmic principle. Bhavana 4 is
dharmic principle that who follow will have benefits by practice, learn and
develop. They have 4 kinds of development :
1. Physical development is developing the body.
2. Moral development is developing the moral.
3. Emotional development is developing the emotion.
4. Wisdom development is developing the wisdom, Practice the wisdom
to know everything is real.
So when the school principle practice and learn to make the property
inside. Those are the physical property, the moral property, the emotional property
and the wisdom property will affect to outside of the body and help to manage
the school for reform the education to successful. To know the directions of
developing the school management that conduct in the present include
intendancy and function of the school principle leading to development of
educational achieve the objectives. Especially the development for maximum work
quality to learners, teachers, school principle, school and integration by using
management systems theory and a coherent system. From the management by
using management systems theory help to make the management clearly and can
move the organization forward and has more flexible that can lead the organization
to the goal better.
Keyword : Bhavana 4 For development of school principle by
buddhrist theory system

๑. บทนา

การบริหารงานโรงเรียนมีความสําคัญต่อการดําเนินงานในองค์การผู้บริหารโรงเรียนมีการ
บริหารงานตามหลักภาวนา ๔ อย่างเป็นรูปแบบอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อจะ
พัฒนาโรงเรียนให้มิประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลักภาวนา ๔ จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะนําไป จะใช้ให้
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กรในการนํา
หลักการบริหารงานตามหลักภาวนา ๔ ซึ่งเป็นแนวทางสําคัญในการดําเนินงานงานโรงเรียนซึ่ง
ครอบคลุมไปถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจการ เป็นการบริหารงาน
ยุคใหม่ ที่เน้นความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบความประพฤติชอบ การมีส่วน
ร่วม และการพัฒนาอบรมกาย วาจา ใจ โดยยึดหลักภาวนา ๔ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความตระหนัก
ถึงสิทธิและหน้าที่ การมีจิต สาธารณะ สํานึกรั บผิดชอบ ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ยึดหลักความ
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ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ บริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ให้ บุ คลากรในองค์กรโรงเรียน ได้มีส่ วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องในการ
ดําเนินงาน
การบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นําสูงสุดของโรงเรียน
ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นผู้นําทางการศึกษา คือ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถและให้
ความสําคัญกับการบริหารโรงเรียนในแต่ละด้าน เน้นการพัฒนาให้เกิดขึ้นโดยตรงกับนักเรียน มี
เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สังคมไทยต้องการ
การศึ ก ษาเป็ น รากฐานอั น สํ า คั ญ ในการสร้ า งความมั่ น คง และความเจริ ญ งอกงาม
ก้าวหน้ าของชาติ ถ้ าการบริ ห ารการศึก ษาของชาติมีคุ ณภาพนั้นก็ ห มายถึง ประชาชนในชาติ มี
คุณภาพตามไปด้ว ย ดังนั้ นโรงเรี ยนจึงนั บเป็นสถาบันทางการศึกษาที่สํ าคัญที่ สุด และบุคลากร
ผู้บริหารโรงเรียนก็มีความสําคัญอย่างยิ่งการทีจ่ ะบริหารบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้ดี และ
มีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการบริ หารงานให้โรงเรียน ผู้บริหารจะต้อง
บริ ห ารบุ คลากร ให้ มีค วามรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะต้องเป็นผู้ บริห าร ที่ มี ศักยภาพ มี ทักษะ
วิสัยทัศน์ จึงจะทํา ให้การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนเกิดผลสั มฤทธิ์อย่างสูงสุด๑ สถานศึกษา
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการให้บริการการศึกษา และสร้างคนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของรัฐบาล
การบริหารงานบุคคลจึงเป็นงานที่สําคัญยิ่ง และจะต้องดําเนินการเพื่อให้คนทํางานได้ผลดีที่สุด ใน
ขณะเดียวกันคนที่ทํางานจะต้องมีความสุข มีความพึงพอใจในการทํางาน
ดังนั้น ผู้บริหารจึงมีความสําคัญและเป็นหัวใจหลักของการบริหาร เพราะผู้บริหารเป็น
กลไกขับเคลื่อนในการนําองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยเฉพาะสถานศึกษาที่เป็นแหล่งให้ความรู้
ให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชน และจําเป็นต้องอาศัยบุคลากรซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนในการนํา
องค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารต้องมีกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจ ขวัญและ
กําลังใจให้บุคลากรทํางานอย่างมีความสุข ผู้บริหารสถานศึกษานั้นต้องเปี่ยมดวยคุณธรรมหลาย
ประการจึงจะเอื้ออํานวยตอการบริหารงาน และการบริหารงานที่ประกอบดวยคุณธรรมจะทําใหการ
ดําเนินงานขององค์กรไปสูเป้าหมายไดดีเสมอ ดังนั้นผูบริหารควรมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใน
การบริหารงาน คือ ภาวนา ๔ หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธ์ทางกาย วาจา การพัฒนาคนให้มี
คุณภาพจิตดี การพัฒนาปัญญา รู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ได้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป

๑

มหาวิท ยาลัย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิร าช, การบริ ห ารงานบุ ค คลในโรงเรีย น,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ๒๕๔๐), หน้า ๗-๘.
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๒. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาผู้บริหาร

๒.๑ ความหมาย
พจนานุกรมฉบับราชบั ณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ไดให้ ความหมายไววาการ
บริหาร หมายถึง การปกครอง เช่น การบริหารสวนทองถิ่น ดําเนินการจัดการ เชน บริหารธุรกิจ๒
การบริ ห ารสถานศึกษานั้ น เป็นภารกิจที่ สํ าคัญยิ่ง ของผู้ บริ ห ารสถานศึกษาที่จะต้อ ง
กําหนดแผนงาน วิธีการ ตลอดจนขั้นตอนต่ าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบ เพราะถ้าระบบ
บริหารภายในสถานศึกษาไม่ดี จะกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่นๆ ของหน่วยงานได้ ดังนั้นความสําเร็จ
หรือความล้มเหลวในการบริหารสถานศึกษา จึงขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
สําคัญ นักวิชาการด้านการศึกษาได้ให้ นิยามหรือความหมายของการการบริหารสถานศึกษาไว้
ดังต่อไปนี้
สมคิดบางโม กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนเป็นแหล่งพัฒนาประชากรของประเทศที่
สําคัญยิ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ จํานวนมากมายหากการจัดการบริหารงานใน
โรงเรียนขาดประสิทธิภาพ ผลผลิตของโรงเรียน คือนักเรียนที่สําเร็จออกไปย่อมมีประสิทธิภาพต่ํา
ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศย่อมล่าช้าตามไปด้วย๓
ภิญโญ สาธร ให้ความหมายการบริหารโรงเรียนว่า กิจการต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคน
ร่วมมือกันดําเนินการเพื่อพัฒ นาเด็ก เยาวชน ประชาชนหรือสมาชิกในสังคมในทุก ๆ ด้าน เช่น
ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิ ยม คุณธรรม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกที่ดีและมี
ประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นระเบียบแบบแผนทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน๔
รุ่งทิวา จักร์กร ได้ให้ความหมายของการบริหารโรงเรียนว่า หมายถึง การดําเนินการ
ของกลุ่ม สามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยม คุณธรรมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกที่ดี และมี
ประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นระเบียบแบบแผนทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน๕
เมธี ปิลันธนานนท์ มีความเห็นว่า การบริหารสถานศึกษา เป็นการใช้ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ในการดําเนินการบริหารหรือการบริการด้านการปกครอง การเรียนการสอน และการปรับปรุง

๒

ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒,(กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุคสพับลิชเคชั่นส, ๒๕๔๖), หนา ๖๐๙.
๓
สมคิด บางโม, การบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๔. (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏพระนคร,
๒๕๔๔), หน้า ๑๕๓.
๔
ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๓. (กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช , ๒๕๑๙),
หน้า ๒.
๕
รุ่งทิวา จักร์กร, การบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๒๘), หน้า ๑๓๘.
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แก้ไขเกี่ยวกับการศึกษาร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้การเรียนการสอนดําเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษา๖
นพพงษ์ บุญจิตาดุลย์ ให้ความหมายการบริหารโรงเรียนไว้ว่า หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ
ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันดําเนินการ เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่ างที่บุคคลร่วมกําหนด โดยใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบ และใช้ ทรัพยากร ตลอดจน
เทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสม ผู้บริหารโรงเรียนมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน
ในการดําเนินงาน ๕ ประการ คือ๗
๑. การให้ โ อกาสทางการศึก ษาหรื อปรับ ปรุ งการศึก ษาในโรงเรี ยนหรื อบริห ารงาน
วิชาการ
๒. บริหารงานบุคลากรในโรงเรียน
๓. บริหารงานเกี่ยวกับชุมชนและการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
๔. บริหารงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ธุรการ การเงิน และการให้บริการ
๕. บริหารงานกิจการนักเรียน
พระธรรมโกศาจารย(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้ใหความหมายไววา การบริหารหมายถึง
การทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยคนอื่น (Getting thing done through other people) เมื่อวาตาม
คํานิยามนี้การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเปนรูปธรรมสองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจาตรัส
รู นั่นคือในวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเปนครั้งแรกแกพระปญจ
วัคคีย ซึ่งทําใหเกิดพระสังฆรัตนะเปนสมาชิกใหมเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอยางนี้ พระพุทธเจาก็ต
องบริหารคณะสงฆ์๘
พระมหาวุ ฒิ ชั ย วชิ ร เมธี ( ว.วชิ ร เมธี ) กลาววา ผู บ ริ ห ารงานที่ ดี จ ะตองมี วิ ธี ก าร
บริหารงานที่จะทําใหชนะใจลูกนอง ธรรมะสําหรับผู บริหารงาน คือ จะตองมีความหนักแนนมั่นคง
และสามารถเปนเสาหลักในการสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกนองได มีความสามารถในการแบงงานให
ลูกนองทําตามความชํานาญของแตละคนและรูจักกระจายอํานาจใหแกลูกนองไดชวยแบงเบาภาระ
ของตนเอง ดังนั้นผูบริหารงานที่ดีจึงเปนผูที่คอยดูแลภาพรวมในการทํางานของบุคคลในองคการ๙

หน้า ๒.
๑๒๘.

๖

เมธี ปิลันนานนท์ , การบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๕. (กรุงเทพมหานคร : เมธีทิปส์ , ๒๕๒๕),

๗

นพพงษ์ บุญจิตรดุลย์, ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์ ,๒๕๔๐), หน้า

๘

พระธรรมโกศาจารย(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๑.
๙
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี(ว.วชิรเมธี) , คนสําราญงานสําเร็จ, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพลับลิชชิ่ง จํากัด(มหาชน), ๒๕๕๐), หนา ๒๕-๓๒.
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โฮล(Holt) กลาววา การบริหาร เปนศิลปะของการทํางานใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งพรอม
ดวยกระบวนการวางแผน การจัดองคการ การเปนผูนําและการควบคุม๑๐
มัลลิกา ต้นสอน ได้ให้ความหมายของการบริหาร (Administration) ว่าหมายถึงการ
กําหนดแนวทาง หรือนโยบาย การสั่งการ การอํานวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบ ให้ผู้
ปฏิบัติ สามารถดําเนินงานให้ ได้ ตามเป้าหมายที่ต้องการ๑๑
จันทรานี สงวนนาม กลาววา การบริหาร เปนเรื่องของการทํากิจกรรมโดยผู บริหาร
และสมาชิกในองคการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพดวยการใชทรัพยากรและ
เทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด๑๒
จันทรานี สงวนนาม ได้สรุปว่า การบริหารเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์เป็นสาขาวิชาที่มีการ
จัดระเบียบอย่างมีระบบ คือมีหลักการ กฎเกณฑ์ และทฤษฎี ที่พึงเชื่อถือได้ อันเกิดจากการค้นคว้า
เชิงวิ ทยาศาสตร์ เพื่อ ประโยชน์ ในการบริห ารงานโดยลั กษณะเช่น นี้ก ารบริห ารจึงเป็น ศาสตร์
(Science) ซึ่งเป็นศาสตร์ทางสังคม ที่อยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ แต่ถ้า
พิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะทํางานให้บรรลุ เป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการ
และทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมแล้ว การ
บริหารก็ จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts)๑๓
ธงชัย สันติวงษ์ ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า การบริหาร หมายถึงภาระหน้าที่
ของผู้นําของกลุ่ม ซึ่งจะต้องจัดการให้ทรัพยากรทั้งที่เป็นตัวคน และวัตถุสามารถประสานเข้าด้วยกัน
เพื่อร่วมกันทํางานเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพได้ และขณะเดียวกันจะต้องจัดการนําองค์การให้
สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างดีที่สุด๑๔
สมยศ นาวี การ ได้ศึ กษาความหมายและแนวคิด ในการบริ ห ารของนั กวิ ช าการทาง
รัฐศาสตร์ ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick) อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ ได้ให้ทัศนะว่า การบริหารเป็น
ศาสตร์ สาขาวิช าการบริหารย่อมจะให้ความรู้ที่เชื่อถือได้กับผู้บริหารว่าต้องกระทําอะไรภายใน

๑๐

Holt, D.H. Management principles and practices, (New Jersey :Neglewood Cliff :
Prentice – Hall, 1993), p. 3.
๑๑
มัลลิกาต้นสอน, การจัดการยุคใหม่ , (กรุงเทพมหานคร : เอกซเปอร์เน็ทจํา กัด., ๒๕๔๔), หน้า
๑๐.
๑๒
จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: บุ คพอยท,
๒๕๔๕), หนา ๑๑.
๑๓
จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลั กสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง.
(ม.ท.ป, ๒๕๓๖ ), หน้า ๔.
๑๔
ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๙. ( กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช ,
๒๕๓๗),หน้า ๒๖
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สถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และช่วยให้พวกเขาคาดคะเนถึงผลลัพธ์ของการกระทําของ
พวกเขาได้๑๕
๒.๒ ความสาคัญ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การบริ ห ารอย่ า งมาก เพราะ
สถานศึกษาเป็นระบบของระบบการศึกษาและระบบสังคม ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่ทํา
หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน ซึ่งจะประกอบด้วยผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการ หรือผู้ช่วย
ผู้อํานวยการสถานศึกษา เป็ น ที่ย อมรับกันโดยทั่ว ไปว่าการเป็นผู้ บริหารสถานศึกษาเป็นงานที่
ยากลําบาก เป็นงานที่สําคัญและท้าทายความสามารถของบุคคล ผู้ที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จึง
จําเป็นต้องรู้ ต้องตระหนั ก และมีความรู้ความสามารถอย่างดีในบทบาทภาระหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของงานในตําแหน่งนี้ ยิ่งไปกว่านั้นยังต้องเข้าใจพลังทางสังคมต่าง ๆ ที่มีบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนอีกด้วย ความพยายามที่จะรวบรวมเอาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมโน
ทัศน์ในเรื่องบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา จึงสรุปไว้เป็นบทบาทหลัก ๖
ประการ คือ๑๖
๑. เป็นผู้จัดการของโรงเรียน
๒. เป็นผู้นําทางการสอน
๓. เป็นผู้มีวินัยที่ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนจะถือเอาเป็นแบบอย่างได้
๔. เป็นผู้อํานวยประโยชน์ให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์อันพึงประสงค์ในโรงเรียน
๕. เป็นผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
๖. เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งต่าง ๆ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กําหนดมาตรฐานผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา พ.ศ.
๒๕๔๐ ซึ่งได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาไว้ ๑๒ ประการ คือ๑๗
๑. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา
๒. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร
ผู้เรียน และชุมชน
๓. มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
๔. พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
๕. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลําดับ
๖. ปฏิบัติงานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร
๗. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
๑๕

สมยศ นาวีการ, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘.
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, เกณฑ์ มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว, ๒๕๔๐), หน้า ๔
๑๗
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, เกณฑ์ มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว, ๒๕๔๐), หน้า ๔.
๑๖

84

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

๘. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๙. ร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์
๑๐. แสวงหา และใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
๑๑. เป็นผู้นํา และสร้างผู้นํา
๑๒. สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์

๓. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ

๓.๑ ความหมายของการบริหาร
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษานั้น จะต้องดําเนินการเป็นไปอย่างมี ขั้ นตอนมี
ระบบต่อเนื่องสัมพันธ์กันในรู ปของกระบวนการ ซึ่งจะทํา ให้มองเห็นทิศทางขอบข่ายของงานและ
ผลสําเร็จของงานในอนาคต ผู้บริหารจึงต้องเข้าใจคําว่า การบริหาร ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้
เจริญผล สุวรรณโชติ กล่าวว่า การบริหาร คือกระบวนการของสังคมอย่างหนึ่งที่
เกิดขึ้นกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาร่วมกันเพื่อกระทํากิจกรรมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเพื่อให้บรรลุ
ถึงจุดหมายตามที่ได้ กําหนดเอาไว้ การกระทํานั้นจะเป็นการกระทําที่เกี่ยวข้องกับการสร้ างสรรค์
การดําเนินการเพื่อให้คงอยู่ต่อไป การกระตุ้นหรือการยั่วยุให้เกิดการกระทํา การควบคุมและการ
กระทําที ให้เกิดการรวมกันเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีระบบแบบแผนหรือ อย่างไม่มี แบบ
แผนทั้งในด้านของบุคคลและในด้านของวัตถุ๑๘
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคนอื่ น ๆ กล่ า วว่ า การบริ ห ารหมายถึ ง กระบวนการนํ า
ทรั พยากรการบริ หารมาใช้ให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ ตามขั้ น ตอนบริห ารคือ การวางแผน การจัด
องค์การ การนําและการควบคุมโดยที่ การวางแผนคือการกําหนดวั ตถุ ประสงค์ การตัดสินใจ การ
จัดองค์การคือการรวบรวมทรัพยากร การจัดหาคนเข้าทํางาน การจัดโครงสร้าง การนํา คือการจูงใจ
การมีอิทธิพลและการติดต่อสื่อสาร การควบคุมคือการตรวจสอบ การบริการสินค้า กระบวนการ
ควบคุมคุณภาพ๑๙
สมาน รั ง สิโ ยกฤษณ์ และสุ ธี สุ ท ธิ ส มบูร ณ์ กล่ าวว่ า การบริ ห ารหมายถึ ง ความ
พยายาม ที่จะร่วมมือกันดําเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งให้บรรลุ ตามเป้าหมายที่วางไว้
จากความหมายของการบริหารที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่ า การบริหาร หมายถึงการ
ปฏิบัติ งานของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปในองค์ กรหรือหน่วยงานที่กระทําอย่างมีขั้นตอนต่อเนื่ อง
และเป็นระบบ เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่วางไว้ร่วมกั น โดยมี
ผู้บริหารเป็นผู้กํากับติดตามให้งานสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒ ความสาคัญของการบริหาร
๑๘

เจริญผล สุวรรณโชติ , ทฤษฎีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ทิชซิ่งเอ็ท, ๒๕๔๔), หน้า ๒๓๒.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่น ๆ, ศัพท์การบริหารธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร,๒๕๔๗), หน้า
๔๙๓ – ๔๙๔.
๑๙
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สมศักดิ์ คงเที่ยง กล่าวถึง ความสําคัญของการบริหารไว้ ดังนี้๒๐
๑. การบริหารได้เจริญเติ บโตควบคู่มากับการดํารงชีวิตของมนุษย์ และเป็นสิ่งที่ช่ วยให้
มนุษย์ดํารงชีวิตอยู่รวมกันได้อย่างผาสุก
๒. จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นผลให้องค์การต่า ง ๆ ต้องขยายงานด้าน
การบริหารให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
๓. การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม ความก้าวหน้ า
ด้านวิทยาการต่าง ๆ ทําให้การบริหารเกิดการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น
๔. การบริ ห ารเป็ น มรรควิ ธี ที่ สํ า คั ญ ในอั น ที่ จ ะนํ า สั ง คมและประเทศไปสู่ ความ
เจริญก้าวหน้า
๕. การบริ หารจะช่วยชี้ให้ทราบถึงแนวโน้มทั้งในด้านความเจริญและความเสื่ อมของ
สังคมในอนาคต
๖. การบริ ห ารมี ลั ก ษณะเป็ น การทํ า งานร่ ว มกั น ของกลุ่ ม บุ ค คลในองค์ ก าร ฉะนั้ น
ความสําเร็จของการบริหารจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมือง
๗. การบริ ห ารมี ลั ก ษณะต้ องใช้ การวิ นิ จ ฉัย สั่ ง การเป็ น เครื่ อ งมื อ ซึ่ ง นั กบริ ห ารต้ อ ง
คํานึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ และการวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึ งความสามารถของ
นักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหาร
๘. ชีวิตประจําวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือในองค์การย่อมมีส่วนเกี่ยวพั นในการ
บริหารอยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องน่าสนใจและจําเป็นต่อการดํารงชีวิตอย่างฉลาด
๙.การบริหารกับการเมืองเป็นสิ่งคู่กันไม่อาจแยกจากกันได้โ ดยเด็ดขาด ดังที่กล่าวกั นว่า
การเมืองกับการบริหารนั้นเปรียบเสมือนคนละด้านของเหรียญอันเดียวกัน
สรุปได้ว่า การบริหารจึงมีความสําคัญแก่คนทุ กกลุ่ มเพราะการบริหารเป็นสิ่งที่ช่วยให้
มนุษย์ ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกการบริหารทําให้การทํางานขององค์การสํา เร็จ ก่อให้เกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ แม้ว่านักบริหารจะไม่ได้เป็นผู้ลงมือทํางานเองต้องอาศัยคนอื่นเป็นผู้ทํางาน
ต่าง ๆ ก็ตามแต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าผู้บริหารไม่ต้องทําอะไรเลย ตรงกันข้ าม นักบริหารกลับต้อง
หันมาบริหารหรือการจัดการที่เป็นงานของกลุ่มทั้งกลุ่ม เพื่อให้องค์ การสามารถดําเนินไปได้ อย่าง
เป็นระบบ โดยที่ทุกฝ่ายต่างทํางานโดยได้ ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ
๓.๓ แนวคิดการบริหารเชิงระบบ
สานักวิชาการและมาตรฐาน กล่าวว่า การบริหารเชิงระบบ เป็นกลยุทธ์ที่นํา มาใช้ใน
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมุ่งหวังที่คุณภาพของนักเรียน จากกระบวนการทํางานที่มี
ระบบของครูที่ปรึกษา เมื่อพิจารณาโครงสร้างของระบบแต่ละระบบ จะพบว่ามีองค์ ประกอบที่
สําคัญ ๓ ประการคือปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลงานหรือผลผลิต
๒๐

สมศักดิ์ คงเทีย่ ง , หลักการบริหารการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๔๕), หน้า ๕๖.
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

(Product/Output) องค์ประกอบทั้ง ๓ ของระบบจะมีการดําเนินการไปตามลําดับ และต่ างก็
มีปฏิสัมพันธ์ กับสภาพแวดล้อมเดียวกันด้วยส่วนการควบคุมหรือการตรวจสอบแก้ไขระบบเพื่ อให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้นอาจไม่เป็นไปตามลําดับก็ ได้ เช่น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ํา ผล
การตรวจสอบแก้ไขอาจเกิดจากกระบวนการอย่ างใดอย่างหนึ่งหรือที่ปัจจัยนําเข้า เป็นต้น ทั้งนี้
การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขจะต้องอาศัยข้อมูลย้อนกลับด้วย๒๑
ศิริพงษ์ เศาภายน กล่าวว่า แนวคิดเชิงระบบของการบริหารโรงเรียนเป็นการวิเคราะห์
องค์ การและบทบาทของผู้ บริ ห ารโรงเรี ยนในกรอบความคิด ของระบบเปิด ซึ่ งสามารถกล่ า ว
แยกแยะออกมาเป็น ๓ ส่วนคือ ปัจจัยป้อน กระบวนการถ่ายโยง และผลลัพธ์ กรอบความคิดนี้จะ
ช่วยในการวิเคราะห์การปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นการวินิจฉัยปัญหาของโรงเรียนและผลที่เกิดจาก
การบริหารที่ อาจนําไปสู่การปรับเปลี่ยนที่เป็นระบบ รายละเอียดในแต่ละส่วนมีดังนี้๒๒
๑. ปัจจัยป้อน (Input) จากสภาพแวดล้อมทําให้ เกิดปัจจัยป้อนซึ่งประกอบด้วยบุ คลากร
การเงิน ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ นโยบายรัฐบาล การบริหารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่ น
โครงสร้างของกฎหมายในด้านโรงเรีย น รวมทั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่มีความสําเร็จในการกํา หนด
แนวทางของโรงเรียน
๒. กระบวนการถ่ายโยง (Transformation Process) องค์การได้ปรับเปลี่ยนปัจจัย
ป้อนจากสภาพแวดล้ อมมาสู่ ผลลั พธ์ การปฏิ บัติงานในระบบที่ทําให้เกิดผลลัพธ์จะมีการผนวก
ค่านิยมเข้าไปในกระบวนการปฏิบัติงานด้วย กระบวนการถ่ายโยงนี้ยังหมายรวมถึงการปฏิบั ติ การ
ภายในองค์การและระบบของการบริหารจัดการ ส่วนประกอบของการบริห ารเชิงปฏิบัติ การ
ภายในองค์ การเป็นเทคนิควิธีการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนรวมอยู่ด้ วย นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้อง
กั บ การตั ด สิ น ใจ ทั ก ษะ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร แผนปฏิ บั ติ ก าร ความสามารถที่ จ ะดํ า เนิ น การ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรม ที่ผู้บริหารโรงเรียนดําเนินงานภายในโครงสร้างขององค์การจะมีผลต่อผลลัพธ์
ของโรงเรียน
๓. ผลลัพธ์ (Output) งานของผู้บริหารโรงเรียนคือ ดูแลและใช้ปัจจัยป้ อนจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก การถ่ายโยงปัจจัยป้อนผ่านกิจกรรมการบริหาร เช่ น การจัดโครงสร้างการ
พัฒนาวัฒนธรรม แรงจูงใจ การตัดสินใจ การติดต่อสื่ อสาร การใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาหลักสูตร การบริหารบุคลากร การจัดการการเงินของสถาบันเพื่อให้ได้ผลผลิตสํา หรับ
โรงเรียนผลลัพธ์หมายรวมถึง ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การปฏิบัติงานของครู ระดับการพัฒนาของ
นักเรียนและครู การลาออกกลางคันของผู้เรียน การลาออกของครู การขาดเรียนของนักเรียนและ
การขาดงานของครู การสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างครู และการบริหาร ความสัมพันธ์ ระหว่า ง
โรงเรียนกับชุมชน เจตคติของนักเรียนต่อโรงเรียน และความพึงพอใจในงานของครู
๒๑

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจั ดการแนะแนว,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , ๒๕๕๒), หน้า ๒๕.
๒๒
ศิริพงษ์เศาภายน, หลักการบริหารการศึกษา : ทฤษฎีและการปฏิบตั ิ , (กรุงเทพมหานคร : บุ๊ค
พอยท์, ๒๕๔๗), หน้า ๔๒–๔๕.
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สรุปว่าการบริหารเชิงระบบดังกล่าวนั้น สถานศึกษา ซึ่งเป็นสถานที่ให้ความรู้และอบรม
สั่งสอนนักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตจากการดําเนินงานตามระบบดู แลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้เป็นคน
ดี คนเก่ง มีความสุข ซึ่งเป็ นผลที่ทุกคนมุ่งหวั ง ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนวและครูที่
ปรึกษา เป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้ การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนประสบ
ความสําเร็จ ทั้งนี้กระบวนการในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งประกอบด้วยการ
เตรียมและวางแผนดําเนินงาน การดําเนินงานตามแผน การนิเทศ กํา กับ ติดตามและการ
ประเมิ น ผล ดั ง นั้ น การนํ า แนวคิ ด การบริ ห ารเชิ ง ระบบมาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน จะทําให้การดําเนินงานมีความ ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถติดตามประเมินผล
เป็นระยะอันก่อให้ เกิดการพัฒนาต่อไปได้ อย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๔ การบริหารเชิงระบบตามวงจร PDCA
เป็นการบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง ( Demming) ที่เริ่มในญี่ปุ่นประมาณปี ๑๙๕๐
และขณะนี้เป็นที่ยอมรับที่สําคัญคือเป็นศาสตร์ ที่ค่อนข้างง่าย ครบวงจร PDCA และได้มีการพิสูจน์
แล้วว่าถ้านําวงจรทั้งสี่ไปใช้ การบริหารงานจะประสบความสําเร็จได้
PDCA เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงานซึ่ง
ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงซึ่งดําเนิ น
ตามกิจกรรม PDCA อย่างเป็นระบบให้ ครบวงจร และอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ส่ งผลให้
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมี คุณภาพเพิ่มขึ้นโดยตลอด
ความหมายของ PDCA
PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพประกอบด้วย
P = Plan คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กําหนดขึ้น
D = Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็ นระบบและมี ความ
ต่อเนื่อง
C = Check คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการวางแผนว่ามี
ปัญหาอะไรเกิดขึ้นจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด
A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรั บแนว
ทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสําเร็จ เพื่อนําไปใช้ในการทํางานครั้งต่อไป
เมื่อได้วางแผนงาน ( P) นําไปปฏิบัติ (D) ระหว่างการปฏิบัติ ก็ ดําเนินการตรวจสอบ ( C)
พบปัญหาก็ ทําการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เริ่มจากการวางแผนก่อน วนไปได้เรื่อยๆจึง
เรียกวงจร PDCA
วงจรเดมมิ่ง หรือวงจร PDCA เป็นเครื่องมือการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ในการติ ดตาม
ปรับปรุงพัฒนาให้ บรรลุตามเป้าหมาย เป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จอย่ างมี
คุณภาพ
ประโยชน์ของ PDCA
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๑. การวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงาน จะทําให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงานจริ งการ
วางแผนงานควรวางให้ครบ ๔ ขั้น ดังนี้
๑.๑ ขั้นการศึกษา คือ การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของตลาด
ด้านทรัพยากรที่มีอยู่
๑.๒ ขั้ น เตรี ย มงานคื อ การวางแผนเตรี ยมงานด้า นสถานที่ ความพร้อ มของ
บุคลากร อุปกรณ์
๑.๓ ขั้นดําเนินงาน คือ การวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน แต่ละฝ่าย
๑.๔ ขั้นการประเมินผล คือ การวางแผนหรือเตรี ยมการประเมินผลงานอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ผลที่ได้จากการประเมินเกิดความเที่ยงตรง
๒. การปฏิบัติตามแผนงานทําให้ทราบขั้นตอน วิธีการ และสามารถเตรียมงานล่วงหน้ า
ด้วย ดังนั้น การปฏิบัติงานก็จะเกิดความราบรื่นและเรียบร้อย นําไปสู่เป้าหมายที่ได้ กําหนดไว้
๓. การตรวจสอบให้ได้ผลที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ ประกอบด้วย
๓.๑ ตรวจสอบจากเป้าหมายที่ได้กําหนดไว
๓.๒ มีเครื่องมือที่เชื่อถือได้
๓.๓ มีเกณฑ์ การตรวจสอบที่ชัดเจน มี กําหนดเวลาการตรวจที่แน่นอน
๓.๔ บุ ค ลากรที่ ทํ า การตรวจสอบต้ อ งได้ รั บ การยอมรั บ จากทุ ก หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เมื่อการตรวจสอบได้รับการยอมรับ การปฏิบัติงานขั้นต่อไปก็ ดําเนินการต่อไปได้
๔. การปรับ ปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม เมื่อมีการ
ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพก็จะเกิดขึ้น ดังนั้นวงจร PDCA จึงเรียกว่า วงจรบริหารงานคุณภาพ

๔. หลักภาวนา ๔ ในคัมภีร์พระไตรปิฎก

ภาวนา ๔๒๓ (การเจริญ, การทําให้เป็นให้มีขึ้น, การฝึกอบรม, การพัฒนา : cultivation;
training; development)
๑. กายภาวนา (การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝึกอบรมกายให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับ
สิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดีและปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ
ให้กุศลธรรมงอกงามให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ , การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ :
physical development)
๒. สีลภาวนา (การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝึกอบรมศีลให้ตั้งอยู่ในระเบียบ
วินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน : moral
development)

๒๓

องฺ.ปญฺจก.๒๒/๗๙/๑๒๑
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๓. จิตภาวนา (การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงาม
ด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียรอดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เป็นสุข
ผ่องใส เป็นต้น : cultivation of the heart; emotional development)
๔. ปัญญาภาวนา (การเจริญปัญญา, พัฒนาปัญญา, การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริงรู้เท่ าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให้เป็นอิสระทําตนให้
บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา : cultivation of
wisdom; intellectual development)
๔.๑ หลักภาวนา ๔ แนวคิดนักวิชาการมีดังนี้
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่าภาวนาการทําให้มีขึ้นเป็นขึ้น , การทํา
ให้เกิดขึ้น, การเจริญ, การบําเพ็ญ
๑. การฝึกอบรมตามหลักพระพุทธศาสนามีสองอย่างคือ
๑.๑ สมถภาวนาฝึกอบรมให้เกิดความสงบ
๑.๒ วิปัสสนาฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้เข้าใจเป็นจิตร , อีกนัยหนึ่งจัดเป็นสอง
เหมือนกันคือ
๑.๒.๑ จิตภาวนาคือการฝึกจิตรใจให้เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมความเข็ม
แข็งมั่นคงเบิกบานสงบสุขผ่องใส่ด้วยความเพียรสติและสมาธิ
๑.๒.๒ ปั ญญาภาวนาคือการฝึ กอบรมเจริ ญปั ญญาให้ รู้ เททนเข้าใจสิ่ ง
ทั้งหลายตามความเป็นจริงจนมีจิตรใจเป็นอิสระไม่ถูกครอบงําด้วยกิเลสและความทุกข์
๒. การเจริญสมถกรรมฐานเพื่อให้เกิดสมาธิมี๓ขั้นคือ
๒.๑ บริกรรมภาวนาภาวนาขั้นตระเตรียมคือกําหนอารมณ์กรรมฐาน
๒.๒ อุปจาภาวนาภาวนาขั้นจวนเจียนคือเกิดอุปจารสมาธิ
๒.๓ อัปปนาภาวนาภาวนาขั้นแน่วแน่คือเกิดอัปปนาสมาธิขึ้งชาญ๒๔
๔.๒ ความสาคัญเกี่ยวกับหลักภาวนา ๔
ภิกษุผู้ไม่ได้เจริญการสีลจิตปัญญาจักไม่สามารถแนะนําผู้อื่นให้สมารถประพฤติในอธิศีล
อธิจิตอธิปัญญาดี, ไม่สามารถแสดงธรรมอันเยี่ยมยอดที่สร้างความปีติน่าชื่นชมแก่ผู้ฟังถลําลงสู่ธรรม
ดําได้แก่แสดงธรรมเพื่อการแข่งดีเพื่อกล่าวกระทบบุคคลอื่นหรือเพื่อหวังลาภสักการะ, ไม่ใส่ใจไม่ให้
ความสําคัญในพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แต่กลับชื่นชมยินดีสนใจศึกษาในคํากล่าวของ
บุคคลนองพระพุทธศาสนา, ประพฤติตนเป็นผู้มักมากเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้คนรุ่นหลังพากันทํา
ตาม๒๕ภาวนา๔เป็นคุณสมบัติที่มีคุณค่าให้แก่บุคคลพระพุทธศาสนาให้ความสําคัญกับการพัฒนาตน

๒๔

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), “พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประศัพท์ ” , พิมพ์ครั้ง๑๐.
(กรุงเทพมหานคร :บริษัทเอส. อาร์พริ้นเตอร์แมสโปรดักส์จํากัด, ๒๕๔๖), หน้า๑๗๒.
๒๕
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๙/๑๔๕.
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จึงเชิดชูบุคคลผู้มีกาพัฒนาแล้วว่าเป็นบุคคลสูงสุด๒๖เป็นผู้ควรค่าแก่การบูชา๒๗ซึ่งยกย่องเช่นนั้นเกิด
จากคุณของภาวนา๔ที่เป็นผลของการฝึกตนนั้นเอง๒๘
พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่าคือภาวนา๔ตอนปฏิบัติการฝึกสิกขามี
๓แต่ทําไมตอนวัดผลภาวนามี๔ไม่เท่ากันทําไม (ในเวลาทําการฝึก)จัดจึงเป็นสิกขา๓และ (ในเวลา
วัดผลคนที่ได้รับการฝึก) จึงจัดเป็นภาวนา๔อย่างไรที่ชี้แจงแล้วว่าธรรมภาคปฏิบัติการต้องจัดให้ตรง
สอดคล้ องกับระบบความเป็น ไปของธรรมชาติแต่ตอนวัดผลไม่ต้องจัดให้ตรงกันแล้ว เพราะวัดตุ
ประสงค์อยู่ที่จะมองดูผลที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งมุ่งที่จะให้เห็นชัดเจนตอนนี้ถ้าแยกละเอียดออกไปก็จะยิ่งดี
นี่แหละคือเหตุผลที่ว่าหลักวัดผลคือภาวนาเพิ่มเป็น ๔ข้อให้ดูความหมายและหัวข้อของภาวนา๔นั้น
ก่อน “ภาวนา” แปลว่าทําให้เจริญทําให้เป็นทําให้มีขึ้นหรือฝึกอบรมในภาษาบาลีท่านให้ความหมาย
ว่า “วฑฺฒนา” คือวัฒนาหรือพัฒนานั่นเองภาวนานี้เป็นคําหนึ่งที่มีความหมายใช้แทนกันได้กับ
“สิกขา” ภาวนาจัดเป็น ๔ อย่างคือ
๑. กายภาวนาการพัฒนากายคือการมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
หรือทางวัตถุ
๒. ศีลภาวนาการพัฒนาศีลคือการมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมคือ
เพื่อนมนุษย์
๓. จิตภาวนาการพัฒนาปัญญาคือการเสริมสร้างความรู้ ความคิดความเข้าใจและการ
หยั่งรู้ความจริง
๔. ปัญญาภาวนาการพัฒนาปัญญาคือการเสริมสร้างความรู้ความคิดความเข้าใจและการ
หยั่งรู้ความจริงอย่างที่กล่าวแล้วว่าภาวนา ๔ นี้ใช้ในการวัดผลเพื่อดูว่าด้านต่างๆของการพัฒนา
ชีวิตของคนนั้นได้รับการพัฒนาครบถ้วนหรือไม่ดังนั้ นเพื่อจะดูให้ชัดท่านได้แยกบางส่วนละเอียด
ออกไปอีกส่วนที่แยกออกไปอีกนี้คือสิกขาข้อที่ ๑ (ศีล) ซึ่งในภาวนาแบ่งออกไปเป็นภาวนา ๒ ข้อคือ
กายภาวนาและศีลภาวนาทําไมจึงแบ่งสิกขาข้อศีลเป็นภาวนา ๒ ข้อที่จริงสิกขาด้านที่ ๑ คือศีล
นั้นมี ๒ ส่วนอยู่แล้วในตัวเมื่อจัดเป็นภาวนาจึงแยกเป็น ๒ ได้ทันทีคือ
๑. ศีลในส่วนที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกาย (ที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ)
ได้ แ ก่ ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ วั ต ถุ ห รื อ โลกของวั ต ถุ แ ละธรรมชาติ ส่ ว นอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ม นุ ษ ย์ เ ช่ น เรื่ อ ง
ปัจจัย ๔ สิ่งที่เราบริโภคใช้สอยทุกอย่างและธรรมชาติแวดล้อมทั่วๆไปส่วนนี้แหละที่แยกออกไป
จัดเป็นกายภาวนา
๒. ศีลในส่วนที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมคือบุคคลอื่นในสังคมมนุษย์ด้วยกันได้แก่
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่ร่วมกันด้วยดีในหมู่มนุษย์ที่จะไม่เบียดเบียนกันแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส่วน
นี้แยกออกไปจัดเป็นศีลภาวนาในไตรสิกขาศีลครอบคลุมความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางวัตถุ
๒๖

