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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ขาราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย
มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยรังสิต

สารจากผูอํานวยการ
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดรับการจัดตั้ง โดย
ยกฐานะจากหองเรียนคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระศรีรัตน
มหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร อํ า เภอเมื อ ง จั งหวัด พิ ษ ณุ โลก ตั้ งแตวัน ที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๖๐ เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๔ ง เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘
โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร เจาอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และรอง
เจาคณะภาค ๕ เปนผูกอตั้ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนสถาบันอุดมศึกษา ที่จัดการศึกษาในระดับ
ปริ ญ ญา แก พระภิ กษุ ส ามเณร และประชาชนทั่ว ไปป จ จุบัน เป ดการเรีย นการสอน ทั้ งในระดั บ
ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และปริญญาโท ไดดําเนินการใหเปนไปตามพันธกิจและวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัยการบริการวิชาการแกสังคม
และการทํ านุบํารุงศิลปวัฒ นธรรมในโอกาสที่วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ไดกําหนดใหมีการตีพิมพ
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน ซึ่งจะเปนเวทีใหคณาจารย นิสิตและผูสนใจทั่วไปไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูวชิ าการ นับวาเปนความกาวหนาทางวิชาการอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา
รวมทั้ งน อมถวายกตั ญ ู บู ช าคุ ณ เนื่ องในงานทํ าบุญ อายุวัฒ นมงคล ๘๐ ป แดพระเดชพระคุณ
พระธรรมเสนานุวัตร ผูกอตั้งและอุปถัมภ ขออนุโมทนา คณาจารย ที่ไดเขียนบทความ ผูทรงคุณวุฒิ
ที่ไดตรวจพิจารณาบทความกอนตีพิมพ คณะกรรมการกองบรรณาธิการที่มีวิริยะอุตสาหะจัดทํ า
วารสารฉบับนี้ขึ้นมา หวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนแกการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยตอไป

พระศรีรัตนมุนี, ดร.
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { ฃ }

บรรณาธิการแถลง
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศนฉบับนี้ถือเปนฉบับปฐมฤกษ ของการตีพิมพเผยแพร
ผลงานบทความทางวิชาการ บทความวิจัย (Research article) บทความปริทรรศน (Review
article) ปกิณกะ (Miscellany) สูสาธารณชนของคณาจารย นิสิต ตลอดจนนักวิจัยและผูสนใจ
ทั่ ว ไป ในการเผยแพร ความรู ความคิ ด และองคค วามรูตาง ๆ ที่ ได จ ากการศึ กษาค น ควา วิจั ย
ตลอดจนแงมุมตาง ๆ ของวิทยาการอันหลากหลายซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการสรรคสราง
และพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
วิ ท ยาลั ย สงฆ พุ ท ธชิ น ราช มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ได เล็ งเห็ น ถึ ง
ความสําคัญของการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเผยแพรผลงานดังกลาวโดยกําหนดการตีพิมพ
วารสาร มจร พุ ท ธชิ น ราชปริ ท รรศน ป ล ะ ๓ ฉบั บ โดยฉบั บ ปฐมฤกษ นี้ เป น ป ที่ ๑ ฉบั บ ที่ ๑
(มกราคม – เมษายน ๒๕๖๐) มีคณาจารยสงบทความวิจัย บทความทางวิชาการซึ่งไดผานการตรวจ
พิจารณา(peer review)จากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัยแลว โดยมีบทความใน
กลุมสาขาวิชาปรัชญา พระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ รัฐประศาสนศาสตร การสอนภาษาไทยและ
สังคมศึกษาซึ่งมีความหลากหลายในกระบวนวิชาองคความรู หวังเปนอยางยิง่ วาทุกบทความจะเปน
ประโยชนแกผูที่สนใจและพัฒนาการศึกษาของชาติใหกาวหนาตอไป

พระครูรัตนสุตาภรณ, ดร.
บรรณาธิการ

{ ค } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

บทบรรณาธิการ
ดวย วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน ฉบับนี้เปนปที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มีคณาจารยของ
วิทยาลัยสงฆพุทธชิ นราชไดนํ าเสนอผลงานทางวิชาการที่ห ลากหลายหัวข อจากหลายสาขาวิช า
ทั้ งนี้ กองบรรณาธิ การได ส งผลงานทางวิช าการเหลานี้ไปใหก รรมการกลั่ น กรองบทความทาง
วิชาการของแตละสาขาเปนผูอานและมอบใหเจาของบทความนําไปปรับปรุงแกไขกอนการตีพิมพ
แลว และดวยความตั้งใจของคณะกองบรรณาธิการที่มีความประสงคจะทําวารสารเลมนี้ใหสมบูรณ
ตามเกณฑของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) ฉะนั้ น
โดยฉบั บ นี้ เน น การนํ าเสนอบทความวิจั ย อั น ประกอบด ว ยบทความวิ จัย ๒ เรื่อง และบทความ
วิชาการ ๑๖ เรื่อง ซึ่งเนื้อหาสาระในเลมประกอบดวยนักวิชาการแตละเรื่องดังตอไปนี้
พระครูสิริรัต นานุ วัต ร (ทวี อ อนป สสา) บทความเรื่ อง “รูป แบบการเรียนการสอน
ระเบียบวิธีวิจัยตามหลักอริยสัจ ๔” พบวานิสิตพัฒนาทักษะการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยฯ ใน
รู ป แบบหลั ก อริ ย สั จ ๔ ตามวั ตถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย ๓ ตอน โดยตอนที่ ๑ รูป แบบการวิจั ย ๑๐
รูปแบบ ตอนที่ ๒ เนื้อหาของโครงการวิจัย ๑๓ รูปแบบ และตอนที่ ๓ องคประกอบความรูการวิจัย
๖ รูปแบบ หลังจากนั้น นิสิตเขาสูกระบวนการทดลองความรูระเบียบวิธีวิจัย ฯ ผลการทดลองคูมือ
ระเบียบวิธีวิจัยฯ รายขอตามมาตราสวน ๕ ระดับ กอนศึกษาคูมือ นิสิตมีระดับความรูระเบียบวิธี
วิจั ย ในระดั บ ปานกลางทุ กรายการ ที่ คาเฉลี่ ย ที่ ๓.๑๙ หลังศึกษาคู มือแลว นิสิ ตมีระดับ ความรู
ระเบียบวิธีวิจัยเพิ่มขึ้นในระดับมาก คาเฉลี่ยที่ ๔.๑๔ รวมคาเฉลี่ยอยูที่ ๓.๖๖ แปลผลอยูระดับมาก
เมื่อเปรียบเทียบทดลองศึกษาคูมือครั้งกอนอยูในระดับปานกลาง ครั้งหลังอยูในระดับมากมีผลตาง
เชิงประจักษที่ ๐.๙๕ คา sig. ที่ .๐๑ ผลคือ มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<.01)
ภูวเดช สินทับศาล บทความเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหสุนทรียศาสตรที่ปรากฏในองค
พระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก” พบวาสุนทรียศาสตรเปนศาสตรที่วาเรื่องของความงาม ความ
นาทึ่ง คุณคาของความงาม ความนิยมในความงาม สุนทรียศาสตรแบบตะวันตกไดสรางมาตรฐาน
แนวคิดของความงามทางดานศิลปะ วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป ซึ่งนักปรัชญาตะวันตกกลาวถึง
เรื่องของความงามเปนความรูสึกทางการรับรู มีความเกี่ยวเนื่องสัมพัน ธกับวัตถุแหงความงามทั้ ง
ในทางธรรมชาติ แ ละสิ่ ง ที่ ถู ก สร า งขึ้ น โดยมนุ ษ ย ไ ม ว า จะเป น จิ ต รกรรมประติ ม ากรรมดนตรี
วรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีที่จะนําไปสูการตัดสินถึงคุณคาของความงามในเชิงสุนทรียศาสตรนั้น
ผูตัดสินตองมีประสบการณสุนทรียและนํามาวิเคราะหพิจารณาโดยอาศัยสุนทรียเจตคติมโนทัศน
ทางศิลปะและอาศัยมโนทัศนของการวิจารณนักปรัชญาตะวันออกมองวาสุนทรียศาสตรและศิลปะ
เปนสิ่งเดียวกันเปนสิ่งที่โปรดปรานทางใจในทางโลกิยะและยังเปนสิ่งที่หลอเลี้ยงทางจิตวิญญาณ
พระศรีรัตนมุนี (ขวัญรัก มหาวายาโม) บทความเรื่อง “พระธรรมเสนานุวัตร พระดี
ควรบูชา” พบวาคําวา "บูชา" นี้โดยมากมักเขาใจกันแตเพียงวา การนําดอกไมธูปเทียนมาปกที่หนา
พระเทานั้นการเขาใจอยางนั้นก็เปนการถูกตองอยูบางแตถูกไมหมดทีเดียว เพราะคําวาบูชาตาม
ความหมายของมงคลขอนี้ หมายถึงการปฏิบั ติ ๓ อยางคือป คคัณ หะยกยอง ๑ สักการบูช าด วย
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สิ่งของ๑สัมมานะ นับถือ ๑ ปคคัณหะสักการะและสัมมานะทั้ง ๓ อยางนี้เปนลักษณะของการบูชา
ปคคัณหะแปลวายกยอง ไดแก การเชิดชูเทิดทูนสนับสนุนเราเชิดชูสนับสนุนใครก็หมายความวาเรา
บูชาคนนั้น เชนในการเลื อกคนจะเปน การเลือกผูแทนเลือกหั วหน าหรือเลือกประธานหรือเลือก
กรรมการซึ่งเปนลักษณะของการยกยอง เปนลักษณะหนึ่งของการบูชาเหมือนกันเพราะการเลือกนั้น
แสดงวาผูเลือกเห็นดีเห็นชอบ เทิดทูนเขาบูชาอยางนี้เปนการบูชาแบบปคคัณหะ คือบูชาดวยการยก
ยองสักการะ บูชาดวยเครื่องสักการะ คือหมายถึงบูชาดวยการแสดงออกมาภายนอกประกอบดวย
อุปกรณบางอยางเชน ธูปเทียน ดอกไม และอื่นๆตามความนิยมของที่ใชประกอบในการบูชาเหลานี้
รวมเรียกวา "เครื่องสักการะ" คําวา "สักการ" แปลวาเครื่องประกอบพิธีการสัมมานะแปลวานับถือ
คือยอมรับนับถือหมายถึงถือเอาเปนคติเปนแบบอยางเปนลักษณะของการบูชาอยางหนึ่งก็บุคคล
ควรบูชาชื่อวา ปูชนียบุคคล หรือปูชไนยบุคคลจัดตามลําดับ
ไสว แก ว เกตุ บทความเรื่ อ ง “พระธรรมเสนานุ วั ต ร กั บ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ
การศึ ก ษา” พบว า พระเดชพระคุ ณ พระธรรมเสนานุ วั ต ร ได นํ า หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตาม
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเปนหลักปฏิบัติประยุกตใชใน
การหารายไดเพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 5 แผนกของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ตลอดจนการชวยเหลือสาธารณะประโยชนตาง ๆ ซึ่งรายจายที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ต อ งรั บ ผิ ด ชอบทุ ก ส ว นงานรวมกั น ประมาณป ล ะ ๕๐ ล า นบาท หากพระเดชพระคุ ณ ไม ได
ดํ าเนิ น การดั งกล า วมาข างต น ก็ เป น การยากที่ จั ด ให มี ก ารก อ สร า งอาคารเรี ย น อาคารหอพั ก
ภัตตาหาร น้ํา ไฟ วัสดุอุปกรณการศึกษา บุคลากรคณาจารยและเจาหนาที่ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม แผนกธรรมศึ ก ษา แผนกบาลี แผนกสามั ญ ได แ ก โ รงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช และวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
พระครูสุมณฑธรรมธาดา (สายันต บวบขม) บทความเรื่อง “พระธรรมเสนานุวัตรกับ
การพัฒนา” พบวาพระธรรมเสนานุวัตร ( บํารุง มากกอน ) เปนพระเถระที่มีบทบาทสําคัญในการ
เผยแผพระพุทธศาสนาและการพัฒนาชุมชนตั้งแตระดับหมูบาน อําเภอ จังหวัด และระดับประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งงานดานการศึกษาทานได จัดตั้งโรงสาธิตวิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช และจัดตั้ ง
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๑ และยัง
มีผลงานอีกมากมาย จึงไดรับยกยอง ใหไดรับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การบริหารการศึกษาจากสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และปริญญาพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สิ่ง
ที่ทานทํามาตลอดชีวิตของทานจะเรียกวาทานเปน “พระสงฆนักพัฒนา” ไดหรือไม และ “การ
พัฒนา” คืออะไร