ขู.ธ (ไทย) ๒๕/๓๒๑/๑๑๓
องฺ.จตุกก. (ไทย) ๒๑/๓๖/๕๙,
๒๘
ขู.ธ (ไทย) ๒๕/๑๐๖/๖๓
๒๗
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หรือทางกายภาพและทางสังคมรวมไว้ในข้อเดียวกันแต่เมื่อจัดเป็นภาวนาท่านแยกกันชัดออกเป็น ๒
ข้ อ โดยยกเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มในโลกวั ต ถุ แ ยกออกไปเป็ น กายภาวนาส่ ว นเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ในสังคมจัดไว้ในข้อศีลภาวนาทําไมตอนที่เป็นสิกขาไม่แยกแต่ตอนเป็น
ภาวนาจึ ง แยกอย่ า งที่ ก ล่ า วแล้ ว ว่า ในเวลาฝึ ก หรื อ ในกระบวนการฝึ ก ศึ ก ษาองค์ทั้ ง ๓อย่า งของ
ไตรสิกขาจะทํางานประสานไปด้วยกันในศีลที่มี ๒ส่วนคือความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ
ในโลกวัตถุและความสัมพันธ์กับมนุษย์ในสังคมนั้นส่วนที่สัมพันธ์แต่ละครั้งจะเป็นอันใดอันหนึ่งอย่าง
เดียวในกรณีหนึ่งๆ ศีลอาจจะเป็นความสัมพันธ์ด้านที่๑ (กายภาพ) หรือด้านที่๒ (สังคม) ก็ได้แต่ต้อง
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นในกระบวนการฝึกศึกษาของไตรสิกขาที่มีองค์ประกอบทั้งสามอย่างทํางาน
ประสานเป็นอันเดียวกันนั้นจึงต้องรวมศีลทั้ง ๒ส่วนเป็นข้อเดียวทําให้สิกขามีเพียง๓ คือศีลสมาธิ
ปัญญาแต่ในภาวนาไม่มีเหตุบังคับอย่างนั้นจึงแยกศีล ๒ส่วนออกจากกันเป็นคนละข้ออย่างชัดเจน
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบจะไดวัดผลดูจําเพาะให้ชัดไปทีละอย่างว่าในด้านซ้ายความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมทางวัตถุเช่นการบริโภคปัจจัย ๔เป็นอย่างไรในด้านศีลความสําพันธ์กับเพื่อนมนุษย์
เป็ น อย่ า งไรเป็ น อั น ว่ า หลั ก ภาวนานิ ย มใช้ ใ นเวลาวั ด หรื อ แสดงผลแต่ ใ นการฝึ ก ศึ ก ษาหรื อ ตั ว
กระบวนการฝึกฝนพัฒนาจะใช้เป็นไตรสิกขาเนื่องจากภาวนาท่านนิยมใช้ในการวัดผลของการศึกษา
หรือการพัฒนาบุคคลรูปศัพท์ที่พบจึงมักเป็นคําแสดงคุณสมบัติของบุคคลคือแทนที่จะเป็นภาวนา๔
(กายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาและปัญญาภาวนา) ก็เปลี่ยนเป็นภาวิต ๔ คือ
๑.ภาวิตกายมีกายที่พัฒนาแล้ว (= มีกายภาวนา) คือมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาย
กายภาพในทางที่เกื้อกูลและได้ผลดีเริ่มแต่รู้จักใช้อินทรีย์เช่นตาหูดูฟังเป็นต้นอย่างมีสติดูเป็นฟังเป็น
ให้ได้ปัญญาบริโภคปัจจัย ๔และสิ่งของเครื่องใช้ตลอดจนเทคโนโลยีอย่างฉลาดได้ผลตรงเต็มตาม
คุณค่า
๒.ภาวิตศีลมีศีลที่พัฒนาแล้ว (= มีศีลภาวนา) คือมีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนาแล้วไม่
เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนเวรภัยตั้งอยู่ในวินัยและมีอาชีวะที่สุจริตมีความสัมพันธ์ทางสังคมใน
ลักษณะที่เกื้อกูลสร้างสรรค์และส่งเสริมสันติสุข
๓.ภาวิตจิตมีจิตที่พัฒนาแล้ว (= มีจิตภาวนา) คือมีจิตในที่ฝึกอบรมดีแล้ว สมบูรณ์ด้วย
คุณภาพจิ ตคือประกอบด้ว ยคุณธรรมเช่น มีเมตตากรุ ณาเอื้ออารี มีมุทิตามีความเคารพอ่อนโยน
ซื่อสัตย์กตัญญูเป็นต้นสมบูรณ์ด้วยสมรรถภาพจิตคือมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงมีความเพียรพยายามกล้า
หาญอดทนรับผิดชอบมีสติมีสมาธิเป็นต้นและสมบูรณ์ด้วยสุขภาพจิตคือมีจิตใจที่ร่าเริ งเบิกบานสด
ชื่นเอิบอิ่มผ่องใสและสงบเป็นสุข
๔.ภาวิตปัญญามีปัญญาที่พัฒนาแล้ว ( = มีปัญญาภาวนา ) คือรู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จัก
วินิจฉัยรู้จักแก้ปัญหาและรู้จักจัดทําดําเนินการต่างๆด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์ซึ่งมองดูรู้เข้าใจเหตุปัจจัย
มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงหรือตามที่มันเป็นปราศจากอคติและแรงจูงใจแอบแฝงเป็นผู้ที่กิเลส
ครอบงําบัญชาไม่ได้เป็นอยู่ด้วยปัญญารู้เท่าทันโลกและชีวิตเป็นอิสระไร้ทุกข์

92

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

ผู้ มีภ าวนาครบทั้ง ๔อย่ า งเป็ น ภาวิต ทั้ง ๔ด้ านนี้แ ล้ ว โดยสมบู รณ์เรี ยกว่า “ภาวิตั ตตะ”
แปลว่าผู้ได้พัฒนาตนแล้วได้แก่พระอรหันต์๒๙

๕. ภาวนา ๔ : เพื่อการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนแนวใหม่เชิงประยุกต์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอาจพิจารณาได้ ว่า ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์
ทรงเป็นผู้นําองค์การและทรงเป็นผู้นําที่ ยึดธรรมเป็นหลักในการนําพาสมาชิกในองค์การ คือ เหล่า
พระสาวกไปสู่แนวทางการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง อันเป็นเป้าหมายสุดท้ายในทางพระพุทธศาสนา
ได้อย่างยอดเยี่ยม โดยที่พระพุทธองค์ในฐานะผู้นําได้ทรงเลือกใช้หลักในการนําและภาวะผู้นําของ
พระพุทธองค์ในเรื่องราวต่างๆ ตามโอกาส บุคคล สถานที่ และสถานการณ์ที่หลากหลายลักษณะ
ยกตัว อย่ างเช่น การเปิ ดโอกาสให้ ส มาชิ กเข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการทํางาน การมีส วนร่ ว มในการ
ตัดสินใจ การให้ความสําคัญระหว่างคนและงานอย่างเท่าเทียมกัน การสร้างแรงจูงใจ การกระตุ้นให้
ดําเนินกิจกรรมในการปฏิบัติอย่างเต็มกําลังความรู้ความสามารถ รวมถึงวิธีการในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างสมาชิกภายในองค์การกับสมาชิกภายนอกองค์การ
คุณสมบัติของผู้นําภายในนั้น หมายถึง สภาพจิตใจ คุณธรรมหรือหลักการในด้านมโน
ธรรมที่ผู้น้ําโดยมากจะพึงมีเป็นเจตคติและความคิดรวมถึงอารมณ์ที่เป็นไปในฝ่ายดี และสามารถ
นํามาปรับ ใช้เพื่อการบริ หารงานได้ โดยหลั กคุณธรรมที่เป็นตัว กําหนดลั กษณะและคุณสมบัติที่
จัดเป็นมโนธรรมมี ดังต่อไปนี้
การพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านต่างๆ ของเราเช่น ด้านความคิด ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ ด้านสังคม หรืออื่นๆ ด้านความคิดก็อย่างเช่น ต้องการฝึกทักษะการแก้ปัญหาก็ลองหา
กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถด้านความคิดมาฝึกให้เกิดการพัฒนาด้านกระบวนการคิดเป็นต้นด้าน
ร่างกาย เช่น มีน้ําหนักตัวมากต้องการลดน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็ออกกําลังกายควบคุมการกิน
อาหารจนสามารถมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสม เป็นต้นด้านอารมณ์ เช่น จากเป็นคนใจร้อน ก็ฝึก
ควบคุมอารมณ์ให้ได้ เป็นต้นการพัฒนาตนเองจึงมีความหมายกว้างครอบคลุมทุกส่วนของตัวเรา
- การพัฒนาคน ตรงกับศัพท์ทางพุทธศาสนาว่า "ภาวนา”พระราชวรมุนี (ประยุกต์
ปยุตโต) จาแนกการพัฒนาคนไว้ ๔ ประการ คือ
๑. กายภาวนา การพัฒนากาย หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธ์ในทางที่ดี ระหว่างหู
ตา จมูก ลิ้น กาย กับสิ่งแวดล้อม โดยการรับรู้และการเลือกรับแต่สิ่งที่ดี รวมแล้วสามารถนํามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้
๒. ศีลภาวนา การพัฒนาศีล หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธ์ทางกาย วาจา กับบุคคล
อื่นในทางที่ดีงามและเกื้อกูล เช่น ไม่เบียดเบียน หรือมุ่งทําลายประโยชน์ของผู้อื่น

๒๙

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), “พุทธธรรม (ฉบับเดิม)”, พิมพ์ครั้ง๑๐.(กรุงเทพมหานคร :
บริษัทเอส. อาร์พริ้นเตอร์แมสโปรดักส์จํากัด, ๒๕๔๖), หน้า๑๗๒.
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๓. จิตภาวนา หมายถึง การพัฒนาคนให้มีคุณภาพจิตดี สมรรถภาพจิตดี สุขภาพจิตดี
จิ ต ใจมี คุ ณ ธรรม มี เ มตตา มี ก รุ ณ า มี มุ ทิ ต า มี ศ รั ท ธา มี ขั น ติ มี ส มาธิ มี วิ ริ ย ะ มี ส ติ มี ค วาม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ยังผลให้เกิดปิติ มีความอิ่มเอิบเบิกบาน แจ่มใส อยู่เสมอ
๔. ปัญญาภาวนา การพัฒนาปัญญา หมายถึง การรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็น
จริง รู้เท่าทันสภาวะของโลกและชีวิต จิตใจเป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ในอํานาจของตัณหา อุปาทาน และ
อวิชชา

๕. บทสรุป

ผู้บริหารโรงเรียน มีหน้าที่ในการปกครองดูแลผู้บริหารฝ่ายต่างๆ และครู นักเรียนด้วย
การยึดหลักภาวนา ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมคําสั่งสอนตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ทันสมัย อยู่
เสมอ เป็นวิทยาศาสตร์ และสามารถนํามาปรับใช้ได้กับการดํารงชีวิต และการทํางานในปัจจุบัน
และสามารถนํ ามาบูรณาการใช้กับผู้บริห ารสถานศึกษาการบริหารเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและ
จําเป็นอย่างยิ่งต่อการดําเนินงานขององค์กร เพราะเป็นเครื่องมืออันสําคัญในอันที่จะชี้ให้เห็นถึง
ความสํ า เร็จ หรือล้ มเหลว ความมีประสิ ทธิภาพ หรือความไร้ประสิ ทธิภาพของหน่วยงาน การ
บริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า การบริหารเป็นลักษณะการทํางานร่วมกันของ
กลุ่มบุคคลในองค์การ มีลักษณะการวินิจฉัยสั่ง การ นักบริหารจะต้องคํานึงถึงปัจจัยสิ่ งแวดล้อมต่าง
ๆ เพราะการวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การเป็ น เครื่ อ งแสดงให้ ท ราบถึ ง ความสามารถของนั ก บริ ห ารและการ
เจริญเติบโตของการบริหาร ชีวิตประจําวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวองค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับ
การบริหารอยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และจําเป็นต่อการที่จะดํารงชีวิตของ
บุคคลในสังคม
จากแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ย วข้องพอสรุปได้ว่าพระพุทธศาสนาตั้งจุดหมายสูงสุ ดไว้ที่การ
บรรลุนิพพานซึ่งจัดว่าเป็นจุดหมายที่มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองให้บรรลุถึงได้ด้วย“การพัฒนา” ซึ่ง
ในพระพุทธศาสนาใช้คําว่า “ภาวนา” แปลว่าการทําให้มีทําให้เป็นและการบรรลุนิพพานมี
ความสัมพันธ์กับบุคคลและเงื่อนไขต่างๆในการบรรลุนิพพาน
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แนวคิดและวิธีการการจัดการความขัดแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา

The Concepts and Methods of Conflict Management
Guidelines Buddhism

ศรีพนา ศรีเชื้อ

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเขียนถึงแนวคิดของการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งใน
สังคม และการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยสันติวิธีตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยผู้เขียน
บทความได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสือเอกสารคาบรรยายทฤษฎีและความคิดเห็นจากประสบการณ์
ของนักวิชาการผู้มีหน้าที่และมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา และการวิเคราะห์สภาพสังคมไทย เพื่อ
พิจารณาแนวทางสันติวิธีให้เหมาะสม และเกิดประสิทธิผล ซึ่งจุดเริ่มต้นของการนาแนวทางสันติวิธี
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้อย่างมีประสิทธิผลนั้น เริ่มจากความขัดแย้งในเรื่อง
ธรรมชาติของมนุษย์ในสังคม ความขัดแย้งไม่ใช่สิ่งเลวร้าย หากใช้ปัญญามาแก้ไข โดยความขัดแย้ง
อาจจะเป็นตัวนาไปสู่การพัฒนาได้ เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะปัญหา ดังนั้นการใช้ปัญญาและ
แนวทางพระพุทธศาสนาจะช่วยในการขจัดความขัดแย้งที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม และ
วัฒนธรรมของสังคมนั้น
ในสังคมไทย วิธีการเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี คือการหาสาเหตุที่แท้จริง
ของปัญหา และการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมของสังคมไทย คือความเมตตา
ผู้เขียนต้องการชี้ว่าหากวิธีการจัดการความขัดแย้งขาดรากฐานทางศาสนธรรม เพราะความขัดแย้ง
สามารถไปนาสู่ความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ดังนั้นการนาคาสอนทางพุทธ
ศาสนา คือสัจธรรม ที่เป็นจุดเปลี่ยนแนวคิด ความสาคัญ คือความรู้สึกถึงความเป็น “คนที่ปฏิบัติ
ตามแนวทางพุทธศาสนาได้อย่างเท่าเทียมกัน ” สามารถนาไปตอบสนองหนทางการจัดการความ
ขัดแย้ง โดยสันติวิธีและสามารถนาไปปฏิบัติได้
คาสาคัญ : ความขัดแย้ง, สันติวิธีเพื่อจัดการความขัดแย้ง, หลักอริยสัจ ๔

ABSTRACTS
This article aims to analyze a problem, write to the concept of social
conflicts. Managing and resolving conflicts. By peaceful means in accordance with
Buddhism. The authors collected data from narrative theory books, documents and
comments from those who have previous experience of academics and
experienced solutions. And analysis of social conditions Thailand, to consider a
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peaceful manner and effectiveness. The beginning of the approaches used peaceful
means to resolve conflicts in a society with such effectiveness from the controversy
about the nature of human society. Conflict is not a bad thing if the intelligence to
solve the conflict could lead to the development. When conflicts arise because of
the problems. Therefore, using the intelligence and Buddhism will help to eliminate
conflicts with the correct environment culture and society.
In Thailand, how to achieve a peaceful solution. Is to find the root cause
of the problem. And troubleshooting the cause The cultural dimension of social
Thailand is kindness. The authors point out that if you want to manage conflicts of
fundamental teaching. Because conflicts can lead to violence, Affect national
security. Therefore, the teachings of Buddhism is the truth that is the important
point is that there is "People who practice Buddhism are equally" can be a way to
respond to conflict management, by peaceful means and can be implemented.
Keyword : Conflict, Peace to Conflict Management, Ariyasacca Principles

๑. บทนา

สภาพปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันมีความหลากหลายสลับซับซ้อน และนามาซึ่งความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นท่วมแผ่นดินไทย มุมมองความขัดแย้ง ความคิดเห็ นที่ไม่ตรงกัน ซึ่งมีแนวโน้มจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ความขัดแย้งอาจเกิดจากความไม่เพียงพอหรือความขาดแคลน (Scarcity) โดย
ที่ความขาดแคลนนี้ ส่วนหนึ่งถูกกาหนดโดยกรอบทางสังคม ความไม่พอใจและข้อเท็จจริงต่างๆ
เกี่ยวกับความขาดแคลนเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ และเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะนาไปสู่การ
แข่งขันเพื่อจะได้ทรัพยากรที่ต้องการ ในกระบวนการแข่งขันนั้น บางคนใช้อานาจที่เหนือกว่า ใช้
ปัญญาที่มีมากกว่า ใช้ความรวดเร็วหรือใช้วิธีการต่างๆ เพื่อที่จะทาให้ตนมีชัยชนะในการแข่งขัน
เหนื อคนอื่ น โดยปกติแ ล้ ว ผู้ ที่ ได้รั บ ผลประโยชน์ม ากกว่ ามั กจะหาวิธี ที่ท าให้ เ ขาสามารถรั กษา
ทรัพยากรและผลประโยชน์ที่ตัวเองได้รับมาแล้วและทรัพยากรหรือผลประโยชน์ต่างๆ ที่คาดว่าจะ
ได้รับอีกในอนาคต ดังนั้น การดาเนินการเพื่อคงอานาจต่อไปจึงต้องจัดรูปแบบของการจัดการด้วย
การใช้กาลังบังคับหรือการออกกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการได้เปรียบเสียเปรียบจนกลายเป็น
ผลให้เกิดความขัดแย้งขึ้นนั่นเอง๑ แต่ความเป็นจริงแล้วการใช้ความรุนแรงสามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้เท่านั้น ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริง ประเทศไทยไม่มีทักษะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
แต่ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธมีพระสงฆ์จานวนมาก และพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเพื่อสันติภาพ
๑

บุญเกียรติ การะเวกพันธ์, การจัดการความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับราษฎร :กรณีศึกษาเขื่อนปาก
มูล (ภาคนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต). (กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๔๓), หน้า ๖.
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แต่ชาวพุทธทั้งพระและฆราวาสไม่มีทักษะในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้
ว่ามีการเสนอรูปแบบของการแก้ปัญหา โดยใช้หลักธรรมและแนวทางพระพุทธศาสนา โดยกาลังเป็น
ที่สนใจและมีการนามาใช้ปฏิบัติวิธีหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางการจัดการแบบสันติวิธีใช้ในการจัดการ
ความขัดแย้ง
ปัญญาและทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เป็นสิ่งสาคัญ อันที่จริงความเจริญสติ
เป็นเครื่องมืออันวิเศษสุดที่มนุษย์ค้นพบอันก่อให้เกิดปัญญาและความสุข การวิเคราะห์ความขัดแย้ง
ต้องวิเคราะห์โรค ต้องมุ่งต้นเหตุของโลก มากกว่าการเยียวยาอาการของโรค ๒ ปฐมเทศนาที่พระ
พุทธองค์ทรงแสดงทางสายกลางและอธิบายหลักอริยสัจ ๔

๒. ผลกระทบอันเกิดจากความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรง

เมื่อปั ญหาความขัดแย้ งเกิ ดขึ้น และไม่ส ามารถหาข้ อยุติซึ่ งเป็ นที่ยอมรับ ของกลุ่ มที่ มี
ผลประโยชน์ขัดแย้งกันและมีความหวาดระแวงในเจตนาที่มีต่อกันและจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตราบ
เท่าที่ยังไม่สามารถบรรลุต่อข้อตกลงในการแก้ปัญหาผลที่ตามมาจากการจัดการกับความขัดแย้งและ
ความหวาดระแวงที่มีต่อกันจะก่อให้เกิดการเผชิญหน้าในรูปแบบต่างๆ และนาไปสู่การใช้กาลั ง
บังคับ ซึ่งระดับของความรุนแรงจะแตกต่างกันไปจนสุดท้ายคือสงคราม
การใช้กาลังบังคับต่อกรณีเกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคมของเราเกิดจากปัญหาความ
ขัดแย้งที่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือสามารถหาข้อยุติได้ โดยสันติวิธีกลุ่มคนที่มีอานาจเข้มแข็งกว่าจะบีบ
บังคับให้กลุ่มอื่น ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือแนวทางสอดคล้องกับผลประโยชน์ของคนกลุ่มใหญ่ หาก
เป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนรัฐมักจะอ้างกฎระเบียบเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งกับประชาชนซึ่งกฎระเบียบส่วนใหญ่ของสังคมยังคงเอื้อประโยชน์เพื่อรัฐหรือเพื่อรักษา
อานาจแห่งรัฐหรือกฎหมายที่ออกมาเป็นเวลานานแล้วไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขทาให้การบังคับใช้ ไม่ได้รับความยินยอมจากประชาชนอาจเกิดการคัดค้านอื่นๆ
เช่น กรณีเวนคืน กรณีการสร้ างเขื่อน มั กเกิดปัญหาเรื่องเงินชดเชยและที่อยู่ใหม่ของประชาชน
นอกเหนือจากการคัดค้านในเรื่องสภาพนิเวศวิทยาของป่าไม้ที่ต้องถูกทาลายไปโดยที่รัฐไม่ฟังความ
คิดเห็นของประชาชนถึงผลกระทบและตกลงกันไม่ได้สถานการณ์เช่นนี้ย่อมเกิดผลกระทบในทางลบ
ต่อพลังอานาจของประเทศในด้านต่างๆ ดังนี้
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ
ในระดับระหว่างประเทศ ภัยคุกคามของการใช้กาลังอาวุธ เข้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ยังคงดารงอยู่การเสริมสร้างกาลังของกองทัพและสะสมอาวุธ เป็นไปอย่างต่อเนื่องงบประมาณด้าน
การทหารยังไม่มีแนวโน้มลดลงในโลกยุคหลัง สงครามเย็นจากทัศนคติเชื่อว่าการเจรจาการแก้ไข

๒

ประเวศ วะสี, น.พ., เอกสารคาบรรยายแนวทางแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี การสัมมนาหน่วยข่าว
และส่วนราชการฝ่ายต่างๆ, (กรุงเทพมหานคร : สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ๒๕๓๘), หน้า ๖.
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ปัญหาความขัดแย้งผลกระทบที่เกิดความขัดแย้งของประเทศย่อมส่งผลต่อภาพพจน์การลงทุนระยะ
ยาวมีความเสี่ยงสูงนักลงทุนมองว่าไม่มีความมั่นคง เกิดการชะงักงันในทางเศรษฐกิจ๓
๒.๒ ด้านสังคม
สังคมที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างสั นติและเกิดการเผชิญหน้า ย่อม
ก่อให้เกิดความหวาดระแวงไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ การแก้ไขปัญหาใดๆ ของสังคมหรือการริเริ่มดาเนินการ
ใดๆ เพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมส่วนรวมย่อมเป็นไปได้อยากและขาดความร่วมมือ ส่งผลกระทบเป็น
ลูกโซ่ ทาให้ปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ที่มีอยู่เดิมไม่ได้รับการแก้ไข ปัจจัยเหล่านี้ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อสภาพสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะเห็นได้จากในสถานการณ์ในปัจจุบัน มี
การเรียกร้องในเรื่องปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรโดยการปิดถนนเพื่อสร้างความกดดันแก่ผู้
แก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนแก่ประชาชนกลุ่มอื่นโดยทั่วไป
๒.๓ ด้านการเมือง
การเมืองเป็นกลไกที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและการกระจายความเจริญไปสู่ส่วน
ต่างๆ ของประเทศ แต่การเมืองที่ไม่ได้ดารงอยู่อย่างสันติย่อมไม่สามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ประเทศได้ เนื่องจากผู้ดารงอยู่ในอานาจต้องคอยรักษาฐานอานาจของตนอยู่ตลอดเวลา การเมือง
ขาดเสถียรภาพ การเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือคณะรัฐบาลไม่สามารถดาเนินการได้ตามแนวทาง
สันติ แต่เกิดจากการใช้กาลังที่เหนือกว่าหรืออยู่ในสภาพที่ได้เปรียบเข้าช่วงชิงมา ประชาชนไม่เกิด
ความศรัทธาและมักเรียกร้องให้คืนอานาจแก่ประชาชนส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองของ
รั ฐ บาลถึ ง แม้ จ ะมาตามระบอบประชาธิ ป ไตยขาดความต่ อ เนื่ อ งในการบริ ห ารประเทศให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง
การใช้ ความรุ น แรงแก้ไขปั ญ หาความขัด แย้ งแสดงถึงการไม่ส ามารถประนี ป ระนอม
ผลประโยชน์และความคิดเห็นเข้าด้วยกันได้ เกิดความแตกแยกทางความคิดของประชาชนและอาจ
นามาซึ่งการแตกความสามัคคีของคนในชาติ ในปัจจุบันแม้ว่าความแตกแยกด้านอุดมการณ์หรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองจะไม่รุนแรง แต่ก็เกิดปัญหาใหม่ๆ เช่น ด้านพลังงาน การแย่งชิงทรัพยากร
การพัฒนาที่ขาดความสมดุลเป็นปัญหาที่อาจทาให้เกิดความแตกแยกได้เช่นกัน ความขัดแย้งเหล่านี้
ส่งผลให้ประเทศชาติขาดเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศได้

๓. สันติวิธีเพื่อจัดการความขัดแย้ง

แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ของคนในชาติ โ ดยแนวทางสั น ติ วิ ธี เ ป็ น สิ่ ง ที่
เหมาะสม และเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้อย่างแท้จริง ขอยุติของปัญหาจะเป็นที่ยอมรับและ
ถือปฏิบัติของคนส่วนใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงเป็นแนวทางที่ส่วนราชการและข้าราชการควรยึดถือ
ปฏิบัติในการดาเนินโครงการใดๆ หรือใช้เป็นหลักในการแก้ไขเมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง ทั้งที่
๓

กนกทิพย์ รชตะนันท์. วทอ, เอกสารวิจัย การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง, ๒๕๕๐, หน้า ๒๗.
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เป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันเองหรือกับหน่วยราชการ การดาเนินโครงการใดๆ ของ
รัฐที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงประชาพิจารณ์
การนาสันติวิธีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิผล จะต้องเริ่มต้นมาจากการทา
ความเข้าใจในเรื่องของความขัดแย้งและสันติวิธี มาสรุปนาเสนอได้ว่า
๑. สันติวิธีไม่ใช่ทฤษฎีหรือสูตรสาเร็จ แต่เป็นทัศนะหรือกรอบความคิดของการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง ทั้งนี้เพราะปัญหาความขัดแย้งบางเรื่องขึ้นอยู่กับยุคสมัย เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม คนแต่
ละยุคแต่ละสมัยคิดไม่เหมือนกัน
๒. สันติวิธีก่อให้เกิดศักยภาพในการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข ความสุขจะทาให้เกิด
การสร้างระเบียบขึ้นในสังคม แต่ความรุนแรงจะทาให้ต้องสร้างระเบียบแต่คนในสังคมไม่มีความสุข
๓. การแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีไม่ได้หมายความถึงการปล่อยให้ใครทาอะไรได้ตามใจชอบ
หรือการแก้ปัญหาโดยใช้สันติวิธีไม่ได้หมายถึงเรากาลังแก้ปัญหาหรือปกครองอย่างคนอ่อนแอ แต่
หมายถึงการเผชิญกับปัญหาอย่างมี “จุดยืน” ที่สาคัญคือเมื่อเกิดปรากฎการณ์ขัดแย้งเกิดขึ้น เราจะ
นึกถึงเสมอว่าอีกฝ่ายเป็นเสมือนพี่หรือน้องของเรา
๔. “สั น ติ วิ ธี ” เป็ น “วิ ธี ก ารของคนกล้ า ” คื อ กล้ า เผชิ ญ ความจริ ง หรื อ เปลี่ ย น
แนวความคิดใน “การจัดการ” กับปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับระบบอานาจแบบเจ้าขุนมูลนายแบบเดิม
๕. การจะนาสันติวิธีมาใช้เพื่อการจัดการแก้ไขปัญหาในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
คือการเข้าใจปัญหาและเข้าใจสถานการณ์อย่างถ่องแท้ การเข้าใจปัญหาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรา
เห็นว่าปัญหาเป็นปัญหาของเรา
๖. ความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้เหตุใช้ผล ก่อให้เกิดความเสียหาย ความสูญเสีย
ไม่ใช่เฉพาะแต่คู่ขัดแย้ง แต่จะเป็นสังคมโดยส่วนรวม นอกจากนี้การใช้ความรุนแรงจะทาให้ไม่มีผู้
ชนะ แต่ทุกคนและสังคมทั้งสังคมจะเป็นผู้แพ้ (หลักสมุทัยสัจ : คือรากเง้าของความขัดแย้ง)
๗. ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติและธรรมชาติที่เกิดขึ้น ปัญหาอยู่ที่เราจะมองความขัดแย้ง
ในมิติใด หากเราคิดว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งไม่ดี เราก็จะกลบไม่ให้เกิดซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า แต่ปัญหาและความขัดแย้งยังคงดารงอยู่ ถ้ากดเก็บมากๆ จะระเบิดออกมาและยิ่งทวีความ
รุนแรง แต่ถ้าเรามองความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติก็จะเกิดความคิดที่จะร่วมกันจัดการและแก้ไข
ปัญหาที่เป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง (หลักธรรมทุกขสัจ : ความขัดแย้งเป็นธรรมชาติของมนุษย์)
๘. ที่จริงแล้วสังคมไทยมีพลังอยู่มากที่จะจัดการกับปัญหาความขัดแย้งเรามีหลักธรรม
ของทุกศาสนาที่จะหล่อหลอมให้คนของเรามีความรัก ความเมตตาความเห็นอกเห็นใจ โดยปกติแล้ว
เรามักจะพูดอยู่เสมอถึงหลักการประนีประนอมประสานประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชดารัส
ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเตือนสติและให้ทุกคนยึดถือเมื่อเกิดความขัดแย้งก็คือ “รู้รัก
สามัคคี” ฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้ง เราจึงน่าจะนาพลังนี้มาใช้ ซึ่งจะทาให้เราใช้เหตุใช้ผล
หรือใช้ปัญญาเพื่อหาทางออกให้สังคมในการจัดการกับความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง (นิโรจสัจ
: ความสงบบังเกิดขึ้นจากความขัดแย้ง)
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๙. ความขัดแย้งไม่ใช่ปัญหาที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคง แต่ “การจัดการ” แก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง (มรรคสัจ : สันติสุข
เป็นวิธีชีวิต)
ประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต สอนให้เรารู้ว่าเมื่อมีปัญหาทางออกที่ดีที่สุดคือการช่วยกัน
แก้ไขแนวทางสันติวิธี โดยการนาวิธีการ การจัดการความขัดแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา น่าจะ
เป็นแนวทางที่ดีที่สุดสอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตย สอดคล้องกับสังคมมนุษย์ ในการแก้ปัญหา
และมองปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวม ด้วยการนาหลักธรรม อริยสัจ ๔ ทาให้รู้ ดีรู้ชอบ ทาให้สังคมมี
ความเข้มแข็งก้าวไปสู่สังคมที่เข้มแข็งสามารถนาทางสู่การพัฒนาของประเทศโดยมีศัก ยภาพของ
พลังอานาจของชาติที่เข้มแข็ง และปราศจากความขัดแย้ง โดยการนาแนวทางพระพุทธศาสนามา
ปฏิบัติ

๔. การจัดการความขัดแย้งโดยหลักอริยสัจ ๔

สันติวิธี คือ การไม่ใช้ความรุนแรงในการ “การจัดการ” แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง อันเกิด
จากสาเหตุต่างๆ ของกลุ่มคนในสังคมด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นมิตร พร้อมเข้าใจและยอมรับ
ปัญหาอุปสรรคของแต่ละฝ่าย เพื่อหาแนวทางไปสู่ข้อตกลงที่เป็นที่ยอมรับในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
อย่างแท้จริง
อริยสัจ ๔ พระพุทธองค์สอนให้เราเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยท่าที ให้ทดลองสิ่งที่พระพุทธ
องค์สอน เป็นพื้นฐาน “เมื่อเราใส่ใจต่อความทุกข์ของเรา และเฝ้าสังเกตว่าความทุกข์นั้นพึงเกิดขึ้น
ได้อย่างไร” เราจะมีพลังเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายใน ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ มรรคมีองค์แปดชี้แนะ
หนทางแห่ งการรู้ จั กตนเองอย่ างลึ ก ซึ้งและทาให้ ชีวิต ด้านอื่ นๆ ประสานและสอดคล้ อง เราจะ
ประยุกต์หลักดังกล่าว เวลามีความขัดแย้งอย่างไร แน่ละเราควรราลึกรู้ว่า ธรรมะท้าทายเราให้ละ
วางวิธีเก่าๆ ที่เคยจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง ให้ตัวเองมีประสบการณ์ทดลองใช้สันติวิธี ดั งนั้นเรา
อาจประยุกต์หลักอริยสัจ ๔ ในกรณีที่มีความขัดแย้งได้
ทุกขสัจ : ความขัดแย้งเป็นธรรมชาติของมนุษย์
ในสังคมไทยมีการเสื่อมสภาพทางสังคมได้ง่ายรวมเร็ว อานาจเงิน ระบบเศรษฐกิจที่มีการ
แข่งขันอย่างเสรี สังคมไทยเกาะเสี่ยงอยู่สบ การเข้าร่วมผู้มีอานาจ หรือผู้ชนะ เพี ยงเพื่อให้ตนเอง
สามารถเลื่อนสถานะทางสังคมสูงขึ้นได้ คือ สาม “อ” (อานาจ, อิทธิพล และอภิสิทธิ์)
สิ่งเหล่านี้คือเกิดทุกข์ไม่ใช่ความขัดแย้ง แต่เป็นเพราะวิธีการที่เราจัดการกับความขัดแย้ง
อย่างไรต่างหาก ที่เป็นตัวกาหนดว่าความขัดแย้งจะพัฒนาไปในทางสร้างสรรค์ หรือทาลาย
ดังนั้ น อริ ยสั จ ข้อแรกคือ การถามตัว เองว่า เรามีป ระสบการณ์เกี่ยวกับ ความขัดแย้ ง
อย่างไร ความขัดแย้งนั้น มีลักษณ์อย่างไร และพึ่งตะหนักรู้อย่างแท้จริง๔
๔

ประเวศ วะสี, น.พ., เอกสารคาบรรยายแนวทางแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี การสัมมนาหน่วยข่าว
และส่วนราชการฝ่ายต่างๆ, (กรุงเทพมหานคร : สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ), หน้า ๖.
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สมุทัยสัจ : คือรากเง้าของความขัดแย้ง
ความขัดแย้งมีหลายสาเหตุ จากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ที่เกิด
จาการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที่ดาเนินไปอย่างรวดเร็ว กว่าการพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิด
งานสนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น จึ ง ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หา การพั ฒ นาที่ ไ ม่ ยั่ ง ยื น ( Sustainable
development) ทาให้เกิดปัญหาตามมา ยกตัวอย่าง การใช้ทรัพยากรเกินขอบเขต การจัดสรร
ทรัพยากร และการกระจายรายได้ไม่เท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร ปัญหาทางการเมืองในการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอานาจ จุดอ่อนของระบบประชาธิปไตยของไทย
เมื่อพระพุทธองค์ตรัสถึงความขัดแย้ง มักจะเป็นผลมาจาก โลภะ โทสะ โมหะ อาศลมูล
ทั้งสามมีผลต่อจิตใจและความสัมพันธ์ของคู่ขั ดแย้ง โดยแสดงออกมาในรูปของความคิดและการ
กระทา การใช้แนวคิดในเรื่อง อกุศลลมูล ทาให้เราสามารถสาวไปถึงต้นตอของความขัดแย้ง และภูมิ
หลังของความขัดแย้ง และเห็นกระบวนการทางจิตที่ตอกย้าความขัดแย้งในปัจจุบัน จึงควรล้างสนิม
ภายในใจขจัดความขัดแย้งภายในตนนอกจากจากการสร้างทรัพย์ภายในแล้ว ยังต้องชา ระสะสาง
สนิมที่เกาะกินใจของตนเอง ในพระพุทธศาสนาเรียกว่า มล (มะละ) แปลว่า สนิมหรือมลทินที่เกาะ
กินใจ ได้แก่ ปุริสมละ คือ สิ่งที่ทา ให้คนเสียหาย9 ประการด้วยกันคือความโกรธ (โกธะ) ลบหลู่ผู้มี
คุณ (มักขะ) ริษยาผู้อื่น (อิสสา) ตระหนี่(มัจฉริยะ) เจ้าเล่ห์ (มายา)โอ้อวด (สาเฐยยะ) โกหก (มุสา)
คิดชั่ว (ปาปิจฉตา) เห็นผิดเป็นชอบ (มิจฉาทิฎฐิ)
หลักธรรมทางพุทธศาสนาช่วยให้เข้าใจตะหนักมากขึ้น ทาให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงทาง
จิต อย่ างมีกระยวนการต่อเนื่ อง เริ่มตั้งแต่สิ่ งเร้ า อาจเป็น ปัจจัยภายนอก หรือความคิดภายใน
ตามมาด้ายขั้นตอนต่างๆ ของเรา และผู้อื่น
สิ่งสาคัญของสมุทัยสัจ คือ การตะหนักรู้ถึงปัจจัยภายในที่เป็นรากเง้าขงความขัดแย้ง
รอบๆ ตัวเรา ยืนยันด้วยทัศนคติที่เรามีต่อผู้อื่นนั้นเอง
นิโรจสัจ : ความสงบบังเกิดขึ้นได้จากความขัดแย้ง
ทุกข์สิ้นสุดเมื่อเราละความยึดมั่น ความขัดแย้งนั้นไม่แน่นอน ไม่ยั่งยืน เป็นกระบวนการ
ประกอบด้วยปัจจัยมากมาย เกิดการเปลี่ยนแปลง มีผลต่อความขัดแย้ง และหันเหทิศทางของความ
ขัดแย้งอย่างชัดเจน
ความขัดแย้งแม้จะไม่เป็นธรรมในอดีต มาก่อน แต่ความขัดแย้งถ้าไม่สามารถดารงอยู่ได้
ตลอดไป โดยความขัดแย้งนั้นไม่พัฒนา การครุ่นคิดซ้าๆ ซากๆ ขัดแย้งกันมานาน ความเปลี่ยนแปลง
จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ขึ้นกับจิตใจ
สันติภาพ และความขัดแย้ง เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกัน เช่นเดียวกับวงจรแห่งทุกข์ ก็อาจจะ
เป็นวงจรการสิ้นทุกข์ พระพุทธองค์สอนว่าการบวนการทางจิตที่เกิดทุกข์ สามารถเปลี่ยนแปลงให้
เป็นกระบวนการที่นาไปสู่ความผาสุกและรู้แจ้ง ดังนั้นการมองความขัดแย้งว่าเกิดทุกข์และให้เกิด
ความยุ่งเหยิงเจ็บปวดทั้งปวง ก็เป็นโอกาสดีสาหรับการสร้างสันติ ความขัดแย้งจะกระตุ้นให้เรา
พัฒนากระบวนการแห่งสันติเพิ่งจัดการกับรากเง้าของความขัดแย้งได้ เช่น ปลูกอริยทรัพย์ขึ้นภายใน
ใจขจัดความขัดแย้งภายในตน กล่าวคือ มนุษย์ต้องสร้างคุณสมบัติภายใน 7 ข้อนี้ให้มั่นคงไม่ว่าจะ
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เป็นศรัทธาความเชื่อที่มีเหตุผล มั่นใจในหลักที่ถือและในการดีที่ทาศีลประพฤติถูกต้องดีงาม หิ ริ
ความละอายใจต่อการทาชั่วโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อความชั่วพาหุสัจจะความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่า
เรียนมาก จาคะความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และปัญญาความรู้ความเข้าใจถ่องแท้ในเหตุผล ดีชั่ว
ถูกผิ ดคุณโทษ ประโยชน์ มิใช่ป ระโยชน์รู้คิดรู้พิจารณาและรู้ที่จะจัดทาอริยทรัพย์ เป็นทรัพย์อัน
ประเสริฐอยู่ภายในจิตใจ ดีกว่าทรัพย์ภายนอกเพราะไม่มีผู้ใดแย่งชิง ไม่สูญหายไปด้วยภัยอันตราย
ต่างๆทา ใจให้ไม่อ้างว้างยากจนและเป็นทุน สร้างทรัพย์ภายนอกได้ด้วย
มรรคสัจ : สันติสุขเป็นวิถีชีวิต
เราไม่จาเป็นต้องรอคอยให้ความทุกข์หายไป เรามีอิสระที่จะเริ่มต้นไม้ อิสระที่จะใช้ชีวิตที่
เอื้อต่อวางคลายและสิ้นไปแห่งความทุกข์ได้ ดังนี้
- สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นที่ถูกต้อง ได้แก่ การเข้าใจในอริยสัจ
- สัมมาสังกัปปะ คือ ความนึกคิดดีงาม ปราศจากความทะยานอยาก ในความคิดที่จะมุ่ง
ร้ายและทาลายกัน
- สัมมาวาจา คือการไม่พูดโกหก ไม่ใช้คาหยาบ หรือนินทาว่าร้าย
- สัมมากัมมันตะ คือ การไม่ฆ่า ไม่ขโมย ไม่มัวเมา หรือประพฤติผิดในทางเพศ
- สัมมาอาชีวะ คือการไม่ประกอบการงานหรือกิจกรรมที่เบียดเบียนเป็นภัยต่อผู้อื่น เช่น
การบิน เป็นการสนับสนุนของกองทัพอากาศ การค้าอาวุธ เป็นต้น
- สัมมาวายามะ คือความเพียรที่จะชนะอกุศลกรรมและเสริมสร้างกุศลกรรม
- สัมมาสติ คือการตระหนักรู้ทั้งด้าน กาย และจิต เมื่อเดินก็มีสติรู้ว่ากาลังเดิน หรือไม่
สบายใจขุ่นเคือง ก็มีสติรู้ถึงสิ่งนั้นๆ ตลอดจนความคิด ปรุงแต่งที่ตามมา
- สัมมาสมาธิ คือการตั้งมั่นแห่งจิตเป็นฐานให้การับการทาสมาธิ รวมถึงคุณภาพจิตที่เป็น
กุศล เช่น การมีเมตตาจิต สันโดษ และรู้ตัว
อริยสัจสี่ มีความหมายหลายๆ ประการ สามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
สันติสุข นั้นคือสิ่งที่เราจะปฏิบัติมากกว่าสิ่งที่เราพึงรอคอยให้เกิดขึ้นเอง เมื่อเราเริ่มลงมือ
กระทา กระบวนการแห่งสันติก็เป็นจริง เช่นเดียวกับความขัดแย้ง จาค๊อบ โบเม่ นักบาเพ็ญภาวนา
ชาวคริสต์ กล่าวว่า “ไม่มีหนทางสู่สันติสุข สันติสุขคือหนทาง” การสร้างสันติไม่ใช่เทคนิควิธี แต่เป็น
เรื่องของการมีสติตระหนักรู้ในชีวิตแต่ละวัน เช่น การปฏิบัติธรรม การสร้างสันตินั้นมีขั้นตอน ไม่ว่า
ปัญหาจะซับซ้อนเพียงใด ก็มักจะมีขั้นตอนที่เราทาได้ในปัจจุบัน หลังจากนั้นก็จะมีขั้นตอนอื่นๆ
ตามมา ดังนั้นเมื่อเราทาทีละขั้นตอน เราก็จะอาจสร้างสันติวิธีขึ้นมาได้ตามสถานการณ์นั้นๆ สิ่งที่เรา
คิดหรือกระทาในปัจจุบันย่ อมเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตโดยเป็นรากฐานของการกระทาในอนาคต
ด้วย
รากเง้ าของความขัด แย้ ง ที่ลึ ก ที่สุ ด และมี ผ ลกระทบต่ อกั น มาก คื อ ทั ศนคติ พื้ นฐาน
ตลอดจนความคิดต่อตัว เองและสิ่ งที่คู่ขัดแย้งยึดถือเป็นคุณค่า ดังนั้นการแสวงหาทางออกให้ คู่
ขัดแย้งนั้น อย่างเดียวไม่พอ ต้องสร้างความรู้สึกนึกคิดอันเป็นรากเง้าของความขุดแย้งด้วย
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คุณ ภาพทางจิ ตของผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย อาทิ ก ารไม่ ยึ ด มั่ น มี ปั ญญา กรุ ณ า และมี ส ติ ที่ ต้ อ ง
นามาใช้ให้เกิดการจัดการกับความขัดแย้ง ที่หยั่งรากลึกได้ ท่ามกลางความโกรธแค้น ความข่มขื่น ผู้
ไกล่เกลี่ยต้องก้าวเข้ามาอย่างเป็นมิ ตร ด้วยความมุ่งมั่น จะสร้างสันติให้เกิดขึ้น ๕ (ประเวศ วะสี.
๒๕๓๘ : ๘.)

๕. สรุป

๑. สร้างสภาวะที่จะเกื้อกูลให้สามารถนา “สันติวิธี” มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้โดย
๑.๑ สร้างความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาวะธรรมชาติ เช่น ประชากร
เพิ่มขึ้น ทรัพยากรก็ต้องถูกใช้มากขึ้น แต่จะใช้อย่างไรให้เกิดความสมดุล มีระเบียบในการจัดการ
หรือทานุบารุงรักษาไปพร้อมกับการใช้อย่างเหมาะสม เป็นต้น
๑.๒ ให้ความสาคัญกับการเติบโตของภาคประชาชน การเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่อง
ที่เป็นสาธารณะ ซึ่งเขามีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพื่อการตรวจสอบให้กลไกต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมทาหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดสาหรับสังคม
๒. ทาให้ทุกคนเห็นปัญหาชาติอ่างถ่องแท้ร่วมกัน โดยเห็นว่าเป็นปัญหาของทุกคน เป็น
ปัญหาของเรา เราแก้ปัญหาเพื่อตัวเรา ถ้าเห็นต่างกันก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา หรือลองคิดเอาตัว
เราเป็นเขาจะคิดอย่างไร เชื่ออะไร เมื่อเข้าใจถ่องแท้แล้ว สร้างกระบวนการมีส่วนร่ว มและการ
ทางานเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน นาไปสู่การสร้างกฎเกณฑ์ที่ทาให้คนอยู่ร่วมกันได้
๓. ความรู้ความเข้าใจเรื่องสันติวิธี จะต้องไม่จากัดอยู่แต่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้ องกับความ
ขัดแย้ ง แต่ ทุกฝ่ า ยและสั งคมโดยส่ ว นรวมจะต้องศึ กษาและเข้ าใจเพราะสั นติ วิธีเป็ นกลไกหรื อ
เครื่ อ งมือของสั งคม ในประเทศที่เจริ ญ แล้ ว มีการพัฒ นาเทคโนโลยี ทางด้านวัตถุที่จะน ามาช่ว ย
แก้ ปั ญ หาได้ ม ากมาย แต่ ก็ มี ส ถาบั น การศึ ก ษามากมายที่ ใ ห้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ สั น ติ วิ ธี (conflict
resolution institute)
ประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตสอนให้เรารู้ว่าเมื่อมีปัญหา ทางออกที่ดีที่สุด คือการช่วยกัน
คิดแก้ไข ดังนั้นแนวทางสั นติวิธีจึงน่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด สอดคล้ องกับสังคมประชาธิปไตย
สอดคล้องกับสังคมมนุษย์ที่ใช้ “ปัญญา” ในการแก้ไขปัญหาและมองปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวม
แล้ว ร่วมกันระดมสติ ปั ญญา ความรู้ความสามารถแม้กระทั่งความเห็นที่แตกต่างกันมาใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ หากเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะทาให้สังคมมีความเข้มแข็ง ก้าว
ไปสู่ประเทศที่พัฒนาอย่างมั่นคงด้วยการมีศักยภาพของพลังอานาจของชาติที่เข้มแข็ง
พระพุทธองค์ทรงสอนว่า จะดับทุกข์ได้โดยการถอนรากเง้าแห่งความทุกข์ออกไปเสีย ใน
การที่จะบรรลุถึงสันติภาพอย่างแท้จริง จาเป็นต้องมีการกาจัดรากเง้าแห่งความขัดแย้ง คือการตะ

๕

ประเวศ วะสี, น.พ., เอกสารคาบรรยายแนวทางแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี การสัมมนาหน่วยข่าว
และส่วนราชการฝ่ายต่างๆ, (กรุงเทพมหานคร : สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) หน้า ๘.
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หนักและจัดการกับโลภะ โทสะ และโมหะ ที่แสดงตัวออกมาเป็นความขัดแย้ง คุณภาพทางจิตของ
นักสร้างสันติจึงเป็นสมบัติอันสาคัญที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
พุทธธรรมช่วยให้เราเห็นแนวทางในทางการจัดการกับความขัดแย้ง เป็นแนวทางที่ปฏิบัติ
ได้ และลงลึกถึงจิตวิญญาณ เหตุผลนั้นง่ายมาก ความขัดแย้งมีรากเหง้า คือความหลง และโง่งม
ดังนั้นสันติจะเกิดขึ้นได้ด้วยการรู้เท่าทันตนเองอย่างลึกและนาความรู้ใหม่นี้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
พุทธธรรมนั้น อยู่ในทุกที่ที่มีความทุกข์ เพราะธรรมะนั้นเป็นไปเพื่อหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ พุทธธรรมอยู่ในหัวใจของผู้คน ทุกที่และทุกสิ่งที่เขาทา แล้วนาธรรมะมาประยุกต์ใช้ ธรรมะจะ
กลายเป็นพื้นฐานอันหนักแน่นสาหรับความเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับปัญหา
เห็นชัดได้ว่าจากบทความดังกล่าวสอดคล้องกับพุทธธรรม การสร้างสันติอาจไม่มีจุดจบ
แต่มันมีจุดเริ่มต้น จุดเริ่มต้นนั้นต้องเป็นตรงนี้ เดี๋ยวนี้ ในจิตรดวงนี้ และสถานการณ์นี้ ไม่มีที่ใดหรือ
เวลาใด ที่จะเริ่มนอกไปจากนี้
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โรงเรียนวิถีพุทธในประชาคมอาเซียน

Buddhist school on Asean Community
ภูเวียง วงศ์แสงเดื่อน
บทคัดย่อ
โรงเรี ยนวิถีพุทธเป็ น โรงเรียนที่ได้ น ำหลั กธรรมทำงพุทธศำสนำมำประยุ กต์ ใช้ในกำร
บริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดควำมควำมรู้ควบคู่กับมีควำมประพฤติที่ดี
งำมซึ่งเป็นวิถีของโรงเรียนวิถีพุทธ กำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนของประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้นั้นเป็นกำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และกำรศึกษำให้กับคนในประเทศสมำชิก โรงเรียนวิถี
พุทธจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในกำรพัฒนำตนเองเพื่อกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนที่สมบูรณ์
คาสาคัญ :โรงเรียนวิถีพุทธ, ประชำคมอำเซียน
ABSTRACT
Buddhist schools are schools that have adopted the principles of
Buddhism to the discrete functions in the administration and management course
aimed to provide students with the knowledge, coupled with a virtuous conduct,
which is a way of. Buddhist school Entering the ASEAN countries in Southeast Asia
such as social, economic and education to people in the Member States. Buddhist
schools is another option to develop their own to complete the ASEAN community.
Keywords : Buddhist school, Asean Community

๑. บทนา

กำรศึกษำของประเทศไทยแต่เดิมมำเริ่มขึ้นจำกครอบครัวโดยพ่อแม่ปู่ย่ำตำยำยทำหน้ำที่
เป็นครูซึ่งเป็นตัวอย่ำงที่ดีคือเด็กได้รับกำรฝึกหัดอบรมตำมวิถีชีวิตที่ครอบครัวดำเนินอยู่ครั้นเติบโต
ขึ้นประสบกำรณ์ชีวิตก็ขยำยวงกว้ำงออกสู่ชุมชนท้องถิ่นและบ้ำนเมืองวิธีกำรศึกษำกับวิ ถีชีวิตจึง
ผสมผสำนกันกำรศึกษำใช้ชีวิตและควำมเจริญของชีวิตเป็นตัวตั้งมีบริบทคือสิ่งแวดล้อมถิ่นที่อยู่
อำชีพกำรทำมำหำกินประเพณีคุณค่ำทำงศำสนำและควำมคำดหวังที่จะให้ผู้เรียนเจริญขึ้นอย่ำงไร
ขวัญฟ้ำ รังสิยำนนท์ เสฐียรโกเศศได้กล่ำวถึงกำรศึกษำไว้ว่ำ “เป็นกำรปลูกฝังบ่มเพำะให้เรียนรู้วิถี


พระสอนศีลธรรมโรงเรียนมักกะสันพิทยำ เขตรำชเทวีกรุงเทพมหำนครและ โรงเรียนวัดดิสหงษำรำม
เขตรำชเทวีกรุงเทพมหำนคร
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ชีวิตให้กุลบุตรกุลธิดำมีควำมเจริญงอกงำมทั้งในด้ำนกำรดำรงชีวิตและกำรมีส่วนร่วมซึมซับควำมดี
งำมตั้งแต่เล็กจนโต” กำรศึกษำจึงเป็นกระบวนกำรขัดเกลำทำงสังคม(socialization) ที่สำคัญ
นับตั้งแต่เกิดจนตำยคนไทยได้รับกำรอบรมสั่งสอนทั้งจำกจำรีตประเพณีค รอบครัวและชุมชนมี
สถำบั น หลั ก คื อ ศำสนำที่ ว ำงเกณฑ์ ข องควำมดี ค วำมเก่ ง และควำมสุ ข ในลั ก ษณะที่ ใ ช้ ชี วิ ต เป็ น
ศูนย์กลำงมีศีลธรรมเป็นเกณฑ์กำหนดควำมเป็นคนดีคนชั่วหลักศีลธรรมบุญ -บำปเวร-กรรมกุศลอกุศลได้ถูกปลูกฝังอยู่ในจิตสำนึกชีวิตของคนไทยจึงได้เจริญเติบโตไปอย่ำงสอดคล้องกลมกลืนกับ
ธรรมชำติ๑
โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโรงเรียนหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและ
เยำวชนไทยสำมำรถดำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข ควำมสำคัญ รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโรงเรียน
ระบบปกติทั่วไปที่นำหลักธรรมพระพุทธศำสนำมำใช้ หรือประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรและกำรเรียน
ของสถำนศึกษำ โดยเน้นกรอบกำรเรียนรู้ตำมหลักไตรสิกขำ อย่ำงบูรณำกำร โดยรูปแบบโรงเรียน
วิถีพุทธจะเน้นดำเนินกำรให้ผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขำ คือ ศีล สมำธิ ปัญญำ ลักษณะกำรเกื้อกูล
สัมพันธ์โ รงเรี ยนวิถีพุทธและชุมชน จะมีลั กษณะของกำรร่ว มมือ ทั้งสถำนศึกษำ บ้ำน วัด และ
สถำบันต่ำงๆในชุมชน ด้วยศรัทธำและฉันทะที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสังคมตำมวิถีแห่งพุทธ
ธรรม เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน และเรียนรู้รำกเหง้ำวัฒนธรรมอันดีงำมของไทยอีกด้ วยกำรพัฒนำ
บุคลำกรและคุณลักษณะบุคลำกรแม้จะยึดเด็กเป็นสำคัญ แต่บุคลำกรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้บริหำร
และครู มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งที่จะเป็นปัจจัย ให้ผู้เรียนรู้ได้เป็นอย่ำงดี ทั้งกำรเป็นผู้จัดกำรเรียนรู้
และกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีในวิถีชีวิตจริง๒
โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นำหลักธรรมพระพุทธศำสนำมำใช้หรือ
ประยุกต์ใช้ในกำรบริหำร และกำรพัฒนำผู้เรียนโดยรวมของสถำนศึกษำ เน้นกรอบกำรพัฒนำตำม
หลั ก ไตรสิ ก ขำ อย่ ำ งบู ร ณำกำร ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ได้ พั ฒ นำกำรกิ น อยู่ ดู ฟั ง เป็ น โดยผ่ ำ น
กระบวนกำรทำงวัฒนธรรมแสวงปัญญำ และมีวัฒนธรรมเมตตำ เป็นรำกฐำนกำรดำเนินชีวิต๓
สืบเนื่องจำกมหำเถรสมำคมได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๔๔ มอบหมำยให้พระ
ธรรมวรเมธี เลขำนุกำรแม่กองธรรมสนำมหลวงและพระเทพโสภณ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำจุฬำ
ลงกรณรำชวิทยำลัย เป็นผู้แทนไปพิจำรณำสำระกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำในหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งกำลังจะประกำศใช้ในขณะนั้น ผลกำรเจรจำกับกรมวิชำกำร
ในสมัยนั้น ปรำกฏว่ำกระทรวงศึกษำธิกำรพร้อมที่จะประกำศใช้หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเมื่อ
๑

ขวัญฟ้ำ รังสิยำนนท์, เสฐียรโกเศศ, อ้ำงในสุมนอมรวิวัฒน์, หลักการบูรณาการทางการศึกษาตาม
นัยแห่งพุทธธรรม. (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช),หน้ำ ๓๗.
๒
ไพรัช สู่แสนสุข และบรรเจอดพร สู่ แสนสุ ข, การดาเนิน งานโรงเรียนวิถีพุท ธ,[ออนไลน์ ] :
แหล่งที่มำ ;http://www.my.opera.com[๒๑ ม.ค. ๕๘].
๓
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำจุฬำ
ลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๔๗, หน้ำ ๓๑-๓๓.
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วันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๔๔ ในหลักสูตรนี้มีเรื่องเกี่ยวกับมำตรฐำนวิชำพระพุทธศำสนำเพียงไม่กี่
บรรทัดดังต่อไปนี้
มำตรฐำน ส.๑.๑ เข้ำใจในประวัติ ควำมส ำคัญ หลั กธรรมของพระพุทธศำสนำหรื อ
ศำสนำที่ตนนับถือ และสำมำรถนำหลักธรรมของศำสนำมำเป็นหลักในกำรอยู่ร่วมกัน
มำตรฐำน ส.๑.๒ ยึดมั่นในศีลธรรม กำรกระทำควำมดี มีค่ำนิยมที่ดีงำมและศรัทธำใน
พระพุทธศำสนำหรือศำสนำที่ตนนับถือ
มำตรฐำน ส.๑.๓ ประพฤติปฏิบัติตำมหลักธรรมและศำสนพิธีของพระพุทธศำสนำหรือ
ศำสนำที่ตนนับถือ ค่ำนิยมที่ดีงำมและสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตน บำเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีสันติสุข
เพื่อช่วยให้โรงเรียนทั่วประเทศมีรำยละเอียดสำระกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำเป็นแบบ
เดี ย วกั น โดยไม่ มี ก ำรบิ ด เบื อ นหลั ก ค ำสอนทำงพระพุ ท ธศำสนำ พระเทพโสภณ อธิ ก ำรบดี
มหำวิทยำลั ย มหำจุ ฬ ำลงกรณรำชวิทยำลั ยในสมัย นั้น จึง เสนอให้ กระทรวงศึ กษำธิกำรแต่ งตั้ ง
คณะกรรมกำรจัดทำรำยละเอียดสำระกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำในหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่ อจั ดท ำรำยละเอีย ดสำระกำรเรี ย นรู้ แ กนกลำงพระพุท ธศำสนำส ำหรับ โรงเรี ยนทั่ว ประเทศ
กระทรวงศึ กษำธิ กำรจึ ง มีค ำสั่ งแต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรดั งกล่ ำ วมี พระเทพโสภณเป็น ประธำน มี
กรรมกำร ๖๓ รูป/คน เมื่อวันที่ ๒๓ มกรำคม ๒๕๔๕ เหตุที่ทำให้มีกำรพูดถึงโรงเรียนวิถีพุทธคือ
กำรสอนวิชำพระพุทธศำสนำให้ได้ผลนั้นจะต้องนำไปบูรณำกำรเข้ำกับชีวิตจริงเพื่ออบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็ก ที่สำคัญคือ ต้องนิมนต์พระมำช่วยสอนในโรงเรียนเพื่อให้เป็นแบบอย่ำงทำง
ศีลธรรมแก่เด็กและเยำวชน ด้วยกำรสอนให้รู้ทำให้ดู อยู่ให้เห็น
คณะกรรมกำรชุดนี้ได้จัดทำรำยละเอียดสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงพระพุทธศำสนำและ
จัดพิมพ์เป็นหนังสือเรื่อง “กำรจัดสำระกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรม ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๔๔” สำเร็จเรียบร้อยทัน
เสนอในที่ประชุมเรื่อง “หลักสูตรใหม่เด็กไทยพัฒนำ: หัวใจของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ” ซึ่งมี พ.ต.ท.
ดร. ทักษิณ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน จัดที่สถำบันรำชภัฎสวนดุสิต เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวำคม
๒๕๔๕ พระเทพโสภณ ในฐำนะประธำนกรรมกำรจั ด ท ำรำยละเอี ย ดสำระกำรเรี ย นรู้
พระพุทธศำสนำเป็นผู้รำยงำนรำยละเอียดสำระกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำต่อนำยกรัฐมนตรีซึ่งได้
เปิดโอกำสให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องนี้นำนพอสมควร ผลจำกกำรประชุมชี้แจงครั้งนี้ พอสรุปได้เป็น
๓ ประกำร๔ดังนี้ ๑. นำยกรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบต่อรำยละเอียดสำระกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำ
และชื่นชมผังมโนทัศน์ของสำระกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำพร้อมกับเสนอแนะให้สำระกำรเรียนรู้อื่น
ทำผังมโนทัศน์เช่นเดียวกับสำระกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำ ๒. นำยกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำระกำร

๔

กระทรวงศึกษำธิกำร,แนวทางการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ,(กรุงเทพมหำนคร: อุษำกำรพิมพ์,
๒๕๔๗), หน้ำ ปฐมบท.
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เรียนรู้พระพุทธศำสนำมี ๑ หน่วยกิต ในระดับมัธยมศึกษำ คำว่ำ ๑ หน่วยกิตมีค่ำเท่ำกับ ๒ ชั่วโมง
ต่อสัปดำห์ ๓. ให้มีโรงเรียนวิถีพุทธนำร่องจังหวัดละ ๒ โรงเรียน ในปี ๒๕๔๖
เหตุ ที่ทำให้ มี โ รงเรี ย นวิ ถีพุท ธก็เ พรำะว่ ำ นำยกรัฐ มนตรีได้ ถำมควำมเห็ นชอบของที่
ประชุ มว่ ำ รำยละเอี ย ดสำระกำรเรี ย นรู้พ ระพุ ทธศำสนำเป็น อย่ำ งไร ผู้ เ ข้ำ ประชุม ได้ อภิ ปรำย
สนับสนุนรำยละเอียดสำระกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำตำมที่นำเสนอนั้น ชัยนันต์ สมุทรวณิช ผู้
บังคับกำรวชิรำวุธวิทยำลัยเสนอแนะว่ำ กำรสอนวิชำพระพุทธศำสนำให้ได้ผลจะต้องนำไปบูรณำ
กำรเข้ำกับชีวิตจริงเพื่ออบรมคุณธรรมจริย ธรรมให้กับเด็ก ที่สำคัญ คือต้องนิมนต์พระสงฆ์มำช่วย
สอนในโรงเรียน เหมือนกับโรงเรียนที่จัดโดยบำงศำสนำก็ไม่สอนเฉพำะเรื่องวิชำกำร แต่เน้นเรื่อง
กิริยำมำรยำทและอบรมคุณธรรมจริยธรรมด้วย โรงเรียนเหล่ำนั้นประสบควำมสำเร็จในกำรอบรม
คุณธรรมจริยธรรม เพรำะมีบำทหลวงและแม่ชีทั้งหลำยมำเป็นแบบอย่ำงอบรมดูแลเด็กอย่ำงใกล้ชิด
ดังนั้ นจึ งควรมีโรงเรี ยนที่ส อนเน้ นเรื่ องคุณธรรมจริยธรรมตำมหลั กพระพุทธศำสนำ โดยนิมนต์
พระสงฆ์มำสอนในโรงเรียนเพื่อให้เป็นแบบอย่ำงทำงศีลธรรมแก่เด็กและเยำวชนด้วยกำร สอนให้รู้
ทำให้ดู อยู่ให้เห็น

๒. ความสาคัญของโรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนวิถีพุทธเป็นหนึ่งในโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและเยำวชน
ไทยสำมำรถพัฒนำตำมศักยภำพเป็นคนดี คนเก่งของสังคม สำมำรถดำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข
โรงเรียนวิถีพุทธจะนำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำใช้หรือประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรและพัฒนำ
ผู้เรียนโดยรวมของสถำนศึกษำ เน้นกรอบกำรพัฒนำตำมหลักไตรสิกขำอย่ำงบูรณำกำรมีนักวิชำกำร
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ควำมสำคัญของโรงเรียนวิถีพุทธ ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ กล่ำวถึงโรงเรียนวิถีพุทธว่ำ เป็นกำรจัดโรงเรียนในระบบปกติที่ทำ
กำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แต่ได้นำเอำหลักสูตรพุทธธรรมมำบูรณำกำร
กับหลักสูตรสถำนศึกษำ เพื่อดำเนินชีวิตของผู้เรียนและคณะครูตำมหลักพุทธธรรมจนหลักพุทธ
ธรรมเป็นวิถีชีวิตของผู้เรียนและคณะครู ทั้งยังมีกำรจัดสภำพแวดล้อมในกำรเรียนกำรสอนโดยยึด
มั่นในศีล สมำธิและปัญญำ อันเป็นระบบไตรสิกขำ ผู้เรียนจะมีศีลหรือวินัยในกำรดำเนินชีวิตที่ดีงำม
มีกำรพัฒนำจิตใจให้มีคุณภำพและมีสมรรถภำพ มีจิตที่มั่นคงและมีควำมสงบจำกิเลสและตัณหำ มี
กำรใช้ปัญญำที่เป็นควำมรู้ถูกต้องในกำรคิดแก้ปัญหำที่แผนงำน มีครูและผู้บริหำรเป็นกัลยำณมิตร
ปรำรถนำดีต่อผู้เรียน๕
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้แสดงปำฐกถำพิเศษถึงควำมสำคัญของโรงเรียน
วิถีพุทธที่สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕

กระทรวงศึกษำธิกำร,แนวทางการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหำนคร: อุษำกำรพิมพ์,
๒๕๔๗), หน้ำ ๘-๙.
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(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๘ ซึ่งกล่ำวว่ำ หลักในกำรจัดกำรศึกษำ ๑. เป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต
สำหรับประชำชน และ ๒. ให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ๖
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่ำวถึงกำรสนับสนุนให้เห็นควำมสำคัญ
ของกำรดำเนินงำนของโรงเรียนวิถีพุทธว่ำกำรปฏิรูปกำรศึกษำเริ่มต้นมำไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี โดยเฉพำะ
กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ ซึ่งเป็นกำรปรับวิธีคิด ปรับวิธีกำรสอน เป็นกำรจัดกำรเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญกำรเรียนรู้อย่ำงรอบด้ำน สมดุลบูรณำกำรที่กลมกลืนกับวิถีชีวิต เมื่อพิจำรณำดูหลักกำรของ
โรงเรียนวิถีพุทธที่ว่ำกำรพัฒนำกำรกิน อยู่ ดู ฟังตำมหลักไตรสิกขำ อันประกอบด้วย ศีล สมำธิและ
ปัญญำ จึ งสร้ ำงควำมมั่น ใจได้ว่ำโรงเรียนวิถีพุทธเป็นกำรเริ่มต้นกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่แท้ ดังที่
สมเด็จพุฒำจำรย์ได้กล่ำวไว้ว่ำ กำรปฏิรูปกำรศึกษำสอดคล้องกับรำกฐำนของสังคมไทยอย่ำงไม่มี
ครั้งใดที่จะตรงเหมือนครั้งนี้ โดยยึดหลักไตรสิกขำเป็นหลักของโรงเรียนวิถีพุทธ๗

๓. ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนวิถีพุทธเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและเยำวชนไทย
สำมำรถพัฒนำตำมศักยภำพเป็นคนดี คนเก่งของสังคม สำมำรถดำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุขโรงเรียน
วิถีพุทธจะนำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำใช้หรือประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรและพัฒนำผู้เรียน
โดยรวมของสถำนศึกษำ เน้นกรอบกำรพัฒนำตำมหลักไตรสิกขำอย่ำงบูรณำกำรมีนักวิชำกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ควำมหมำยของโรงเรียนวิถีพุทธไว้ต่ำงๆ กัน ดังนี้
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ควำมหมำยโรงเรียนวิถีพุทธ ว่ำ คือโรงเรียนที่
จัดกำรศึกษำตำมหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ำโดยดำเนินตำมมรรค ซึ่งเป็นวิถีแห่งกำรดำเนินชีวิตใน
พระพุทธศำสนำ ที่แปลว่ำทำงอันประเสริฐมีองค์ ๘ ประกำร พัฒนำตำมหลักไตรสิก ขำ สรุปว่ำ
โรงเรี ย นวิถี พุทธคือ โรงเรี ย นที่ฝึ กอบรมผู้ เรี ยนให้ มีวิ ถีชี วิตแบบชำวพุ ทธทั้ งในและนอกสถำนที่
ฝึกอบรมผู้เรี ย นให้ กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น คำว่ำ เป็น ในกรณีนี้ห มำยถึงกิน อยู่ ดู และฟังตำมหลั ก
ไตรสิกขำคือให้เกิดควำมประพฤติที่ดีงำม (ศีล) เกิดควำมมั่นคงในอำรมณ์ (สมำธิ) เกิดควำมรอบ
รู้ เ ท่ ำ ทั น (ปั ญ ญำ) ประยุ ก ต์ ห ลั ก พุ ท ธธรรมให้ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ ำวั น ได้ และสำมำรถบู ร ณำกำร
หลักธรรมให้เข้ำกับรำยวิชำอื่นๆ คือสอดแทรกวิถีแห่งควำมเป็นพุทธลงในทุกรำยวิชำ ที่ทำกำรเรียน
กำรสอน เป็นโรงเรียนที่เน้นหลักในกำรดำเนินชีวิตให้มีควำมสุข มีวิถีแห่งกำรดำเนินชีวิตที่ชัดเจนนั่น
คือหลักของมรรคมีองค์ ๘ ประกำร๘
๖

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ทิศทางการศึกษาไทย. (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำจุฬำ
ลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๔๖)หน้ำ ๒๑.
๗
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย,โรงเรียนวิถีพุทธ,(กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำจุฬำ
ลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๔๗), หน้ำ ๔-๕.
๘
พระพรหมคุณำภรณ์. (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น . (กรุงเทมหำนคร:อุษำ
กำรพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้ำ ๑๔.
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มติมหาเถรสมาคม ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ โรงเรียนวิถีพุทธว่ำ คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไป
ที่นำหลักธรรมพระพุทธศำสนำมำใช้ หรือประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรและกำรพัฒนำผู้เรียนโดยรวม
ของสถำนศึกษำ ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนำชีวิตโดยผ่ำนกระบวนกำรทำงวัฒนธรรมแสวงหำปัญญำ
และมีเมตตำเป็นฐำนกำรดำเนินชีวิต มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษำเข้ำใจชีวิตแท้จริงสำมำรถดำเนินชีวิตได้อย่ำง
ถูกต้องเหมำะสม โดยอำศัยระบบกำรศึกษำตำมหลักพุทธธรรม ๓ ประกำร คือไตรสิกขำ ได้แก่ ศีล
สมำธิ ปัญญำ มำใช้ในกำรฝึกอบรมให้ครอบคลุมกำรดำเนินชีวิตทุกด้ำน สู่กำรพัฒนำที่สมบูรณ์ได้
โรงเรียนที่จัดกำรศึกษำตำมหลักไตรสิกขำนี้เพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ด้วยภำวนำ ๔ คือ
พัฒนำกำรทำงกำย สังคม จิตใจ และปัญญำ กระบวนกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนวิถีพุทธต้องบูรณำ
กำรไตรสิ กขำเข้ำกับกลุ่ มสำระและกิจ กรรมต่ำง ๆ ในหลั กสูตรนั้นคือ มีศีล สมำธิ ปัญญำ เป็น
เหมือนเส้นด้ำยที่ร้อยเรียงทุกกลุ่มสำระและกิจกรรมเข้ำด้วยกัน กล่ำวอีกนัยคือ โรงเรียนฝึกอบรม
ผู้ เรี ย นให้ มี วิถีชี วิตแบบชำวพุท ธทั้ง ในและนอกสถำนศึ กษำ ดั งนั้น ผู้ เ รีย นต้อ งปฏิ บัติ ตำมหลั ก
ไตรสิกขำตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้องมีไตรสิกขำในขณะที่กิน อยู่ ดูและฟัง ซึ่งเป็นกิจกรรม
ประจำวันของนักเรียน เมื่อมีไตรสิกขำเป็นเครื่องมือพัฒนำแล้ว ผลที่ตำมมำ คือผู้เรียนจะได้รับกำร
พัฒนำทั้ง ๔ ด้ำนไปพร้อมกัน๙ ได้แก่
๑. พั ฒ นำกำรทำงกำย (กำยภำวนำ) หมำยถึ ง กำรเจริ ญ กำย พั ฒ นำกำย คื อ กำร
ฝึกอบรมกำยให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลำยด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่ำนั้นในทำงที่
เป็นคุณมิให้เกิดโทษให้เป็นกุศลธรรมงอกงำม ให้กุศลธรรมเสื่อมสูญในเบื้องต้น คือ ให้กินเป็น อยู่
เป็ น ดู เ ป็ น และฟั ง เป็ น กำยภำวนำจึ ง เป็ น เรื่ องของกำรพั ฒ นำตนเองเพื่ อ ควำมสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ
สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ
๒. พัฒนำกำรทำงด้ำนสั งคม (ศีล ภำวนำ) หมำยถึง กำรเจริญศีล คือกำรพัฒ นำควำม
ประพฤติฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย กฎเกณฑ์และกติกำของสังคม ไม่เบียดเบียน หรือก่อ
ควำมเดือดร้อนเสียหำยให้แก่สังคม สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี
๓. พัฒนำกำรทำงจิต (จิตภำวนำ) หมำยถึงกำรเจริญจิต คือพัฒนำ ฝึกอบรมจิตใจให้
เข้มแข็งมั่นคง เจริญงอกงำมด้วยคุณธรรมทั้งหลำย เช่น มีเมตตำกรุณำ ขยันหมั่นเพียร อดทนมี
สมำธิ สดชื่น เบิกบำน ผ่องใส เป็นต้น
๔. พั ฒ นำกำรทำงปั ญญำ (ปั ญญำภำวนำ) หมำยถึ งกำรเจริ ญปั ญญำ คือ กำรพัฒ นำ
ปั ญ ญำ กำรฝึ ก อบรมทำงปั ญ ญำ ให้ รู้ แ ละเข้ ำ ใจสิ่ ง ทั้ ง หลำยตำมควำมเป็ น จริ ง รู้ เ ท่ ำ ทั น กำร
เปลี่ยนแปลง ของโลกและชีวิตตำมสภำวะที่เป็นจริง สำมำรถทำจิตใจให้เป็นอิสระ ไม่ลุ่มหลงไปตำม
กระแสนิยม สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญำ ผู้เรียนที่มีกำรพั ฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำนนี้จะ
เป็น คนเก่ง ดี และมีควำมสุขด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

๙

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย,โรงเรียนวิถีพุทธ,(กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำจุฬำ
ลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๔๗), หน้ำ ๓๑-๓๓.
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๔.๑) พัฒนำกำรร่ำงกำย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรศึกษำวิชำชีพและพัฒนำกำร
ทำงด้ำนปัญญำซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรศึกษำวิชำกำรที่จะทำให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง
๔.๒) พัฒนำกำรทำงสังคม ซึ่งเป็นผลจำกกำรยึดมั่นในศีลธรรม รักษำระเบียบวินัย
และจรรยำบรรณ จะทำให้ผู้เรียนเป็นคนดี
๔.๓) พัฒนำกำรทำงจิต ซึ่งเกิดจำกกำรบริหำรทำงจิตให้มีสติ สมำธิ และคุณธรรม
อื่น ๆ จะทำให้ผู้เรียนมีสุขภำพจิตที่ดี เป็นคนมีควำมสุข
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ให้ควำมหมำยว่ำ โรงเรียนวิถีพุทธไว้ว่ำ วิถีพุทธคือ
โรงเรียนที่จัดกำรศึกษำตำมหลักไตรสิกขำ เพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยภำวนำ ๔คือ
พัฒนำกำรทำงกำย สังคม จิต และปัญญำ๑๐
บรรเจอดพร รั ต นพัน ธ์ ได้ให้ ควำมหมำยโรงเรี ยนวิถีพุทธไว้ว่ำ โรงเรี ยนวิถีพุทธเป็ น
นวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำอีกนวัตกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังพัฒนำคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยกำรให้
หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ เน้นกำรพัฒนำอย่ำงเป็นองค์รวมตำมหลักศีล สมำธิ ปัญญำซึ่งมี
จุดเริ่มต้นที่ กำรกิน อยู่ ดู ฟังเป็นต่อเนื่องอย่ำงบูรณำกำรไปถึงกำรพัฒนำตนเองกับสิ่งแวดล้อมทำง
กำยภำพ วัตถุ เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ กำรพัฒนำจิตใจ ให้มีสมำธิ สงบ สบำย สดชื่น เบิกบำน
มุ่งมั่น เข้มแข็ง เพียรพยำยำม รวมทั้งมีปัญญำ รู้เข้ำใจเหตุผลตำมควำมเป็นจริง๑๑

๔. ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน

ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มในกำรจัดตั้ง"อำเซียน" หรือสมำคมประชำชำติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Association of Southeast AsianNations; ASEAN) ตำมกรอบ "ปฏิญญำกรุงเทพ" เมื่อ
วัน ที่ ๘ ส.ค.๒๕๑๐ โดยประเทศผู้ ร่ ว มก่อตั้งอำเซียนประกอบด้ว ย ไทย อินโดนีเซี ย มำเลเซี ย
ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ รวมทั้งเป็นประเทศหลักประเทศหนึ่งที่ร่วมจัดทำแผนงำนกำรเพื่อจัดตั้ง
ประชำคมอำเซียนให้สำเร็จภำยในปี พ.ศ.๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) พร้อมสมำชิกที่เพิ่มเข้ำมำใหม่ใน
ภำยหลัง ได้แก่ บรูไนดำรุสลำม เวียดนำม พม่ำ ลำว และกัมพูชำ รวมเป็น ๑๐ ประเทศ โดยกำรลง
นำมรั บรอง "ปฏิญญำชะอำ-หัว หิน" ในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๕๒ ทั้งนี้ ประชำคมที่
"อำเซียน" มุ่งเน้น มี ๓ ประกำรคือ ประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน (ASEAN Political
Security Community; APSC) ประชำคมเศรษฐกิ จ อำเซี ย น (ASEAN Economic
Community; AEC) และประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community; ASCC)