{ ฆ } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

ดํารงค มะปะวงศและคณะ บทความเรื่อง “PhraDhammasenanuwatra’s Visions
toward Modern Buddhist Monks” พบวาAt present, the educational system of Thai
Buddhist monks has extremely changed when compared to the earlier age of
Buddhist monks. The education of the orders, especially, in the reign of the Present
King has turned in a great deal. New modern education for Buddhist monk has
been included. Traditionally, the education was focused on Dhamma and Pãli.
Secondary and higher education have been established to make Buddhist monks
being perfect in a variety of knowledge. Propagating Buddhism to foreigners was
emphasized. As one has seen, two university Buddhist monks; i.e.
Mahamagutrajavidayalaya and Mahachulalongkornrajavidayalaya Universities were
opened to meet the need of the Buddhist monks in region 5 led by
PhraDammasenanuwatra (The Deputy Ecclesiastical Regional Governor 5). He aims
at the importance of education of Mahachulalongkornrajavidayalaya University
learning and teaching Buddhism applied modern science for monks and laymen. as
its following history
อภิ พัธน วิศิษฐใจงามและคณะ บทความเรื่อง “THE AUSPICIOUS PROSPERITY
LIFETIME: 80 BIRTHDAY ANNIVERSARY OF PHRA DRAMMASENANUWATRA” พบว า
The Most Venerable Phradhammasenanuwattra (Bumrung Thanuttaro Makkorn) was
born at Moo. 3 Makhamsoong Sub-district, Mueang District, Phitsanulok Province. He
became a novice by ordination on 2nd December, 2495 B.E. at Wat
Krabangmanklaram, located in Horklong Sub-District, Phromphiram District,
Phitsanulok Province. Five years later – 23rd April, 2500 B.E. – there he was given an
ordination as a monk by the venerable preceptor whose name was
Phraphisandhammaphani. The following are his importantly educational and
administrative qualifications, etc. arranged in a chronological order
วุฒิ หมื่นสิน บทความเรื่อง “พระธรรมเสนานุวัตรกับการใหที่ไมหวังผลตอบแทน”
พบวา พระธรรมเสนานุวัตรชีวิตในวัยเด็กมีชีวิตลํามากใหมีชีวิตเปนเขนนี้ เนื่องจากฐานะทางบาน
คอนขางยากจน บิดามารดาตองไปทํางานตางจังหวัด ตองอาศัยอยูกับปา ปาไดอุปการะเลี้ยงดู
และสงเลาเรียนหนังสือ จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที ๒ ก็ตองลากออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อ
ยายไปอยูกับตายาย เมื่อมาอยูกับตายายสามารถเรียนจบประถมศึกษาปที่ ๔ อยากจะเรียนตอแต
ดวยฐานะยากจนไมสามารถเขาเรียนในระดับสูงๆเหมือนญาติพี่นองและคนอื่นๆได ตองกลับมาชวย
ตากับยายเลี้ยงวัวและเลี้ยงควายเพื่อตอบแทนคุณตายายที่เลี้ยงดูมาพระธรรมเสนานุวัตร เคยสัมผัส
ชีวิตชวงนั้นมาคงไดรับรูความรูสึกความผิดหวังและคงมองเห็นสภาพความยากจนของบุคคล
โดยทั่วไป ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและความสมหวังของชีวิตจะเกตเห็นวา พระธรรมเสนานุวัตร
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ไดดําเนินการชวยเหลือ พระภิกษุ ,สามเณร นักเรียน ,นักศึกษา สังคมประชาชนทั่วไปและสังคม
ทั่วไปที่ขาดโอกาส โดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ
พระครูพิพิธจารุธรรม (ชุมพร กวางทอง) บทความเรื่อง “ทิศทางวิทยาลัยสงฆกับ
การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในบริบทประชาคมอาเซียน” พบวาทุกหนวยงานตองมีการ
เตรีย มตั วในระดับ องค กรเพื่ อรองรับ การเปลี่ ย นแปลงที่จ ะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให สามารถกาวเขาสู
ประชาคมอาเซี ย นได อย า งเต็ ม ภาคภู มิ หน วยงานทางการศึ กษาก็ จํ า เป น ต องตื่ น ตั วในการปรั บ
นโยบายดานการจัดการศึกษาใหมีความทันสมัยดวยการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อยกระดับการศึกษาใหกาวนําสูเวทีระดับโลก โดยเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา ๗
สาขาอาชีพ ที่ตอไปจะมีการเคลื่อนยายแรงงานเสรีในประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบดวย แพทย
ทันตแพทย พยาบาล วิศวกรรม สถาป ตยกรรม นักสํ ารวจ และนักบั ญชี ดังนั้น การเตรียมความ
พรอมทางดานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหเยาวชนมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบวิชาชีพไดอยางมี
คุณภาพ และเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลตามที่คาดหวังจําเปนตองมีการออกแบบ
การจั ดกิ จ กรรมการเรียนรูที่ มีความหลากหลายและครอบคลุ ม ๕ หมวด ประกอบด วย ๑) การ
พั ฒ นาด า นพุ ท ธิ พิ สั ย (cognitive domain) ๒) การพั ฒ นาด า นจิ ต พิ สั ย (affective domain)
๓) การพั ฒ นาด า นทั ก ษะพิ สั ย (psycho-motor domain) ๔) การพั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการ
(process skills) และ ๕) เน น การบู ร ณาการ (integration) ซึ่ งเป น รู ป แบบการจัด กิจ กรรมการ
เรียนรูที่เปนสากล
พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี ออนปสสา) บทความเรื่อง “ไตรภาคีแหงพระพุทธศาสนา
: การศึ ก ษา ภาษา และวั ฒ นธรรม” พบว า พระพุ ท ธศาสนาว าตามภาษา คื อ คํ าสอนของ
พระพุทธเจา คําสอนมีลักษณะมนุษยนิยม โดยปฏิบัติดวยความเพียร อดทน มีลักษณะเปนปฏิบัติ
นิยม โดยปฏิบัติดวยตนเองโดยไมอาศัยอํานาจเหนือธรรมชาติใด ๆ มีลักษณะเปนสัจนิยม โดยศึกษา
ใหเห็นความจริงของสรรพสิ่งตามที่เปน เปนธรรมชาตินิยม โดยดําเนินชีวิตใหเปนตามธรรมชาติ
ดว ยการบริโภคอาหาร พั กผ อนนอนหลับ วาตามลั กษณะของพระพุ ท ธศาสนา คื อ ศาสนาแห ง
การศึกษา คือ ศึกษาตามหลักไตรสิกขา (the Threefold Training) คือ ศีล สมาธิ ปญญานี้ โดยศีล
จะควบคุมพฤติกรรมทางกายกรรมและวจีกรรม สมาธิจะควบคุมพฤติกรรมทางมโนกรรม และ
ปญญาเปนผลิตผลที่ไดจากการปฏิบัติในศีลและสมาธินั้น เมื่อปฏิบัติดีแลวจะใหอานิสงสมาก ตามที่
พระพุทธเจาตรัสวา “ศีล สมาธิ ปญญามีลักษณะอยางนี้ สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเปนฐาน
ย อ มมี ผ ลมาก มี อ านิ ส งส ม าก ป ญ ญาอั น บุ ค คลอบรมโดยมี ส มาธิ เป น ฐาน ย อ มมี ผ ลมาก มี
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อานิสงสมาก จิตอันบุคคลอบรมโดยมีปญญาเปนฐาน ยอมหลุดพนโดยชอบจากอาสวะทั้งหลาย คือ
กามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ”
พระครูรัต นสุ ตาภรณ (ธีรเดช โพธิ์ทอง) บทความเรื่อง “แนวโนมการศึกษารัฐ
ประศาสนศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา” พบวาแนวโนมการศึกษารัฐประศาสนศาสตรตาม
แนวพระพุทธศาสนา มีความจําเปนตองอาศัย อัตถะ หรือประโยชนทั้ง ๓ คือ ๑) ทิฎฐธัมมิกัตถะ
ประโยชนเบื้องตน หรือประโยชนในปจจุบัน ๒) สัมปรายยิกัตถะประโยชนเบื้องหนา หรือประโยชน
ในอนาคต และ๓) ปรมัตถะประโยชนครอบคลุม หรือประโยชนสูงสุด เปนเปาหมายโดยมีการศึกษา
ที่เนนตัวบุคคลประบอบ และธรรม เปนหลักเพื่อใหเกิดความสงบสุขโดยถวนหนาตามแบบอยาง
พุทธวิธีที่อยางแทจริง
ประพั ฒ น ศรีกูลกิจ บทความเรื่อง “การศึ กษาเรียนรู ตามแนวพุ ทธจิ ต วิทยาเชิ ง
บูรณาการ” พบวาความหมายของการศึกษาพระพุทธศาสนา เปนระบบการศึกษาที่ฝกฝนฝกหัด
ตนเอง ดวยความพากเพียรของตนเอง ดวยสติปญญาของตนเอง ไมตองพึ่งพาอํานาจศักดิ์สิทธิ์ใดๆ
มาดลบั น ดาล หลั กในการศึกษาเรียกวาไตรสิ กขา เป น หลักคําสอนที่ เป น หลักการและวิ ธีป ฏิ บั ติ
ฝกหัดอบรมกาย วาจาและจิตใหเจริญงอกงาม ระบบการจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนา คือปริยัติ
ปฏิบัติและปฏิเวธ เมื่อกลาวโดยยอ มี ๒ ประการ คือคันถธุระ และวิปสสนาธุระ สําหรับการศึกษา
ในวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ไดจัดการศึกษาในเชิงบูรณาการ โดยทุกสาขาวิชาไดนําหลักคําสอน
ในทางพระพุทธไปบูรณาการเปนวิชาประยุกตของแตละสาขาวิชา ภายใตกรอบและระเบียบของ
มหาวิทยาลัยที่กําหนดไว ตามพระราชปณิธานลนเกลาราชการที่ ๕
พระครูสุมณฑธรรมธาดา (สายันต บวบขม) บทความเรื่อง “การสวดมนตขามปของ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ)” พบวาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ
วัดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศจํานวนมาก ไดมา
ไหวหลวงพอพระพุทธชินราช เพื่อความเปนสิริมงคล ขณะที่วัดใหญ ไดเตรียมพรอมสถานที่ พิธีสืบ
ชาตาเสริมบารมี สงท ายป เกาตอนรับ ป ใหม หรือ งานสวดมนต ขามปที่ทุกคื น วัน ที่ ๓๑ ธัน วาคม
ตอเนื่องถึงเชาวันปใหม ๑ มกราคม มีชาวพิษณุโลกจํานวนมาก มารวมงานสวดมนตขามปที่วัดใหญ
ขณะที่ ท างวั ด ได เตรี ย มพร อ มผู ก โยงสายสิ ญ จน จากวิห ารหลวงพ อ พระพุ ท ธชิ น ราชมาบริเวณ
โดยรอบวิหารพรอมกันนี้ทางวัดไดเชิญชวนใหประชาชนมารวมงาน การสวดมนตขามปของวัดพระ
ศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีพัฒนาการ มีวิธีปฏิบัติ
คุณคาและประโยชนตอชีวิตอยางไร ซึ่งประเด็นเหลานี้จะไดมีการนํามาศึกษาคนควาตอไป
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ป ญ ญา นามสง า บทความเรื่อง “มนุ ษ ย ใ นทรรศนะปรั ช ญาและพุ ท ธปรั ช ญา”
พบวาความคิดเกี่ยวกับมนุษยจัดเปนความคิดสําคัญประการหนึ่ง ที่นักปรัชญาทั้งฝายตะวันตกและ
ฝายตะวันออก ตั้งแตยุคโบราณจนถึงยุคปจจุบัน ใหความสนใจไมนอยไปกวาความคิดเกี่ยวกับโลก
และชีวิต นักปรัชญาทั้งหลายไดพยายามเสนอคําตอบเกี่ยวกับมนุษย ดวยเหตุผลตางๆ มากมาย
แตก็ยังมีประเด็นใหตองหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันอยูอยางหาขอยุติ ไดยากนั่นเอง กิจกรรมตอบ
ป ญ หาเกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย นี้ ได มีการกระทํ าต อเนื่ องจนถึงป จ จุบั น จะเห็น ไดจ ากที่ มีการแยกศาสตร
ออกมาศึกษาตางหากเรียกวา “มนุษยศาสตร” หรือ “มานุษยวิทยา” สําหรับนักปรัชญาไดจัดระบบ
แนวคิ ด ที่ ให ค วามสํ าคั ญ เกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย นี้ เป น แผนกหนึ่ งต างหาก โดยเรี ย กเป น ศั พ ท เฉพาะว า
“มนุษยนิยม” (Humanism)
ลํายอง สําเร็จดี บทความเรื่อง “ภาษากายกับความหมายที่แสดงออก” พบวาภาษา
กาย” จะเปนประโยชนกับทุกคนที่อยูในวงสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในวงการธุรกิจ การเมือง และ
ในหมูนักวิชาการ รวมทั้งจะเปนประโยชนกับบุคคลทุกวงการทุกอาชีพ เพราะเราตางหลีกเลี่ยงจาก
การพบปะผูคนไมพน ครูบาอาจารยก็ตองพบปะสัมพันธกับลูกศิษย ทนายความก็ตองเจรจากับ
ลูกความในศาล แพทยพยาบาลก็ตองวิสาสะกับผูปวยนับรอยนับพัน ถาเราเอาใจใสและพิจารณา
การใชทาทางของบุคคลที่คบคาสมาคมก็จะสามารถหยั่งรูใจเขาไดอยางดี สวนตัวเราเองเมื่อรูจัก
ควบคุมการใชภาษาไดดีแลวก็จะสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนทั้งในการประกอบอาชีพและใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
บุญเตือน ทรัพยเพชรและคณะ บทความเรื่อง “การบริหารการเปลี่ยนแปลง
เชิงพุทธ” พบวาการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ หลักของการพัฒนาที่
แทจริง เพื่อใหสมดุลกับกฎธรรมชาติ สามารถรู เขาใจ เขาถึงปญหาและอุปสรรคในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง และ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคปจจุบัน ถึงเวลาที่จะตองมีการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวพุ ทธ ตองตั้ งแนวปองกั น ระบบการป องกั น ดีกวา การแกไขเมื่อปญ หา
เกิดขึ้นแลว ทบทวนกันใหมวาเวลานี้เรากําลังเอาหลักของการพัฒนา มาไลลา การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิ จ และสั งคม คื อเป น การพั ฒ นาไปตามกระแสวัฒ นธรรมตะวัน ตก เปน การทําลาย และ
ฟุมเฟอย เปลี่ยนหลักการเสียใหมเราตองศึกษาใหเขาใจหลักของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
กอน สวนการพัฒนานั้นของเดิมมีอยูแลว แตตองเสริมใหมันดีข้ึน แข็งแรงและรวดเร็วขึ้น เรียกวา
เศรษฐกิจเชิงพุทธ อาทิเชน พระพุทธเจาไดวางหลักของทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ธรรมที่
เปนไปเพื่อประโยชนในปจจุบัน หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขใหเกิดขึ้น ไดแก อุฏฐานสัมปทา
ถึงพรอมดวยความหมั่นเพียร อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษาคุมครอง กัลยาณมิตตตา
คบคนดีเปนมิตร และ สมชีวิตา มีความเปนอยูเหมาะสมแกฐานะ สามารถนําหลักธรรมนี้ไปใชใน
ระดับประเทศ หรือในระดับครอบครัวได
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อํานาจ ทาปนและคณะ บทความเรื่อง “การบริหารการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม”
พ บว า การบ ริ ห ารการพั ฒ น า (Development Administration) หมายถึ ง กิ จ กรรมห รื อ
กระบวนการหนึ่ งของการบริห าร ซึ่งจัดวาเป นวิทยาการสมั ยใหม อันเกิดจากการศึกษา คนควา
ทดลอง จากผูที่ถูกเรียกวา “นักวิชาการ” แลวนํามาถายทอดเปนองคความรูภายใตระบบของจัดตั้ง
กลไกเพื่อการวางแผนสําหรับความเจริญเติบโตมีการจัดตั้งหนวยงานใหมหรือที่เรียกวา “หนวยงาน
สรางชาติ”(nation building departments) เพื่อพยามในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การพัฒนา
พระปลัดสุขสันต ยสินฺธโรและคณะ บทความเรื่อง “ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคในยุค
โลกาภิวัตน” พบวาคําวา ภาวะผูนํา (Leadership) เปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งในการบริหารและ
จัดการองคกรทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อใหการดําเนินการบรรลุยังเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่
องคกรไดตั้งไว เปนการมองที่เนนไปที่ตัวบุคคล เรามักจะไดยินคําพูดทีใ่ ชเรียกแทน ผูนําในทิศทางที่
แตกตางกันและมักจะมีขอบเขตที่กวางขวางตามทัศนะของผูพบเห็น เพื่อความเขาใจความหมาย
เกี่ยวกับ ผูนําใหความหมายที่ เปนบุคคลที่จะมาประสาน ชวยใหคนทั้งหลายรวมกัน โดยที่วาจะเป
นการอยูรวมกันก็ตาม หรือทําการรวมกันก็ตาม ใหพากันไปดวยดีสูจุดหมายที่ดีงาม ที่วาพากันไป ก็
ใหพากันไปดวยดีนั้น หมายความวาไปโดยสวัสดี หรือโดยสวัสดิภาพ ผานพนภัยอันตรายอยาง
เรียบรอย เปนตน แลวก็บรรลุถึงจุดหมายที่ดีงามโดยถูกตองตามธรรม” หมายความวาเปนความจริง
ความแท ความถูกตอง และไดมาโดยธรรม หรืออาจจะเปนผูชักพาใหคนอื่นเคลื่อนไหวหรือกระทํา
การในทิศทางทีผ่ ูนํากําหนดเปาหมายไว มีศิลปะ มีอิทธิพลตอกลุมชน เพื่อใพวกเขามีความตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามตองการ หลายคนมีบทบาทเปนผูนํากันแลว เชน เปนผูนําองคกร
ผูนําสมาคม และแมกระทั่งเปนหัวหนาครอบครัวก็จัดวาเปนผูนํา หรืออาจเปนผูมีบุคลิกลักษณะ มี
คุณสมบัติเดนกวาผูอื่นในกลุม และมีอิทธิพลมากกวาบุคคลอื่นในหนวยงาน ทั้งสามารถสรางความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหเกิดขึ้นแกหนวยงานได นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงบุคคลใดบุคคล
หนึ่งซึ่งรับบทบาทเปนผูบริหารประสานผลประโยชนในกลุมเสมือนเปนสัญลักษณของกลุม มีอิทธิพล
และอํานาจ สามารถบังคับบัญชาบุคคลในกลุมใหปฏิบัติงานบรรลุผลตามเปาหมายที่องคกรกําหนด
ไวได
วุฒิ หมื่นสิน บทความเรื่อง “พระธรรมเสนานุวัตรกับการใหที่ไมหวังผลตอบแทน”
พบวา ประเทศไทยในยุคปจจุบั นประสบป ญหากับภาวะความยากจน ขาดแคลนไมความ มั่น คง
เศรษฐกิจและการเปนหนี้สิน
ซึ่ งสาเหตุ ข องความยากจนเหตุ ผ ลก็ เกิ ด จากการไม มี ง านทํ า
ประชากรเพิ่มขึ้น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจตกต่ํา เปนความจริงที่ไมสามารถปฏิเสธไดเลย ถา
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ประชาชนวางงานไม มีรายไดเพื่อนํ าเงิน มาเป นคาใชจาย คุณภาพชีวิตความเปน อยูก็ไมสมบู รณ
เพราะความยากจนกอใหเกิดปญหาความไมมั่นคงดานเศรษฐกิจทั้งเปนปญหากอใหเกิดอาชญากรรม
ปญหาดานยาเสพติด ปญหาดานสุขภาพพลานามัย ปญหาดานการศึกษา เปนตน ตามรายงานการ
สํ ารวจในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต การศึ ก ษาของเด็ ก ไทยอยู ในระดั บ ค อ นข า งต่ํ ากว า ประเทศ
ตะวันออกเฉียงใตดวยกัน นั่นคือปญหาของชาติ
ดวยความปรารถนาดียิ่ง
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0
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคศึกษา คือ (๑) เพื่อพัฒ นาทักษะการเรียนการสอนรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย ทางพุทธศาสนาตามหลักของอริยสัจ ๔ (๒) เพื่อทดลองรูปแบบการเรียนการสอน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยฯ (๓) เพื่อเสนอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย เปนขนาด
การวิ จั ย ชั้ น เรี ย น วิ จั ย เชิ งทดลอง ใช ป ระชากรกลุ ม นิ สิ ต ที่ ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและกํ าลั ง
วิทยานิพนธ จํานวน ๓๒ ทาน เปรียบเทียบผลการทดลองกอน และ หลังในกลุมเดียวกัน (One
Group Pretest Posttest Design) ห รื อ ก ลุ ม ท ด ล อ ง ๒ ก ลุ ม ที่ สั ม พั น ธ กั น (T-test for
dependent) ในทดลองตามสูตร E-O1XO2 (E=การทดลอง O1=การทดลองครั้งกอน X=ใชคูมือ
ทดลอง O2=การทดลองครั้งหลัง)
ผลการวิจัยพบวา นิสิตพัฒนาทักษะการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยฯ ในรูปแบบหลัก
อริยสัจ ๔ ตามวัตถุประสงคการวิจัย ๓ ตอน โดยตอนที่ ๑ รูปแบบการวิจัย ๑๐ รูปแบบ ตอนที่ ๒
เนื้ อ หาของโครงการวิ จั ย ๑๓ รู ป แบบ และตอนที่ ๓ องค ป ระกอบความรูการวิจั ย ๖ รู ป แบบ
หลังจากนั้น นิสิตเขาสูกระบวนการทดลองความรูระเบียบวิธีวิจัย ฯ ผลการทดลองคูมือระเบียบวิธี
วิจัยฯ รายขอตามมาตราสวน ๕ ระดับ กอนศึกษาคูมือ นิสิตมีระดับความรูระเบียบวิธีวิจัยในระดับ
ปานกลางทุกรายการ ที่คาเฉลี่ยที่ ๓.๑๙ หลังศึกษาคูมือแลว นิสิตมีระดับความรูระเบียบวิธีวิจัย
เพิ่ ม ขึ้ น ในระดั บ มาก ค า เฉลี่ ย ที่ ๔.๑๔ รวมค า เฉลี่ ย อยู ที่ ๓.๖๖ แปลผลอยู ร ะดั บ มาก เมื่ อ
เปรียบเทียบทดลองศึกษาคูมือครั้งกอนอยูในระดับปานกลาง ครั้งหลังอยูในระดับมากมีผลตางเชิง
ประจักษที่ ๐.๙๕ คา sig. ที่ .๐๑ ผลคือ มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<.01)
คําสําคัญ : - รูปแบบการเรียนการสอน –ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนา – อริยสัจ ๔