๑๐

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ทิศทางการศึกษาไทย. (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำจุฬำ
ลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๔๖), หน้ำ ๓๕-๓๖.
๑๑
บรรเจอดพร รัตนพันธ์,ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ,(กรุงเทพมหำนคร: อุษำกำรพิมพ์
, ๒๕๔๗), หน้ำ ๑.
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จำกกำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนจะขยำยครอบคลุมในทุกด้ำนไม่ว่ำจะเป็น สังคม
เศรษฐกิจกำรเมือง แรงงำน กำรศึกษำ อุตสำหกรรมภำคธุรกิจและศำสนำ วัฒนธรรม ประเทศไทย
จ ำต้ อ งสร้ ำ งองค์ ค วำมรู้ แ ละวำงยุ ท ธศำสตร์ เ พื่ อ ปรั บ ตั ว ในทุ ก ภำคส่ ว น ในกำรรั บ มื อ ต่ อ กำร
เปลี่ ย นแปลงที่จ ะเกิ ดขึ้ น ในอนำคตเนื่ อ งจำกกำรเข้ำ สู่ ประชำคมอำเซี ยนโดยเฉพำะอย่ ำงยิ่ ง
ทรั พยำกรบุ คคล อย่ ำงไรก็ตำม จำกกำรประเมิน ผลเรื่องกำรรับรู้กำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียนกลับพบว่ำ คนไทยมีควำมรู้เรื่องอำเซียนอยู่อันดับที่ ๘ จำกทั้งหมด ๑๐ ประเทศต่ำงจำก
ประเทศลำวที่ประชำชนตื่นตัวเรื่องประชำคมอำเซียนอยู่ในอันดับ ๑ ทั้งนี้เนื่องจำกปัจจุบันนี้ ลำวใช้
ควำมตื่นตัวเรื่องกำรเข้ำสู่ ประชำคมอำเซียนเป็นแรงผลักดันไปสู่กำรปรับยุทธศำสตร์ประเทศให้เป็น
แลนด์ลิงค์ (Land Link) เพื่อเป็นศูนย์กลำงด้ำนโลจิสติกส์ของอำเซียนสำหรับประเด็นด้ำนกำรศึกษำ
ได้มีหลักฐำนปรำกฏชัดว่ำ ผลกำรประเมินกำรศึกษำของประเทศกลุ่มอำเซียน พบว่ำกำรศึกษำของ
ประเทศไทย อยู่ในเกณฑ์ ๓.๖ คะแนนจำก ๑๐ คะแนนในขณะที่ สิงคโปร์ มำเลเซีย อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ ลำว กัมพูชำ และเวียดนำมมีคะแนนในกำรประเมินกำรศึกษำสูงกว่ำประเทศไทย ๑๒จำก
แนวคิดดังกล่ำว ผลกระทบที่ตำมมำคือ ครูต้องปรับตัวให้ทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม

๕. ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศำสตร์กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในปี ๒๕๕๘ ของประเทศไทยรัฐบำลได้มอบหมำย
ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.)บูรณำกำรแนวทำงกำร
ดำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมควำมพร้อมของประเทศในกำรร่วมผลักดันให้
เกิดกำรสร้ำงประชำคมอำเซียนภำยในปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อให้เกิดควำมชัดเจน ในกำรเตรียมกำร
รองรับผลกระทบและแผนกำรดำเนินงำนที่เป็นรูปธรรมของหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องและใช้
โอกำสจำกควำมร่วมมือในอำเซียนเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศและส่ งเสริมกำร
พั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต และควำมเป็ น อยู่ ข องประชำชนประกอบกั บ ควำมตื่ น ตั ว ในกำรรั บ รู้ เ รื่ อ ง
ประชำคมอำเซียนที่มำกขึ้นในทุกภำคส่วน
กำรเตรียมควำมพร้อมและใช้โอกำสจำกกำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
กำรเมืองและควำมมั่นคงของอำเซียนและกำรเชื่อมโยงภำยในภูมิภ ำคทั้งด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
กฎระเบียบและประชำชนจะเป็นกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศยกระดับ
คุณภำพชีวิตและสวัสดิกำรของประชำชนที่ดีขึ้นรวมทั้งสร้ำงควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำม
ขัดแย้งและควำมมั่นคงในรูปแบบต่ำงๆเป็นหลักกำรสำคัญที่นำมำซึ่งกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรเข้ำ
สู่ประชำคมอำเซียน ปี๒๕๕๘ ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ ๘ ยุทธศำสตร์
วิสัยทัศน์“ประเทศไทยเป็นสมำชิกที่เข้มแข็งและสนับสนุนคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
อำเซียนร่วมกัน”
๑๒

http://www.enn.co.th/๒๕๕๘ [สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภำ ๒๕๕๙]
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า
และการลงทุนมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำศักยภำพภำคกำรผลิต บริกำร กำรค้ำและกำรลงทุน เพื่อ
รองรับกำรเปิดเสรีและใช้โอกำสจำกกำรเป็นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียว
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณ ภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคมมีเป้ำหมำยให้
ประชำชนได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมและประกันควำมเสี่ยง มีสภำพแวดล้อมควำมเป็นอยู่ที่มั่นคง
และปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนให้มีควำมเชื่อมโยงและมีขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ พร้อมทั้งมีกฎ ระเบียบที่
อำนวยควำมสะดวกทั้งกำรค้ำและกำรลงทุน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี เ ป้ ำ หมำยในกำรพั ฒ นำมำตรฐำน
กำรศึกษำอำเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือและภำษำกลุ่มเป้ำหมำยที่สำคัญ ได้แก่ กำรศึกษำแรงงำน/
ผู้ประกอบกำรและเจ้ำหน้ำที่รัฐ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพั ฒนากฎหมาย กฎ และระเบี ยบมีเป้ ำหมำยในกำรปรับ ปรุ ง
กฎหมำยกฎ ระเบียบที่อำนวยควำมสะดวกกำรค้ำ กำรลงทุน และสอดรับกับพันธกรณีและข้อตกลง
ต่ำงๆ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสาคัญของ
อาเซียนมีเป้ำหมำยให้ประชำชนทุกกลุ่มเข้ำใจและตระหนักรู้ถึงควำมสำคัญของกำรเป็นประชำคม
อำเซียนโดยมีกลุ่มเป้ำหมำยที่สำคัญ ได้แก่ ภำคประชำชนภำคแรงงำน/ผู้ประกอบกำร และภำครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างความมั่นคงมีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำน
กำรเมืองและควำมมั่นคงเพื่อนำไปสู่ภูมิภำคที่มีบรรทัดฐำน เอกภำพ และสันติภำพร่วมกัน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๘ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพของเมื อ งเพื่ อ เชื่ อ มโยงโอกาสจากอาเซี ย นมี
เป้ ำหมำยในกำรพั ฒ นำเมื องให้ มี ศัก ยภำพที่ จะเชื่อ มโยงกั บประเทศสมำชิ ก อำเซี ยนทั้ งในด้ ำ น
อุตสำหกรรม กำรท่องเที่ยวบริกำร กำรลงทุน และกำรค้ำชำยแดน
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แหล่งที่มา : เรียบเรียงจำกเอกสำรประกอบกำรประชุมประจำปี ๒๕๕๖ สศช.

เอกสารประกอบ : เอกสำรกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ปี
๒๕๕๘ ยุทธศำสตร์กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนประเทศ.
จำกกำรเข้ ำ สู่ ป ระชำคมอำเซี ย นของประเทศไทยประกอบกั บ กำรก้ ำ วเข้ ำ สู่ ยุ ค
โลกำภิวัฒน์และกำรทะลักเข้ำมำของวัฒนธรรมตะวันตก มีผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อ
สถำบันทำงศำสนำ เช่น ปัญหำกำรใช้จ่ำยอย่ำงฟุ่มเฟือยของประชำชน ปัญหำกำรแพร่ระบำดของ
ยำเสพติดของประเทศกลุ่มอำเซียน เนื่องจำกเยำวชนเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดจำกสำเหตุ ปัญหำ
สั ง คม ครอบครั ว กำรเงิ น กำรขำดควำมเอำใจใส่ และอิ ท ธิ พ ลจำกคนรอบข้ ำ ง รวมถึ ง ควำม
รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ ในขณะเดียวกัน องค์กรทำงพระพุทธศำสนำ ก็มีปัญหำทำงด้ำนกำรปกครองคณะ
สงฆ์ กล่ำวคือ กำรบิณฑบำตของพระสงฆ์ขำดควำมสำรวมมีกำร เรี่ยไรโดยไม่ได้รับอนุญำตกำรเที่ยว
เร่ร่อนเพื่อหำลำภสักกำระ กำรพักค้ำงแรมตำมบ้ำนเรือน กำรปักกลดในย่ำนชุมชนกำรนุ่งห่มไม่
เรียบร้อย กำรเข้ำร่วมพิธีสงฆ์โดยไม่ได้รับฎีกำ กำรกล่ำวถ้อยคำไม่เหมำะสมกำรตั้งสำนักทรง กำร
พักอำศัยอยู่ในที่อโคจร กำรเล่นกำรพนัน กำรเสพยำเสพติด กำรดื่มสุรำก่อควำมวุ่นวำยในสถำนที่
รำชกำร และอื่นๆ และเมื่อมีกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน พระภิกษุ สงฆ์ จำกกลุ่มประเทศอำเซียน
ย่อมมีกำรเดินทำงเข้ำประเทศไทย
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๖. โรงเรียนวิถีพุทธในประชาคมอาเซียน

โรงเรียนวิถีพุทธในประชำคมอำเซียนนั้น สำมำรถมองได้ ๒ ประเด็นใหญ่ ได้แก่
ประเด็น ที่ ๑ ประเทศที่นั บ ถือ พุทธศำสนำในประชำคมอำเซี ยน โดยพุทธศำสนำใน
ประชำคมอำเซียน ได้แก่ เวียดนำม : ส่วนใหญ่ชำวเวียดนำมนับถือพุทธศำสนำ นิกำยมหำยำน
ประเทศไทย : นับถือศำสนำพุทธศำสนำเถรวำท เมียนมำร์ : นับถือพุทธศำสนำกัมพูชำ : นับถือพุทธ
ศำสนำนิกำยเถรวำท ซึ่งเป็นศำสนำประจำชำติลำว : นับถือพุทธศำสนำและสิงคโปร์มีกำรนับถือ
พุทธศำสนำและศำสนำอื่นร่ วมกัน ประเทศเหล่ำนี้ที่นับถือพุทธศำสนำนั้นย่อมที่จะส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติตนให้เป็นไปตำมข้อปฏิบัติของพุทธศำสนิกชน ซึ่งจะทำให้
ประเทศที่นับถือพุทธศำสนำสำมำรถที่ จะผลักดันให้โรงเรียนของแต่ละประเทศได้เกิดกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและยกระดับของโรงเรียนในประเทศของตนเองให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธเหมือนกับ
ประเทศไทย
ประเด็นที่ ๒ กำรเผยแผ่พุทธศำสนำในประเทศอำเซียนค่อนข้ำงทำได้ยำกลำบำกเพรำะ
กำรขยำยตัวของพุทธศำสนำนั้นจำเป็นจะต้องให้ผู้ที่สนใจหรือต้องกำรศึกษำในหลักธรรมคำสอนของ
พุทธศำสนำเข้ำมำสัมผัสและเห็นผลได้ด้วยตนเอง กำรเทศน์ กำรสอนของพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้ที่เผย
แผ่เป็นหนทำงหนึ่งของกำรส่งเสริมกำรเผยแผ่พุทธศำสนำอันจะนำมำซึ่งกำรพัฒนำโรงเรียนให้เป็น
โรงเรียนวิถีพุทธในอนำคต
สรุปได้ว่ำ โรงเรียนวิถีพุทธในประชำคมอำเซียนนั้นมีแนวโน้มในทิศทำงที่ต้องพัฒนำโดย
เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกรอบของกำรศึกษำเพรำะเสำหลักสำคัญของประชำคมอำเซียนอีก
เสำหลักที่สำคัญคือเสำหลักสังคมและวัฒนธรรมของประชำคมอำเซียนกำรเผยแผ่พุทธศำสนำอันจะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด โรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธของแต่ ล ะประเทศนั้ น จึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ กำรเผยแผ่ พุ ท ธศำสนำของ
พุทธศำสนิกชนของประเทศที่นับถือพุทธศำสนำในประชำคมอำเซียนเป็นหัวใจหลักของกำรเกิด
โรงเรียนวิถีพุทธในประชำคมอำเซียน
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การปกครองคณะสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย

The Sangha Administration By Buddha’s Discipline Teaching
พระครูอุเทศสุตาภรณ์
บทคัดย่อ
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย โดยมีสมเด็ จพระสัมมาสันพุทธเจ้าทรงเป็น พระ
ธรรมราชาแห่งหมู่สงฆ์และพระองค์ได้ทรงตั้งพระอัครสาวกขวาซ้าย และตั้งเอตทัคคะในทางนั้นๆ
พระองค์ยังได้ตรัสไว้อีกว่า พระองค์เองกับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะผู้เป็นพระอัครสาวก
ขวาซ้ า ยเป็ น ผู้ บ ริ ห ารคณะสงฆ์ เ พราะว่ า เมื่ อ เป็ น คณะสงฆ์ ขึ้ น แล้ ว ก็ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารบริ ห าร
พระพุ ท ธเจ้ า จึ ง ได้ ท รงจั ด ตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารตั้ ง ต้ น แต่ พ ระอั ค รสาวกดั ง กล่ า ว ตลอดถึ ง พระอุ ปั ช ฌาย์
อาจารย์เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ช่วยพระองค์ พระองค์เองก็ทรงปกครองคณะสงฆ์ในฐานะทรงเป็น
ศาสดา และแม้เมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ยังได้ทรงมอบหมายตั้งให้พระธรรมวินัย ที่พระองค์
ทรงแสดงแล้วบัญญัติแล้วเป็นศาสดาแทนพระองค์ เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายในบัดนี้จึงสมควรที่จะ
เคารพหนักแน่นในพระธรรมวินัยในฐานะเป็น พระศาสดา และเป็นปฏิบัติปูชนียฐานอันสูงสุดของ
คณะสงฆ์ พระธรรมวินัยนั้นย่อมต้องอยู่ในบุคคลผู้ทรงธรรมวินัยจึงเป็นหน้าที่ ของ๑ พระสังฆาธิการ
ผู้บริหารพระศาสนาในระดับต่างๆ มีภาระหน้าที่ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมและต้องตั้งอยู่ในพรหม
วิหารธรรม จึงจะได้ชื่อว่าเป็ นนั กปกครอง นักบริหาร และเป็นนักพัฒ นาที่ดี อีกทั้งจะช่วยดารง
พระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นพัฒนาสถาพรในประเทศไทยตลอดถึงในโลก
คาสาคัญ การปกครองคณะสงฆ์, ตามหลักพระธรรมวินัย
ABSTRACT
Buddhism arose in India. The Lord Buddha's Buddhist monks among the
Kings of the Holy Apostles, and he gave him the right, left. And a specialist in it. He
also had said that. Himself to Sariputta and Holy Smoke Callas, who is the apostle's
radical right-Executive clergy because the clergy is, then it needs to be managed.
Buddha had established executives began, but the Holy Apostles. Throughout the
preceptor As parents, teachers, clergy helped him. He also ruled that the clergy as
a prophet. And even when it went off Khan's death, he was assigned to the Book of
Discipline. He's already shown a prophet in his stead. So are we in now therefore


นักวิชาการอิสระ, วัดสุวรรณบรรพต ตาบลสุขฤทัย อาเมืองห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
มณีรัตน์ โชติวุฑฒากร, พระบรมราโชวาทด้านศาสนาและคุณธรรม, (ราชบุรี : โรงพิมพ์ศรี-อักษร,
๒๕๔๘), หน้า ๑๒.
๑
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deserves to be respected firm in discipline as a prophet and a base supreme
religious practices of the clergy. Discipline shall be in person Buddhist Monks
virtuous discipline is the duty of religious leaders at various levels. There is an
obligation on both direct and indirect, and must be located in the virtues of fair. It
should be called the executive magistrate and a good developer. It helps maintain
the entrenched Buddhism throughout the world in perpetuity development. And
now it is shown to the world that.
Keyword the sangha administration, buddha’s discipline teaching.

๑. บทนา

การปกครองเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการบริ ห ารกิ จการพระสงฆ์และพระศาสนาให้ มีค วาม
เจริญก้าวหน้าเพื่อความตั้งมั่นของพระศาสนาให้เกิดประโยชน์แก่คณะสงฆ์และมหาชนผู้มีส่วนทาให้
เกิดผลกระทบเกี่ย วข้อ งทั้ง ทางตรงและทางอ้ อมการศึ กษาให้ เ ข้าใจอย่ า งถ่อ งแท้ ในแง่วิช าการ
เกี่ยวกับความหมายของการปกครองประเภทการปกครองความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองคณะ
สงฆ์รวมถึงการใช้อานาจในรูปแบบตามพระวินัยบัญญัติกับรูปแบบตามอานาจของรัฐซึ่งตราผ่าน
พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ์ ฉ บั บ ต่ า งๆและวิ วั ฒ นาการการปกครองในแต่ ล ะยุ ค สมั ย ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามลาดับนามาซึ่งความเข้าใจอัน ดีงามและมีประโยชน์โดยตรงต่อการปกครองคณะ
สงฆ์ให้มีความสงบเรียบร้อยเป็นแบบอย่างการปกครองของสังคมโดยทั่วไปซึ่งในสังคมสงฆ์ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูให้มีสถานภาพสูงกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป๒
ปั จ จุ บั นการปกครองคณะสงฆ์จึงถือ ว่าเป็น ปัจจั ยที่ส าคัญเพราะถ้ามีร ะบบปกครองดี
ศาสนาก็มีความเจริญมั่นคงการปกครองหรือการบริหารที่ดีนั้นจะต้องมีรูปแบบและวิธีการจัดการ
หรื อมีแนวคิดซึ่งขึ้นอยู่ กับ การแบ่ งงานมอบอานาจ กระจายงานให้ ผู้ อยู่ฝ่ ายบริห ารระดับ ต่างๆ
รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของตนและพัฒนาการในด้านต่าง ๆเพราะการปกครองคณะ
สงฆ์ ปั จ จุ บั น นี้ มี อ านาจรั ฐ และจารี ต ประเพณี เ ข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งเมื่ อ มี อ ธิ ก รณ์ เ กิ ด ขึ้ น ต้ อ งอาศั ย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นเกณฑ์จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์๓การปกครองคณะสงฆ์จึงถือว่า
เป็นหัวใจหลักในงานบริหารจัดการกิจการของคณะสงฆ์ คือด้านการปกครองการศึกษาการศึกษา
สงเคราะห์การเผยแผ่สาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ให้ดาเนินไปตามพระธรรมวินัยกฎหมาย
๒

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆ์ไทย,(กรุงเทพ-มหานคร
: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒.
๓
กรมการศาสนา,คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยการคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า๑.
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กฎระเบียบมหาเถรสมาคมข้อบังคับมติพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
เหนือตนการระงับอธิกรณ์การวินิจฉัยการลงนิคหกรรมการวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ต่างๆตลอดถึงการ
แต่งตั้งถอดถอนเจ้าคณะพระสังฆาธิการควบคุมดูแลให้ไปตามข้อวัตรปฏิบัติของจริยาพระสังฆาธิการ
และสถาบันคณะสงฆ์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ตระหนักถึงความสาคัญในระบบการปกครอง
คณะสงฆ์ในด้านต่างๆโดยเฉพาะปัจจุบันนี้วิทยาการด้านการบริหารและการจัดการก้าวหน้าไปมาก
คณะสงฆ์ควรจะได้ใช้วิทยาการเหล่านั้นมาช่วยเสริ มการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์กิจการ
คณะสงฆ์บางอย่างอาจอาศัยการบริหารแบบราชการของฝ่ายบ้านเมืองกิจการคณะสงฆ์บางอย่าง
อาจอาศัยการบริหารที่คล่องตัวแบบภาคเอกชนและกิจการบางอย่างต้องบริหารตามหลักพระธรรม
วินัย๔
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึง การปกครองที่ดีโดยเฉพาะคนในสังคม
ประชาธิ ป ไตยพึ ง รู้ ห ลั ก และปฏิ บั ติ ใ นหลั ก อธิ ป ไตยคื อ รู้ ห ลั ก ความเป็ น ใหญ่ ที่ เ รี ย กว่ า อธิ ป ไตย
๓ ประการ๕ คือ
๑) อัตตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญ่คือถือเอาตนเองฐานะศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของตนเป็นใหญ่
กระท าการด้ ว ยปรารภตนและสิ่ ง ที่ เ นื่ อ งด้ ว ยตนเป็ น ประมาณในฝ่ า ยกุ ศ ลได้ แ ก่ เ ว้ น ชั่ ว ท าดี
ด้วยเคารพตน
๒) โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่คือถือความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่หวั่นไหวไปตาม
เสียงนินทาและสรรเสริญกระทาการด้วยปรารภจะเอาใจหมู่ชนหาความนิยมหรือหวั่นกลัวเสียงกล่าว
ว่าเป็นประมาณในฝ่ายกุศลได้แก่เว้นชั่วทาดีด้วยเคารพเสียงหมู่ชน
๓) ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่คือถือหลักการความจริงความถูกต้องความดีงาม
เหตุผลเป็นใหญ่กระทาการด้วยปรารภสิ่งที่ได้ศึกษาตรวจสอบตามข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่รับ
ฟังอย่างกว้างขวางแจ้งชัดและพิจารณาอย่างดีที่สุดเต็มขีดแห่งสติปัญญาจะมองเห็นได้ด้วยความ
บริสุทธิ์ใจว่าเป็นไปโดยชอบธรรมและเพื่อความดีงามเป็นประมาณอย่างสามัญได้แก่ทาการด้วย
ความเคารพหลักการกฎระเบียบกติกาถ้าต้องการรับผิดชอบต่อรัฐ ประชาธิปไตยพึงถือหลักข้อ๓คือ
ธรรมาธิปไตยเพราะพระพุทธเจ้าทรงยกย่องธัมมาธิปไตยว่าประเสริฐที่สุดโลกาธิปไตยก็ยังดีกว่า
อัตตาธิปไตยจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตาหนิระบบเผด็จการที่ใช้อัตตาธิปไตยถ้าระบบเผด็จการ
นั้นยึดมั่นในธรรมในความถูกต้องมีความรักความเมตตาต่อประชาชนเหมือนพ่อปกครองลูกและมิได้
ยกย่ องว่ าระบอบประชาธิ ป ไตยหรื อโลกาธิป ไตยนั้น ประเสริฐ ที่ สุ ดแม้นั กปราชญาเมธี ทางการ
ปกครองยุคปัจจุบันก็เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าโดยกล่าวว่า “ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่
เลวน้อยที่สุด

๔

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย,หน้า๗๘.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า๑๙ - ๒๐.
๕
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การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้นถือว่าเป็นกลไกมีความสาคัญมากที่ทาให้เกิดความ
สงบเรียบ ร้อยแก่สมาชิกในสังคมเอกลักษณ์เฉพาะของการปกครองคณะสงฆ์คือการที่พระพุทธเจ้า
ทรงปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสมกับสมาชิกของพระสาวกที่เลื่อมใสในคาสอนของพระองค์แล้ว
ออกบวชปฏิบัติตามคาสอนของพระองค์รูปแบบที่ทรงใช้การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลได้รับ
การศึกษาจากนักปราชญ์ในสมัยปัจจุบันว่าเป็นรูปแบบที่พระพุทธเจ้าทรงนามาจากการปกครองของ
ฝ่ายอาณาจักรในสมัยนั้นเพื่อทาให้เกิดรูปแบบใหม่เป็นการปกครองสังคมสงฆ์ที่มีทั้งผู้สาเร็จการ
ปฏิบัติเรียกว่าอริยะสงฆ์หรืออเสขะสงฆ์และทั้งยังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติเรียกว่าเสขะสงฆ์ ดังนั้น
สมัย ที่พระพุทธองค์ยั งไม่ป ริ นิ พพานนั้ น ได้ทรงอยู่ในฐานะประมุขของภิกษุทั้งหลายที่เป็นสาวก
พระองค์ทรงเป็นศาสดาที่แนะนาสั่งสอนชี้ผิดชี้ถูกและแก้ข้อสงสัยนานัปการให้สาวกทั้งหลายดังนั้น
จึงเป็นที่วิตกกังวลของเหล่าสาวกว่าเมื่อทรงปรินิพพานไปแล้วจะมีผู้ใดมาทาหน้าที่นี้ แทนพระองค์ได้
ทรงแสดงคาตอบไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่า “ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอ
ทั้งหลายหลังจากเราล่วงลับไปก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย”๖
พระวินัยหรือสิกขาบทคือธรรมนูญการปกครองที่พระพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์พิจารณา
ร่วมกันบัญญัติขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรการควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาของภิกษุที่ยุงเป็น
ปุถุชนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันถ้าภิกษุรูปใดประพฤติล่วงละเมิดก็จะได้รับโทษทั้งที่เป็นสถาน
หนักและเบาลดหลั่นกันตามลักษณะของความผิดที่ได้ทาลงไปกล่าวคือโทษสถานหนักคือให้ขาดจาก
ความเป็นภิกษุส่วนโทษสถานเบาคือการยอมรับสารภาพความผิดที่ได้ทาลงไปจากนั้นได้กล่าวคา
ปฏิญาณยืนยันต่อหน้าภิกษุผู้บริสุทธิ์ว่าจักสารวมระวังและไม่ทาไม่พูดไม่คิดล่วงละเมิดอีกต่อไป
เทียบได้กับการใช้พระเดชพระคุณในสมัยปัจจุบันนั่นคือใครทาดีก็ควรได้รับการยกย่องใครทาผิดก็
ควรได้รับการลงโทษดังพระบาลีที่ ว่า“นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห ข่มคนที่ควรข่ม
ยกย่องคนที่ควรยกย่อง”๗
พระพุ ท ธองค์ ไ ด้ ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการปกครองไว้ ค าว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ
จุดประสงค์จุดมุ่งหมายแปลมาจากคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ว่า “Objective” ซึ่งตรงกับศัพท์ในทาง
พระพุทธศาสนาว่า “อตฺถ” ที่แปลว่าความมุ่งหมายความประสงค์หรือประโยชน์เกื้อกูล ๘การกาหนด
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆนับได้ว่าเป็นสิ่งสาคัญอันดับแรกที่จะต้อง
คานึงถึงเพราะวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเปรียบเสมือนเข็มทิศหรือแนวทางในการดาเนินกิจกรรม
นั้นๆ ในองค์กรคณะสงฆ์พระภิกษุต้องอยู่ภายใต้พระธรรมวินัยและต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดย
๖

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔.
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๑๑/๑๖๙.
๘
พันตรีป. หลงสมบูรณ์, รวบรวมเรียบเรียง, พจนานุกรมมคธ – ไทย, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการ
พิมพ์, ๒๕๔๐), หน้า๒๘.
๗
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มีวัตถุประสงค์เพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงและเพื่อทานิพพานให้แจ้งซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดใน
พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงจัดตั้งหรือจัดองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลก็ดีล้วนเป็นการจัด
สภาพการณ์เพื่ อให้ สมาชิกในองค์กรคณะสงฆ์ได้บรรลุ วัตถุประสงค์ในข้อดังกล่าวด้วยการอาศัย
อานาจประโยชน์เกื้อกูลแก่สมาชิกและองค์กรคณะสงฆ์จะพึงได้รับร่วมกัน ๓ประการคือ ๑. ทิฏฐธัม
มิกัตถ์ ๒. สัมปรายิกัตถ์ ๓. ปรมัตถ์๙
ไชย ณพล ได้กล่าวไว้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระบรมศาสดาของพระศาสนาแล้วทรง
แต่งตั้งอัครสาวกและมหาสาวกในฐานะผู้เลิศทางด้านต่างๆเป็นใหญ่เป็นอธิบดีในคุณวิเศษนั้นๆเพื่อ
เป็นแบบอย่างและเป็นธรรมาจารย์สั่งสอนกุลบุตรและมหาชนดังนั้นโครงสร้างองค์กรส่วนกลางสมัย
พุทธกาล ปรากฏดังนี้๑๐
พระพุทธเจ้ า

คณะสงฆ์

ฝ่ ายพระภิกษุ

ฝ่ ายภิกษุณี

อุปัชฌาย์และ
อาจารย์

อุปัชฌาย์และ
อาจารย์

เจ้ าอาวาสและ
คณาจารย์

ภิกษุณี

พระภิกษุ

สามเณรี

สามเณร

สิกขมานา

แผนภาพแสดงโครงสร้างการสายการบังคับบัญชาคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล๑๑
ส่วนรูปแบบอานาจการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าทรงจัดตั้งขึ้น
เป็นสังคมตัวอย่างคือสังคมสงฆ์โดยทรงใช้วิธีการทาให้มีระบบการที่บุคคลหลายสาขาอาชีพต่างเพศ
๙

ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๗๕๕/๓๘๙.
ไชย ณพล, การปกครองของพระพุทธเจ้าระบอบธรรมาธิปไตย,(กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย,
๒๕๓๗), หน้า๑๗๒ – ๑๗๓.
๑๑
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ต าโณ), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, หน้า ๖๘.
๑๐

122

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

ต่างผิ วพรรณมาอยู่ ร่วมกันเป็นชุมชนและมีระเบียบแบบแผนในการเป็นอยู่ตลอดจนการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากการสอนของพระองค์อย่างเต็มที่ในระยะแรกที่
พระองค์ทรงประกาศหลักคาสอนนั้นมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาพระองค์ก็ทรงรับและสั่งสอนเองพร้อมกัน
นั้นก็จัดส่งไปประกาศพระศาสนายังเมืองน้อยใหญ่อื่นๆ เมื่อกิจการเจริญเติบโตตามลาดับมีภิกษุ
จานวนมากเกินกว่าที่จะทรงดูแลได้ทั่วถึงจึงมอบอานาจให้พระสงฆ์ดูแลและปกครองกันเองโดย
เคารพนับถือตามลาดับอาวุโสพระองค์ทรงดารงตาแหน่งในฐานะธรรมราชาทรงปกครองแบบพ่อ
ปกครองลูกหรืออาจารย์ ปกครองศิษย์ถือความสุจริตใจเป็นพื้นฐานและทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ใช้
ระบอบสามัคคีธรรมซึ่งอาจเรียกว่า“สังฆาธิปไตย”๑๒
สรุปได้ว่า การปกครองคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลนั้นเป็นไปในรูปแบบของระบอบสามัคคี
ธรรม ยึดถือพระธรรมวินัยเป็นหลักหรือเป็นแม่ บทในการปกครองคณะสงฆ์ทุกประการ ซึ่งรูปแบบ
ของระบอบการปกครองนี้ เป็นหลักของการปกครองในหลักของพุทธปรัชญาที่พระองค์ทรงแสดง
และบัญญัติไว้ให้ภิกษุสงฆ์ตามแนวทางพระพุท ธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงใช้หลัก พระธรรมวินัยใน
การปกครองของสงฆ์เป็นหลัก โดยยึดเป็นรูปแบบในการดาเนินงานในทางพระพุทธศาสนาที่ต้อง
อาศัยภาวะผู้นาเป็นสาคัญ ทั้งนี้เพราะไม่มีระบบการใช้กาลังบังคับให้ปฏิบัติตามผู้นา การที่ผู้ใต้
ปกครองจะทาตามคาสั่ งของผู้ น าจึ ง ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ น าเป็นส าคัญโดยเฉพาะ พระอุปัช ฌาย์และ
อาจารย์นับเป็นหน่วยปกครองที่ได้ทรงบัญญัติขึ้นเพื่อใช้ในการปกครองสงฆ์ ที่มีลักษณะควบคุมดู แล
นอกจากนั้น ก็มีแต่พระธรรมวินัยที่ใช้ควบคุมวัตรปฏิบัติของสงฆ์ ซึ่งผู้ดูแลพระวินัยก็คือสงฆ์ที่อยู่
ด้วยกันนั่นเอง ผู้ระงับอาบัติหรือการทาผิดพระวินัยก็เป็นอานาจของสงฆ์ แม้แต่การระงับอธิกรณ์ก็
เป็ นอานาจของสงฆ์เช่นกัน อุปั ชฌาย์ และอาจารย์นั้นถือว่าเป็น ตัว แทนการปกครองที่ยึดถือผู้ มี
ความรู้ อายุพรรษามากเคารพพรรษาที่อ่อนกว่า เท่ากับพี่ปกครองน้องแต่มีธ รรมวินัยกากับอยู่
เบื้องหลัง

๒. การปกครองคณะสงฆ์ในประเทศไทย

การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยสุโขทัยนั้นถือว่าเป็นยุคแรกของการปกครองคณะสงฆ์ไทย
อย่างเป็นรูปธรรมพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัยนี้มีทั้งลัทธิหรือนิกายเถรวาทและมหายานตั้งแต่
สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ต้นราชวงศ์พระร่วงที่ทรงนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาในสมัย
กรุ ง สุ โ ขทั ย ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากคณะสงฆ์ ลั ง กาวงศ์ สื บ เนื่ อ งจากพระราหุ ล เถระได้ ม าประกาศ
พระพุทธศาสนาที่เมืองนครศรีธรรมราชตอนใต้ของประเทศไทยแรกเริ่มต้นพระพุทธศาสนาที่เมือง

๑๒

สุรพลสุยะพรหมดร., “พระสงฆ์กับการศึกษาการเมืองการปกครอง”, วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์,ปีที่ ๒ฉบับที่ ๑, (มกราคม - มีนาคม๒๕๔๙),หน้า๑๒๑.
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นครศรีธรรมราชประสบความสาเร็จอย่างยิ่ง สร้างศรัทธาความเลื่อมใสให้กับประชาชนจนเป็นที่รู้จัก
ในนามพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก๑๓
คณะสงฆ์ในสมัยกรุงสุโขทัยมี ๒คณะคือคณะคามวาสีคือคณะฝ่ ายขวาและคณะอรัญวาสี
คือคณะฝ่ายซ้ายทั้งสองฝ่ายปกครองแยกจากกันคือเป็นเหมือนองค์กรที่ปกครองโดยอิสระจากกันแต่
ละคณะมี เ จ้ า คณะผู้ ป กครองบั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด เป็ น ของตนเองที่ เ รี ย กว่ า พระสั ง ฆราชมี ห น้ า ที่
รับผิดชอบดูแลฝ่ายของตนดังนั้นกรุงสุโขทัยจึงมีพระสังฆนายกหรือประมุขสงฆ์ ๒รูปคือพระสังฆราช
คณะคามวาสีและพระสังฆราชคณะอรัญวาสีเช่นในพ.ศ.๑๙๔๙พระครูดิลกติรนศีลคันธวรวาสีธรรม
กิ ต ติ สั ง ฆราชมหาสามี เ จ้ า สถิ ต ณ วั ด ป่ า แต่ ท รงเป็ น พระสั ง ฆราชคณะอรั ญ วาสี อี ก ฝ่ า ยคื อ
พระสังฆราชญาณรุจีมหาเถร เป็นพระสังฆราชของคณะคามวาสี๑๔
การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นถือว่าเป็นยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองของ
พระพุทธศาสนา ดังนั้นการปกครองคณะสงฆ์ไทยมีการปรับเปลี่ยนบ้าง โดยการปกครองคณะสงฆ์
สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี คณะสงฆ์แบ่งเป็น ๓ คณะ คือ
๑) คณะคามวาสี ฝ่ า ยซ้ า ย คื อ คณะของพระสงฆ์ นิ ก ายเดิ ม ที่ มี ม าตั้ ง แต่ แ รก
สถาปนากรุงสุโขทัย มีพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นเจ้าคณะฝ่ายคามวาสีฝ่ายซ้าย
๒) คณะอรัญวาสี คือ คณะที่สื บต่อประเพณีพระสงฆ์ลั งกาวงศ์ในกรุงสุ โขทัยมี
พระพุทธาจารย์ เป็นเจ้าคณะ
๓) คณะคามวาสีฝ่ายขวา คือ คณะสงฆ์นิกายเดิมที่ไปศรีลังกาแล้วอุป สมบทใหม่
แล้วกลับมาตั้งคณะใหม่ ในนามที่เรารู้จักคือคณะป่าแก้ว มีพระวันรัตน์เป็นเจ้าคณะคามวาสีฝ่ายขวา
ตาแหน่งพระพุทธาจารย์นี้ตั้งขึ้นใหม่ เป็นเจ้าคณะแทนพระวันรัตน์ ประมุขฝ่ายอรัญวาสี
เดิม ซึ่งสับเปลี่ยนไปเป็นเจ้าคณะคามวาสีฝ่ายขวา ในรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เปลี่ยนเป็น
พระพุฒาจารย์คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย มีสมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดีอยู่วัดมหาธาตุ เป็นเจ้า
คณะมีฐานานุกรม ๑๐ รูป พระราชาคณะ ๑๘ รูป มีพระพิมลธรรม เป็นต้น
คณะอรัญวาสีมีพระพุทธาจารย์ อยู่วัดโบสถ์ราชเดช เป็นเจ้าคณะบังคับบัญชาพระสงฆ์
ฝ่ายสมถและวิปัสสนาทั้งหมด มีพระราชาคณะ ๗ รูป มีพระญาณไตรโลก เป็นต้น
คณะคามวาสีฝ่ายขวา มีพระวันรัตน์ อยู่วัดป่าแก้ว เป็นเจ้าคณะมีฐานานุกรม ๑๑ รูป มี
พระราชาคณะ ๑๗ รูป มีพระธรรมวโรดม เป็นต้น
คาว่า “สมเด็จ” เป็นภาษาเขมร เชื่อว่านามาใช้นาหน้าพระราชาคณะชั้นนาตั้งแต่กรุงศรี
๑๕
อยุธยา
๑๓

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์กรมพระยาดารงราชานุภาพ, ตานานปกครองคณะสงฆ์ ,พิมพ์ครั้งที่๖,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สามมิตร, ๒๕๑๕),หน้า๗.
๑๔
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย,หน้า ๘.
๑๕
นนท์ ธรรมสถิตย์, พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เอดิสัน, ๒๕๓๓),
หน้า ๗๑.
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การปกครองคณะสงฆ์ ใ นสมั ย กรุ ง ธนบุ รี นั้ น ถื อ ว่ า เป็ น ยุ ค แห่ ง การเปลี่ ย นแปลงของ
บ้านเมืองแต่ในส่วนการปกครองคณะสงฆ์ยังคงรูปแบบเดิมเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในสมัยกรุง
ธนบุ รีนี้ สมเด็จ พระเจ้ าตากสิน มหาราช พระองค์ทรงมีความวิริยะอุตสาหะที่จะฟื้นฟูทานุบารุง
พระพุทธศาสนาอย่างจริงจังเมื่อคณะสงฆ์รวมพลเป็นกลุ่มแล้วทาให้การปกครองเหมือนยุคกรุงศรี
อยุ ธ ยาได้ แ ล้ ว ก็ ท รงให้ มี ก ารศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมขึ้ น แต่ ก ารปกครองคณะสงฆ์ ต้ อ งมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงทรุ ด และเสื่ อ มอี ก ครั้ ง เป็ น เพราะพระองค์ ท รงวิ ป ลาสสั ญ ญาทรงสั่ ง ปลดสมเด็ จ
พระสั ง ฆราช (สี ) ออกจากต าแหน่ ง แล้ ว ตั้ ง พระครู ธ รรมธี ร ราชมหามุ นี (ชื่ น ) ให้ เ ป็ น สมเด็ จ
พระสังฆราชแทน (รูปสุดท้ายในสมัยกรุงธนบุรี)
ส่วนตาแหน่งการปกครองและการแต่งตั้งสมณศักดิ์ สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ
ทรงสันนิษฐานว่า “ในสมัยกรุงธนบุรี ดูเหมือนว่าจะไม่จัดให้มีทาเนียบสมณศักดิ์ขึ้นตามลาดับของ
พระเจ้าธนบุรี” การปกครองไม่แตกต่างจากกรุงศรีอยุธยา แต่ในยุคกรุงธนบุรีใช้ระยะเวลาแค่ ๑๔ ๑๕ ปี เท่านั้น
การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั้น ถือว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของ
บ้านเมืองแต่ในส่วนการปกครองคณะสงฆ์มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากสมัยกรุงธนบุรีอัน สืบเนื่อง
จากกรุงธนบุรีสิ้นสุดลงใน พ.ศ.๒๓๒๕ ซึ่งถูกผนวกเข้าเป็นดินแดนอาณาจักรของกรุงรัตนโกสินทร์
โดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีทรง
สร้างและปฏิสังขรณ์วัดหลายแห่งมีวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวัดสุทัศนเทพว
รารามวัดสระเกศราชวรมหาวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นต้น๑๖
ส่ว นโครงสร้างรู ปแบบการปกครองคณะสงฆ์ยังเป็นแบบกรุงศรีอยุธ ยาและกรุงธนบุรี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงตรากฎหมายคณะสงฆ์เป็นครั้งแรกรวม ๑๐
ฉบับคือ ฉบับที่๑ พ.ศ. ๒๓๒๕,ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๒๖,ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๒๖,ฉบับที่ ๔ พ.ศ.
๒๓๒๖, ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๓๒๖,ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๓๒๖, ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๓๒๖,ฉบับที่ ๘ พ.ศ.
๒๓๓๒,ฉบับ ที่ ๙ พ.ศ. ๒๓๓๗,ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๓๔๔๑๗
วัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายเพื่อการควบคุมดูแลหรือลงโทษแก่พระภิกษุที่ประพฤติ
ล่วงละเมิดพระธรรมวินัยอยู่เป็นประจาถ้าคงอาศัยพระธรรมวินัยหรือที่เรียกว่าศีล ๒๒๗ ข้อก็คงไม่
เพียงพอสาหรับพระภิกษุสงฆ์ในปัจจุบันนี้และทรงมีประสงค์ให้พระภิกษุสงฆ์ปรับปรุงคณะสงฆ์ให้ดี
ขึ้นกว่าเดิม
การปกครองคณะสงฆ์ ส มั ย รั ช กาลที่ ๑ ในรั ช สมั ย สมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลก
พระองค์ทรงปรารภให้กระทาสังคายนา พระธรรมวินัยขึ้น เพราะว่าพระไตรปิฎกที่สมเด็จพระเจ้า
๑๖

มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ประวัติการปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์,๒๕๒๖),หน้า ๘.
๑๗
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๘.
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ตากสินมหาราชทรงรับสั่งให้รวบรวมจากหัวเมืองต่างๆเช่นเมืองนครศรีธรรมราชกัมพูชาเป็นต้น ยังมี
ความคาดเคลื่อนผิดบ้างบางประการจึงเห็นสมควรให้ทรงทาการรวบรวมสังคายนาพระไตรปิฎกใหม่
โดยทรงโปรดให้พระมหาเถระ ๒๑๘ รูปและราชบัณฑิต ๓๒ คนประชุมการกระทาสังคายนาขึ้นเมื่อ
วันขึ้น ๑๕ค่าเดือน ๑๒ ปีวอก พ.ศ.๒๓๓๑ ณ วัดศรีสรรเพชญ (วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์)๑๘
การปกครองคณะสงฆ์ ส มั ย รั ช กาลที่ ๒ ในรั ช สมั ย สมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ านภาลั ย
นับเป็นช่วงระยะเวลาสั้นมาก คือ ๑๕ ปี เท่านั้นที่ทรงครองราชย์ แต่ทรงโปรดเกล้าฯ สถาปนา
สมเด็จพระสังฆราชขึ้นถึง ๓ พระองค์ คือสมเด็จพระสังฆราช (ศุก) วัดมหาธาตุ, สมเด็จพระสังฆราช
(มี) วัดราชบูรณะ และสมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) วัดมหาธาตุ ทั้ง ๓ พระองค์อยู่วัดมหาธาตุฯ จนถึง
ยุคนั้นกล่าวได้ว่าใครที่เป็นสมเด็จพระสังฆราชต้องอยู่วัดมหาธาตุ ฯ และในรัชกาลนี้ได้ส่งพระสงฆ์
ไทยดูกิจการงานพรศาสนา ณ ประเทศศรีลังกา และในสมัยสมเด็จพระสังฆราช (มี) โปรดให้มีการ
บาเพ็ญกุศลวันมาฆบูชาเป็นกิจลักษณะ๑๙
การปกครองคณะสงฆ์สมัยรั ชกาลที่ ๓ การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัช กาลที่ ๓
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ.๒๓๖๗ พระองค์ทรงมีพระราช
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าทรงมีความเคารพในองค์พระภิกษุสามเณรอย่ างยิ่ งแม้
พระภิกษุจะประพฤติดีชั่วอย่างไรไม่ค่อยสนพระทัยนักจนเป็นที่มาของคาว่า “ชั่วชั่งชีดีชั่งสงฆ์”ใน
ด้ า นการปกครองคณะสงฆ์ ท รงโปรดให้ ท รงสร้ า งวั ด พระอารามหลวงและวั ด ราษฎร์ ใ น
กรุงเทพมหานครเข้าด้วยกัน โดยจัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์เพิ่มอีก ๑ คณะจากรูปแบบเดิม
คือ
๑)คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย
ปกครองคณะสงฆ์หัวเมืองภาคเหนือ
๒)คณะอรัญญาวาสี
ปกครองพระนักปฏิบัติทั่วราชอาณาจักร
๓)พระคามวาสีฝ่ายขวา
ปกครองคณะสงฆ์หัวเมืองภาคใต้
๔)คณะกลาง
ปกครองพระอารามหลวงกับวัดราษฎร์ในกรุงเทพมหานคร
การปกครอง ๔ คณะอย่างว่านี้มีเจ้าคณะใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลกิจการคณะสงฆ์
ในเขตปกครองของตนแต่ว่าเจ้าคณะใหญ่ทั้ง ๔ ต้องขึ้นอยู่กับสมเด็จพระสังฆราช๒๐
การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัช กาลที่ ๔ คณะสงฆ์เริ่มดีขึ้น จานวนพระสงฆ์เริ่มมากขึ้น
ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ ๓ ทั้งยังมีคณะใหม่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นทางการคือ คณะธรรมยุติและคณะอรัญวาสี
เดิมกลับหายไปไม่ทราบชัดว่าหายไปไหน ตอนเริ่มรัชกาลยังมีอยู่ คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระ
๑๘

แสวงอุดมศรี, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า ๗๒.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๕.
๒๐
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า ๒๕
๑๙
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เกศเป็นเจ้าคณะ แต่ชื่ออรัญวาสีค่อยๆ หายไปในภายหลัง ด้านสมณศักดิ์รัชกาลนี้เพิ่มมากขึ้น และ
ทรงเห็นว่า กรมหมื่นนุชิตชิโนรส ทรงคุณธรรมยิ่งกว่าสังฆนายกอื่นๆ จึงโปรดตั้งพระราชพิธีมหา
สมณุ ต มาภิ เ ษก สถาปนาขึ้ น เป็ น "กรมสมเด็ จ พระปรมานุ ชิ ต ชิ โ นรส" เป็ น ประธานสงฆ์ ทั่ ว
ราชอาณาจักร และทรงสถาปนาพระพิมลธรรม (อู่) วัดสุทัศน์ ขึ้ นเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
อนุโรมตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๓ ที่จะให้เป็นสังฆราช แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสังฆราช เป็น
เพียงเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายเหนือเท่านั้น และทรงยกพระพุทธโฆษาจารย์(ฉิม) เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษา
จารย์ ด้ ว ย ส่ ว นการปกครองหั ว เมื อ งแต่ เ ดิ ม ต าแหน่ ง เป็ น พระสั ง ฆราชา รั ช กาลที่ ๔ โปรดให้
เปลี่ยนเป็น สังฆปาโมกข์ มียศเทียบเท่าพระครู แต่บางเมืองก็มียศเท่าพระราชาคณะ ใช้ราชทินนาม
เหมือนกรุงเทพมหานคร
การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นระยะที่กิจการทุกส่วนของประเทศได้รับการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากระบบเก่า สู่ระบบใหม่ ด้านศาสนาก็เช่นเดียวกัน มีการปฏิรูปขึ้นในทุกๆ
ด้านเวลานั้น พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ได้ทรงช่วยในด้านการคณะสงฆ์เป็นอย่างดี
ด้านสมณศักดิ์ มีที่น่าสนใจคือ ในรัชกาลนี้ได้เพิ่มสมณศักดิ์ชั้น "ราช" ขึ้นใหม่ครั้นก่อนพระราชาคณะ
มี ๔ ชั้น คือ พระราชาคณะสามัญ ๑ ชั้น เมื่อเพิ่มชั้นราชขึ้น จึงมี ๕ ชั้น ส่วนชั้นสามัญกลายเป็นชั้น
ที่ ๖ จึงเรียงตามลาดับใหม่คือ ๑.ชั้นสมเด็จ ๒.ชั้นรองสมเด็จ ๓.ชั้นธรรม ๔.ชั้นเทพ ๕.ชั้นราช ๖.
ชั้นเทพ และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะของบางตาแหน่ง เช่นเลื่อนพระพรหมมุนีจากชั้น ๓ ขึ้น
เป็นชั้น ๒ เลื่อนพระธรรมโกษาจารย์จากชั้นสามัญเป็นชั้นที่ ๓ เป็นต้น เรื่องสาคัญในวงการสงฆ์ คือ
การมีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์อย่างจริงจังขึ้น ซึ่งควรจะรู้โดยละเอียดไว้ดังนี้
พระราชบั ญญัติลั กษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑ ก่อนพระราชบัญญัติฉบับนี้ เรา
ทราบมาแล้วว่าคณะสงฆ์จัดเป็น ๓ นิกาย คือ ๑.มหานิกาย ๒.ธรรมยุติกนิกาย ๓.รามัญนิกาย
ทั้งหมดนี้สืบมาจากทักษิณนิกายหรือเถรวาท แต่ก็มีอุตรนิกายหรือมหายานอยู่บ้างคือ พระญวนกับ
พระจีนฝ่ายหลังนี้มิได้รับการยกย่องเป็นพระภิกษุสงฆ์ คงถือว่าเป็นนักพรตเท่านั้น มาถึงรัชกาลที่ ๕
จึงทรงตั้งหัวหน้าฝ่ายญวนเป็นพระครู และฝ่ายจีนเป็นพระอาจารย์ก่อนพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็
ยังคงมี ๔ คณะเหมือนรัชกาลที่ ๓,๔ คือ
๑. คณะเหนือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (แสง) วัดราชบูรณะเป็นเจ้าคณะใหญ่ โดยมาก
รวมเอาวัดทางเหนือมาขึ้นกับคณะนี้ และคณะนี้ก็ขึ้นตรงต่อมหาดไทย
๒. คณะใต้ สมเด็จพระวันรัตน์ (ฑิต) วัดมหาธาตุเป็นเจ้าคณะใหญ่รวมเอาวัดทางใต้มา
ขึ้นกับคณะนี้ และขึ้นต่อกรมพระกลาโหมและกรมท่า
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๓. คณะกลาง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (หม่อมเจ้าสังฆฑัต) วัดพระเชตุพนเป็นเจ้าคณะใหญ่
รวมเอาวัดในส่วนกลางและนครเขื่อนขันธ์ (อ.พระประแดง) มาขึ้นในคณะนี้ แต่ที่ปรากฏจริงวัดใน
ส่วนกลางไปขึ้นต่อคณะเหนือก็มี คณะใต้ก็มีสับสนอยู่
๔. คณะธรรมยุติ เวลานั้นยังไม่มีสมเด็จเจ้าคณะใหญ่ มีพระศาสนโสภณเป็นเจ้าคณะรอง
รวมเอาวัดธรรมยุติทั่วราชอาณาจักรขึ้นคณะนี้ ผู้ปกครองต่อมาเป็นพระราชาคณะที่เป็นเจ้าเสีย
ส่วนมาก สมเด็จเจ้าคณะใหญ่ของคณะนี้มีฐานานุกรมเป็นพิเศษกว่าคณะอื่นๆ๒๑
การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖
ทรงเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ พ.ศ.๒๔๕๓ พระองค์ทรงโปรดให้ตั้งพระราชพิธีมหาสมณุตตมา
ภิเษกทรงเลื่อนพระเกียรติยศพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวชิรญาณวโรรสพระบรมราชอุปัชฌา
จารย์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาวชิรญาณวโรรสตาแหน่งสมเด็จพระมหาสมณะ
เป็นมหาสังฆ ปริณายกทั่วพระราชอาณาจักรและเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติกนิกายการปกครอง
คณะสงฆ์ยังคงใช้พระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑ แต่เป็นอันงดใช้อานาจจากมหาเถร
สมาคม สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ยังคงเรียกประชุมและบัญชากิจการอัน
จะพึงทาเป็นการสงฆ์ในที่ประชุมนั้นดังข้อความที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชริญาณวโร
รสได้ทรงอธิบายเป็นเชิงอรรถในมาตรา๔แห่งพระราชบัญญัติมีความว่าในแดนดินปรัตยุบันโปรดให้
ข้าพเจ้าเป็นผู้บังคับบัญชาการคณะสงฆ์โดยทั่วไปการประชุมตามพระราชบัญญัตินี้ก็ชื่ อว่าเป็นอันงด
ชั่วคราวโดยนัยหรือกล่าวอีกโวหารหนึ่งว่ายังไม่ถึงคราวเรียกประชุมตามพระราชบัญญัติตลอดเวลาที่
ข้าพเจ้ายังบัญชาการอยู่ ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้มหาเถรสมาคมคงมียืนอยู่ด้วยประการหนึ่ง จึงคง
เรียกประชุมและบัญชากิจการอันจะพึงทาเป็นการกสงฆ์ในที่ประชุมนั้น๒๒
รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ ๖ พอสรุปได้ดังนี้
๑)สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงบัญชาการคณะสงฆ์ในที่
ประชุมมหาเถรสมาคมโดยปกติตัวอย่างเช่นที่ทรงวินิจฉัยอธิกรณ์ในยุคนี้จึงใช้ว่า “พระมหาสมณ
วินิจฉัย” ไม่ใช้คาว่า “มหาเถรสมาคมวินิจฉัย” ๒)เจ้าคณะมณฑล ๓)เจ้าคณะเมืองหรือจังหวัด
๔)เจ้าคณะแขวง ๕)เจ้าอาวาส
การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้น
ครองราช ย์ เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๖๘ นั บ ว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งจากระบอบ
สมบูร ณาญาสิ ทธิราชย์ มาเป็น ระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ดังนั้น การ
ปกครองคณะสงฆ์ในยุคนี้ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนมากเพราะรูปแบบการปกครองคลึงคล้ายในสมัยราชกาล
ที่ ๖ คือ มีสมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาคณะสงฆ์โดยลาพังพระองค์เองและมีมหาเถรสมาคมเป็น
๒๑
๒๒

เรื้องเดียวกันหน้า, ๓๘.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๙.
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ผู้ให้คาปรึกษา จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๔ แต่ที่น่าสนใจคือ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง
ชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธพร้อมด้วยคณาจารย์ทั้งหลายประชุมสอบทานพระไตรปิฎก ฉบับรัชกาลที่
๕ ให้ละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่ง แล้วโปรดประกาศชักชวนพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ประชาชน
ช่วยกันออกทุนทรัพย์พิมพ์ร่วม พระราชกุศล พิมพ์พระไตรปิฎกขึ้นใหม่ จานวน ๑,๕๐๐ จบ จบ
ละ ๔๕ เล่ม เท่าพระชนม์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์นับแต่กาลตรัส
รู้แล้ว พระไตรปิฎกชุดนี้ เรียกว่า "พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ" ซึ่งเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศ
ไทยและอาจพูดได้ว่า สมบูรณ์ที่สุดในวงการพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอานันทมหิดล
พระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อพ.ศ.๒๔๗๗ ขณะนั้นทรงพระเยาว์มากอายุแค่ ๙ พรรษาการ
ปกครองประเทศไทยคงใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิไตยมีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุขมี
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดดังนั้นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองฝ่ายอาณาจักรครั้งนี้ ทา
ให้ เกิดการเปลี่ ย นแปลงการปกครองคณะสงฆ์ไปด้ว ย นั่นคือให้ มีรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์
สอดคล้องกับการปกครองของอาณาจักรคณะรัฐบาลจึงได้ดาเนินการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ฉบับ
พ.ศ.๒๔๘๔นับว่าเป็นจุดเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองโดยยกเลิกการปกครองที่ใช้
พระราชบัญญัติฉบับเดิมคือฉบับ ร.ศ.๑๒๑ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๔ คณะรัฐบาลได้ออก
แถลงการณ์ชี้แจงเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ พ.ศ.๒๔๘๔ ดังข้อความต่อไปนี้
“พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ์ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบของคณะสงฆ์ แ ละได้ ผ่ า นสภา
ผู้แทนราษฎรมาแล้วโดยราบรื่นความสาคัญในพระราชบัญญัติก็คือได้จัดการปกครองคณะสงฆ์ให้
อนุโลมระบบการปกครองบ้านเมืองเท่าที่ไม่ขัดกับพระธรรมวินัย”๒๓
การปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไทยในรัชกาลสมัยปัจจุบันนั้น ถือว่า
เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองพร้อมกับการปกครองคณะสงฆ์มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การปกครองไปด้วย โดยประเทศไทยในปัจจุบันนี้ มีนิกายฝ่ายเถรวาท ๒ นิกายคือ มหานิกายและ
ธรรมยุตนิกาย มหานิกายมีจานวนมากว่าและสืบเชื้อสายตรงมาจากการสถาปนาคณะสงฆ์ลังกาวงศ์
ในยุคสุโขทัย ส่วนธรรมยุตนิกายได้สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๖ โดยเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งต่อมาได้ขึ้น
ครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเป็นนิกายเล็กกว่า มุ่งเน้นการปฏิบัติตาม
พระวินัยอย่างเคร่งครัด แต่ทั้งสองนิกายก็อยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคมและสมเด็จ
พระสังฆราช การ ปฎิรู ป ภายในองค์กรระยะต่อมาได้ล ดความแตกต่างระหว่างนิ กายลงมากใน
ศตรรษที่ผ่านมา คณะสงฆ์ในประเทศไทยได้ปกครองตัวเองอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคระสงฆ์ฉบับ
หนึ่ง (พ.ศ. ๒๔๘๔) และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับล่าสุด ซึ่งตราออกเป็นพระราชบัญญัติเมื่อ
๒๓

มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์,ประวัติการปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า๑๙.
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พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. ๒๕๓๕ และยังมีคณะสงฆ์ทั้ง ๒ ฝ่ายที่ได้รับการรับรองตาม
กฎหมาย คือ ฝ่ายมหายานที่แบ่งเป็นจีนนิกายและอนัมนิกาย และฝ่ายเถรวาทที่แบ่งเป็นมหานิกาย
และธรรมยุตนิกาย ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานต้องอยู่ภายใต้การปกครองของ สมเด็จพระสังฆราช
ผู้ ที่ ม หากษั ต ริ ย์ ท รงสถาปนาขึ้ น จากนิ ก ายใดนิ ก ายหนึ่ ง ในฝ่ า ยเถรวาท และจะด ารงต าแหน่ ง
พระสังฆราชไปจนตลอดพระชนม์ชีพ สมเด็จพระสังฆราชมีมหาเถรสมาคมเป็นผู้ช่วยสนองงาน มหา
เถรสมาคมนี้มีกรรมการถาวรโดยตาแหน่งจานวน ๘ รูป และกรรมการที่สมเด็จพระสังฆราชทรง
แต่งตั้งอีกจานวน ๑๒ รูปมหาเถรสมาคมมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน มีอานาจหน้าที่ปกครอง
คณะสงฆ์ ออกกฎ ระเบียบ และแต่งตั้งผู้บริหารงานคณะสงฆ์ทั้งสองนิกาย การบริหารคณะสงฆ์มี
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งทาหน้าที่เป็นสานักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเป็นหน่วยสนอง
งาน สานักงานนี้ทาหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะสงฆ์กับรัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกลมเกลียว
กัน ทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพระภิกษุสามเณรและอาราม โดยจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ
และมีหน้าที่ส่งเสริมการบริหารงานของพระสังฆาธิการ
เมื่อว่าตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ คณะสงฆ์ไทยมีการจัดองค์กรอย่างดี
วัดนับหมื่นวัดและพระภิกษุสามเณรประมาณ ๓ แสนรูป อยู่ภายใต้การบริหารแบบรวมอานาจเข้าสู่
ศูนย์กลาง และคณะสงฆ์ได้รับการยอมรับและอุปถัมภ์จากรัฐ ซึ่งทาให้กิจการคระสงฆ์ การศึกษา
และพิธีกรรมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การปกครองคระสงฆ์ที่มีการรวมอานาจเข้าสู่ศูนย์กลาง
นี้ ท าให้ กิ จ การคณะสงฆ์ ได้ รั บ การดู แ ลใกล้ ชิ ด สามารถรั ก ษาระเบี ย บวินั ย และมี ช่ อ งทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างศูนย์กลางการบริหารกับจังหวัดที่ไกลออกไป เนื่องจากมีการจัดองค์กรแบบนี้
การประสานร่ว มมือและความปรองดองกับรัฐ จึงคงมีอยู่ได้ และพระสงฆ์เองก็มีส่ว นสร้างความ
สามัคคีในหมู่ประชาชนและรักษาความมั่นคงของชาติ แต่เมื่อมองอีกมุมหนึ่ง องค์กรที่มีการรวมเข้า
สู่ศูนย์กลางเช่นนี้ต้องพึ่งพาอาศัยคณะผู้นาจานวนน้อย ซึ่งจะมีข้อจากัดตรงที่ไม่สามารถตอบรับต่อ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที๒๔
๓. บทสรุปวิเคราะห์
๑) บทสรุปวิเคราะห์การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพระพุทธกาล
การปกครองในสมัยพุทธกาลนั้น ในระยะต้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดูแลทั้งหมดตั้งแต่การบวช
ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา การรับไตรสรณะคมน์ ปัญหาพยากรณอุปสั มปทา ทูเตนอุปสั มปทา
รวมถึ งการบวชที่พ ระพุท ธเจ้ าทรงบวชให้ เองทุ กประเภทอนุ โ ลมเข้ าในการบวชด้ว ย เอหิ ภิ ก ขุ
อุปสมบททั้งหมด ต่อมาการบวชด้วยติสรณคมนูปสัมปทา ทรงอนุญาตให้พระสาวกบวช ดาเนินการ
และการบวชที่มอบให้พระสงฆ์เป็นใหญ่ ในการให้การอุปสมบทคือญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา อัน
เป็นการบวชประเภทเดียวเท่านั้นที่ยังใช้กันอยู่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบัน และไม่เคยมี
การเปลี่ยนแปลงอีกเลย แม้จะผ่านระยะกาลมาถึงเกือบ ๒๖๐๐ ปีแล้วก็ตามนี้คือการบวชที่ถูกต้อง
ในพระพุทธศาสนา เพื่อความสิ้นทุกข์ในที่สุด
๒๔

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า ๔๓.
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อาจสรุปวิเคราะห์ได้ว่าการปกครองและคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงใช้
ระบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก ประกอบด้วยสันติวิธีธรรมหรือสามัคคีธรรม ให้สิทธิเสรีภาพ
เสมอกันไม่เลือกชนชั้นวรรณะ โดยอาศัยการนับอายุพรรษาในการนับระดับชั้นอาวุโสมีพระพุทธเจ้า
ทรงเป็นประมุขสงฆ์ทรงเป็นประธานในการตัดสินวินิจฉัยวางกรอบแนวการปกครองคณะสงฆ์ให้อยู่
ในรูปแบบที่พระพุทธองค์ทรงกาหนดไว้ด้ ว ยหลักพระธรรมวินัย ถึงแม้ว่ากาลเวลาจะล่วงเลยไป
หลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้ว คณะสงฆ์ ในยุคนั้น ๆ ก็ยังยึดถือหลัก พระธรรมวินัยเป็น
ข้อบัญญัติเกณฑ์กาหนดตัดสิน ให้ดาเนินไปด้วยหลักประชาธิปไตยโดยยึดหลักเสียงข้างมากเป็นมติ
เอกฉันท์ กล่าวโดยรวมในสมัยพุทธกาลนั้นได้ กาหนดรูปแบบและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ คือ การ
บวช พระธรรมวินัย การศึกษา และการเผยแผ่
บทสรุปวิเคราะห์การปกครองคณะสงฆ์ในหลังสมัยพุทธกาล
หลังจากพุทธปรินิพพานมาแล้ว การปกครองคณะสงฆ์เริ่มต้นด้วยการทาสังคายนาเพื่อ
รวบรวมพระธรรมวินัยให้เข้าเป็นหมวดหมู่ และมีการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องตามหลักธรรมวินัย
ที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ เพื่อป้องกันมิให้กระจัดกระจาย ในภายหลังพุทธกาลไม่นาน คณะสงฆ์เริ่ม
มีความคิดเห็ นเกี่ย วกับ หลั กธรรมวินั ย แตกต่างกันไป จนเกิดความแตกแยกในหมู่คณะสงฆ์โ ดย
แบ่งแยกรูปแบบการปกครองออกไปเป็นหลายคณะ และอานิส งส์จากทาสังคายนาครั้งที่ ๓ ทาให้
ประเทศไทยได้ รั บ พระพุ ท ธศาสนามาเผยแผ่ ใ นเมื องไทย เริ่ ม จากดิ น แดนอาณาสุ ว รรณภู มิ สู่
อาณาจักรกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จวบกระทั้งถึงปัจจุบัน
นี้ การปกครองคณะสงฆ์ไทยยังปฏิ บัติตามรูปแบบการปกครองของพระพุทธองค์ถือตามพระธรรม
วินัยเป็นหลัก ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ คณะสงฆ์จะมีความสัมพันธ์ระหว่าง ศาสนจักรกับอาณาจักร การ
พึ่งอานาจรัฐน่าจะเป็นการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพระธรรมวินัยและความบริสุทธิ์แห่งพระศาสนา
ในขณะที่ประเทศกาลังพัฒนาไปตามนานาอารยประเทศถึงกระนั้ นก็ตาม พระสงฆ์ก็ยังอยู่บนกรอบ
แห่งพระธรรมวินัยเดียวกันนั่นเอง
บทสรุปวิเคราะห์การปกครองคณะสงฆ์ไทยในสมัยต่างๆ
การปกครองคณะสงฆ์ใ นสมัย กรุง สุ โ ขทัย แบ่ งการปกครองออกเป็ น ๒ ฝ่ าย คือ ฝ่ า ย
คามวาสี และฝ่ายอรัญญวาสี โดยทั้ง ๒ ฝ่ายต่างก็มีเจ้าคณะผู้ปกครองดูแลบังคับบัญชาอยู่ตามลาดับ
ชั้นการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ยึดตามรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์สมัย
กรุงสุโขทัย นามาใช้ในการปกครอง โดยแบ่งออกเป็น ๒ คณะ คือ คณะคามวาสี และคณะอรัญญ
วาสี
ต่อมาการปกครองคณะสงฆ์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ปกครองคณะสงฆ์ออกเป็น ๓ คณะ คือคณะคามวาสีฝ่ายซ้าย ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่สืบมาจากนิกายเดิม
ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย คณะอรัญญวาสีเป็นพระสงฆ์ที่สืบมาจากสมัยกรุงสุโขทัยเช่นกัน คณะคามวาสี
ฝ่ายขวา เป็นพระสงฆ์นิกายเดิมที่ไปบวชแปลงนิกายมาจากประเทศศรีลังกา ภายหลังรู้จักกันในนาม
ว่า “คณะป่าแก้ว”
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ในสมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์ตอนต้นนั้น มีรูปแบบและลั กษณะการปกครองคณะสงฆ์แบ่ง
ออกเป็น ๔ คณะ คือคณะกลาง (เพิ่มเข้ามาใหม่) ควบคุมดูแลปกครองคณะสงฆ์ในเขตพื้นที่ใน
กรุงเทพมหานครทั้งหมด คณะเหนือ (เดิมคือคณะคามวาสีฝ่ายซ้าย) ควบคุมดูแลปกครองคณะสงฆ์
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะใต้ (เดิมคือคณะคามวาสีฝ่ ายขวา)ควบคุมดูแล
ปกครองคณะสงฆ์ภาคใต้ทั้งหมด และคณะอรัญญวาสี คือคณะเดิมที่มีอยู่ก่อนการปกครองคณะสงฆ์
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ ๓-๔ มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะสงฆ์แบ่งออกเป็น
๔ คณะเหมือนกัน เพียงแต่เปลี่ยนจากคณะอรัญญวาสี มาเป็นคณะธรรมยุติกนิกายเท่านั้น
สรุปวิเคราะห์การปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไทย
การปกครองคณะสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นั้น มีหลักการสาคัญ คือการมอบ
อานาจในการปกครองคณะสงฆ์ไว้กับมหาเถรสมาคม ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธาน การ
ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่มอบอานาจการปกครองทั้งหมดไว้กับมหาเถรสมาคมเช่นนี้ก็ด้วย
เหตุผลที่ต้องการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการคณะสงฆ์ โดยไม่ต้องประสบกับอุปสรรค
ล่าช้าอันเนื่ องจาการถ่วงดุลยอานาจในระบอบสังฆสภา เนื่องจากมหาเถรสมาคมมี อานาจการ
ปกครองคณะสงฆ์อย่างกว้างขวางมาก ความเจริญหรือความล้าหลังของคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ จึงขึ้นอยู่
กับประสิทธิภาพในการบริหารงานคณะสงฆ์ของมหาเถรสมคม ทั้งนี้ เพราะมหาเถรสมาคมได้อานาจ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาคัญไว้ทั้งหมด ถ้ามหาเถรสมาคมประกอบไปด้วยกรรมการส่วน
ใหญ่ที่มีความรู้และความสามารถดี นโยบายใหม่ๆในการบริห ารกิจการคณะสงฆ์ จะได้รับ การ
ประกาศใช้ มหาเถรสมาคม โดยการสนั บ สนุ น ของรั ฐ บาล สามารถออกค าสั่ ง ให้ ค ณะสงฆ์ ทั่ ว
ราชอาณาจักรปฎิบัติตามได้ ผู้พร้อมจะปฎิบัติตามคาสั่งมหาเถรสมาคมก็ คือเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
ผู้ปกครองคณะสงฆ์ ตั้งแต่ระดับเจ้าคณะใหญ่ลงไปจนถึงระดับเจ้าอาวาส
ดังนั้น แม้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ จะมีส่วนดีตรงที่ช่วยลดความขัดแย้ง
ระหว่างมหานิ กายกับ ธรรมยุ ติกนิ กาย และทาให้ มีเอกภาพเกิดขึ้นในคณะสงฆ์ไทยได้ก็จริง แต่
กระนั้น พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับนี้ ก็ได้สร้างปัญหาให้กับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ทั้งนี้
เพราะมีการยกเลิก “องค์กร” หรือ “กระทรวง” แล้วมอบงานทั้งหมด ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรรมการมหาเถรสมาคม ว่าโดยหลักการ กรรมการมหาเถรสมาคมแต่ละรูป ต้องรับภาระกากับดูแล
งานปกครอง งานศึกษา งานเผยแผ่ งานสาธารณูปการและงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
การวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การแต่ ล ะครั้ ง ต้ อ งอาศั ย มติ ร่ ว มกั น ของมหาเถรสมาคม มี ห ลายครั้ ง ที่ มี เ รื่ อ ง
สั่นสะเทือนวงการคณะสงฆ์เกิดขึ้น ประชาชนรอดูว่าคณะสงฆ์จะจัดการอย่างไร ปรากฏว่ากรรมการ
มหาเถรสมาคมแต่ละรูป ยังทาอะไรไม่ได้ จนกว่ าจะมีการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อ
พิจารณาเรื่องนั้น เพื่อแก้ปัญหานี้กฏหมายคณะสงฆ์น่าจะกาหนดให้มี “องค์กร” หรือ “ กระทรวง
“ ซึ่งอยู่ในกากับดูแลของกรรมการมหาเถรสมาคมบางรูปผู้ทาหน้าที่สังฆมนตรีมีอานาจวินิจฉัยสั่ง
การในเรื่องนั้น ๆ แล้วจึงรายงานมหาเถรสมาคม แม้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๙ จะให้ อานาจสมเด็จพระสั งฆราช ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอมหาเถรสมาคม
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และปฎิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ม หาเถรสมาคมมอบหมาย แต่ มี ข้ อ สั ง เกตว่ า คณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการเหล่านี้มีหน้าที่เพียง
“กลั่นกรองเรื่อง“ เพื่อเสนอมหาเถรสมาคมเท่านั้น อานาจในการวินิจฉัยสั่งการยัง อยู่ที่
มหาเถรสมาคม ในทางปฎิ บั ติ ม หาเถรสมาคม สามารถมอบอ านาจให้ ค ณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการปฎิบัติหน้าที่ประจา “องค์กร” หรือ “กระทรวง” ตามที่มหาเถรสมาคมกาหนด
เช่น คณะกรรมการปกครอง คณะกรรมการศึกษา คณะกรรมการเผยแผ่ ให้คณะกรรมการเหล่านี้มี
สานักงานประจาและมีหน้าที่ประจาเช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐ ผลดีของการมีสานักงานถาวรและ
คณะกรรมการถาวร ก็คือความต่อเนื่ องของเอกสารและการปฎิบัติงาน ไม่ ว่าคณะกรรมการจะ
เปลี่ ย นไปกี่ ชุ ด ก็ ต าม งานยั ง คงด าเนิ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเอกสารส าคั ญ ก็ ไ ม่ สู ญ หายทั้ ง
คณะกรรมการชุดใหม่ยังอาศัยเอกสารเหล่านั้นเพื่อศึกษางานเก่าไปด้วยข้อสาคัญก็คือคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการต้องมีวาระการดารงตาแหน่งไม่เกินสี่ปีเหมือนคณะรัฐมนตรีของฝ่ายบ้านเมือง
ส่ ว นประเด็ น สาระส าคั ญ ของการออกพระราชก าหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม นั้ น ด้ ว ยการ
บริหารงานคณะสงฆ์ไม่สามารถดาเนินกิจการงานคณะสงฆ์ได้ เพราะประธานกรรมการมหาเถร
สมาคม ประชวรและประทับรักษาพระสุขภาพเป็นเวลานานนับปี ไม่สามารถทรงเข้าร่วมประชุมได้
ด้ว ยประเด็น ดังกล่ าวนี้ อาจเกิดความเสี ยหายต่อวงการคณะสงฆ์ในการบริ ห ารการตัดสิ นใจใน
นโยบายหลัก โดยภาพรวม จึงจาเป็นต้องมีประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช องค์
ประธานในการประชุ ม กรรมการมหาเถรสมาคม ด้ ว ยการออกพระราชก าหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของ
ทั้งพุทธจักร คือ กรรมการมหาเถรสมาคม และราชอาณาจักร คือ คณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นอานาจของ
ฝ่ายบริหารโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในการพัฒนา ด้านการศึกษา การเผยแผ่ และการสา
ธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยและความมั่นคงศรัทธายั่งยืนสถาพรของพระพุทธศาสนาสืบไป
ดังนั้น การปกครองคณะสงฆ์ในยุคสถานการณ์ปัจจุบันนี้ คณะสงฆ์ย่อมมีการพัฒนาการ
ด้ า นเทคโนโลยี บู ร ณาการด้ ว ยหลั ก พุ ท ธธรรมน าการปกครองไปพร้ อ มกั บ ความเจริ ญ และมี
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการปกครอง
คณะสงฆ์มีรู ปแบบที่แตกต่างไปจากสมัย ก่อนมาก เช่น ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้าน
การศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการมี รูปแบบที่
ปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการปกครองคณะสงฆ์ ชื่อว่ามี ส่วน
สาคัญยิ่งในการบริหารจัดการให้องค์กรคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ฉะนั้น ผู้ที่จะเป็น
ผู้นาในการปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ ความ
เสียสละ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติ เป็นที่
ยอมรั บ ของคณะสงฆ์แ ละสั ง คมโดยรวม และที่ส าคัญ จะต้ อ งเป็ น นัก ปกครองที่ มี ค วามซื่อ สั ต ย์
ยุติธรรม ต้องเว้นจากความมีอคติทั้งปวง ตั้งมั่นในหลักพรหมวิหารธรรมและพระธรรมวินัยเป็นแกน
หลักของการปกครองอยู่เสมอ
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หลักธรรมาภิบาลในพระไตรปิฎก
Good governance in Tipitaka

พระสำรำญ ปภสฺสโร

บทคัดย่อ
หลักธรรมำภิบำลเป็นหลักธรรมสำหรับผู้บริหำรสำหรับผู้บริหำรของภำครัฐ ภำคธุรกิจ
และภำคสังคมที่ให้ปฏิบัติอย่ำงมีควำมถูกต้อง เป็นธรรม โดยรัฐและธุรกิจต้องมีควำมโปร่งใส มีควำม
รับผิ ดชอบที่ตรวจสอบได้ และภำคสั งคมเข้มแข็งเพื่อให้ เกิดควำมถูกต้องในสั งคมในกำรทำงำน
เพื่อให้ควำมสงบสุขและเกิดประสิทธิภำพในกำรทำงำน
คาสาคัญ: หลักธรรมำภิบำล, พระไตรปิฎก
ABSTRACT
Good governance is a core principle for the executive management of the
public sector and social sector that provides practical, accurate, fair government
and business must be transparent. Has a responsibility to review them. And
strengthening the social sector to achieve accuracy in the work to achieve peace
and performance.
Keywords: Good governance, Tripitaka

๑. บทนา

ปัจจุบันสภำพบ้ำนเมืองเรียกร้องหำคุณธรรมในองค์กร ชี้ให้เห็นว่ำ มีเรื่องที่น่ำห่วงใย
และน่ำระมัดระวังไปเสีย เพรำะเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่ปรำกฏและประจักษ์ล้วนเป็นภำพสะท้อนให้เห็น
ว่ำ “กำรเกิดภำวะบกพร่องทำงคุณธรรม” ซึ่งอำจมำจำกสำเหตุไม่เข้ำใจถึงรำกเหง้ำของศีลธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมอันเป็นพื้นฐำนของคุณภำพของคนในสังคม ๑ เพื่อให้กระบวนกำรสร้ำง
ระบบบริ ห ำรกิ จ กำรบ้ ำนเมื องและสั ง คมที่ดี เกิด ผลอย่ ำ งจริง จัง รั ฐ บำลได้อ อกระเบี ยบส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช้เป็น
แนวทำงในกำรจัดระเบียบให้สังคม ทั้งภำครัฐ ภำคธุรกิจเอกชน และภำคประชำชน อยู่ร่วมกันอย่ำง
สงบสุข มีควำมรักสำมัคคี และร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน บนพื้นฐำนของหลัก