* รองศาสตราจารย, ดร. ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
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ABSTRACT
This research consists of objectives:- (1 ) to increase the skill of learning
and teaching in the methods of research line with Ariyasacca 4, (2) to try out the
form of learning and teaching on Buddhist research method line with Ariyasacca 4,
(3) in present the forms of learning and teaching on Buddhist research Method line
Ariyasacca 4 . Its size is the learning classroom research. Its pattern is test for the
handbook on the Research Methodology in Buddhism. Its simple group of people
is the students for graduate degree who are researching in amount of them 32. The
methodology is one group pretest posttest design in meaning of 2 groups of test for
dependent in form of E-O1XO2 (E=test group people, O1= pre-test, X=handbook
O2=post-test)
The result of research line with objectives is found that 1. The students
increate the skill of learning on subject of research method line with Ariyasacca 4
according to the objective 1: the pattern of research in 3 parts; 1. the 10 patterns of
research, part 2 ; the 1 3 cores of research project and part 3 ; the 6 factors as
integration of knowledge in research. 2. After that, the students go to the processes
of test in pre-test and post-test. The result of them for study of research
handbook by rating scale number at 5 levels for pretest in grade point average at
3.19 for post-test in grade point average at 4.14. its totality is grade point average at
3 .6 6 . That is physical deference for the post-test at more grade point average at
0.19 and statistical significance at 0.1 (P<.01). The testing achievement of the post
handbook is higher point. 3. The last objective of this research is the hand book on
research method regarding with Buddhism for all students from test usage. Its name
is the research method in Buddhism as the subject course.

Keywords : The Pattern of Study, the Buddhist Methodology, The Four Noble Truths
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บทนํา:

วิ ท ยาลั ย สงฆ พุ ท ธชิ น ราช พิ ษ ณุ โลก นั บ ตั้ งแต เป ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทของ
วิทยาลัยสงฆมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ –๒๕๕๗ จํานวน ๕ ป รวมนิสิตที่เขาศึกษาแลว จํานวน ๙๕ รูป/
คน (รวมนิ สิ ต เข าศึ ก ษาป ๒๕๕๗ อยู ในภาคการศึ ก ษาที่ ๒ เป น ๑๔ รู ป /คน) รวมนิ สิ ต ระดั บ
บัณฑิตศึกษาแลว ๑๐๙ รูป/คน) นิสิตที่สําเร็จการศึกษารับปริญญาแลว ๓๒ รูป/คน ยังเหลือนิสิตที่
รอสําเร็จการศึกษา จํานวน ๗๗ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๒๙.๓๕ ณ วันนี้ก็ตอบไดวานอยมาก ยัง
ไมถึงครึ่งหนึ่งของนิสิตที่เขารับการศึกษา ยังไมเปนไปตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา
ปญหาการสําเร็จการศึกษาชาหรือภาคการทําวิทยานิพนธของนิสิตไมกาวหนานั้น พบวา
สวนใหญเกิดจากนิสิตขาดทักษะการเขียนวิทยานิพนธ การจัดระบบในการบริการไมดีพอ นิสิตบาง
ทานไมเคยเขียนบทความ ไมเคยเขียนโครงรางหรือโครงการเสนอวิจัยชั้นเรียน แมแตโครงงานในชั้น
เรียนก็ไมเคยเขียน เหตุเพราะการศึกษากอนนี้เทียบโอนหรือเทียบเทา เชน ใชเปรียญธรรมเทียบเทา
ในการเขาศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาจากสายอื่น ๆ เปนตน เปนปญหาหัวใจของการศึกษาระดับ
มหาบัณฑิตที่เนนใหนิสิตมีทักษะในการเขียนงานทางวิชาการ มีทักษะในการวิจัย มีคลังสมองทาง
คัมภีรวิชาการ ดังนั้น เมื่อขาดทักษะดานนี้เสียแลว ผลงานวิชาการจึงไมมี หรือมีนอย เปนเหตุสงผล
ใหผลสัมฤทธิ์ทางศึกษาระดับมหาบัณฑิตต่ําไปดวย
ปญหาการสําเร็จการศึกษาดังกลาวขางตนนี้ จะแกอยางไร เมื่อศึกษาดูหลักธรรมแลว
ทราบวา อริยสัจ ๔ เปนธรรมที่พระพุทธเจาตรัสรู อริยสัจ ๔ เปนกระบวนการศึกษาแกปญหา ซึ่งมี
ตั้งแต สภาพป ญหา มูล เหตุป ญ หา การแกป ญ หา และวิธีการแก ปญ หา ตามที่ ศาสตราจารย ดร.
สาโรช บัวศรี ไดใหแนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนาตองใชวิธีการแหง
ปญญา คือ สอนตามกระบวนการอริยสัจ ๔ ซึ่งตรงกับวิธีการศึกษาแกปญหาทางวิทยาศาสตรตาม
ขั้นตอน วา
ขั้นที่ ๑ การกําหนดปญหา คือ ขั้นทุกขในอริยสัจ
ขั้นที่ ๒ การตั้งสมมุติฐาน คือ ขั้นสมุทัยในอริยสัจ
ขั้นที่ ๓ การทดลองและเก็บขอมูล คือ ขั้นนิโรธในอริยสัจ
ขั้นที่ ๔ การวิเคราะหและสรุปผล คือ ขั้นมรรคในอริยสัจ
กระบวนการของอริยสัจ ๔ ขางตนนี้ นาสนใจวิธีหนึ่ง สามารถนํามาใชแกปญหาให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพราะเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเปนสําคัญ
ตองคิ ด วิเคราะห โดยระบุ ป ญ หาที่ ตองการแกไข เริ่มจากกระบวนการของทุ กข เมื่ อรูสาเหตุของ
ปญหาแลวตั้งสมมติฐานไดแกกระบวนการสมุทัย เมื่อรูขอมูลปญหานั้นแลวก็นําไปสูการแกไข ไดแก
กระบวนการของนิโรธ จากการนําขอมูลมาวิเคราะหและสรุป ไดแกกระบวนการของมรรค ประการ
เหล า นี้ เป น ขั้ น ตอนการคิ ด อย า งมี ร ะบบ เรี ย กว า “วิ ธี ก ารแห ง ป ญ ญา (the method of
intelligence)” สอดคลองกับพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาววา “ปญญาเปนสิ่งที่สรางสรรคขึ้น
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ภายในตัวผูเรียนเอง เปนความรูความเขาใจที่พัฒนาเกิดขึ้นในตัวผูเรียนเอง ทําใหผูเรียนมีอิสรภาพ
ในทางความคิด แลวนําสูการสรางปญญา” การจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้ นายพนม พงษ
ไพบูลย กลาววา “เปนวิธีการที่ผูเรียนไดประสบและทราบวิธีการแกปญหาชวยใหผูเรียนคิดเปน ทํา
เปน แกปญหาดวยตนเองในปจจุบันและอนาคต”
วัตถุประสงค :