วัดเกรำะวังไทย ต.ถนนขำด อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
สมศักดิ์ สุภิรักษ์, “มิติการพัฒนาและการบริหารทรัพยากรบุคคล”, เอกสำรประกอบกำรอบรม
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำบุคคล สำนักงำนกำรประถมศึกษำจังหวัดนครสวรรค์, (๒๕๕๐), หน้ำ ๑๙.
๑
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สำคัญอย่ำงน้อย ๖ ประกำร คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักควำมมีส่วน
ร่วม หลักควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ๒
จำกสภำพกำรดังกล่ำว รัฐบำลได้ออกพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริ ห ำรบ้ ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดทุกส่ ว นรำชกำรและข้ำรำชกำร ปฏิบั ติร ำชกำรตำม
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี หรือธรรมำภิบำล (Good Governance) ซึ่งมีเจตนำรมณ์ใน
กำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดินเพื่อประโยชน์สุ ขของประชำชน เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภำรกิจภำครั ฐ มี
ประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ปรับปรุงภำรกิจส่วนรำชกำรให้ทันต่อ
สถำนกำรณ์ ประชำชนได้รับกำรอำนวยควำมสะดวก ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรและมีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงสม่ำเสมอ คำนึงถึงควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำน กำรมีส่วน
ร่ ว มของประชำชน กำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล กำรติ ด ตำมตรวจสอบและประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำน
สม่ำเสมอ๓
เมื่อย้อนไปศึกษำหลักพระพุทธศำสนำพบว่ำ ได้ตระหนักถึงกำรทำงำนที่ดีที่สอดคล้องกับ
หลักธรรมำภิบำลเป็นอย่ำงดี ด้วยเหตุนี้หลักธรรมำภิบำลกับหลักพระพุทธศำสนำเชื่อมโยงกันอย่ำง
เห็นได้ชัดเช่น หลักสุจริตกับหลักโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นต้น ซึ่งมะเอียดดังต่อไปนี้

๒. แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล

๑) ความหมายของหลักธรรมาภิบาล
ธรรมำภิบำล (Good Governance) คือ กำรปกครอง กำรบริหำร กำรจัดกำร
กำรควบคุมดูแล กิจกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปในครรลองคลองธรรม นอกจำกนี้ยังหมำยถึงกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี ซึ่งนำไปใช้ได้ทั้งภำครัฐและเอกชน ธรรมำภิบำลเป็นหลักกำรที่นำมำใช้บริหำรงำนใน
ปั จ จุ บั น อย่ ำงแพร่ ห ลำยด้ ว ยเหตุเ พรำะ ช่ว ยสร้ ำ งสรรค์ แ ละส่ ง เสริ ม องค์ ก รให้ มี ศัก ยภำพและ
ประสิทธิภำพ อำทิ พนักงำนทำงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ทำให้ผลประกอบกำรของ
องค์กรธุรกิจนั้นขยำยตัว นอกจำกนี้แล้วยังทำให้บุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธำและเชื่อมั่นใน
องค์กรนั้นๆ อันจะทำให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น องค์กรที่โปร่งใส ย่อมได้รับควำมไว้วำงใจ
ในกำรร่วมทำธุรกิจ รัฐบำลโปร่งใสตรวจสอบได้ ย่อมสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ประชำชน ตลอดจน
ส่งผลดีต่อเสถียรภำพของรัฐบำลและควำมเจริญก้ำวหน้ำของประเทศ เป็นต้น
กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดีหรือธรรมำภิบำล มีหน่วยงำน องค์กำร และ
บุคคลต่ำงๆ ได้ให้ควำมหมำย ดังนี้
๒

สำนักนำยกรัฐมนตรี, ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหำนคร : สำนักงำนฯ, ๒๕๔๒), หน้ำ ๓.
๓
สำนักนำยกรัฐมนตรี, ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖, (กรุงเทพมหำนคร : สำนักงำนฯ, ๒๕๔๖), หน้ำ ๒.
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ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคม
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ระบุหลักกำรของคำนิยำมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดีไว้ว่ำ “กำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทำงสำคัญในกำรจัดระเบียบให้สังคมทั้งภำครัฐ ภำค
ธุรกิจเอกชน และภำคประชำชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ำยวิชำกำรและธุรกิจ สำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำง
สงบสุข มีควำมรู้รักสำมัคคี และร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและเป็นส่วนเสริม
ควำมเข้มแข็งหรือสร้ำงภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพื่อบรรเทำ ป้องกัน หรือเยียวยำภำวะวิกฤติภยันตรำย
ที่หำกจะมีมำในอนำคต เพรำะสังคมจะรู้สึกถึงควำมยุติธรรม ควำมโปร่งใส กำรมีส่วนร่วม อันเป็น
คุ ณ ลั ก ษณะส ำคั ญ ของศั ก ดิ์ ศ รี ค วำมเป็ น มนุ ษ ย์ และกำรปกครองแบบประชำธิ ป ไตยอั น
มีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็น ประมุข สอดคล้องกับควำมเป็นไทย รัฐ ธรรมนูญ และกระแสโลกยุค
ปัจจุบัน๔
ประเวศ วะสี ให้ควำมหมำยของคำว่ำ ธรรมรัฐประกอบด้วยภำครัฐ ภำคธุรกิจ และภำค
สังคมที่มีควำมถูกต้อง เป็นธรรม โดยรัฐและธุรกิจต้องมีควำมโปร่งใส มีควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบ
ได้ และภำคสังคมเข้มแข็ง ธรรมรัฐแห่งชำติ หมำยถึง กำรที่ประเทศมีพลังขับเคลื่อนที่ถูกต้องเป็น
ธรรมโดยถักทอทำงสังคม เพื่อสร้ำงพลังงำนทำงสังคม (Social Energy) เพื่อนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ
ของชำติก่อให้เกิดธรรมรัฐแห่งชำติขึ้น๕
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้สรุปลักษณะสำคัญของธรรมำภิบำลแบบสำกล ด้ำนเป้ำหมำย
โครงสร้ำง และกระบวนกำร และสำระของธรรมำภิบำล ดังนี้๖
๑. เป้ำหมำยของธรรมำภิบำล (Objective) คือ กำรพัฒนำและอยู่ร่วมกันอย่ำง
สันติสุขของทุกภำคส่วนในสังคม
๒. โครงกำร และกระบวนกำร ของธรรมำภิบำล (Structure and Process) ที่จะ
นำไปสู่เป้ำหมำยได้ ต้องมีกำรวำงกฎเกณฑ์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคมที่ดี
ของประเทศทั้งภำครัฐ ภำคธุรกิจ เอกชนหรือ ภำคประชำสังคม ภำคปัจเจกชนและครอบครัว มี
ส่วนร่วมกัน ผนึกพลัง ขับเคลื่อน กระบวนกำรของธรรมำภิบำล มี ๓ ส่วนที่เชื่อมโยงกัน คือ กำรมี
ส่ว นร่ วมของทุกภำคในกำรบริห ำรจัดกำร (Partrcipation) ควำมโปร่งใส (Accountability) ถูก
วิจำรณ์ได้ รวมทั้งควำมรับผิดชอบในผลกำรตัดสินใจ สำระของธรรมำภิบำล คือ กำรบริหำรจัดกำร

๔

สำนักนำยกรัฐมนตรี, ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้ำ ๙.
๕
ประเวศ วะสี, หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี, (กรุงเทพมหำนคร : เนติกุลกำรพิมพ์
, ๒๕๔๑), หน้ำ ๔.
๖
บวรศั ก ดิ์ อุ ว รรณโณ, การสร้ า งธรรมาภิ บ าล (Good
Governance) ในสั ง คมไทย,
(กรุงเทพมหำนคร : วิญญูชน, ๒๕๔๒), หน้ำ ๒๙.
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ทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง ต้องสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงองค์ประกอบต่ำงๆ ของสังคมให้อยู่
ร่วมกันอย่ำงสันติสุขมีเสถียรภำพ
สรุปได้ว่ำ หลักธรรมำภิบำลเป็นทั้งหลักกำรขั้นพื้นฐำนและหลักยุทธศำสตร์ที่สังคมโลก
ต้องกำรให้เกิดขึ้น และนำมำใช้ เพื่อลด และแก้ปัญหำต่ำงๆ โดยเฉพำะปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่น
กำรฉ้อรำษฎร์ บังหลวง กำรเอำรั ดเอำเปรี ยบ ช่ว ยให้ เกิดกำรสร้ ำงคุณค่ำ จิ ตสำนึก ทำงปั ญญำ
วัฒนธรรมและจริยธรรม ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง เข้มแข็ง มีควำมมั่นคง เกิดควำมเป็น
ธรรมในสังคม

๓. องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล

ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ และต่อมำได้ตรำพระรำชกฤษฎีกำ ว่ ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรปฏิรูปรำชกำร โดยกำหนดให้ส่วน
รำชกำรและข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี หรือธรรมำภิบำล
ซึ่งมีองค์ประกอบของธรรมำภิบำล ด้วยหลักกำร ๖ ด้ำน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ควำมโปร่งใส หลักควำมมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ โดยมีสำระสำคัญ
ดังนี้๗
๑. หลักนิติธรรม (Rule of law) ได้แก่ กำรตรำกฎหมำย กฎ ข้อบังคับต่ำง ๆ ให้
ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตำมกฎหมำยกฎ
ข้อบังคับเหล่ำนั้น โดยถือว่ำเป็นกำรปกครองภำยใต้กฎหมำย มิใช่ตำมอำเภอใจหรืออำนำจของตัว
บุคคล
๒. หลักคุณธรรม (Morality) ได้แก่ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องดีงำมโดยรณรงค์ให้
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ เป็นตัวอย่ำงแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชำชนพัฒนำตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีควำมซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
ประกอบอำชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจำชำติ
๓. หลักควำมโปร่งใส (Transparency) ได้แก่ กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกันของ
คนในชำติ โดยปรับปรุงกลไกกำรทำงำนขององค์กรทุกวงกำรให้มีควำมโปร่งใส มีกำรเปิดเผยข้อมูล
ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์อย่ำงตรงไปตรงมำด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำย ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้
สะดวก และมีกระบวนกำรให้ประชำชนตรวจสอบควำมถูกต้องชัดเจนได้
๗

สั ญ ญำ ชำวไร่ , “กำรศึ ก ษำกำรรั บ รู้ ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรโดยใช้ ห ลั ก ธรรมำภิ บ ำลของผู้ บ ริ ห ำร
สถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำร้อยเอ็ด”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยำลัย :
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์, ๒๕๔๘), หน้ำ ๒๙ – ๓๕.
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๔. หลักควำมมีส่วนร่วม (Participation) ได้แก่กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วม
รับรู้และเสนอควำมเห็นในกำรตัดสินใจปัญหำสำคัญของประเทศ ไม่ว่ำด้วยกำรแสดงควำมคิดเห็น
กำรไต่สวนสำธำรณะ กำรประชำพิจำรณ์ กำรแสดงประชำมติหรืออื่นๆ
๕. หลักควำมรับผิดชอบ (Accountability) ได้แก่ กำรตระหนักในสิทธิหน้ำที่ควำม
สำนึกในควำมรับผิดชอบต่อสังคม กำรใส่ใจปัญหำสำธำรณะของบ้ำนเมือง และกระตือรือร้นในกำร
แก้ปัญหำ ตลอดจนกำรเคำรพในควำมคิดเห็ นที่แตกต่ำง และควำมกล้ำที่จะยอมรับผลจำกกำร
กระทำของตนเอง
๖. หลักควำมคุ้มค่ำ (Utility) ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกรที่มีจำกัดเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีควำมประหยัดใช้ของอย่ำงคุ้มค่ำสร้ำงสรรค์
สินค้ำ และบริกำรที่มีคุณภำพสำมำรถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษำพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติให้
สมบูรณ์ยั่งยืน”
สรุปองค์ป ระกอบของธรรมำภิบ ำลเพื่อให้เกิดระบบกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและ
สังคมที่ดี คือกำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนของบุคลำกรในองค์กร มีกำรประสำนระหว่ำงบุคลำกรและ
ผู้บังคับบัญชำ ต้องมีกำรเปิดเผยกำรดำเนินงำนด้ำนนโยบำยกำรบริหำรแบบหลักธรรมำภิบำลแบบ
เบ็ดเสร็จซึ่งในทำงพระพุทธศำสนำเมื่อนำแนวคิดดังกล่ำวมำศึกษำจะว่ำสำระที่แท้จริงคือหลักกำร
ของพระพุทธศำสนำดังนี้

๔. ธรรมาภิบาลในพระไตรปิฎก

ในยุคโลกำภิวัตน์สังคมมีปัญหำมำกมำย นับตั้งแต่ปัญหำพื้นฐำนไปจนถึงปัญหำระดับ
โครงสร้ำง ตัวอย่ำงของปัญหำต่ำงๆ ได้แก่ปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเกิดช่องว่ำงระหว่ำงควำมมี
กับควำมไม่มีขยำยตัวไปในวงกว้ำง ปัญหำด้ำนสังคมปัญหำด้ำนกำรเมืองปัญหำสิ่งแวดล้อมถูก
ทำลำย ปัญหำข้อพิพำทระหว่ำงพรมแดน หลำยประเทศประสบปัญหำเพรำะไม่สำมำรถสร้ำง
สันติภำพภำยในประเทศของตนได้ ปัญหำดังกล่ำวกำลังรอแนวทำงกำรแก้ไข ในแวดวงวิชำกำร
ปัจจุบันได้มีควำมพยำยำมที่จะนำพระพุทธศำสนำเข้ำไปผูกพัน (Engage) เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
สังคม มีควำมพยำยำมที่จะตีควำมพุทธธรรมให้ครอบคลุมปัญหำใหม่ๆ เนื่องจำกพุทธศำสนำแบบ
จำรีตที่เน้นกำรแก้ปัญหำแบบปัจเจกบุคคลไม่เพียงพอต่อกำรตอบปัญหำของสังคมยุคใหม่ที่เต็มไป
ด้วยควำมสลับซับซ้อนได้ กำรแก้ปัญหำควำมทุกข์ของปัจเจกบุคคลและสังคมสำมำรถดำเนินควบคู่
กันไปได้ ในประวัติศำสตร์ที่ผ่ำนมำกล่ำวได้ว่ำพระพุทธศำสนำเป็นศำสนำที่มีควำมขัดแย้งน้อยที่สุด
พระพุทธองค์สำมำรถสร้ำงสังคมสงฆ์ขึ้นมำให้เป็นแบบอย่ำงของรูปแบบกำรปกครอง หรือรูปแบบ
กำรบริหำรจัดกำรในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่ำงดี อย่ำงไรก็ตำมบัดนี้พระพุทธศำสนำที่เคยรุ่งเรืองได้
ล่วงเลยมำแล้วกว่ำ ๒๕๕๕ ปี หลำยสิ่งหลำยอย่ำงเปลี่ยนแปลงไปตำมกฎไตรลักษณ์ แต่พระธรรม
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ของพระพุทธองค์ก็ยังคงอยู่ และมีควำมสำคัญเสมอมำสำมำรถนำมำปรับประยุกต์ให้เข้ำกับยุคสมั ย
ได้ ดังควำมตอนหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่ำ
ภิกษุทั้งหลำย เรำไม่ขัดแย้งกับโลก แต่โลกขัดแย้งกับเรำผู้กล่ำวเป็นธรรมไม่ขัดแย้งกับ
ใครๆ ในโลก สิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ำไม่มี แม้เรำก็กล่ำวสิ่งนั้นว่ำ ‘ไม่มี’ สิ่งใดที่บัณฑิตในโลก
สมมติว่ำมี แม้เรำก็กล่ำวสิ่งนั้นว่ำ ‘มี’ ก็อะไรเล่ำชื่อว่ำสิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ำไม่มี เรำก็กล่ำวว่ำ
‘ไม่ม’ี คือ รูปที่เที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร ที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ำไม่มีแม้เรำก็กล่ำวรูปนั้นว่ำ
‘ไม่มี’ เวทนำ ... สัญญำ ... สังขำร ... วิญญำณที่เที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผัน แปร ที่บัณฑิตในโลก
สมมติว่ำไม่มีแม้เรำก็กล่ำววิญญำณนั้นว่ำ ‘ไม่มี’ นี้แลชื่อว่ำสิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ำไม่มี แม้เรำก็
กล่ำวว่ำ ‘ไม่มี’ อะไรเล่ำชื่อว่ำสิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ำมี เรำก็กล่ำวว่ำ ‘มี’ คือ รูปที่ไม่เที่ยง เป็น
ทุกข์ ผันแปร ที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ำมี แม้เรำก็กล่ำวรูปนั้นว่ำ ‘มี’ เวทนำ ... สัญญำ ... สังขำร ...
วิญญำณที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ผันแปร ที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ำมี แม้เรำก็กล่ำววิญญำณนั้นว่ำ ‘มี’ นี้
แลชื่อว่ำสิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ำมี แม้เรำก็กล่ำวว่ำ ‘มี’ โลกธรรม มีอยู่ในโลก ตถำคตตรัสรู้ รู้แจ้ง
โลกธรรมนั้นแล้ว จึงบอก แสดง บัญญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่ำย ก็อะไรเล่ำชื่อว่ำโลก
ธรรมในโลก ที่ตถำคตตรัสรู้ รู้แจ้งแล้ว จึงบอก แสดง บัญญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่ำย คือ
รูปจัดเป็นโลกธรรมในโลก ที่ตถำคตตรัสรู้ ฯลฯ ทำให้ง่ำย บุคคลใด เมื่อตถำคตบอก แสดง บัญญัติ
กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่ำยอยู่อย่ำงนี้ ยังไม่รู้ ไม่เห็น เรำจะทำอะไรกับบุคคลผู้โง่เขลำ เป็น
ปุถุชน คนบอด ไม่มีดวงตำ ไม่รู้ ไม่เห็นนั้นได้ เวทนำ ... สัญญำ ... สังขำร ... วิญญำณจัดเป็ นโลก
ธรรมในโลกที่ตถำคตตรัสรู้ รู้แจ้งแล้ว จึงบอก แสดง บัญญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่ำย
บุคคลใด เมื่อตถำคตบอก แสดง บัญญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่ำยอยู่อย่ำงนี้ ยังไม่รู้ ไม่
เห็ น เรำจะทำอะไรกับ บุ คคลผู้ โ ง่เขลำ เป็นปุถุชน คนบอด ไม่มีดวงตำ ไม่รู้ ไม่เห็ นนั้นได้ ภิกษุ
ทั้งหลำย ดอกอุบลก็ดี ดอกปทุมก็ดี ดอกบุณฑริกก็ดี เกิดในน้ำ เจริญในน้ำ โผล่พ้นน้ำแล้วตั้งอยู่ แต่
ไม่ติดน้ำ แม้ฉันใด ตถำคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน เกิดในโลก เจริญในโลก ครอบงำโลกอยู่ แต่ไม่ติดโลก๘
พุทธดำรัสข้ำงต้นตีควำมได้ว่ำ คำว่ำ “ตถำคต” หมำย ถึง “ธรรม” หรือ “ธรรม”
หมำยถึง “ตถำคต” ดังพุทธพจน์ว่ำ “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่ำเห็นตถำคต” ดังนั้นพระธรรมของ
พระองค์หำกรู้จักประยุกต์ใช้ย่อมสำมำรถแก้ปัญหำต่ำงๆ ในโลกได้อย่ำงแท้จริง
มีเพียงกิเลสของมนุษย์เท่ำนั้นที่เห็นว่ำธรรมของพระพุทธองค์ล้ำสมัย พุทธธรรมำภิบำล
หรือธรรมำภิบำลตำมแนวพุทธเป็นกระบวนยุทธวิธีหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหำต่ำงๆ ที่มีควำมสลับซับซ้อน
อย่ำงยิ่งดังเช่นในปัจจุบัน ทั้งนี้แนวคิดธรรมำภิบำล หรือ Good Governance ตำมแนวตะวันตกที่มี
กำรกล่ำวถึงอย่ำงแพร่หลำยในปัจจุบันนั้นยังมีจุดอ่อน และควำมไม่ชัดเจนในหลำยประเด็น ทั้งในแง่
ควำมหมำย เป้ำประสงค์ รวมถึงกระบวนวิธีกำรปฏิบัติ หำกจะทำให้สมบูรณ์ พระพุทธศำสนำจะมี
๘

ส.ข. (ไทย) ๑๗/๙๔/๑๗๘-๑๘๐
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ทำงออกของเรื่องนี้ ซึ่ง ธรรมำภิบำลเชิงพุทธ (Buddhist Good Governance) ที่ปรำกฏขึ้นใน
พระไตรปิฎก ในจักกวัตติสูตรว่ำ
ภิกษุทั้งหลำย เรื่องเคยมีมำแล้ว ได้มีพระเจ้ำ จักรพรรดิพระนำมว่ำทัฬหเนมิ ผู้ทรงธรรม
ครองรำชย์โ ดยธรรม ทรงเป็น ใหญ่ในแผ่นดินมีมหำสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขต ทรงได้รับชัยชนะ มี
รำชอำณำจักรมั่นคง สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประกำร ได้แก่ (๑) จักรแก้ว (๒) ช้ำงแก้ว (๓) ม้ำแก้ว (๔)
มณีแก้ว (๕) นำงแก้ว (๖) คหบดีแก้ว (๗) ปริณำยกแก้ว มีพระรำชโอรสมำกกว่ำ ๑,๐๐๐ องค์ ซึ่ง
ล้วนแต่กล้ำหำญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ สำมำรถย่ำยีรำชศัตรูได้ พระองค์ทรงชนะโดยธรรม ไม่
ต้องใช้อำชญำ ไม่ต้องใช้ศัสตรำ ครอบครองแผ่นดินนี้มีสำครเป็นขอบเขต๙
ธรรมรำชำในจักกวัตติสูตรได้กล่ำวถึงแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดธรรมเป็นใหญ่
โดยกำรนำธรรมมำใช้คุ้มครอง ป้องกัน ประชำรำษฎรในแว่นแคว้นตำมฐำนะ ในพระสูตรชี้ให้เห็นว่ำ
พระรำชำจะทรงธรรมได้นั้นจะต้องมีที่ปรึกษำที่ทรงธรรมนั่นก็คือ สมณพรำหมณ์ ซึ่งท่ำนไม่เจำะจง
นักบวชในศำสนำใดศำสนำหนึ่ง ผู้เขียนจึงได้นำเสนอโครงสร้ำงกำรปกครองของพุทธจักรที่สำมำรถ
อยู่ร่วมกันกับอำณำจักรได้เป็นอย่ำงดีมำเชื่อมต่อ เพื่อให้เห็นควำมสอดคล้อง ซึ่งในประวัติศำสตร์
พุทธศำสนำ พระพุทธเจ้ำได้ทรงทำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำทำงฝ่ำยกำรเมืองโดยกำรแสดงธรรม คือหลัก
ปฏิบัติต่ำงๆ ในหลำยเหตุกำรณ์เช่น กำรสนทนำกับพระเจ้ำพิมพิสำรที่เวฬุวันสวนไผ่ กำรห้ำมพระ
ญำติมิให้ทำสงครำมแย่งน้ำเป็นต้น
พระพุทธเจ้ำทรงเปลี่ยนแนวควำมคิดเกี่ยวกับมนุษย์และจุดมุ่งหมำยของมนุษย์จำกแนว
เดิม ซึ่งเป็นควำมคิดตำมหลักศำสนำพรำหมณ์และลัทธิอื่นๆ พระพุทธองค์ทรงสอนว่ำ กำรยึดมั่นใน
ตัวตน (อัตตำ) ทำให้เกิดควำมทุกข์ขึ้นในสังคม ทำให้คนเรำคิดถึงตัวเองมำกกว่ำสังคม ส่วนกำรละ
ตัวตน จะทำให้คนเรำมีควำมสำนึกต่อสังคมได้มำกขึ้น กำรละตัวตนจะต้องอำศัยกำรจัดระบบสังคม
เสียใหม่ แต่กำรเสนอให้เปลี่ยนแปลงสังคมย่อมติดขัดที่ผู้ปกครองซึ่งรักษำอำนำจของตนเนื่องจำก
ตนมีฐำนะที่ดีอยู่แล้ว ดังนั้นหลักธรรมมำภิบำลก็จะสอดคล้องกับหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำที่
เรียกว่ำ หลักทศพิธรำชธรรม หรือธรรม ๑๐ ประกำร คือ ๑) ทำน ๒) ศีล ๓) กำรบริจำค ๔) ควำม
ซื่อตรง ๕) ควำมอ่อนโยน ๖) ควำมเพียร ๗) ควำมไม่โกรธ ๘) ควำมไม่เบียดเบียน ๙) ควำมอดทน
๑๐) ควำมไม่คลำดธรรม๑๐ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
หลักทศพิธราชธรรม หมำยถึง หลักธรรมที่ใช้ในกำรปกครองประกอบด้วยหลักธรรม
๑๐ ประกำร ได้แก่
๑) ทำน (กำรให้) คือ สละทรัพย์สิ่งของ บำรุงเลี้ยง ช่วยเหลือประชำรำษฎร์และบำเพ็ญ
สำธำรณประโยชน์
๙

ที. ปำ. (ไทย) ๑๑/๘๑/๖๐
ขุ.ชำ. (ไทย) ๒๘/๑๗๖/๑๑๒.

๑๐
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๒) ศีล (ควำมประพฤติดีงำม) คือ สำรวมกำยและวจีทวำร ประกอบแต่กำรสุจริตรักษำ
กิตติคุณ ให้ควรเป็นตัวอย่ำง และเป็นที่เคำรพนับถือของประชำรำษฎร์
๓) ปริจจำคะ (กำรบริจำค) คือ เสียสละควำมสุขสำรำญ ตลอดจนชีวิตของตนเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชำชน และควำมสงบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง
๔) อำชชวะ (ควำมซื่อตรง) คือ ซื่อตรงทรงสัตย์ ไร้มำรยำ ปฏิบัติภำรกิจโดยสุจริต
มีควำมจริงใจ ไม่หลอกลวงประชำชน
๕) มัททวะ (ควำมอ่อนโยน) คือ มีอัธยำศัย ไม่เย่อหยิ่งหยำบคำยกระด้ำงถือองค์มี
ควำมงำมสง่ำเกิดแต่ท่วงทีกิริยำสุภำพนุ่มนวล ละมุนละไม ให้ได้ควำมรักภักดี
๖) ตปะ (ควำมทรงเดช) คือ แผดเผำกิเลสตัณหำ มิให้เข้ำมำครอบงำย่ำยีจิตระงับยับยั้ง
ข่มใจได้ มีควำมเป็นอยู่สม่ำเสมอ หรืออย่ำงสำมัญ มุ่งมั่นแต่จะบำเพ็ญเพียร
๗) อักโกธะ (ควำมไม่โกรธ) คือ ไม่กริ้วกรำด ลุอำนำจควำมโกรธ จนเป็นเหตุให้วินิจฉัย
ควำมและกระทำกรรมต่ำงๆ ผิดพลำดเสียธรรม มีเมตตำประจำใจ
๘) อวิหิงสำ (ควำมไม่เบียดเบียน) คือ ไม่บีบคั้นกดขี่ เช่น เก็บภำษีขูดรีดหรือเกณฑ์
แรงงำนเกินขนำด ไม่หลงระเริงอำนำจ ขำดควำมกรุณำ หำเหตุเบียดเบียนลงโทษอำชญำแก่
ประชำรำษฎร์ผู้ใด เพรำะอำศัยควำมอำฆำตเกลียดชัง
๙) ขันติ (ควำมอดทน) คือ อดทนต่องำนที่ตรำกตรำ ถึงจะลำบำกกำยน่ำเหนื่อยหน่ำย
เพียงไร ก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันด้วยคำเสียดสีถำกถำงอย่ำงใด ก็ไม่หมดกำลังใจไม่ยอมละทิ้ง
กรณีย์ที่บำเพ็ญโดยชอบธรรม
๑๐) อวิโรธนะ (ควำมไม่คลำดธรรม) คือ วำงองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรมคงที่ไม่มี
ควำมเอนเอียงหวั่นไหวเพรำะถ้อยคำที่ดีร้ำย ลำภสักกำระ หรืออิฎฐำรมณ์ อนิฎฐำรมณ์ใดๆ สติมั่น
ในธรรม ทั้งส่วนยุติธรรม คือ ควำมเที่ยงธรรม นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผน หลักกำรปกครอง
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม
จำกแนวคิดดังกล่ำวพบว่ำ หลักธรรมำภิบำลในควำมหมำยของพระพุทธศำสนำ คือกำร
ใช้หลักธรรมในกำรบูรณำกำรไปใช้ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ องค์กร และหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำครัฐ
และเอกชนได้เป็นอย่ำงดี

๕. การบูรณาการหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา

กำรบูรณำกำรหลักธรรมำภิ บำลเพื่อบริหำรสถำนศึกษำได้มีนักกำรศึกษำอย่ำง เกษม
วัฒนชัย ได้กล่ำวถึงกำรบริหำรแบบธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ นั้นมีดังนี้๑๑
๑๑

เกษม วัฒนชัย, “ธรรมำภิบำล…...บทบำทสำคัญกรรมกำรสถำนศึกษำ”, รายงานการปฏิรูป
การศึกษาไทย, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๖๔ (๒๕๔๖) : ๒๑.
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๑. กำรบริหำรกำรศึกษำต้องสอดคล้องและตอบสนองนโยบำยและควำมต้องกำร
ของระบบกำรศึกษำไทย ซึ่งในหลักธรรมำภิบำล งบประมำณที่ได้รับจะต้องนำไปใช้ประโยชน์อย่ำง
คุ้มค่ำและเพื่อส่วนร่วม ถ้ำเอำไปใช้ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือเป็นประโยชน์เฉพำะตนเองหรือพวก
พ้องตรงนี้ต้องรับผิดชอบในเชิงธรรมำภิบำล หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ งบประมำณทุกบำทที่โรงเรียน
สำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำ หรือกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มำต้องใช้ให้ เกิด ประโยชน์สูงสุด จะ
คอรัปชั่นไม่ได้ ตรงนี้เป็นหลักธรรมำภิบำลที่สำคัญ
๒. กระบวนกำรบริหำรต้องมีประสิทธิภำพ (Efficiency) และได้ประสิทธิผล
(Effectiveness)
๓. ทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส (Transparency) และมีเหตุผล (Reasonableness)
เรื่อง “ควำมมีเหตุผล” มำจำกปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ซึ่งมี ๓
เรื่องใหญ่ๆ คือ
(๑) ทำงสำยกลำง (Moderation) หรือมัชฌิมำปฏิปทำ
(๒) ทำอะไรต้องมีเหตุผล (Reasonableness)
(๓) มีภูมิคุ้มภัย (Self immunity)
๔. ต้องมีระบบรับผิดชอบต่อผลกำรบริหำรกำรศึกษำ (Accountability) ต้อง
สร้ำงระบบให้มีคนรับผิดชอบ ครูใหญ่ หัวหน้ำหมวด ผู้อำนวยกำรเขต เลขำธิกำร ต้องรับผิดชอบถ้ำ
สร้ำงตรงนี้ได้ เชื่อว่ำระบบจะมีธรรมำภิบำลและสำมำรถขับเคลื่อนไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงรวดเร็ว ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้สรุปภำพรวมกำรบริหำรกำรศึกษำของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่เป็นนิติบุคคลตำมแนวคิดหลักธรรมำภิบำล๑๒ รำยละเอียดดังแผนภูมิที่๑

๑๒

กระทรวงศึกษำธิกำร, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหำนคร : กระทรวงฯ, ๒๕๔๖), หน้ำ ๓๑.
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หลักนิติธรรม
หลักควำมคุม้ ค่ำ

หลักคุณธรรม
ด้ำนวิชำกำร

ด้ำนงบประมำณ

นักเรียนดี เก่ง มีสุข
หลักควำมรับผิดชอบ

ด้ำนทั่วไป

ด้ำนบุคลำกร

หลักควำมโปร่งใส

หลักควำมมีส่วนร่วม

แผนภูมิที่ ๑ กำรบริหำรสถำนศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล
สรุปได้ว่ำ ผู้บริหำรโรงเรียน จะต้องตระหนักถึงควำมสำคัญและควำมจำเป็น ในกำรนำ
หลักกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิ บำลมำใช้ในกำรบริหำรงำนของโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตำม
เจตนำรมณ์ ข องพระรำชกฤษฎี ก ำ ว่ ำ ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรบริ ห ำรกิ จ กำรบ้ ำ นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖
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ภาวะผู้นาเชิงพุทธกับการบริหารองค์กร

Buddhist Leadership with Organization Management
สุวัฏ สอนจันทร์
บทคัดย่อ
ผู้ บ ริ ห ารที่เ ป็ น โลกาธิป ไตยจะต้องมีค วามพยายามเอาใจทุก คนเพื่อ ให้ ต นเองอยู่ใ น
ตาแหน่งต่อไปได้ พวกเขาพยายามทาให้ถูกใจทุกคนซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ ได้ ผู้บริหารประเภทนี้
มักหนีปัญหา เมื่อมีปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้นภายในองค์กรก็พยายามลอยตัวหนีปัญหา ดังนั้น ผู้เขียนจึง
มองว่าผู้บริหารที่ดีต้องมีภาวะผู้นาเชิงพุทธมาปรับใช้ในการบริหารองค์กร ภาวะผู้นาเชิงพุทธได้แก่
จักขุมา คือ มองไกล ต้องนามาบูรณาการกับนิสสยสัมปั นโน คือ เป็นผู้มนุษยสัมพันธ์ดี เนื่องจาก
ผู้บริหารระดับสูงสามารถมอบหมายงานด้านเทคนิค หรือวิชาการให้ผู้ร่วมงานไปดาเนินการแทนได้
ตามความสามารถและความเหมาะสมของผู้นั้น สาหรับ วิธูโร คือความชานาญต้องนามาบูรณาการ
กับ นิ ส สยสั มปั น โน คือ เป็ น ผู้ มนุ ษยสั มพันธ์ดีเพราะต้อ งลงมือปฏิบั ติงานร่ว มกับผู้ ร่ว มงานหรื อ
ทีมงาน
การนาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การบริหารมี ภาวะผู้นาเชิงพุทธเพื่อการบริหารองค์กรที่ดี
ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถวางแผนขับเคลื่อนองค์กร สามารถคาดการณ์สิ่งต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นได้แม่นยา ก้าวทันกระแสโลกและฉลาดในการใช้คน ควบคุมการปฏิบัติงานได้ดี จัดการงานได้
ดี มีความสามารถและรอบรู้ในการทางาน รู้จักคนมาก กว้างขวางในวงการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
ทักษะในการสื่อสาร ประสานงานดี มีจิตใจกว้างขวาง และรู้จักให้อภัย
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาเชิงพุทธ, การบริหารองค์กร
ABSTRACTS
Executives are Olkatipati must have tried to please everyone, so they are
in a position to continue. They are trying to gratify everyone, that is impossible.
These executives typically escape. When a conflict arises within the organization
was trying to swim away from the problem. The authors therefore believe that
management requires good leadership Buddhist apply to corporate executives.
Buddhist leaders, including the Cakkhuma. Is a foreseeable need to be integrated
with the new technology is a seminar to share a good relationship. Because
executives can delegate technical work or academic colleagues to act on behalf of


นักวิชาการอิสระ, 113/7 หมู่บ้านเอซีเฮ้าส์ สายไหม 58 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร
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the capability and suitability of that person. For Vidhuro Expertise is required to be
integrated with the new technology is a seminar to share a good relationship
because of the need to act with a colleague or team.
Applied to the administrative leadership to the Buddhist organization
better. Must be a visionary, Planning organization, Can predict things Upcoming
accurately Keep pace with global trends and the use of intelligent people.
Operational control well Works great deal Talented and well-known people to
work more extensive in the industry. Have a good relationship Have good
communication skills, coordination, broad-minded, and forgiveness.
Keywords : Buddhist Leadership, Organization Management

๑. บทนา

ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ที่เป็นยุคโลกไร้พรมแดนนี้ ในแง่ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
ต่างๆ ย่อมส่งผลให้ศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรสูงขึ้นตามลาดับ ไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศ
ในสถาบันของภาครัฐหรือเอกชน ความอยู่รอดขององค์กรดังกล่าวย่อมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจอย่ าง
ถูกต้องรอบคอบและทันต่อสถานการณ์ของผู้บริหารซึ่งก็คือผู้นาขององค์กรนั้นๆ ดังนั้น ในทุกองค์กร
จึงจาเป็นต้องมีผู้นา
ผู้นา คือ ผู้ชักพาให้คนอื่นเคลื่อนไหวหรือกระทาการในทิศทางที่ผู้นากาหนดเป้าหมายไว้
หลายคนมีบทบาทเป็ นผู้น ากันอยู่ แล้ว เช่น เป็นผู้นาองค์กร ผู้นาสมาคม ผู้ นาวัดและแม้กระทั่ง
หัวหน้าครอบครัวก็จัดว่าเป็นผู้นา ปัญหาของผู้นาก็คือทาอย่างไรจะให้เป็นที่ยอมรับของผู้ตาม เริ่ม
ตั้งแต่หาทางให้ได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่ตาแหน่งผู้นา เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วก็ยังได้รับความร่วมมือจาก
สมาชิ กช่ ว ยกัน ทางานและมีผ ลงานเป็ น ที่ ป ระจัก ษ์จ นพร้อ มที่ จ ะได้รั บเลื อ กตั้ งให้ ก ลั บ มาดารง
ตาแหน่งอีกในสมัยหน้า๑ บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นาที่ดี หากผู้นาขาดซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม
ย่อมทาให้ผู้นานั้นขาดความชอบธรรมในการทาหน้าที่ในองค์กรนั้นต่อไป สอดคล้องกับ นักวิชาการ
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ชาวไทย๒ ผู้ซึ่งให้ความสนใจศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ รวมทั้งภาวะ
ผู้ น าตามแนวความคิด ทฤษฎีตะวัน ตก ได้ให้ แนวคิดว่ า กระบวนทั ศน์ (Paradigm) การบริห าร
องค์การตามแนวคิดของนักวิชาการตะวันตกเป็นผลพวงของอารยธรรมแห่งอวิชชาและความไร้ซึ่ง
ศีลธรรม การบริหารจึงต้องพึ่งภาวะผู้นาที่มีศีลธรรมได้แก่ภาวะผู้นาเชิงพุทธ

๑

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒๖-๒๗.
๒
กฤษ เพิ่มทันจิตต์, แนวทางการบริหารภายใต้กระบวนทัศน์ วิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท
สุขุมวิทย์การพิมพ์ จากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๒๕-๓๐.
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การบริหารที่ยึดหลักภาวะผู้นาเชิงพุทธ คือ แนวทางหนึ่งที่ประเสริฐที่สุด องค์กรๆ แม้
จะได้ก าไรมหาศาล แต่ ถ้า ผู้ บ ริ ห ารขาดพุท ธภาวะ องค์ กรนั้ นจะไม่ส ามารถยืน หยัด อยู่ ได้ น าน
ผู้บริหารจึงต้องสร้างภาวะผู้นาเชิงพุทธที่มีประสิทธิผลได้ด้วยการยึด หลักคุณธรรมเป็นคุณสมบัติอัน
ประเสริฐที่ผู้นาจะต้องยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์การที่ตนรับผิดชอบ๓
ดังนั้น ผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาการประยุกต์ใช้ห ลักภาวะผู้นาเชิงพุทธเพื่อนาไปบริหาร
องค์กรที่ดี โดยกาหนดประเด็นภาวะผู้นาเชิงพุทธตามแนวทุติยปาปณิกสูตร (จักขุมา, วิธูโ ร และ
นิสสยสัมปันโน) และการบริหารตามแนวตะวันตกคือ การบริหารที่เรียกกันว่า POSDCoRB เพื่อการ
นาองค์กรของตนให้มีประสิทธิผลทั้งในและต่างประเทศต่อไป
๒. ภาวะผู้นาองค์กรเชิงพุทธ
พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงลักษณะของผู้นาที่ดีไว้ในทุติยปาปณิกสูตร ๔ มาในติกนิบาต
อังคุตตรนิกาย ว่าผู้นาจะต้องประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้ คือ
๑) มีตาดี (จั กขุมา) คือ พ่อค้าในโลกนี้รู้จักสินค้าว่า สินค้านี้ ซื้อมาเท่านี้ ขายไป
อย่างนี้ จักมีมูลค่าประมาณเท่านี้ มีกาไรเท่านี้ หมายถึง ความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
๒) มีธุรกิจดี (วิธูโร) คือ พ่อค้าเป็นคนฉลาดซื้อและขายสินค้าได้ หมายถึง ความเป็น
ผู้ชานาญในงาน รู้จักวิธีการต่างๆ ไม่บกพร่องในหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ
๓) เพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัย (นิสสยสัมปันโน) คือ ผู้ถึงพร้อมด้วยบุ คคลที่จะ
เป็นที่พึ่งได้ หมายถึง ความเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและได้รับความเชื่อถือจากผู้อื่น
ในพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่า พ่อค้าที่ประกอบด้วยคุณสมบัติทั้ง ๓ ประการนี้ ย่อมถึง
ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในโภคทรัพย์ ในขณะเดียวกันคุณสมบัติทั้ง ๓ ประการนี้ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้เช่นกัน ซึ่งการเป็นผู้นานั้น จะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญา คือ
มีหู ตาไว กว้างไกล สามารถจ าแนกบุคคลและเหตุการณ์ออกว่าเป็นอย่างไร ซึ่งจะทาให้ผู้ นามี
ประสบการณ์ มีความชานาญในการปกครอง เข้าใจบุคคลหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี ซึ่งพระ
ธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ๕ ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า
๑) จักขุมา หมายถึง มีปัญญามองการณ์ไกลต้องสามารถวางแผน และฉลาดในการใช้
คน คุณสมบัติข้อนี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Conceptual Skill” คือ ความชานาญในการใช้
ความคิด
๒) วิธูโร หมายถึง จัดการธุระได้ดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คุณสมบัติข้อนี้ตรงกับ
คาว่า “Technical Skill” คือ ความชานาญด้านเทคนิค
๓

กมล ฉายะวัฒนะ, บริหารคนและงานด้วยวิธีการของพระพุทธเจ้า (ฉบับปรับปรุง), (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เพชรประกาย จากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๑๔.
๔
องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๐/๑๖๓-๑๖๕; องฺ.ติก. (บาลี) /๒๐/๔๕๙/๑๔๖.
๕
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๓๙-๔๐.

150

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

๓) นิสสยสัมปัน โน หมายถึง พึ่งพาอาศัยคนอื่นได้ เพราะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี
คุณสมบัติข้อนี้ตรงกับคาว่า “Human Relation Skill” คือ ความชานาญด้านมนุษยสัมพันธ์
การประยุกต์ใช้หลักภาวะผู้นาเชิงพุทธสาหรับนักบริหารที่ดี มีดังนี้
๑. การรู้จักรูป คือ ผู้นาจะต้องรู้จักและเข้าใจผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะ
ของสมาชิกขององค์กร ความรู้นี้นอกจากจะสร้างความสนิทสนมกันแล้ว ยังก่อให้เกิดมิตรไมตรีต่อ
กัน เข้าใจความต้องการของมวลสมาชิก
๒. ฉลาดในลักษณะ คือ เมื่อผู้นารู้จักตัวบุคคล ก็จะสามารถพิจารณาจัดสรรตาแหน่ง
งานต่างๆ ให้เหมาะสมกับบุคคล การทางานภายใต้การแนะนามอบหมายนั้นก็สัมฤทธิ์ผล
๓. คอยเขี่ยไข่ขาง คือ ผู้นาสามารถแสดงศักยภาพในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง
๔. คอยปิดบังแผล คือ ผู้นาจะต้องมีความระมัดระวัง สารวจตรวจตรามิให้เกิดความ
เสียหายอันเป็นการทาลายชื่อเสียงของสมาชิกในสังคม ป้องกันมิให้ปรากฏออกมาภายนอก
๕. สุมควัน คือ ผู้นาจะสามารถแสดงความสามารถของตนแก่ผู้อื่นอย่างถูกต้องแก่
สมาชิก
๖. รู้จักท่า (น้า) คือ ผู้นาจะต้องแสวงหาความรู้ รู้จักความคิดในการทางาน มี
คณะทางานที่ดี มีคณะที่ปรึกษาในกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่มวลสมาชิก
๗. รู้ว่าโคกินน้าแล้วหรือยัง คือ ผู้นาจะต้องรู้จักกระบวนการพัฒนา ให้โอกาสแก่
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของสมาชิกด้วยการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ฝึกฝนทักษะอาชีพ
๘. การรู้จักทาง คือ ผู้นาจะต้องรู้แนวทางในการบริหารจัดการ ขณะเดียวกันก็จะต้อง
รู้จักจุดร่วมของชีวิตมนุษย์ โดยนาพาสมาชิกของตนไปสู่จุดหมายของชีวิตร่วมกัน
๙. ฉลาดในสถานที่โคจร คือ ผู้นาจะต้องสามารถประเมิน ศักยภาพของกลุ่มด้วยการ
กาหนดเป้าหมาย วางแผนการทางานและแนวทางปฏิบัติจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์
๑๐. รีดนมให้เหลือไว้ คือ ผู้นาจะต้องคานึงถึงประโยชน์ของมวลสมาชิก รู้จักประสาน
ประโยชน์ดาเนินกิจกรรมของกลุ่มด้วยความพอเหมาะพอดี รักษาสมดุลระหว่างการให้กับการรับ
๑๑. การบูชาโคที่เป็นพ่อฝูงหรือจ่าฝูง คือ ผู้นาจะสามารถเสริมภาวะของตนเองให้
เด่นชัดด้วยการรู้จักให้บาเหน็จรางวัลแก่ผู้ทางานดีมีคุณธรรม อันเป็นการสร้างเสริมความเชื่อถือต่อ
ผู้นาและเป็นกาลังภายในใจ การกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม และมวลสมาชิก
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๓. การบริหารองค์กร

นักวิชาการตะวันตก นาเสนอกระบวนการบริหารงาน ๗ ประการ เรียกโดยย่อว่า
“POSDCoRB” เป็นกระบวนการบริหารงานที่นาเสนอไว้ในหนังสือ “Papers on the Science of
Administration” ในปี พ.ศ.๒๔๗๙ โดยมีกระบวนการบริหารงาน๖ ดังนี้
๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจน
วิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๒) การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้าง อานาจหน้าที่และการ
แบ่งส่วนของงานให้เหมาะสมและลงตัว
๓) การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานด้าน
บุคลากรอันได้แก่ การจัดอัตรากาลัง การสรรหา การรักษาสภาพการทางาน และการควบคุมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
๔) การอานวยการ (Direction) หมายถึง การดาเนินการตัดสินใจ และสั่งการในการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ให้ดาเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ทั้งในลักษณะงานทั่วไปและใน
ลักษณะงานเฉพาะ ตลอดจนการให้คาแนะนา และควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน
๕) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การร่วมมือกันของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามส่วนต่างๆ ให้ประสานสอดคล้องกันอย่างกลมกลืน
๖) การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
ผู้บริหารงานและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบถึงความเคลื่อนไหว และความก้าวหน้าของกิจการ
ต่างๆ ภายในหน่วยงาน
๗) งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายให้ร อบคอบ
และรัดกุมรวมถึงการจัดสรรงบประมาณและการจัดทาบัญชี
การบริหารองค์กรต้องมีการกาหนดหน้าที่ในการบริหารที่เรียกกันว่า POSDCoRB:
Planning (การวางแผน) Organizing (การจัดองค์การ) Staffing (การจัดบุคคลเข้าทางาน)
Directing (การสั่งการหรืออานวยการ) Coordinating (การประสานงาน) Reporting (การรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน) Budgeting (การงบประมาณ)
ลักษณะการบริหารองค์กรที่ดี
ได้มีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้กาหนดคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของผู้บริหารองค์กรไว้ ดังนี้
ลักษณะที่เห็นเด่นชัดของผู้บริหารองค์กรที่ดี สามารถสรุปได้ ๘ ข้อ๗ ดังนี้
๖

Luther Gulick and Lyndall Urwick, Papers on the Science of Administration,
(New York : Institute of Public Administration, 1937), pp. 37-38.
๗
ยงยุทธ เกษสาคร, ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร: เอส เอล จี
กราฟฟิค, ๒๕๕๑), หน้า ๕๔-๕๕.
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๑) เป็ นผู้มีความริเ ริ่ มในงานใหม่ (As an Initiator) นักบริหารที่ดี มักจะแสดง
พฤติกรรมในด้านการริเริ่มงานใหม่ๆ ขึ้น และมักจะมีแผนงานที่จัดระเบียบขั้นตอนไว้เป็นอย่างดี
ผู้บริหารมักจะเป็นคนทางานหนักอยู่เสมอ เพื่อให้งานที่เขาริเริ่มใหม่ๆ เหล่านั้นบรรลุผลสาเร็จ
๒) เป็นนักปรับปรุง (As an Improver) การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ปรับปรุงตนเองใน
อาชี พการงาน การฝึ ก อบรมเพื่อ การพัฒ นา ผู้ บริห ารจะเป็น คนคอยกระตุ้ นและให้ ก าลั งใจแก่
พนักงาน สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา แสวงหาและปรับปรุงวิธีการทางานที่ดีกว่าวิธีเดิมอยู่เสมอ
เสนอแนะวิธีทางานแบบใหม่ๆ ให้กับเพื่อนร่วมงานอยู่เนืองๆ
๓) เป็นผู้ให้การยอมรับ (As a Recognizer) คนอื่นๆ เมื่อเขาทางานประสบผลสาเร็จ
ผู้บริหารที่ดีจะต้องเป็นผู้ให้กาลังใจ และให้คาชมเชย ยอมรับในผลสาเร็จของเพื่อนร่วมงาน ไม่ฉวย
โอกาสเอาผลงานของคนอื่นมาเป็นของตน เพราะเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาทางานสาเร็จนั้น หมายความ
ว่าเราเองเป็นผู้บริหารที่ดี ที่สามารถบริหารให้คนทางานบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ หน้าที่ของ
ผู้บริหาร คือ พยายามดึงเอาความสามารถของบุคคลที่มีแฝงอยู่ในตัวเขาออกมาใช้ให้ปรากฏ และ
มองให้เห็นถึงปัญญาของคนอื่นๆ ในการทางาน พร้อมกับคาชมเชยและยกย่องเพื่อนร่วมงานต่อหน้า
คนอื่นๆ เมื่อเขาทางานสาเร็จ เพื่อเป็นกาลังใจให้ทางานอื่นๆ เพื่อหน่วยงานต่อไป
๔) เป็ น ที่ พึ่ ง ที่ ป รึ ก ษา (As a Counselor) นั ก บริ ห ารที่ ดี จ ะต้ อ งพร้ อ มเสมอที่ จ ะ
ช่วยเหลือให้คาแนะนา ในการแก้ปัญหาให้กับผู้ ใต้บังคับบัญชาเมื่อเขาติดขัด และจาต้ องมีความ
ห่วงใยและกระตือรือร้น ที่จะให้ความช่วยเหลือพนักงานใหม่หรือเก่าที่มีปัญหา มาปรึกษาขอความ
ช่วยเหลือจากตน
๕) มีศิลปะการเป็นนักพูด (As an Effective Speaker) สามารถพูดชักจูงให้หมู่คณะ
ปฏิบัติงานด้วยความร่วมมือร่วมใจ ประสานสัมพันธ์กัน มีความสามารถในเชิงการใช้ภาษา เพราะสิ่ง
นี้จะสร้างเสน่ห์แห่งศรัทธา และความเชื่อถือให้เกิดขึ้นในตัวผู้นา อย่างไรก็ตาม จะต้องมีความจริงใจ
ในการพูดด้วย
๖) เป็นผู้ประสานงานที่ดี (As a Coordinator) ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการกระตุ้น
ให้ผู้ร่วมงานอื่นเข้ามามีส่วนในการวางแผนงาน และสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ตามแผนของทุกๆ ฝ่ายด้วยความเต็มใจ มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อความสาเร็จของงาน
๗) เข้าสังคมได้เป็นอย่างดี (As a Social Man) ผู้บริหารจะต้องอยู่กับคนจานวนมาก
ทั้งภายในองค์การและนอกองค์การ เพื่อความสาเร็จของงาน ดังนั้ น การเข้าสังคมในระดับต่างๆ
ผู้บริหารจาเป็นต้องเรียนรู้และปรับตนเองให้เหมาะสมตามกาลเทศะ กล่าวคือจะต้องรู้จักเลือก และ
ใช้เวลากับสังคมให้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๘) เป็นนักเปลี่ยนแปลง (As a Change Agent) การเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาองค์การให้มี ความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ผู้บริหารที่ดีต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงสถานที่ ปรับปรุง
สานักงาน วิธีทางาน เพื่อให้เกิดความสนใจและมีชีวิตชีวา การเปลี่ยนแปลงต้องประกอบด้วยเหตุผล
ในการเปลี่ยนแปลง ต้องมีแนวความคิด โดยคานึงถึงความประหยัดและถูกต้องเหมาะสมด้วย
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ผู้บริหารองค์กรที่ดีจะต้องมีความจริง ๔ ประการ คือ มีความจริงต่อตนเอง มีความจริงต่อ
ผู้อื่น คือ มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและคนอื่น มีความจริงต่อศาสนา คือ สนใจศึกษาคาสอน
ในศาสนาและนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริง สมควรตามฐานะ และประการสุดท้าย คือ มีความ
จริงต่อประเทศชาติ๘ ผู้นานั้น ต้องมีคุณสมบัติของความเป็นผู้นาในตนเองก่อน คือ ความมีสติ ความ
เป็นผู้ให้ ความมีคุณธรรม และความกล้าหาญ และต้องนาคุณสมบัติเหล่านั้นออกมาแสดงให้ผู้อื่น
ประจักษ์ จึงจะนาไปสู่การเป็นผู้นาอย่างแท้จริง เมื่อได้รับ ความรู้สึกและทัศนคติที่ดีงาม ซึ่งนาไปสู่
ความเป็นผู้น่าเชื่อถือ น่านับถือ และน่ายึดถือ๙

๔. บทสรุป

ภาวะผู้นาองค์กรเชิงพุทธเพื่อการบริหารที่ดีต้องมี ภาวะผู้นาองค์กรเชิงพุทธบวกกับการ
บริหารองค์กรแบบตะวันตก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ภาวะผู้นาเชิงพุทธได้แก่ จักขุมา วิธูโร นิสสยสัมปันโน คุณลักษณะข้ อที่ ๑ (จักขุมา)
และข้อที่ ๓ (นิ สสยสัมปั นโน) สาคัญมาก ส่ วนข้อที่ ๒ (วิธูโร) มีความ ส าคัญน้อยลงมา เพราะ
ผู้บริหารระดับสูงสามารถมอบหมายงานด้านเทคนิค หรือวิชาการให้ผู้ร่วมงานไปดาเนินการแทนได้
ตามความสามารถและความเหมาะสมของผู้นั้น สาหรับผู้บริหารระดับกลาง คุณลักษณะทั้ง ๓ ข้อ มี
ความสาคัญเท่าๆ กัน กล่าวคือผู้บริหารระดับกลางจะต้องมีความชานาญเฉพาะด้านและมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องมีปัญญาที่จะมองการณ์ไกล หรือการวางแผนงานใน
อนาคตและวางแผนตัวเองเพื่อที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไปสาหรับผู้บริหารระดับต้น จะต้องเป็น
ผู้ มีคุณ ลั กษณะข้อ ๒ (วิธูโ ร) และข้อ ๓ (นิ ส สยสั มปัน โน) เพราะต้องลงมือ ปฏิบัติ งานร่ ว มกั บ
ผู้ ร่ ว มงานหรื อ ที ม งานอย่ า งใกล้ ชิ ด แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ต้ น จ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นา
คุณลักษณะข้อ ๑ (จั กขุมา) ไปด้ว ย ก็คือการพัฒ นาปัญญาเพื่อเตรียมพร้อมเลื่ อนขึ้นสู่ ตาแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงต่อไป ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติผู้นาเชิงพุทธ 11 ประการได้แก่ 1) การรู้จักรูป ๒)
ฉลาดในลักษณะ ๓) คอยเขี่ยไข่ขาง ๔) คอยปิดบังแผล ๕) สุมควัน ๖) รู้จักท่า (น้า) ๗) รู้ว่าโคกินน้า
แล้วหรือยัง ๘) การรู้จักทาง ๙) ฉลาดในสถานที่โคจร ๑๐) รีดนมให้เหลือไว้ ๑๑) การบูชาโคที่เป็น
พ่อฝูงหรือจ่าฝูง
๒. การบริหารองค์กรแบบตะวันตกสรุปว่าต้องมีการกาหนดหน้าที่ในการบริหาร ได้แก่
หน้าที่ในการวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าทางาน การสั่งการหรืออานวยการ การ
ประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานและการงบประมาณ และผู้บริหารต้องประกอบด้วย
คุณสมบัติผู้นา ๘ ประการ ได้แก่ ๑) เป็นผู้มีความริเริ่มในงานใหม่ ๒) เป็นนักปรับปรุง ๓) เป็นผู้ให้
๘

ปราชญา กล้าผจัญ, คุณธรรม จริยธรรมผู้นารัฐ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ก.พลการพิมพ์ จากัด,
๒๕๔๙), หน้า ๘๑.
๙
ปริญ ญา ตัน สกุ ล, ศาสตร์ แห่ งผู้ นา : หลั กธรรม ๗ ต้น ของคนเป็น ผู้น า, (กรุ งเทพมหานคร:
สานักพิมพ์จิตจักรวาล, ๒๕๔๓), หน้า ๔๙-๕๐.
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ได้เป็นอย่างดี ๘) เป็นนักเปลี่ยนแปลง
บรรณานุกรม
กมล ฉายะวัฒนะ. บริหารคนและงานด้วยวิธีการของพระพุทธเจ้า (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพ-มหา
นคร : บริษัท เพชรประกาย จากัด, ๒๕๕๔.
กฤษ เพิ่มทันจิตต์. แนวทางการบริหารภายใต้กระบวนทัศน์ วิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท
สุขุมวิทย์การพิมพ์ จากัด, ๒๕๕๒.
ปราชญา กล้าผจัญ. คุณธรรม จริยธรรมผู้นารัฐ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ก.พลการพิมพ์ จากัด,
๒๕๔๙.
ปริญญา ตันสกุล . ศาสตร์ แห่งผู้นา : หลักธรรม ๗ ต้นของคนเป็นผู้นา. กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์จิตจักรวาล, ๒๕๔๓.
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.
ยงยุทธ เกษสาคร. ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร: เอส เอล จี
กราฟฟิค, ๒๕๕๑.
Luther Gulick and Lyndall Urwick. Papers on the Science of Administration. New
York : Institute of Public Administration, 1937.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 155

พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืน

Buddhist Integrated Approach to Managing Water Resources
Sustainably
อำพล ปุญญำ*

บทคัดย่อ
ปัญหำในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรนำในบทควำมนี เกิดจำกควำมไม่ชัดเจนในกำรควบคุม
มวลน ำที่มำกมำย ซึ่ง ส่ งผลกระทบให้ เกิดปัญหำอื่นๆ ทังทำงเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
รวมทังปัญหำนโยบำยและโครงสร้ำงองค์กรในกำรป้องกันและจัดกำรวิกฤตอุทกภัย ที่มีหน่วยงำน
จำนวนมำกเข้ำมำเกี่ยวข้องและขำดเอกภำพกำรบริหำรจัดกำร ดังนันผู้เขียนจึงได้นำหลักธรรมทำง
พระพุทธศำสนำมำบูรณำกำรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรนำ ประกอบด้วย กำรพัฒนำแหล่งนำ
กำรจัดสรรนำให้มีประสิทธิภำพ กำรอนุรักษ์แหล่งนำในลุ่มนำ กำรแก้ไขปัญหำนำท่วม กำรควบคุม
คุณภำพนำ และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ โดยเน้นให้เกิดกำรบูรณำกำรกับหลักพุทธธรรม
ได้แก่กำรยึดหลักควำมเหมำะสม ควำมพอดีและพอเพียง ตำมหลักสัปปำยะ ๗ ประกำร มำใช้ใน
กำรดำเนินชีวิต เพื่อให้มีกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรนำอย่ำงยั่งยืนต่อไป
ค้าส้าคัญ : พุทธบูรณำกำร, กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรนำ, ควำมยั่งยืน
ABSTRACTS
The issue of water management in this article. The uncertainty in the mass
of water that much control. The impact caused other problems; economic, social
and environmental, including the organizational structure and policies to prevent
and manage the flood. There are many agencies involved and the lack of unified
management. The author has used Buddhist principles for integrated water
resources management. Includes development of water resources, the allocation of
water to effectively conserve water resources in the basin, troubleshooting flood,
the water quality control and natural resource management. By focusing on the
integration of the Buddhist doctrines are; The adoption of appropriate Adequacy
and sufficiency by the Sappaya used to live. To the development of sustainable
water resources management further.
Keywords : Buddhist Integration, Management of Water Resources, Sustainability
*
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๑. บทน้า

นำมีควำมจำเป็นทังในภำคเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม ซึ่งมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งในกำร
พัฒนำประเทศ นำจึงเป็นทรัพยำกรที่สำคัญอย่ำงมำกและเป็นทรัพยำกรที่ทรงคุณค่ำ จึงมีควำม
จำเป็นจะใช้หลักพุทธธรรมมำอธิบำย บูรณำกำรให้เข้ำกับวิชำกำรสมัยใหม่มำกขึน กำรปรับใช้ธรรม
ให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ โดยอำศัยศำสตร์สมัยใหม่เป็นสะพำน วิธีกำรนอกจำกจะทำให้ธรรมอกำ
ลิโกคือไม่ล้ำสมัย เพรำะสำมำรถปรับเข้ำกับวิถีแห่งชีวิตของทุกคนทุกยุคทุกสมัย ที่ทุกฝ่ำยต้องรับรู้
ตระหนักและเข้ำใจอย่ำงลึกซึง อีกทังในอนำคตจำนวนประชำกรเพิ่มมำกขึน กำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจ และกำรพัฒ นำควำมเป็ น อยู่ให้ สู งขึนจำเป็นต้องใช้นำปริมำณเพิ่มมำกขึนตำมไปด้ว ย
ในขณะที่ปริมำณนำมีจำนวนจำกัดทังด้ำนปริมำณและคุณภำพ เนื่องจำกสำเหตุหลำยประกำร จึง
จำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรนำให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งเป็นตัว
บ่งชีควำมสำมำรถและประสิทธิภำพกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป

๒. พุทธบูรณาการ

คำว่ำ “บูรณำกำร” เป็นศัพท์บัญญัติทำงกำรศึกษำ เดิมใช้คำว่ำ “บูรณำกำรรวมหน่วย”
เป็นคำบัญญัติให้ตรงกับคำว่ำ “Integration” ในภำษำอังกฤษ หมำยควำมว่ำ กำรรวมหน่วยที่
แยกๆ กั น เข้ ำเป็ น หน่ ว ยเดี ย วกัน ๑ ดั ง นัน “บู ร ณำกำร” จึ งเป็น กระบวนกำรที่ อยำกให้ เ กิ ด
ควำมสัมพันธ์แบบองคำพยพแบบองค์รวม ให้ส่วนต่ำงๆ รวมกันเป็นหนึ่ง ประสำนสัมพันธ์อ ย่ำงเป็น
เอกภำพ ทำให้เกิดควำมสมบูรณ์ จึงเป็นกำรนำส่วนต่ำงๆ มำรวมกัน แต่ไม่ใช่รวมแบบกลไก แบบ
เครื่องจักร แต่แบบมีชีวิต แบบองคำพยพ มักใช้คำว่ำ “ผนึกพลัง” (Synergy) เพื่ออธิบำยกำร
รวมกัน เข้ำในลั กษณะนี ถ้ำมีกำรประสำนงำนกันอย่ำงกลมกลื นก็จะเกิดพลั งทวีคูณ ๒ ส่ ว นพระ
ธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต) ให้ควำมหมำยว่ำ กำรทำให้หน่วยงำนย่อย ๆ ทังหลำยที่สัมพันธ์อิงอำศัย
ซึ่งกันและกัน เข้ำมำรวมทำหน้ำที่ประสำนกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียวที่มีควำมควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ในตัว๓
สำหรับทำงพระพุทธศำสนำก็มีควำมพยำยำมที่จะใช้หลักพุทธธรรมมำอธิบำยให้เข้ำกับ
วิ ช ำกำรสมั ย ใหม่ ม ำกขึ นโดยที่ พ ระธรรมโกศำจำรย์ (ประยู ร ธมฺ ม จิ ตฺ โ ต) ได้ ใ ห้ ค ำนิ ย ำมค ำว่ ำ
“บูรณำกำร”(Integration) ค่อนข้ำงจะสอดรับกับรำชบัณฑิตยสถำนว่ำ “หมำยถึง กำรนำสิ่งที่
๑

รำชบัณฑิตยสถำน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหำนคร : นำน
มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้ำ ๖๓๔.
๒
เสรี พงศ์พิศ, บูรณาการคืออะไร, หนังสือพิมพ์สยำมรัฐรำยวัน, ฉบับวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕.
๓
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาพัฒนาการหรือบูรณาการ, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม,
๒๕๔๐), หน้ำ ๒๖
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แยกกันมำรวมเข้ำ เป็ นอันเดียวกันจนเกิดองค์ร วม (The whole) โดยท่ำนได้ยกประเด็น
พระพุทธศำสนำกับ วิทยำศำสตร์มำอธิบำยเพิ่มเติมว่ำ “ถ้ำศรัทธำในพระพุทธศำสนำกับปัญญำ
ในทำงวิทยำศำสตร์เป็นไปในทำงเดียวกันคือส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันก็จะก่อให้เกิดองค์รวมที่
สมบูรณ์ องค์รวมนี่แหละคือบูรณำกำร และเนื่องจำกวิทยำศำสตร์ครอบคลุมไปถึงศำสตร์สมัยใหม่
ที่อำศัยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์สร้ำงระบบควำมรู้ขึนมำ เช่น ครุศำสตร์ มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์
เรำจึ ง สำมำรถบู ร ณำกำรพระพุ ท ธศำสนำเข้ ำ กั บ ศำสตร์ ส มั ย ใหม่ ด้ ว ย ๔ ซึ่ ง กำรบู ร ณำกำร
พระพุทธศำสนำกับวิทยำกำรหรือศำสตร์สมัยใหม่ว่ำวิธีกำรศึกษำแบบบูรณำกำรพระพุทธศำสนำกับ
ศำสตร์สมัยใหม่จึงทำได้ ๒ วิธี คือ
วิ ธี ที่ ๑ พุ ท ธวิ ท ยำ (Buddhology)
หมำยถึ ง กำรปรั บ ศำสตร์ เ ข้ ำ หำ
พระพุ ท ธศำสนำ คื อ ใช้ พ ระพุ ท ธศำสนำเป็ น ตั ว ตั ง และน ำศำสตร์ ส มั ย ใหม่ ม ำอธิ บ ำยเสริ ม
พระพุทธศำสนำ วิธีนีใช้องค์ควำมรู้ ในศำสตร์ส มัยใหม่มำอธิบำยสนับสนุนพระพุทธศำสนำให้ ดู
ทันสมัย และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ง่ำยขึน
วิธีที่ ๒ ธรรมวิทยำ (Dhammology) หมำยถึง กำรปรับพระพุทธศำสนำเข้ำหำ
ศำสตร์ คือ ใช้ศำสตร์สมัยใหม่เป็นตัวตัง และนำหลักศีลธรรมในพระพุทธศำสนำเพิ่มเติมเข้ำไปใน
เนื อหำของศำสตร์ สมัย ใหม่ ทังนี เพรำะศำสตร์ส มัยใหม่มุ่งแสวงหำควำมจริงโดยไม่ส นใจเรื่อง
ศีลธรรม กำรนำหลักศีลธรรมในพระพุทธศำสนำเติมเต็มให้กับศำสตร์เหล่ำนัน ย่อมจะช่วยให้เกิด
องค์รวมที่สมบูรณ์
นอกจำกนี ท่ ำนยั ง หมำยรวมไปด้ ว ยวิ ธีบู ร ณำกำรแบบนีจึง เป็ น กำรศึก ษำแบบธรรม
ประยุกต์ ซึ่งหมำยถึง กำรปรับใช้ธรรมให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ โดยอำศัยศำสตร์สมัยใหม่เป็น
สะพำน วิธีกำรนอกจำกจะทำให้ธรรมอกำลิโกคือไม่ล้ำสมัย เพรำะสำมำรถปรับเข้ำกับวิถีแห่งชีวิต
ของทุกคนทุกยุคทุกสมัย แล้วยังจะเป็นกำรช่วยนำศีลธรรมกลับมำสู่โลกนีอีกด้วย
เทคนิคกำรสร้ำงกำรบูรณำกำร
จำกแนวคิดกำรบูรณำกำร ดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงได้ให้ควำมหมำย คำว่ำ บูรณำกำร หมำยถึง
กำรทำงำนที่มีกำรสร้ำงควำมร่วมมือ ประสำน และควำมสอดคล้องกัน หรืออำจเรียกอีกชื่อย่อได้
ว่ำ 3C ได้แก่ , Co-operation, Co-ordination, Consistency
๑) ควำมร่วมมือ (Co-operation) เป็นควำมเต็มใจของแต่ละคนในกำรช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันเพื่อไปสู่เป้ำหมำยใดเป้ำหมำยหนึ่งตำมเป้ำหมำยขององค์กำรหรือหน่วยงำนควำมร่วมมือจะ
เป็นกำรที่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็น “เจ้ำของหรือเจ้ำภำพ” งำนหรือกิจกรรมนันๆ แล้วขอให้ฝ่ำยอื่นเข้ำ
มำร่วมมีลักษณะเกิดขึนเป็นครังๆไปไม่มุ่งควำมต่อเนื่องและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมแต่มุ่งจะให้กิจกรรมนันๆแล้วเสร็จตำมควำมต้องกำรของฝ่ำยเจ้ำของงำนควำมร่วมมือเป็น

๔

พระธรรมโกศำจำรย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ,
(กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๕๓), หน้ำ ๔๙.
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กำรช่วยเหลือด้วยควำมสมัครใจแม้จะไม่มีหน้ำที่โดยตรงอำจจะทำเรื่องเดียวกันในเวลำเดียวกันหรือ
ต่ำงเวลำก็ได้แม้กระทั่งอำจให้ควำมร่วมมือทำบำงเรื่องบำงเวลำ
๒) กำรประสำนงำน (Co-ordination) องค์กำรหรือหน่วยงำนกำรผลิตโดยทั่วไป จะมี
กำรจัดแบ่งงำนออกเป็นหน่วยงำนย่อยตำมลักษณะของงำน ถ้ำกำรทำงำนขำดกำรประสำนงำนที่ดี
กระบวนกำรผลิตหรือกิจกรรมต่ำงๆ ก็ไม่อำจบรรลุตำมเป้ำหมำยได้ โดยเฉพำะถ้ำเป็นองค์กำรขนำด
ใหญ่ มีหน่วยงำนย่อยจำนวนมำกและสลับซับซ้อน จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรประสำนงำนมำก
ขึน
กำรประสำนงำน (Co-ordination) หมำยถึง กำรจัดให้บุคคลในองค์กำรทำงำนสัมพันธ์
และสอดคล้ องกัน โดยตระหนักถึงภำระหน้ำที่ ควำมรับผิ ดชอบ เป้ำหมำย และมำตรฐำน กำร
ปฏิบัติงำนขององค์กำร วัตถุประสงค์ที่สำคัญของกำรประสำนงำน คือ
๑. เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีแก่พนักงำนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
๒. เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรสำเร็จตำมเป้ำหมำย
๓. เพื่อให้งำนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้
๔. ประหยัดเวลำและทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำน
กำรบริหำรงำนจำเป็นต้องจัดให้มีกำรประสำนงำนระหว่ำงนโยบำยและวัตถุประสงค์ของ
องค์กำรให้ สอดคล้ องง่ำยต่อกำรปฏิบั ติ โดยจัดให้ มีกำรประสำนงำนที่ครบวงจร กล่ ำวคือ กำร
ประสำนงำนที่ดีจะต้องเริ่มต้นด้ำยกำรวำงแผนที่ดี กำหนดนโยบำยและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนกำหนด
ขันตอนกำรปฏิบัติตำมกำหนดเวลำและสถำนที่ตลอดจนผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สะดวกแก่ทุกฝ่ำย ใน
กำรติดต่อประสำนงำนเกี่ยวกับกระบวนกำรของกำรผลิต กำรประสำนงำนมีหลักกำรที่สำคัญ ดังนี
๑. กำรประสำนงำนจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและวัตถุประสงค์ขององค์กำรให้สอดคล้อง
กัน
๒. ประสำนงำนควรจัดให้เป็นระบบทังกำรประสำนงำนจำกบนลงล่ำง (Downward)
และจำกล่ำงสู่บน (Upward) ตลอดจนกำรประสำนงำนในระดับเดียวกัน เพื่อประสำนควำมเข้ำใจ
อันดีระหว่ำงสมำชิกในองค์กำร
๓. กระตุ้ นให้ ส มำชิ กในองค์ ก ำรมี ค วำมเต็ม ใจในกำรที่ จ ะประสำนงำน และร่ ว มมื อ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้ดำเนินงำนขององค์กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมที่กำหนด
๔. กำรกำหนดตัวเครื่องมือกำรสื่อสำร วันเวลำ และสถำนที่ โดยยึดหลักกำรว่ำกำรติดต่อ
ประสำนงำนที่ดี ช่วยให้ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ เป็นไปด้วยควำมรำบรื่น
จะเห็นได้ว่ำกำรประสำนงำนมิได้เพียงแต่จะจัดให้มีกำรประสำนงำนเท่ำนัน หำกแต่ต้อง
ให้ทุกฝ่ำยได้เข้ำใจงำนร่วมกันทำงำนด้วยควำมเต็มใจ จึงเห็นได้ชัดเจนว่ำข้อตกลงที่สำคัญของกำร
ประสำนงำนก็คือ ควำมร่วมมือ (Co-operating) ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อจะช่วยให้กำรบริหำรงำน
ประสบควำมสำเร็จ
๓) ควำมสอดคล้อง (Consistency) ควำมสอดคล้องเป็นสิ่งสำคัญมำกเพรำะหำกกำร
ผลักดันวัฒนธรรมขำดควำมสม่ำเสมอ วัฒนธรรมก็จะไม่เกิดกำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมในองค์กร ซึ่ง

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 159

เป็นพฤติกรรมให้ทุกคนปฏิบัติร่วมกันและสอดคล้องไปในทำงเดียวกัน และต้องมีข้อตกลงร่วมกัน
(Agreement) ที่ทุกคนเข้ำใจตรงกันและก็ต้องยึดตรงนันไว้ในกระบวนกำรทำงำนต่ำงๆ องค์กรต้อง
สำมำรถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในประเด็นสำคัญๆ ให้ได้ หำกไม่มีข้อตกลงร่วมกันเวลำทำงำนก็จะ
เกิดควำมวุ่นวำยและไม่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน

๓. การบริหารจัดการทรัพยากรน้า

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรนำ หมำยถึง เป็นกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรม กำรพัฒนำ
กำรจัดสรรและใช้ประโยชน์ กำรป้องกัน และกำรฟื้นฟูลุ่มนำแม่นำลำคลองเพื่อให้ได้รับประโยชน์
อย่ำงเสมอภำคและยั่งยืน จำกนักคิดนักวิจัยได้เสนอแนวควำมคิดว่ำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรนำ
นัน ดังนีควำมหมำยของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรนำ มีวิธีกำรดำเนินกำรในพืนที่รับประโยชน์
จำกนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทังในด้ำนกำรจัดหำ กำรพัฒนำ กำรเก็บรักษำซ่อมแซมสิ่งสึกหรอให้คืน
สู่สภำพ กำรฟื้นฟูแหล่งเสื่อมโทรมให้ใช้ ประโยชน์ได้ต่อไป เพื่อให้สิ่งที่ดำเนินกำรนันบังเกิดผลอย่ำง
ยั่งยืนต่อมวลมนุษย์และธรรมชำติ ๕ ซึ่งจะนำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรนำ เป็นวิธีกำรหรือ
กิจกรรมดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำแหล่งนำ กำรจัดสรรนำ กำรป้องกัน และแก้ไขภัย
ธรรมชำติด้ำนนำ และกำรป้องกัน แก้ไขมลพิษทำงนำ เพื่อให้สำมำรถใช้นำให้เกิด ประสิทธิภำพ
สูงสุด๖ ด้วยควำมสมเหตุสมผลต่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรนำ เป็นกระบวนกำรในกำรจัดหำนำ
จัดสรร อนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรนำ อย่ำงยั่งยืน ตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำ
เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยำกรน ำในทุ ก พื นที่ ๗ มี ค วำมเป็ น แนวทำงกำรปฏิ บั ติ ต่ อ กำรบริ ห ำรจั ด กำรน ำ
ควำมหมำยโดยรวมของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรนำ ตำมมำตรกำร วิธีกำรหรือกระบวนกำรต่ำง
ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรศึกษำปัญหำ กำรวำงแผน กำรกำหนดนโยบำย กำรพิจำรณำตัดสินใจในกำร
ดำเนินกำรจัดหำ จัดสรร อนุรักษ์ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรนำ และแก้ไขปัญหำทรัพยำกรนำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เสมอภำค เป็นธรรมและยั่งยืน
หลั ก กำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน ำ
ทรั พ ยำกรน ำมี ค วำมสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ทรัพยำกรธรรมชำติอื่น ๆ เช่น ดิน ป่ำไม้ สัตว์เป็นต้น ไม่สำมำรถแยกกำรจัดกำรนำได้เพียงอย่ำง
เดียว กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรนำ มีขอบเขตของกำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในด้ำนกำร
พัฒนำและอนุรักษ์แหล่งนำ กำรจัดสรรนำ กำรป้องกันภัยพิบัติทำงธรรมชำติ กำรป้องกันมลพิษทำง
นำ และกำรบำบัดนำเสีย ซึ่งมีผลต่อกำรกำหนดนโยบำย และแนวทำงในกำรดำเนินกำรจัดกำร
๕

๑๐.