๑. เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวอริยสัจ ๔
๒. เพื่อทดสอบรูปแบบการเรียนการตามแนวอริยสัจ ๔
ขอบเขตการวิจัย :

(๑) ศึ ก ษาในขอบเขตการเรีย นการสอนวิ ช าระเบี ย บวิ ธีวิ จั ย (๒) ศึ ก ษาใน
ขอบเขตกระบวนการอริยสัจ ๔ (๓) ศึกษาในขอบเขตการทดลองการเรียนการสอนฯ กับ
นิสิต
ป. โท วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
วิธีดําเนินการวิจัย:
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง ใชกลุมนิสิตปริญญาโทของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
พิษณุ โลก จํานวน ๓๒ รูป/คน ซึ่งทดลองในครั้งกอนศึกษาคูมือ-กับ ครั้งหลั งศึกษาคู มือ ในกลุ ม
เดียวกัน (One Group (in) Pretest-Posttest Design) หรือกลุมทดลองตัวอยางที่สัมพันธในครั้ง
กอน-หลัง (t-test dependent) มีกระบวนการวิจัยกับกลุมทดลองเพียงกลุมเดียวตั้งแตดําเนินการ
สังเกต (Observation) ผูเขารวมการทดลองกอนและหลังการทดลอง (O1 และ O2) จากนั้น จึงนํา
ผลที่ไดจ ากการวัดหรือการสังเกตไปเปรียบเที ยบกัน เพื่อทดสอบดูวาแตกตางกัน หรือไมอย างไร
โดยใชสูตรการวิจัย E-O1XO2 ความหมาย คือ E แทน กลุมทดลอง O1 แทน การประเมินกอน
การทดลอง X แทน การทดลองใชนวัตกรรมการเรียนรู O2 แทน การประเมินหลังการทดลอง
แปลจากคาเฉลี่ยของการทดลองครั้ง กับครั้งหลังศึกษาคูมือเปรียบเทียบกัน ถาผลการเปรียบเทียบ
ครั้งหลังศึกษามีคาเฉลี่ยมากกวาแสดงวา นวัตกรรมคูมือระเบียบวิธีวิจัยนั้นไดผล สมควรพัฒนาเปน
ตําราเรียนตอไป
ผลการวิจัย:
จากการวิจัยนี้นําไปสูน วัตกรรมวรรณกรรมดวยการผลิตคูมือการทําวิจัย มีเนื้อหา ๓
ตอน คือ ตอนที่ ๑ รูปแบบการวิจัย ประกอบดวย ๑. รูปแบบเสนอโครงการวิจัย/วิทยานิพนธ ๒.
รูปแบบโครงรางวิจัยเชิงคุณภาพ ๓. รูปแบบโครงรางวิจัยเชิงปริมาณ ๔. รูปแบบโครงรางวิจัยเชิง
เอกสาร๕. รูปแบบโครงรางวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ (ผสม-ผสาน) ๖. รูปแบบการสรางทักษะ
การตั้งหัวขอวิจัย ๗. รูปแบบการสรางทักษะการเขียนกิตติกรรมประกาศ ๘. รูปแบบการสรางทักษะ
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การเขียนบทคัดยอไทยและอังกฤษ ๙. รูปแบบการสรางทักษะการเขียนสารบัญ ๑๐. รูปแบบการ
สรางทักษะการเขียนอักษรยอชื่อคัมภีร ตอนที่ ๒ ตอนรูปแบบเนื้อหาหรือโครงรางวิจัยตามแบบวิจัย
ทั่วไป ประกอบดวย ๑. รูปแบบการสรางทักษะการเขียน เรื่อง ความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหาการวิจัย ๒. รูปแบบการสรางทักษะการกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ๓. รูปแบบการ
สรางทักษะปญหาที่ตองการทราบ ๔. รูปแบบการสรางทักษะขอบเขตการวิจัย ๕. รูปแบบการสราง
ทักษะกําหนดสมมติฐานการวิจัย ๖. รูปแบบการสรางทักษะนิยามศัพท (เฉพาะที่ใช) ในการวิจัย ๗.
รูปแบบการสรางทักษะการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ๘. รูปแบบการ
สรางทักษะกรอบแนวคิดการวิจัย ๙. รูปแบบการสรางทักษะออกแบบเครื่องมือการเขียนวิจัย ๑๐.
รูปแบบการสรางทักษะวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ๑๑. รูปแบบการสรางทักษะวิธีดําเนินการ
วิจัย ๓ แบบและการวิเคราะหขอมูล ๑๒. รูปแบบการสรางทักษะการเขียนประโยชนท่จี ะไดจากการ
วิจัย ๑๓. รูปแบบการสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ตอนที่ ๓ เปนตอนรูปแบบสรางองค
ความรูป ระกอบการวิ จั ย ประกอบด ว ย ๑. รูป แบบการสรางทั กษะการเขีย นบทความวิจัย ๒.
รูปแบบการสรางทักษะการศึกษาคนควาขอมูลพระไตรปฎก ๓. รูปแบบการสรางทักษะการพิมพ
วิจั ย ๔. รู ป แบบการสรางทั กษะการเผยแพรร ายงานวิ จั ย ๕. รูป แบบการสรางทั กษะการเขีย น
เชิงอรรถ ๖. รูปแบบการสรางทักษะการเขียนบรรณานุกรม
ระเบียบวิธีวิจัยฯ ผานการทดลอง มีผลการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมปรากฏวานิสิตมี
คาเฉลี่ยการทดลองกอนและภายหลังไดศึกษาคูมือ อยูที่ ๓.๖๖ (ระดับมาก) ซึ่งคาเฉลี่ยการทดลอง
กอนอยู ที่ ๓.๑๙ และมี คาเฉลี่ ยภายหลังไดอานแลวที่ ๔.๑๔ ซึ่งหนังสือคูมือแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ (P < .01) นิสิตภายหลังไดอานหนังสือคูมือแลวมีพัฒนาการจาก
สวนตางที่ ๐.๙๕ แสดงมีผลสัมฤทธิ์ทางการใชคูมือระเบียบวิธีวิจัยนี้สูงกวาครั้งกอนไดศึกษาคูมือ
ระเบียบวิธีวิจัย
ผลการวิ จั ย ได คู มื อ การทํ า วิ จั ย สํ า หรั บ นิ สิ ต ศึ ก ษารายวิ ช าระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทาง
พระพุทธศาสนา ระดับปริญญาโท วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช พิษณุโลก และผูวิจัยถือวาเปนคูมือการ
สอนวิชานี้ ซึ่งคูมือใหหลักการ วิธีการ และตัวอยางไวชัดเจน
อภิปรายผล:
การวิจัยนี้ สอดคลองกับวัตถุประสงคและปญหาการวิจัย โดยไดสรางทักษะการเรียน
การสอนระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนาตามกระบวนการรูปแบบอริยสัจ ๔ เริ่มจากปญหาที่
นิสิต ตกคางไม สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาได เปน อุป สรรคตอการเกณฑ การประกันคุ ณภาพ
เพราะสัดสวนอาจารยกับนิสิตไมสมดุลกันโดยนิสิตมากกวาจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ๕ ทาน
เทานั้นในเรื่องการควบคุมหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิต จากนั้น ขั้นสมุทัย ก็เขาสูการศึกษา
ปญหาวามีเหตุมาจากอะไร เมื่อพบแลว ก็นําเขาสู นิโรธ หาทางแกปญหาดวยการสรางเครื่องมือ
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ทดลองคือคูมือระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนาในฐานะรายวิชา แลวนําเขาสูขั้นมรรค คือการ
วิเคราะหขอมูลปญหาเปรียบเทียบการใชเครื่องมือกอนศึกษาคูมือฯ กับหลังศึกษาคูมือนั้น ไดผล
ออกมาแลวจึงตัดสินไดวากระบวนการแกปญหาตามหลักอริยสัจ ๔ ไดผลโดยคูมือมีผลสัมฤทธิ์สูง
กวาเมื่อครั้งกอนไดศึกษาคูมือ
การทดลองรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยฯ ตามหลักอริยสัจ ซึ่งขอนี้
เปนเหตุผลมาจากวัตถุประสงคขอ ๑ ที่ผูวิจัยไดผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนประจํารายวิชานี้
รูป แบบการเรี ย นการสอนระเบี ย บวิธี วิ จั ย ตามกระบวนการอริย สั จ ๔ โดยที่ ได คูมื อ
ระเบียบวิธีวิจัยและไดรูปแบบการเรียนการสอนที่ไดรับการแกไขตามหลักอริยสัจ ๔
จากการที่ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวิจัยในหองเรียนแบบวิจัยทดลอง สอดคลอง
กับกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ๕ ขั้นตอน คือ
ขั้นการวิจัยตามหลักอริยสัจ ๔