๖

เกษม จันทร์แก้ว, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหำนคร : อักษรสยำมกำรพิมพ์, ๒๕๓๐), หน้ำ

ปธำน สุวรรณมงคล, การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า, รำยงำนกำรวิเครำะห์
โครงกำรปรับ ภำครำชกำรสู่ยุคโลกำภิวัตน์ , พิมพ์ครังที่ ๒, (โรงพิมพ์กองกลำง : สำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน, ๒๕๔๐), หน้ำ ๑๕.
๗
กรมทรัพยำกรนำ, การบริหารจัดการน้าของประเทศไทย, (กรุงเทพมหำนคร: กรมทรัพยำกรนำ,
๒๕๔๖, (อัดสำเนำ).
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ทรัพยำกรนำให้เกิดควำม ยั่งยืนต่อไป ต้องอำศัยหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรนำแบบผสมผสำน
โดยมีผู้ให้หลักกำรและแนวทำงไว้ ดังนี๘
๑) กำรพัฒนำอย่ำงองค์รวม (holistic approach) นำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติ ประเภท
หนึ่งที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด เช่น ดิน ป่ำไม้ ในมิติ ต่ำง ๆ ทัง
ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ฯลฯ
๒) มีลักษณะของสหวิทยำกำร (interdisciplinary) กำรจัดกำรทรัพยำกรนำ เป็นกำรนำ
ควำมรู้จำกหลำยหลำยวิธีมำใช้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรนำ เช่น ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ ด้ำน
เศรษฐศำสตร์ นิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ และด้ำนสังคมวิทยำและมนุษยวิทยำ ครอบคลุมตังแต่ กำรออก
กฎระเบียบเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์จำกนำ เทคโนโลยีกำรก่อสร้ำงเพื่อนำนำมำใช้ ประโยชน์กำร
บริหำรจัดกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์ตำมนโยบำยผู้บริหำรประเทศ ขนบธรรมเนียม ประเพณีเกี่ยวกับ
นำในชุมชน รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในกำรใช้นำระหว่ำงกลุ่มคนใน สังคม เป็นต้น
๓) อยู่ภำยใต้กรอบกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (sustainable development) เป็นกำร
ผสมผสำน กำรนำทรัพยำกรธรรมชำติมำใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม ในขณะเดียวกันก็มีกำร
อนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติให้เหมำะสมกับของทรัพยำกรต่ำง ๆ
๔) มีควำมเป็นเอกภำพ (unity) กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติทังหลำย จะต้องมี ควำม
เชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับระบบนิเวศตำมธรรมชำติ
๕) มีควำมเป็นเครือข่ำย (network) กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติจะต้องเน้น เครือข่ำย
ในที่นีหมำยถึง เครือข่ำยของทรัพยำกรธรรมชำติทังหลำย และเครือข่ำยของผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยำกรธรรมชำติเหล่ำนัน อันได้แก่ รัฐ เอกชน และประชำชน
๖) กำรมีส่วนร่วมของประชำชน (people participation) นำจัดเป็นสมบัติ สำธำรณะที่
ทุกฝ่ำยในสังคมต้องมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร เพื่อจัดหำนำที่มีคุณภำพและตอบสนอง วัตถุประสงค์
ของกำรใช้นำได้ นับตังแต่กำรจัดหำนำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค อุตสำหกรรม รวมไป จนถึงกำรธำรง
รักษำวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตในนำได้๙

๔. การจัดการทรัพยากรน้าของโครงการพระราชด้าริเกี่ยวกับทรัพยากรน้า

พระเจ้ำอยู่หัวทรงตระหนักถึงควำมสำคัญและคุณค่ำของทรัพยำกรนำเป็นอย่ำงยิ่ง ดังที่
ได้พระรำชทำนพระดำรั สว่ำ “น ำคือชีวิต ” ทังยังได้พระรำชทำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริด้ำนกำรพัฒนำแหล่งนำจำนวนมำก รัฐบำลและประชำชนไทยทังมวลจึงพร้อมใจกัน
๘

ปธำน สุวรรณมงคล, การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า, (รำยงำนกำร
วิเ ครำะห์โ ครงกำรปรั บภำคข้ำ รำชกำรสู่ ยุค โลกำภิวั ตน์ ), (กรุ งเทพมหำนคร : โรงพิม พ์ก องกลำง ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน, ๒๕๔๐), หน้ำ ๑๗.
๙
สถำบันดำรงรำชำนุภำพ สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย, คู่มือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างผสมผสาน ในพืนที่ระดับต้าบล, (กรุงเทพมหำนคร : สำนักพิมพ์เสมำธรรม, ๒๕๔๒), หน้ำ
๗.
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น้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำยพระรำชสมัญญำแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวว่ำ “พระบิดำแห่ง
กำรจัดกำรทรัพยำกรนำ”โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริในกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนนำ
แก้ปัญหำนำท่วมและกำรบำบัดนำเสีย ดังนี
๑) พระรำชดำริในกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนนำ ได้แก่กำรสร้ำงอ่ำงเก็บนำเป็นกำร
อำศัยแหล่งนำผิวดินที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ ได้แก่ แม่นำ ลำธำร ห้วย ร่องนำ ฯลฯ เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรขำดแคลนนำในท้องที่ต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่ซึงลำธำรและลำห้วยมีนำไหลมำแต่เฉพำะใน
ฤดูฝน โดยอ่ำงเก็บนำจะเก็บนำที่ไหลมำมำกตอนช่วงฤดูฝนไว้เป็นแหล่งนำต้นทุนที่จะนำไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ได้จนตลอดฤดูแล้ง ตัวอย่ำงโครงกำรพระรำชดำริได้แก่ โครงกำรอ่ำงเก็บนำเขำเต่ำอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ กำรก่อสร้ำงฝำยทดนำ เป็นกำรก่อสร้ำงปิดขวำงทำงนำไหล เพื่อทดนำที่
ไหลมำให้มีระดับสูงขึน จนสำมำรถผันนำเข้ำไปตำมคลองหรือคูส่งนำให้แก่พืนที่เพำะปลูกบริเวณ
สองฝั่งลำนำได้ส ะดวก ส่ว นน ำที่เหลือจะไหลล้นฝำยไปเอง โครงกำรฝำยคลองทับ ยำวอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ กำรขุดลอกหนองบึงกำรขุดลอกหนองบึงเป็นกำรเพิ่มพืนที่รองรับนำฝนให้
ได้ปริมำณมำกขึน สำหรับนำมำใช้ประโยชน์ในกำรเกษตรในฤดูแล้ง และช่วยให้กำรระบำยนำในฤดู
นำหลำกเป็นไปอย่ำงรวดเร็วบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนอันเกิดจำกอุทกภัย
๒) พระรำชดำริในกำรแก้ไขปัญหำนำท่วม พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้พระรำชทำน
พระรำชดำริให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรนำท่วมด้วยวิธีกำรที่เรียกว่ำ “แก้มลิง” หรือกำรผันนำ
ส่วนเกินไปกักเก็บไว้ในพืนที่ลุ่มรับนำหรืออ่ำงเก็บนำที่อยู่บริเวณริมแม่นำ เพื่อชะลอปริมำณและ
ควำมเร็วของนำ ซึ่งจะช่วยบรรเทำและแก้ไขปัญหำนำท่วม หรือเพื่อรอใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง อัน
เป็นวิธีเดียวกับพฤติกรรมของลิงเวลำกินกล้วยที่มักจะเก็บไว้ในกระพุ้งแก้มทังสองข้ำงก่อนแล้วเคียว
กลืนในภำยหลัง แก้มลิงจึงเป็นวิธีป้องกกันนำท่วมวิธีหนึ่งที่นำกฎเกณฑ์ทำงธรรมชำติมำใช้เพื่อชะลอ
ควำมเร็วและปริมำณนำในฤดูนำหลำก โดยใช้ หลักกำรทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow)
เพื่อบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนจำกอุทกภัยของชุมชน และบ้ำนเรือนที่ตังอยู่บริเวณริมนำ ใน
ขณะเดียวกันยังช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนของรำษฎรให้มีนำใช้ เพื่อกำรอุปโภคบริโภคและเพื่อ
กำรเกษตรในฤดูแล้ง และทำให้เกิดควำมสมดุลของระบบนิเวศอีกด้วย ตัวอย่ำงแนวพระรำชดำริ
“แก้มลิง” ได้แก่ โครงกำรแก้มลิง “คลองมหำชัย - คลองสนำมชัย” ที่มีวัตถุประสงค์ในกำรช่วย
ระบำยนำท่วมขังจำกพืนที่ตอนบน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงตะวันตกของแม่นำเจ้ำพระยำ (ฝั่งธนบุรี)
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อระบำยนำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด
๓) พระรำชดำริในกำรจัดกำรนำเสีย กำรจัดกำรนำเสีย ด้วยหลักกำร “นำดีไล่นำเสีย”
เป็นกำรใช้หลักกำรธรรมชำติแห่งแรงนำถ่ วงของโลก (Gravity Flow) ด้วยกำรใช้นำคุณภำพดีมำ
ช่วยบรรเทำนำเน่ำเสีย หรือกำรใช้นำที่มีคุณภำพดีช่วยผักดันนำเน่ำเสียออกไปและช่วยให้นำเน่ำเสีย
มีสภำพเจือจำงลง ตัวอย่ำงโครงกำรพระรำชดำริ ได้แก่ โครงกำรปรับปรุงระบบไหลเวียนของนำและ
ขุดลอกคลองในเขตชุมชนหนำแน่นของกรุงเทพมหำนครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภำพนำ
คลองในเขตชุมชนหนำแน่นของกรุงเทพมหำนครให้มีคุณภำพดียิ่งขึน และจัดให้มีกำรไหลเวียนของ
นำคลองในพืนที่ดังกล่ำว โดยกำรนำนำสะอำดจำกแม่นำเจำพระยำเข้ำมำเจือจำงนำในคลองสำคัญ
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ตัวอย่ำงแนวพระรำชดำริ ได้แก่ โครงกำรกรองนำเสียด้วยผักตบชวำ (Filtration) ตำมแนวทฤษฎี
กำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ “บึงมักกะสัน” ๑๐

๕. พุทธบูรณาการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืน

หลั ก พุ ท ธวิ ธี เ กี่ ย วกั บ บริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน ำที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรบู ร ณำกำร มี
ประเด็นน่ำสนใจศึกษำดังนี
จำกกำรศึ ก ษำในเสขิ ย วั ต ร ปกิ ณ ณกะ (หมวดเบ็ ด เตล็ ด ) พระพุ ท ธเจ้ ำ ทรงบั ญ ญั ติ
สิกขำบทห้ำมไม่ให้ภิกษุถ่ำยอุจจำระ ปัสสำวะ หรือบ้วนนำลำยลงในนำปัจจุบัน คนส่วนมำกจะขำด
จิ ต ส ำนึ ก ในเรื่ อ งควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ น ำ มี นิ สั ย มั ก ง่ ำ ยชอบทิ งขยะตำมใจชอบ แม้ แ ต่ โ รงงำน
อุตสำหกรรมด้วย โดยไม่สนใจว่ำ อนำคตข้ำงหน้ำจะเป็นอย่ ำงไร พระพุทธศำสนำมีท่ำทีต่อกำร
อนุรักษ์แหล่งนำ ถ้ำใครทำให้นำเสีย คือทำลำยคุณภำพของนำ ถือว่ำเป็นบำปอย่ำงยิ่ง เพรำะสรรพ
สัตว์ที่อำศัยนำนัน หำกขำดนำก็จะถึงจุดจบ ในขุททกนิกำย เปตวัตถุ ระบุไว้ว่ำ “หำกบุคคลทำลำย
สระนำ บ่อนำ สวน ศำลำนำ หรือสะพำน ย่อมเกิดเป็ นเปรต เปลือยกำย และน่ำเกลียดน่ำชัง ดุจ
เดียวกับเศรษฐีธนบำล” จึงควรสร้ำงจิตสำนึกเอำใจใส่ต่อกำรรักษำนำให้สะอำด ไม่ว่ำจะเป็นนำใน
แม่นำลำคลอง หรือบ่อนำก็ตำม แหล่งนำมีเพื่อให้สำธำรณชนได้ใช้ทังอุปโภคและบริโภค แต่ละคน
จำเป็นต้องใช้นำด้วยควำมระมัดระวัง โดยมีจิตใจห่วงหำอำทรต่อสำธำรณชน เพื่อว่ำคนอื่นๆ ต่อจำก
เขำจะสำมำรถใช้นำโดยมีควำมสะอำดในระดับเดียวกันกับที่ตนเองใช้มำก่อน
กำรบูรณำกำรหลักสัปปำยะ ๗ เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรนำอย่ำงยั่งยืนและ
ให้เกิดเหมำะสมต่อกำรดำรงชีวิต ซึ่งคำว่ำ “สัปปำยะ” หมำยถึง สิ่งที่เหมำะกัน สิ่งที่เกือกูล ช่วย
สนับสนุนในกำรบำเพ็ญภำวนำให้ได้ผลดี ช่วยให้สมำธิตังมั่น ไม่เสื่อมถอย (suitable things; things
favorable to mental development)๑๑ เพื่อให้พุทธศำสนิกชนได้รู้จักประยุกต์ใช้ธรรมะใน
ทำงกำรบริ ห ำรจั ดกำรทรั พยำกรน ำ เพื่อให้ เกิ ดคุณ ประโยชน์ต่อ กำรดำรงชีวิตในสั งคมและ
สิ่งแวดล้อมตำมธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน จะต้องมีคุณธรรม ๗ ข้อดังนี
๑. อำวำสสัปปำยะ (ที่อยู่ซึ่งเหมำะกัน เช่น ไม่พลุกพล่ำนจอแจ
๒. โคจรสัปปำยะ (ที่หำอำหำร ที่เที่ยวบิณฑบำตที่เหมำะดี เช่น มีหมู่บ้ำนหรือชุมชนที่มี
อำหำรบริบูรณ์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป
๓. ภัสสสัปปำยะ (กำรพูดคุยที่เหมำะกัน เช่น พูดคุยเล่ำขำนกันแต่ในกถำวัตถุ 10 และ
พูดแต่พอประมำณ
๑๐

กระทรวงมหำดไทย, แนวพระราชด้าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารจัดการน้า ,
(กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, ๒๕๕๓), หน้ำ ๒๕-๒๖.
๑๑
พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto). พจนานุกรมพุทธ
ศาสตร์ฉบับประมวลธรรม Dictionary of Buddhist. พิมพ์ครังที่ ๑๐, (กรุงเทพมหำนคร : บริษัท เอส อำร์
พรินติงแมสโปรดักส์ จำกัด, ๒๕๔๕), หน้ำ ๒๘๖.
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4. ปุคคลสัปปำยะ (บุคคลที่ถูกกันเหมำะกัน เช่น มีท่ำนผู้ทรงคุณธรรม ทรงภูมิปัญญำ
เป็นที่ปรึกษำเหมำะใจ
5. โภชนสัปปำยะ (อำหำรที่เหมำะกัน เช่น ถูกกับร่ำงกำย เกือกูลต่อสุขภำพ ฉันไม่ยำก,
suitable food)
6. อุตุสัปปำยะ (ดินฟ้ำอำกำศธรรมชำติแวดล้อมที่เหมำะกัน เช่น ไม่หนำวเกินไป ไม่ร้อน
เกินไป เป็นต้น
7. อิริยำปถสัปปำยะ (อิริยำบถที่เหมำะกัน เช่น บำงคนถูกกับจงกรม บำงคนถูกกับนั่ง
ตลอดจนมีกำรเคลื่อนไหวที่พอดี

๖. สรุป

หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมีมำกมำย แต่ขำดกำรนำมำบูรณำกำรใช้ในชีวิตประจำวัน
ในเรื่องของกำรกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเกี่ยวกับทรัพยำกรนำและทรัพยำกรอื่นที่เกี่ยวข้องก็เช่นกัน
โดยจัดกำรทรัพยำกรนำให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ำและทั่วถึงกันอย่ำงยุติธรรม และกำรจัดกำรทรัพยำกร
นำจึงมีควำมสำคัญต่อกำรดำรงชีวิต หำกไม่มีกำรจัดกำรทรัพยำกรนำจะทำให้เกิดปัญหำได้ ซึ่ง
ปัญหำวิกฤตกำรณ์ของนำส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตทังด้ำนเศรษฐกิจและสังคมตำมมำ ด้วยเหตุนี
กำรจัดกำรทรัพยำกรนำจึงมีควำมสำคัญที่ทุกคนต้องร่วมมือกันในกำรจัดกำรเพื่อให้นำมีคุณภำพ
และปริมำณที่เหมำะสมต่อกำรดำเนินชีวิตตำมหลักสัปปำยะ ๗ โดยยึดหลักควำมพอดี พอเหมำะ
และพอเพียงทัง ๗ ประกำร ได้แก่ ที่อยู่อำศัยที่พอเหมำะ ที่ทำมำหำกินที่เหมำะสม กำรพูดคุย ที่
พอดี กำรทำตนให้พอเหมำะ มีอำหำรที่เพียงพอ อยู่ในสภำพแวดล้อมที่ดี และดำเนินชีวิตอย่ำง
เหมำะสม ก็จะสำมำรถทำตนให้มีควำมสุขได้
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พุทธการบูรณาการพัฒนาจรรณยาบรรณและบทบาทหน้าที่ของสื่อในสังคมไทย

Buddhist Integrated Approach to Ethics And Roles of Social
Media Development in Thai Society
ณัฏฐพงศ์ จันทราทิพย์

บทคัดย่อ
บทบาทและจรรณยาบรรณของสื่อในสังคมไทยสาหรับโลกยุคดิจิทัลดูเหมือนว่าจะมีความ
เข้มข้นขึ้น รวมทั้งผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้มาจากการทาธุรกิจสื่อ มีมูลค่าสูง ทาให้เจ้าของ
กิ จ การ สื่ อ สามารถสร้ า งทรั พ ย์ สิ น กั บ บริ ษั ท ให้ ต นเองและพวกพ้ อ ง อย่ า งมหาศาลเพื่ อ สร้ า ง
อาณาจักรของตนเอง ไม่ว่าจะในรูปแบบใด มักจะมีช่องทางการให้ผู้ประกอบการ หาวิธี การในการ
ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่บางครั้งขัดต่อกฎหมาย แต่การหาผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีผิดพลาดหรือมี
ความไม่ชอบมาพากลในธุรกิจนี้ จึงทาให้ประชาชนจึงยกเรื่องของจรรณยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพมาเป็นประเด็น หลัก การใช้หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาจรรณยาบรรณและบทบาทหน้าที่อัน
สมควรของสื่อสามารถนา หลักพุทธโอวาท ๓ โกศล ๓ สุจริต ๓ รวมทั้งหลักไตรสิกขา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อทาให้ผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลข่าวสารพัฒนาตนเองให้
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้น
บทความนี้ จะนาเสนอแนวคิดและหลักพุทธธรรมที่ส ามารถน ามาประยุ กต์ใช้ ในการ
พัฒนาจรรณยาบรรณและบทบาทหน้าที่ของสื่อ เพื่อให้ผู้ที่เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน รู้สึกรับผิดชอบชั่วดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพมากขึ้น
คาสาคัญ : จรรณยาบรรณ, บทบาท, สื่อ

ABSTRACT
The Roles and ethics of social media in Thai society for the digital world
seem to be intense. The enormous benefit comes in many forms from this
business. This makes most of the social media’s entrepreneur can built their own
empire and assets. Whenever there is a topic concerning the transparency in
conducting the media business, people always raise an issue concerning ethics and
moral. The Buddhist Principle that we can apply to develop the ethics among the
people in the social media business are The Buddha-Ovada 3 or The Three
Admonitions, The Kosalla 3 or The Three Proficiency and the Sikkha 3 or The
Threefold Training. This article will present the concepts and buddhist principle


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
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that can be apply to improve ethics and role of social media people with a great
sense of responsibility in their profession which can be beneficial to the public.
Keywords: Ethics, Roles, Social Media

๑. บทนา

ตามที่ เราได้เ ห็ น ข่า วว่ า ศาลอาญาพิพ ากษา จาคุก ผู้ บ ริห าร บริษั ท ที่ ประกอบธุร กิ จ
เกี่ยวกับสื่อที่มีชื่อเสียงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการทุจริต ถึง ๒๐ ปี แต่ลดเหลือ ๑๓ ปี ๔ เดือน
ข้อหาร่วมกันเป็นจาเลย กระทาผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์ การหรือ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๐๒ และฐานสนับสนุนพนักงานกระทาความผิดดังกล่าว กรณียักยอกเงิน
ค่าโฆษณาเกินเวลาในรายการหนึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ อสมท. จานวนร้อยกว่าล้านบาท
นับตั้งแต่ จัดตั้งบริษัท ไร่ส้ม จากัด ได้ทาสั ญญาผลิตรายการกับบริษัท อสมท. จากัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๔๙ ร่วมกันผลิตรายการออกอากาศ และบทสรุป
คาพิพากษาศาลชั้นต้นครั้งนี้ ศาลให้ประกันตัว ผู้ที่เกี่ยวข้องคนละ ๒ล้าน และสั่งห้ามเดินทางออก
นอกประเทศและรายงานตัวทุก ๓๐ วัน จากเหตุการณ์นี้คนในประเทศจึงต้องจับตามอง และมุ่ง
ประเด็น ไปในเรื่องของจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเนื่องจากว่าเจ้าของบริษัทเป็น ผู้ ที่มี
ชื่อเสียงในวงการสื่อสารมวลชน ทิศทางกระแสกดดันทางสังคมจะเกิดขึ้นกับ ผู้ประกอบการธุรกิจ
สื่อสารมวลชนมากน้อยเพียงใดหรือไม่ เพราะทาง อุปนายกฝ่ายสิทธิและเสรีภาพและโฆษกสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกมาระบุว่า “ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ ผู้สื่อข่าวคนดังของ
สังคม ควรทบทวนถึงความเหมาะสมในบทบาทหน้าจอโทรทัศน์ในฐานะสื่อสารมวลชน”

๒. แนวคิดของจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณในวิชาชีพจะเป็นสิ่งสาคัญในการที่จะจาแนกอาชีพว่าเป็นวิชาชีพหรือไม่
อาชีพที่เป็น “วิชาชีพ” นั้นกาหนดให้มีองค์กรรองรับ และมีการกาหนดมาตรฐานของความประพฤติ
ของผู้อยู่ในวงการวิชาชีพซึ่งเรียกว่า “จรรยาบรรณ“ ส่วนลักษณะ “วิชาชีพ”ที่สาคัญคือ เป็นอาชีพ
ที่มีศาสตร์ชั้นสูงรองรับ มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิชาชีพมีการจัดการสอนศาสตร์ดังกล่าว
ในระดับอุดมศึกษาทั้งการสอนด้วยทฤษฏีและการปฏิบัติจนผู้เรียนเกิดความชานาญ และมี
ประสบการณ์ในศาสตร์นั้น นอกจากนี้จะต้องมีองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพ ตลอดจนมี “จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ” เพื่อให้สมาชิกในวิชาชีพดาเนินชีวิตตามหลักมาตรฐานดังกล่าวหลักที่กาหนดใน
จรรยาบรรณวิชาชีพทั่วไป คือ แนวความประพฤติปฏิบัติที่มีต่อวิชาชีพ ต่อตนเอง และต่อสังคม
สังคม ดังนี้
ความหมายของจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.๒๕๒๕ ได้ให้คาอธิบายไว้ว่า
หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบการอาชีพการงานแต่ละอย่างกาหนดขึ้นเพื่อรัก ษา
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และส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
จรรยาบรรณจึงเป็นหลักความประพฤติของบุคคลในแต่ละกลุ่มอาชีพ เป็นเครื่องยึเหนี่ยวจิตใจให้มี
คุณธรรมและจริยธรรม
Langlois, C.C. and Schlegelmilch เสนอว่า จรรยาบรรณ คือข้อความที่กาหนดขึ้น
เพื่อเป็ น แนวทางในการปฏิบั ติงานซึ่ งให้ ความส าคัญกับความรับ ผิ ดชอบต่อพนัก งาน ผู้ ร่ว มหุ้ น
ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และส่วนใดๆ ก็ตามของสังคมภายนอกบริษัทด้วย และนั่นคือ เขาเสนอว่า
เป้าประสงค์หนึ่งของจรรยาบรรณ คือมุ่งที่จะวางแนวทางความประพฤติของนักวิชาชี พต่อฝ่ายต่างๆ
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องต่อสังคม๑
สรุ ป ค าว่า จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ คื อ คุ ณธรรมประจาของแต่ ล ะอาชีพ และความ
รับผิดชอบของงานในอาชีพนั้น ๆ ซึ่งจรรยาบรรณแต่ละอาชีพย่อมแตกต่างกันออกไป ในทุกอาชีพ
ล้วนมีจุดประสงค์หลักที่เหมือนกันคือ ใช้เป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติง านตามหน้าที่ ถ้าได้ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของอาชีพนั้น ๆ แล้ว จะทาให้งานที่ทามีประสิทธิภาพบังเกิดผลดี ปราศจากอคติ
และข้อครหาใด ๆ ในการทางาน ทาให้ผลงานที่ทาออกมาประสบผลสาเร็จได้เป็นอย่างดี
ความสาคัญของจรรยาบรรณ
๑.ช่ว ยควบคุมมาตรฐานและประกัน คุณภาพและปริมาณที่ถูกต้ อง ในการผลิ ตและ
การค้าผลิตผล และการบริการจากการประกอบอาชีพนั้น
๒.ช่วยควบคุมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพและผู้ผลิต ผู้ค้า เช่น ให้มีความซื่อสัตย์
ยุติธรรม
๓.ช่วยส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพและปริมาณที่ดีมีคุณค่าและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เป็น
ที่นิยมเชื่อถือ
๔.ช่ ว ยส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมของผู้ ป ระกอบอาชี พ และผู้ ผ ลิ ต เช่ น ให้ มี เ มตตากรุ ณ า
ปรองดอง เชื่อถือ
๕.ช่ ว ยลดปั ญ หาอาชญากรรม ลดปั ญ หาคดโกง ฉ้ อ ฉล เอารั ด เอาเปรี ย บ ลดการ
ปลอมปน เห็นแก่ตัวและเห็นแก่ได้ ตลอดจนความมักได้ มักง่าย ความใจแคบไม่ยอมเสียสละ
๖.ช่วยเน้นให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในภาพพจน์ที่ดี ผู้มีจริยธรรม เช่น ในการเสียสละ ในการ
เห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัว ในการรับผิดชอบในหน้าที่การงานและ
หน้าที่อย่างแท้จริง
๗.ช่วยทาหน้ าที่พิทักษ์สิ ทธิทางกฎหมาย สาหรับผู้ประกอบการอาชีพให้ เป็นไปโดย
ถูกต้องตามทานองคลองธรรม๒
๑

Langlois, C.C. and Schlegelmilch B.B. Do corporate codes of ethics national
character Evidence from Europe and the United States. Joumal of International Business
Studies 21 4 (1990) 519-539
๒
จรรยาบรรณในวิชาชีพ [ออนไลน์]. แหล่งที่มา http://nannoii.blogspot.com/2011/08/5.
Html [๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙].
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวไว้ว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพควรประพฤติ
ตามหลักกัลยาณมิตร คือ ประกอบด้วยองค์คุณ ๗ ดังนี้
๑. ปิโย น่ารัก คือ มีเมตตากรุณา ใส่ใจคนและประโยชน์สุขของเขา เข้าถึงจิตใจสร้าง
ความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเอง อยากให้เข้าไปปรึกษาไต่ถาม
๒. ครุ คือ น่าเคารพ คือ เป็นผู้หนักแน่นถือหลักการเป็นสาคัญและมีความประพฤติ
สมควรแก่ฐานะทาให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่พึ่งได้และปลอดภัย
๓. ภาวนีโย คือ น่าเจริญใจ คือ มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริง และเป็นผู้ฝึกฝน
ปรับปรุงตนอยู่เสมอ เป็นที่น่ายกย่องควรเอาอย่าง ทาให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ราลึกถึง
๔. วตฺตา คือ รู้จักพูดให้ได้ผล คือ รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูด ควรถามอะไร
๕. วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยคา คือ พร้อมที่จะรับฟังคาปรึกษาซักถาม แม้จุกจิก
ตลอดจนคาล่วงเกินและคาตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ อดทนฟังได้ ไม่เบื่อหน่าย ไม่เสียอารมณ์ มี
ความฉลาดในการใช้คาพูด
๖. คมฺภีรญฺจ กถ กตฺตา คือ แถลงเรื่องล้าลึกได้ คือ กล่าวชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่ยุ่งยากลึกซึ้ง
ให้เข้าใจได้ และสอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปการรู้จักสอนจากง่ายไปหายาก หรือมี
ความลึกซึ้งขึ้นโดยลาดับ
๗. โน จฏฺฐาเน นิโยชเย คือ ไม่ชักนาในอฐาน คือ ไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย หรือ
เรื่องเหลวไหลไม่สมควรพูดหรือถาม๓
บุหงา ชัยสุวรรณ สรุปเรื่องจรรยาบรรณจาก Brooks ความสาคัญสรุปได้ ๓ ระดับ ดังนี้
๑. ประมวลจริยธรรม (Code of Ethics) เป็นข้อความแสดงค่านิยม หรือหลักการที่ระบุ
เป้าประสงค์การทางาน เป็นหลักจริยธรรมสั้นๆ โดยพยายามแสดงให้เห็นถึงจริยธรรมของบริษัท ทั้ง
ความรับผิดชอบต่อพนักงานภายในด้วย
๒. ประมวลความประพฤติ (Code of Conduct) เป็นข้อความที่เป็นกฎเฉพาะส่วนที่
เป็นหลั กสาคัญ ความขัดแย้งของประโยชน์ของแต่ละกลุ่มมักจะได้รับการกล่าวถึงพร้อมกับการ
กาหนดกฎหรือคาแนะนาที่เหมาะสมไว้
๓. ประมวลแนวทางปฏิบัติ (Code of practice) เป็นรายละเอียดของกฎ และเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนเป็นการตีความ หรือแสดงให้เห็นตัวอย่างของแนวทางที่กาหนด๔

๓

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,๒๕๔๖), หน้า ๙๐-๙๑.
๔
บุหงา ชัยสุวรรณ, “ การกาหนดจรรยบรรณวิชาชีพโฆษณาในประเทศไทย”,วิทยานิพนธ์ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕.
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๓. เหตุของความเสื่อมทางจรรยาบรรณ

ในความหมายของผู้ เ ขี ย น เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วที่ เ กิ ด ขึ้ น เกี่ ย วกั บ ความเสื่ อ มทาง
จรรยาบรรณในวิชาชีพของธุรกิจสื่อสามารถเปรียบเทียบกับหลักพุทธศาสนาที่เรียกว่า วิบัติ ๔ คือ
๑. คติวิบัติ หรือวิบัติแห่งคติ ในที่นี้อาจ หมายถึง แนวทางดาเนินชีวิตที่ไม่เอื้ออานวยแก่
การกระทาความดีหรือการเจริญงอกงามของความดี แต่กลับเปิดทางให้แก่ความชั่วและส่งผลร้าย
๒. อุปธิวิบัติ หรือ วิบัติแห่งร่างกาย ในที่นี้อาจหมายถึงร่างกายที่ไม่งาม เมื่อจิตใจไม่ดี
บุคลิกภาพและการแสดงออกในที่สาธารณะก็จะไม่ดี
๓. กาลวิบัติ หรือ วิบัติแห่งกาล ในที่นี้อาจหมายถึง อยู่ในสมัยที่โลกมีแต่ความทางวัตถุ
แต่ไม่มีความเจริญทางจิตใจ บ้านเมืองมีแต่ปัญหารอบด้าน สังคมเสื่อมจากศีลธรรม มิตรแข่งขัน กด
ขี่ เบียดเบียนกันมาก มีการยกย่องคนชั่ว บีบคั้นคนดีไม่ให้แสดงออกถึงความถูกต้อง
๔. ปโยควิบัติ หรือวิบัติ แห่งการประกอบกิจการเสีย ในที่นี้อาจหมายถึง การประกอบ
กิจการงานที่ผิด ขาดคุณธรรมจริยธรรมหรือบางครั้งเมื่อกระทาความดี หรือประกอบอาชีพดี ก็ทาไม่
ถึงขนาด ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ หรือหลัก กฎหมาย รวมทั้งการประกอบอาชีพดีตลอดมา แต่
กลับทาความชั่วหักล้างในระหว่างทาง อันเนื่องมาจากความ

๔. แนวทางการพัฒนาจรรณยาบรรณโดยหลักพุทธศาสนา

วิธีการพัฒนาจรรณยาบรรณ และบทบาทหน้าที่ของสื่อ ผู้เขียนขอเสนอหลักธรรมสาคัญ
๔ ประการ ที่สามารถนามาปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพนั้น ได้ดังนี้
โอวาทปฏิโมกข์
๑. สพฺพปาปสฺส อกรณ (ไม่ทาความชั่วทั้งปวง)
๒. กุสลสฺสูปสมฺปทา (ทาแต่ความดี)
๓. สจิตฺตปริโยทปน (ทาใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์)๕
สรุปได้ว่า คาว่า โอวาทปาฏิโมกข์ คือ ปาฏิโมกข์ที่เป็นโอวาท กล่าวคือ สิ่งที่เป็นหลัก
เป็นประธานในด้านคากล่าวสอน หรือ หลักการโดยสรุปของพุทธศาสนา มีทั้งหลักคาสอนและ
หลักการปกครองคณะสงฆ์ ประกาศหลักอันเป็นหัวใจสาคัญของพระพุทธศาสนา วิธการแห่งการ
ประกาศ พร้อมทั้งจรรยาบรรณของนักเผยแผ่พระศาสนา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพร่วมกัน
ในการเผยแผ่ศาสนา หรือ คากล่าวสอนสาหรับรอดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ใจความโอวาทปาฏิโมกข์นั้น
มีทั้งหมด ๑๓ ประการ ดังนี้ หลักการ ๓ หมายถึง สาระสาคัญที่ควรยึดถือเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ ได้แก่ การไม่ทาบาปทั้งปวง, การทากุศลให้ถึงพร้อม, และการทาจิตให้ผ่องใส อุดมการณ์ ๔
หมายถึง หลักการที่ทรงวางไว้ เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ความอดทน, ความไม่
เบียดเบียน, ความสงบ, และนิพพาน วิธีการ ๖ หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติสาหรับนักบวช ได้แก่
๕

ที.ม.อ. (ไทย) ๑๓/๕๔/๑๖๒.
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การไม่ว่าร้าย, การไม่ทาร้าย, การสารวมในปาฏิโมกข์, การรู้จักประมาณในภัตตาหารหรืออาหาร,
การอยู่ในสถานที่ที่สงัด, และการฝึกหัดจิตใจให้สงบ
กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า พุทธศาสนาสอนให้ ละความชั่ว ทาความดี ทาจิตใจให้บริสุทธิ์
บรรลุพระนิพพาน ดับกิเลสพ้นทุกข์ คือ เป้าหมายสูงสุด และพระสงฆ์ผู้สืบทอดศาสนา จักต้อง
สารวมกายจิตในธรรมวินัย กินอยู่พอประมาณ อดทน ไม่กล่าวร้าย ไม่ทาร้าย หรือว่าร้ายเข่นฆ่าคน
อื่น เป็นต้น นี้คือ การประกาศจุดยืนของพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก และเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ
โลกอย่างแท้จริง
สุจริต ๓ แปลว่า ความประพฤติชอบ ๓ ประการ ได้แก่
๑. กายสุจริต ได้แก่ ความประพฤติชอบทางกาย มี ๓ ประการ คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์
เว้นจากการลักทรัพย์ และเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
๒. วจีสุจริต ได้แก่ ความประพฤติชอบทางวาจา มี ๔ ประการ คือ เว้นจากการพูดเท็จ
เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดคาหยาบและเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
๓. มโนสุจริต ได้แก่ ความประพฤติชอบทางใจ มี ๓ ประการ คือ ไม่โลภ ไม่พยาบาท
และมีความเห็นถูกต้อง๖
โกศล ๓ (ความฉลาด, ความเชี่ยวชาญ)
๑. อายโกศล (ความฉลาดในความเจริญ, รอบรู้ทางเจริญ และเหตุของความเจริญ)
๒. อปายโกศล (ความฉลาดในความเสื่อม, รอบรู้ทางเสื่อมและเหตุของความเสื่อม)
๓. อุปายโกศล (ความฉลาดในอุบาย, รอบรู้วิธีแก้ไขเหตุการณ์และวิธีที่จะทาให้สาเร็จ)๗
ไตรสิกขา
๑. ศีล คือ การสารวม กาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อย การสารวมกาย การสารวมวาจา ให้
อยู่ในบัญญัติศีล
๒. สมาธิ คือ การตั้งใจมั่น หรือยึดมั่น อารมณ์ใด อารมณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียว
๓. ปัญญา คือ ความรอบรู้ การคิดได้ นึกได้ ให้ตั้งข้อสังเกตว่า ในภาวะที่ใจเราฟุ้งซ่าน
เรามักนึกอะไรไม่ได้ คิดอะไรไม่ออกเกิดความสับสน๘
การประยุกต์หลักธรรมทั้ง ๔ มาใช้ในการพัฒนาจรรณยาบรรณและบทบาทหน้าที่ของสื่อ
สามารถเขียนเป็นแผนภูมิเพิ่มให้เข้าใจง่ายขึ้น ดังนี้

๖

ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๗
ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑
๘
๑๖องฺ.ติก. ( ไทย ) ๒๐/๘๗/๓๑๒, ๒๐/๙๐/๓๑๘, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๐/๔๘-๔๙.
๗
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กายสุจริต
ไม่ทาความชั่ว
สพฺพปาปสฺส
อกรณ

ทำใจให้สะอำด
สจิตฺตปริโยทปน

ศีล Lu

อายโกศล
ความฉลาดในความเจริญ

อปายโกศล
ความฉลาดในความเสื่อม

จรรยาบรรณของคนดี

สมาธิ

วจีสุจริต

ปัญญา
อุปายโกศล
ความฉลาดในอุบาย

มโนสุจริต

ทาแต่ความดี
กุสลสฺสูปสมฺปทา

๕. บทสรุป

จะเห็ น ได้ ว่ าการบู ร ณาการหลั กพุ ท ธธรรมทั้ ง ๔ นั้ น สามารถน ามาวิ เคราะห์ และ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ของสื่อในสังคมไทยได้คือ
๑. เมื่อคนเราทราบสาเหตุของความเสื่อมที่ก่อให้เกิดความวิบัติ ทาให้ไม่มีความเจริญ
ทางจิตใจ การใช้ศีลมาช่วยคิดวิเคราะห์จะทาให้เกิดความฉลาดในความเจริญและความสะอาดในใจ
ไม่ทาความชั่ว ความประพฤติและการแสดงออกจะมีแต่ความจริงใจมากขึ้น
๒. เมื่อคนเรามีความฉลาดในอุ บ ายและเข้าใจในเหตุของความเสื่ อม มี ความรอบรู้
สามารถหาวิธีแก้ไขเหตุการณ์ และวิธีการที่จะทาให้งานสาเร็จ เมื่อมีสมาธิก็จะตั้งใจยึดมั่นไม่สับสน
ดังนั้น การพูดเพื่อให้ สังคมได้รับทราบ เรื่องราวต่างๆ ก็จะไม่พูดเท็จ หรือพูดส่อเสียด จะสื่อสาร
เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
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๓. เมื่อคนเรามีความฉลาดในความเสื่อม รอบรู้ทางเสื่อมและเหตุของความเสื่อม และรู้
วิธีแก้ไขโดยใช้ปัญญา คือ ความรอบรู้ การคิดได้ นึกได้ ระลึกได้ก็จะไม่เกิดความโลภ ไม่พยาบาท
จองเวร และจะเห็นในสิ่งที่ถูกต้องที่จะสื่อสารให้สังคม
โดยสรุ ป ตั ว อย่ า งการคิ ด วิ เ คราะห์ ทั้ ง สามประการเบื้ อ งต้ น จะน ามาซึ่ ง การสร้ า งและพั ฒ นา
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมในหลากหลายมิติ ซึ่งจะนาไปสู่การสร้าง
จรรยาบรรณของคนดี ทาให้ รู้ สึ กผิ ดชอบชั่ว ดีใ นฐานะที่เป็นตัว แทนในการให้ ข้อมูล ข่าวสารแก่
ประชาชน มีคุณธรรมจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ อันจะนามาซึ่งความเจริญและความสุของ
สังคมต่อไป
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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.......................................................
(

)
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