ขั้นตอนทาง
วิทยาศาสตร
๑. กําหนดประเด็นปญหาการวิจัย
๑. สังเกตปญหา
๒. แสวงหาแนวทางแกปญหาและตั้งสมมติฐาน
๒. ตั้งสมมติฐาน
๓. วางแผนทดลองแกปญหาและเก็บรวบรวมขอมูล โดย -การออกแบบ ๓. เก็บรวบรวมขอมูล
-การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง และ -สรางเครื่องมือการวิจัย
๔. วิเคราะหขอมูลการวิจัย
๔. วิเคราะหขอมูล
๕. สรุปผล
๕. สรุปผล
การเปรีย บเที ย บขั้ น ตอน ๒ ฝ ายข างตน นี้ สอดคลองกับ การศึกษาในแบบแผนการ
ทดลองการวิ จั ย ๔ แบบของประภั ส รา โคตะขุ น ซึ่ งในแบบที่ ๒ เป น แบบที่ ผู วิ จั ย ใช คื อ One
Group Pretest Posttest Design =แบบการทดลองก อ น-หลั ง ในกลุ ม เดี ย วกั น แบบที่ ๒ นี้
มุ ง เน น การดํ า เนิ น การทดลองกั บ กลุ ม ทดลองเพี ย งกลุ ม เดี ย ว มี ก ารสั งเกต (Observation=O)
ผูเขารวมการทดลองกอนและหลังการทดลอง (O1 และ O2 ) หลัง จากนั้นจึงนําผลที่ไดจากการวัด
หรื อการสั งเกตไปเปรี ย บเที ย บกั น เพื่ อ ทดสอบดู ว าแตกต างกั น หรื อไม อย างไร เช น ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนผานเว็บชวยสอนวิชาการโปรแกรม ถาใชแบบแผนการทดลองแบบนี้ แสดง
วามีการสังเกตกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนผานเว็บ (X) จํานวน ๒ ครั้งดวยกันซึ่งในกรณีนี้
O1 อาจเป น แบบทดสอบก อ นบทเรี ย น (Pretest) และ O2 อาจเป น แบบทดสอบหลั งบทเรี ย น
(Posttest) จึงสามารถนําคะแนนจากการสังเกตทั้ง ๒ ครั้งไปเปรียบเทียบกัน ผลคะแนนที่เพิ่มขึ้น
อาจจะสรุ ป ได วาเป น ผลมาจากอิ ท ธิพ ลของบทเรีย นผานเว็บ ที่ ทํ าการทดลองอยางไรก็ ตามการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก็อาจไมสามารถสรุปไดอยางเต็มที่วาเปนผลมาจากการทดลองเพียงประการ
เดีย ว เนื่ องจากอาจมี ป จจัย อื่น ๆ แทรกเข ามาได เช น ประสบการณ ของกลุ มทดลองที่ มีความรู
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีตัวแปรทางดานเวลามาเกี่ยวของดวยกลุมทดลองอาจไดรับขอมูลจากแหลงอื่น ๆ
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ขณะทําการทดลองดวยก็ได เนื่องจากแบบแผนการทดลองแบบนี้กระทํากับกลุมตัวอยางเพียงกลุม
เดียวเทานั้น ไมมีการเปรียบเทียบผลการทดลองกับกลุมอื่น ๆ แตอยางใดซึ่งอาจจะเปนขอดวยของ
แบบแผนการทดลองแบบนี้ แต ถาเปรี ย บเที ย บกั บ แบบแผนการทดลองแบบ One-Shot Case
Study จะเห็นไดวาแบบแผนการทดลองแบบนี้สามารถกําจัดตัวแปรแทรกซอนไดดีกวา เนื่องจากมี
การสังเกตทั้งกอนและหลังการทดลอง
การวิจัยนี้ สอดคลองกับทฤษฎี 4MAT ที่สรางไดโดยใชวงกลมเปนสัญลักษณ แทนการ
เคลื่อนไหวของกิจกรรมการเรียนรู พื้นที่ของวงกลม ถูกแบงออกโดยเสนแหงการเรียนรู และเสน
แหงกระบวนการจัดขอมูลรับรูเปนสี่สวน กําหนดใหแตละสวนใชแทนกิจกรรมการเรียนการสอน ๔
แบบ หรือคําถาม ๔ แบบ ตามทฤษฎีของอุษณีย โพธิสุข ดังนี้
ความหมาย 4MAT คือ
แบบที่ ๑ คือ บูรณาการประสบการณใหเปนสวนหนึ่งของตน ใชคําถามเปนคําถามนํา
กิจกรรมคือ ทําไม (Why) เทียบกับทุกข คือปญหาที่ของการขาดทักษะการเขียนวิทยานิพนธ
แบบที่ ๒ คือ สรางความคิดรวบยอด คําถามที่เปนคําถามนํากิจกรรมสวนนี้คือ อะไร
(What) เทียบกับสมุทัย เหตุเกิดของปญหา
แบบที่ ๓ คือ ปฏิบัติและเรียนรูตามลักษณะเฉพาะตัว คําถามที่เปนคําถามนํากิจกรรม
สวนนี้คือทําอยางไร (How) นิโรธ เทียบกับการวิเคราะหและหาทางแกปญหา
แบบที่ ๔ คื อ บู ร ณาการประยุ ก ต กับ ประสบการณ ข องตน คํ าถามที่ เป น คํ าถามนํ า
กิจ กรรมส วนนี้ คือ ถ า ( If) เที ย บกั บ มรรควิธีที่ นําประยุกตใชการศึกษาวิธีวิจัย นี้ แลว ไดผ ลสรุป
ออกเปนความรูระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนาและมีผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาระเบียบวิจัยทางพุทธ
ศาสนานี้
กิตติกรรมประกาศ:
คณะผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอพระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร เจา
อาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประธานที่
ปรึกษาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช และขอขอบคุณผูบริหาร คณาจารย วิทยาลัยสงฆพุทธชินราชที่
สงเสริมโครงการวิจัยนี้
ขอขอบคุ ณ สถาบั น วิ จั ย พุ ท ธศาสตร มหาวิท ยาลั ย มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย ที่
สนับสนุนงบประมาณการวิจัย ขอขอบคุณนิสิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ระดับปริญญาปริญญาโท
ที่รับเปนผูชวยจัดเก็บขอมูล ขอขอบคุณผูผูทรงคุณวุฒิที่ใหคําแนะนําอันมีคา ขอขอบคุณเจาหนาที่
หองสมุด หองคอมพิวเตอร ตลอดถึงเจาหนาที่ประจําสาขาวิชาตาง ๆ ของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
ที่ ให ความร วมมื อในการจั ดหาข อมู ล หากคุ ณ ความดีใดที่ จ ะเกิดจากการวิจัย นี้ ขอมอบให เป น
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ปฏิการะคุณแกทุกทานและสถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ องคกร คณะบุคคล และสวน
บุคคลตาง ๆ ไว ณ ที่นี้
พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร.
๙ กันยายน ๒๕๕๘
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ขอเสนอแนะ:
จากการศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชิระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา

ตามหลัก
อริยสัจ ๔ พบวา กลุมนิสิตเปาหมายทดลองครั้งกอน มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยูที่ ๓.๑๙ กลุมทดลอง
ครั้งหลัง มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยูที่ ๔.๑๔ ไดขอสรุปวา มีผลสัมฤทธิ์การใชคูมือระเบียบวิธีวิจัยทาง
พระพุทธศาสนานี้สูงกวากอนไดศึกษาคูมือ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา
๑) ขอเสนอแนะเพื่อนําไปปฏิบัติ
การวิจัยขนาดชั้นเรียน แมเปนงานวิจัยขนาดยอม ๆ ก็ตามแตจากการศึกษาวิจัยเรื่องนี้
มาถึงบัดนี้ ตองยอมรับวา ไมยอม ๆ เลย เพราะรูวาดานกระบวนการ เนื้อหาแลวตองทําใหสมบูรณ
ตามหลักสากลที่นิยมทํากันทั่วไป อาจจะอางวา ก็เปนการวิจัยเชิงทดลอง จึงตองยากอยางนี้ ก็จริงที่
เปนแบบนี้ ถาคิดดูใหดี การวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งตองใชรายวิชามาเปนปญหาวิจัยนี้ ก็ตองใชวิธีทดลอง
โดยสวนเดียวเทานั้น จะโดยวิธีอื่น อยางไรก็ยังมองไมออก ดังนั้น การวิจัยเชิงทดลอง จะทําโดยสาย
วิชาการไหน ก็คงไมพนจากการวิจัยในชั้นเรียนของเรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชิระเบียบ
วิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา ตามหลักอริยสัจ ๔ นี้เลย ดังนั้น เปนการดีที่สุด ผูวิจัยจึงใครขอเสนอ
เปนเชิงนโยบายไววา กําหนดเปนภารกิจของวิทยาลัยโดยบรรจุไวในแผนพัฒนาวิทยาลัยระยะ ๕ ป
ซึ่งแผนพัฒนาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ จะเริ่ม พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
(๑) กําหนดเปนแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัย หมวดพัฒ นาบุคลากร ซึ่ง
สอดคลองกับองค ประกอบประกันคุณภาพองคที่ ๔ ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ เรื่อง การบริหารและพัฒนา
อาจารย โดยกํ า หนดให อ าจารย ได รั บ การอบรมด านการบริ ห ารจั ด การในหลั ก สู ต รสาขาวิ ช า
พระพุ ท ธศาสนา เข า อบรมศั ก ยภาพบุ ค ลากรด า นการวิ จั ย ของสถาบั น วิ จั ย พุ ท ธศาสตร ตาม
แผนปฏิบัติการประจําป โดยสงใหอาจารยใหเขารับการพัฒนา โดยสงเสริมใหเขารับการอบรมใน
โครงการและหลักสูตรตางๆ ๔.๒ เรื่องคุณภาพของอาจารย โดยกําหนดกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หรือตําราวิชาการ รายละ ๒๕,๐๐๐ บาท ตออาจารย ๑ รูป/คน (ตามเกณฑการประกันคุณภาพ)
(๒) กํ า หนดการเรี ย นการสอนของอาจารย อ ยู ใ นระดั บ นานาชาติ โดย
กระบวนการวิจัย ตามแผนงานการวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตรที่มีการสัมมนาวิชาการการวิจัย
ระดับนานาชาติประจําทุกป โดยกําหนดใหแปลรายงานการวิจัยเปนภาษาตางประเทศแลวนําออก
เผยแพรในรูปแบบตาง ๆ มีสื่อประเภทเวปไซต เอกสารวิชาการ การสัมมนาวิช าการ และเสนอ
บทความวิชาการ
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(๓) กําหนดใหอาจารยพัฒนาฝมือการสอนตามผลรายงานการวิจัยของตน โดยการ
ใชการสอนในรายวิชาที่ตนสอนนั้นเปนสองภาษา (Bilingual) ซึ่งวิธีการสอนแบบนี้จะมีผลบังคับให
อาจารยตองพัฒนาตนเองใชภาษาอังกฤษเปนประจําโดยอัตโนมัติ
(๔) กําหนดใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการประเภทตาง ๆ แมโดยเฉพาะการ
เขียนบทความทางวิชาการก็ตาม โดยถือวาเปนหนาที่และมีผลตอการพิจารณาขึ้นเดือนประจําป
ตอไป

เอกสารอางอิง
ก. เอกสาร/หนังสือ (อานประกอบ)
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. พิมพครั้งที่ ๑, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพนานมีบุคพับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖.
รัตนะ บัวสนธ. วิจัยและพัฒนาการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร,
พิษณุโลก,๒๕๔๔.
ส.วาสนา ประวาลพฤกษ. การวิจัยในชั้นเรียนและแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนคูมือ
พัฒนาการเรียนรู. กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๑.
สาโรช บัวศรี. พุทธศาสนากับการศึกษาแผนใหม. พระนคร : โรงพิมพครุ สุ ภา, ๒๕๑๑.
ข. รายงานวิจัย/วิทยานิพนธ (อานประกอบ)
เกรียงศักดิ์ พลอยแสง. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษากับการสื่อสารที่จัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning /PBL)”. สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๒.
ดุษฎี สีตลวรางค. การเปรียบเทียบวิธีสอนแบบไตรสิกขาและธรรมสากัจฉาในการสอนเบญจศีล
และฆรวาสธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑. วิทยานิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๔.
นิภาพรรณ แดงโรจน. การศึกษาความสามารถในการวิเคราะหตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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การศึกษาวิเคราะหสุนทรียศาสตรที่ปรากฏในองคพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก ๑
The Analytical Study of Aesthetics in Phrabuddhachinnaraj Statue in
PhitsanulokProvince
0

ภูวเดช สินทับศาล ๒
1

บทคัดยอ

การวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะหสุนทรียศาสตรที่ปรากฏในองคพระพุทธชินราช จังหวัด
พิษณุโลก มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีสุนทรียศาสตรในปรัชญาตะวันตกและ
ตะวันออก เพื่อศึกษาคุณคาหลักธรรมที่ปรากฏในพระพุทธชินราช และเพื่อวิเคราะหสุนทรียศาสตร
ที่ปรากฏในพระพุทธชินราช ผลการวิจัยพบวา
สุนทรียศาสตร เปนศาสตรที่วาดวยเรื่องของความงาม ความนาทึ่ง คุณคาของความงาม
ความนิยมในความงาม สุนทรียศาสตรแบบตะวันตกไดสรางมาตรฐานแนวคิดของความงามทางดาน
ศิ ล ปะ วิ จิ ต รศิ ล ป และประยุ ก ต ศิ ล ป ซึ่ งนั ก ปรั ช ญาตะวั น ตกกล า วถึ ง เรื่ อ งของความงามเป น
ความรูสึกทางการรับรู มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับวัตถุแหงความงามทั้งในทางธรรมชาติและสิ่งที่
ถูกสรางขึ้นโดยมนุษยไมวาจะเปนจิตรกรรมประติมากรรมดนตรีวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีที่จะ
นําไปสูการตัดสินถึงคุณคาของความงามในเชิงสุนทรียศาสตรนั้นผูตัดสินตองมีประสบการณสุนทรีย
และนํามาวิเคราะหพิจารณาโดยอาศัยสุนทรียเจตคติมโนทัศนทางศิลปะและอาศัยมโนทัศนของการ
วิจารณนักปรัชญาตะวันออกมองวาสุนทรียศาสตรและศิลปะเปนสิ่งเดียวกันเปนสิ่งที่โปรดปรานทาง
ใจในทางโลกิยะและยังเปนสิ่งที่หลอเลี้ยงทางจิตวิญญาณ
คุณคาทางสุนทรียศาสตรที่ปรากฏในพระพุทธชินราช เกิดจากการเคารพบูชาชื่นชม
ยินดี มีความสุขที่ไดเห็นองคพระพุทธชินราช และอยูบนฐานของปญญาความรูความเขาใจ ความมี
เหตุผลไมงมงาย สุนทรียศาสตรที่ปรากฏในองคพระพุทธชินราชสามารถมองไดเปน ๒ มิติ คือมิติ
ทางโลก และมิติทางธรรม ความงามขององคพระพุทธชินราชในแงมิติทางโลก หากมองดวยสายตา
แลวความงามขององคพระพุทธชินราชนั้น สิ่งที่ปรากฏประจักษตอสายตาคือศิลปะในทางโลก ความ
ออนชอย ลวดลายและสีสัน มุงไปทางอารมณในการรับรูในมิติทางโลก สวนความงามขององคพระ
พุ ทธชิน ราชในมิ ติทางธรรม มี ลักษณะทรงคุณ คา กอใหเกิดความปติสุขความศรัทธา ความเป น
ประโยชน และความดีที่เปนกุศล รวมทั้งคุณธรรมศีลธรรมของพุทธศาสนิกชนที่เขาไปสักการะบูชา
สามารถสัมผัสโดยการรับรู คุณคาความงามไดในมิติทางธรรมและสุนทรียศาสตรที่ปรากฏในองค
พระพุทธชินราชประกอบดวย ความงาม (กัลยาณะ) อนุกัมปายะ (อนุเคราะห) อัตถะ (ประโยชน)
๑

รายงานการวิจยั นี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช พ.ศ. ๒๕๕๙ ดําเนินการ
วิจัยโดยอาจารยประจําหลักสูตรสาขาปรัชญา (๑)ผศ.ปญญา นามสงา (๒)พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ (๓)พระ
สันตทัศน คมฺภีรปฺโญ (๔)อาจารยภูวเดช สินทับศาล (๕)อาจารยชยั รัตน ทองสุข
๒
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
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หิตะ (เกื้อกูล) สุ ขะ (ความสุข) วิมุตติ (ความหลุดพน ) ซึ่งทัศนะทางพระพุ ทธศาสนาผู ที่สามารถ
เขาถึงความงามไดอยางแจมแจงตองประกอบดวย อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปญญาสิกขาได
อยางชัดเจน
คําสําคัญ : สุนทรียศาสตร, พระพุทธชินราช,การศึกษาวิเคราะห

ABSTRACT
The objective of this thesis is to Analytical study of Aesthetics in concept of
Western PhilosophyandEastern Philosophy, to study of the Value of
PrincipleDhamma in Phrabuddha-Chinnaraj Statue and to of Aesthetics in
PhrabuddhaChinnaraj Statue in Phitsanulok Province. This was the documentary
research.
The research results lead to the following findings :
Aesthetics a science about the Aesthetics, or the philosophy of art, is the
study of beauty and taste. It is about interpreting works of art and art movements
or theories.The philosopher has built the idea of the arts, fine arts, and the applied
art. The western philosopher says about in concept beauty of emotion or feeling
[Sense perception]. It’s that connect with the nature material and the thing builtby
human. It’s that thing will be painting sculpture music literary work [writing]and the
theory of idea for judge value of Aesthetics.Thatperson must have an experience
Aesthetic and then analyses consider by aesthetic attitude visionary arts and a
review of thinking models. East philosopher thinks sothe aesthetic and the arts it’s
same thing for the thing favorite things of mundane states and the supportmoisten
mental.
As for the physical beauty, Phrabuddhachinnarat suggests that it is the
interactions between physical features of an object and a person’s lusts or
attachment, which makes an individual perceive the beauty of the something in a
manner different from others. People without lusts or attachment will not perceive
physical beauty. Thus, Phrabuddhachinnarat suggests that beauty is spiritual and
never exists. It is just what human beings illustrate. Since beauty or aestheticism
does not exist, it has no value. It is, thus, not ‘useful’ for human beings in the
sense Buddhism because Buddhism suggests that existing things are useful. So that
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the beauty of Phrabuddhachinnaratcomposesbeauty[khallany] assistance
[Anukhampaya] benefit advantage[Attha]support [Hitha] happiness[Sukha] and
aspects of liberation [Vimutti]. Paradigm inTheravada Buddhism suggests that
beauty or aestheticism is comprised of two dimensions,whichare physical beauty
and spiritual beauty.The spiritual beauty is caused fromthebeautycomposestraining
in higher morality, training in higher mentality and the training in higher wisdom.
Keywods :Aesthetics, Phrabuddhachinnaraj, Analytical Study

๑. บทนํา

สุนทรียศาสตร เปนศาสตรที่วาดวยความซาบซึ้ง ในคุณคาของความงาม มีประโยชนตอ
อารมณ ความรู สึ ก ภายในของความเป น มนุ ษ ย เป น การศึ กษาเพื่ อสรางรสนิ ย ม (Taste) ในการ
พิจารณา และเลือกเสพ แตสิ่งที่ดีที่งามตลอดจนสามารถตัดสินคุณคาของความงามไดในระดับหนึ่ง
การเรียนรูสุนทรียศาสตรไมใชการศึกษาที่ทําใหผูศึกษาเปนศิลปน แตศึกษาในประเด็นทางปรัชญา
หรือทฤษฎี อาศั ยการวิพากษ วิจารณ ดานเหตุผลในปญ หา ทางสุนทรียศาสตร เชน อะไรคือสิ่ง
สวยงาม เราตัดสิน ไดอยางไรวาอะไรงาม เปน ตน ๓ผูที่มีสุน ทรียศาสตรอาจไมใชผูส รางสรรค งาน
ศิลปะ ไมใชศิลปน แตเปนผูมองเห็น และรูคุณคาของศิลปะ สวนผูที่เปนศิลปนเอง ถาไมมีอารมณ
สุนทรียะ หรือไมมีความรูดานสุนทรียศาสตรแลวอาจไมสามารถสรางสรรค ศิลปะที่ดีเดนได แตหาก
ศิลปนมีความรูและความเขาใจในสุนทรียศาสตรก็จะชวยสงเสริม การสรางสรรคศิลปะไดไมมากก็
นอยเพราะสุน ทรียศาสตร เป นเรื่องการสอน การปลูกฝงให คนมี ความคิดเกี่ยวกับความงดงามที่
มนุษยทุกชาติ ทุกภาษาได แสวงหา และใช เป น เครื่องมื อในการสรางสรรค ศิลปะและสรางใหเกิ ด
รสนิ ยม ชมชื่ น ในความงาม มาตั้ งแต สมั ยก อนประวัติศาสตรและมีการพัฒ นามาตลอดจนถึงยุค
ปจจุบันนอกจากนั้นสุนทรียศาสตรยังเปนฐานความรูข องการวิเคราะหวิจารณงานศิลปะดวย จึงอาจ
กลาวไดวาสุนทรียศาสตรเปรียบเสมือนมารดาของศิลปะและศิลปนไมอาจเปน ศิลป นที่ดีหรือนั ก
วิ จ ารณ ศิ ล ปะที่ ดี ไ ด ถ า ละเลยสุ น ทรี ย ศาสตร ๔ หรื อ แม แ ต ผู เ สพศิ ล ปะทั่ ว ไปถ า สนใจทฤษฎี
สุนทรียศาสตรกจ็ ะชวยใหเขาใจศิลปะไดดียิ่งขึ้น คุณคาความงามดานสุนทรียศาสตรที่ปรากฏใน
องคพระพุทธชินราช ถือวาเปนประเด็นที่นาสนใจในการศึกษาเพราะคุณคาความงามของพระพุทธ
ชินราชนั้น เปนความงามที่สามารถจะหนวงเหนี่ยวจิตใจมนุษยแมไมเคยนับถือพระพุทธศาสนาเลย
ก็ทําใหเพลิดเพลินในการชมพระลักษณะของพระองคจะเห็นไดวา การมองเห็นคุณคาทางความงาม
ขององคพระพุทธชินราช ยอมแตกตางกันไปตามประสบการณและรสนิยมของผูไดสัมผัส ซึ่งจะใช
2

3

๓

สุเชาวน พลอยชุม, สุนทรียศาสตรปญหาและทฤษฎีเกี่ยวกับความงามศิลปะ. (กรุงเทพมหานคร:
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๕.
๔
กําจร สุนพงษศรี.สุนทรียศาสตร. พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๓๕.
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มาตรฐานความงามของตนเองเปนเกณฑตัดสิน สวนงานวิจัยนี้จะขอนําเสนอความงามขององคพระ
พุทธชินราชตามเกณฑมาตรฐานในการกําหนดคุณคาความงามทางศิลปะ ซึ่งประกอบดวยมูลฐาน
ทางศิลปะ (Elements of Art) และหลักการทางศิลปะ (Principles of Art) เปนเกณฑตัดสินคุณคา
ความงาม ซึ่งเปนความงามที่รับรูดวยประสาทสัมผัสเกิดความรูสึกปติยินดี อิ่มเอมใจ พอใจ และชื่น
ชมในพุทธลักษณะขององคพระพุทธชินราช แม ว า มิ ติ แ ละมุ ม มองดั้ งเดิ ม ของพระพุ ท ธศาสนา ได
ปฏิเสธตอสิ่งที่เพลิดเพลินอัน เกิดจากความงาม และความสุนทรียะของโลก ซึ่งถือวานอกจากจะ
ไมใช สิ่ งอั น เป น สาระต อสั จจะเบื้ องต น (Basic truth) กับ ชีวิตแลวยังเปน สิ่งที่ล วงให ห ลงไปตาม
ความรูสึกในขณะที่สัมผัส สิ่งดังกลาวทั้งหมดควรหลีกเลี่ยงเสียไปสูมิติสัจธรรมนําชีวิตอันเปนวิธีการ
หลุดพนทุกขได ดวยขอบเขตของศีลบริสุทธิ์ เปนตัวกํากับซึ่งเปนมิติธรรมดาในมุมมองดั้งเดิมของ
ความเป น ศาสนา (Being Religion) ๕ แนวคิ ดนี้ วาดว ยปรมัตถแตห ากวิเคราะห แนวคิดที่ วาดว ย
ศาสนา สูแนวคิดของปรัชญาก็สามารถที่จะมีเหตุผลรองรับ พรอมกับการนํามาพิสูจน เพื่อสัมผัสกับ
ความจริงไดทุกแงทุกมุมในเชิงปฏิบัติ ดังนั้น ในแกนแทของพระพุทธศาสนาจึงไมไดหมายความถึง
เฉพาะจิต และสิ่งที่มากระทบเทานั้น แตยังมีตัวเชื่อมอันสําคัญระหวางมุมมองของความเปนจริงทาง
โลก หรือปรัชญา กับความเปนจริงทางธรรมหรือศาสนานั่นคือหลักจริยธรรม (Ethical Principles)
สูงสุดของมนุษยเปน ความหมายในเชิงคุณคาที่มีตอตนเองและผูอื่น รวมทั้งสรรพสัตว ซึ่งมีความ
ลึกซึ้งทางดานความคิดยิ่งกวาจะนําความหมายแบบใดแบบหนึ่งมาเปรียบเทียบไดซึ่งเปนมุมมองของ
สุนทรียศาสตรแบบมนุษยนิยม และเปนสุนทรียศาสตรอันเกี่ยวเนื่องดวยจริยธรรมและอารมณ
ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงตองการที่จะศึกษาแนวคิดทฤษฎีสนุ ทรียศาสตรตะวันตกและตะวันออก
คุณคาหลักธรรมที่ปรากฏในองคพระพุทธชินราชและวิเคราะหสุนทรียศาสตรที่ปรากฏในองคพระ
พุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประโยชนในการศึกษาทางวิชาการตอไป
4

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย

การศึกษาวิเคราะหสุนทรียศาสตรที่ปรากฏในองคพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้
ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคไว ดังนี้
๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีสุนทรียศาสตรในปรัชญาตะวันตกและตะวันออก
๒.๒ เพื่อศึกษาคุณคาหลักธรรมที่ปรากฏในพระพุทธชินราช
๒.๓ เพื่อวิเคราะหสุนทรียศาสตรที่ปรากฏในพระพุทธชินราช

๕

จรูญ โกมุทรัตนานนท, สุนทรียศาสตร:ปญหาเบื้องตนในปรัชญาศิลปะและความงาม, (ปทุมธานี :
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๕๑),หนา ๑๕.
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๓. ขอบเขตการวิจัย

การศึกษาวิเคราะหสุนทรียศาสตรที่ปรากฏในองคพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้
เปนการศึกษาวิจัยคุณภาพโดยมุงเนนคนควาวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของโดยมี
ขอบเขตของโครงการวิจัยมุงศึกษาถึงประเด็น ดังนี้
๓.๑ ศึ ก ษาความเป น มาและทฤษฎี สุน ทรีย ศาสตรข องนั ก คิด นั ก ปรัช ญาตะวัน ออก
ตะวันตกที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับหลักทฤษฎีสุนทรียศาสตร จากเอกสาร ตํารางทางวิชาการ
และรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ
๓.๒ ศึกษาคุณคาหลักธรรมที่ปรากฏในองคพระพุทธชินราช โดยเนนเอกสารหลัก คือ
พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ และเอกสาร
ตําราทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวของ
๓.๓ ศึ ก ษาวิ เคราะห สุ น ทรีย ศาสตรที่ ป รากฏในองค พ ระพุ ทธชิ น ราช และวิ เคราะห
หลั ก ธรรมที่ ป รากฏในพระพุ ท ธชิ น ราชโดยเน น เอกสารหลั ก คื อ พระไตรป ฎ กฉบั บ ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ และเอกสารตําราทางวิชาการ งานวิจัยที่
เกี่ยวของ

๔. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง สุทรียศาสตรที่ปรากฏในองคพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก นี้เปนการ
ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Investigation)เชิงวิเคราะห (Analytical Study Research)
เกี่ยวกับทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตรตะวันตก และสุนทรียศาสตรในพุทธปรัชญา โดย
ค น คว าจากคั ม ภี ร ทั้ งพระไตรป ฎ กและเอกสารวิช าการงานวิ จัย อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อ ง ดั งมี ขั้ น ตอน
ดังตอไปนี้
๔.๑ ศึกษาขอมูล เอกสาร ที่ เกี่ย วกับ สุนทรีย ศาสตรทั้งทางตะวัน ตก และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งสุนทรียศาสตรในพุทธปรัชญา จากแหลงขอมูลตางๆ โดยการสังเกตวิเคราะห จด บันทึก
ขอมูล และเก็บเปนฐานขอมูลที่สามารถนํามาใชไดอยางรวดเร็ว
๔.๒ รวบรวมตํารา เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งในภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
๔.๓ วิเคราะหขอมูลสุนทรียศาสตรที่ปรากฏในองคพระพุทธชินราชและวิเคราะหคุณคา
หลักธรรมที่ปรากฏในพระพุทธราช
๔.๔ สรุปผลที่ไดจากการวิจัย พรอมขอเสนอแนะประเด็นที่มีประโยชนตอการศึกษา
ตอไป
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๕. ผลการวิจัย

การศึกษาวิเคราะหสุนทรียศาสตรที่ปรากฏในองคพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้
ผูว ิจัยไดกําหนดวัตถุประสงค เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีสุนทรียศาสตรตะวันตกตะวันออก เพื่อศึกษา
คุณคาหลักธรรมที่ปรากฏในองคพระพุทธชินราชและเพื่อวิเคราะหสุนทรียศาสตรที่ปรากฏในพระ
พุทธชินราชผลการศึกษาพบวา
สุนทรียศาสตรเปนศาสตรที่วาดวยความงามซึ่งอาจเปนความงามในธรรมชาติหรือความ
งามในผลงานทางศิลปะก็ได ผลงานในทางศิลปะแทจริงเปนสิ่งที่มีความงามอยูดวย มนุษยเรารูสึก
ทึ่งหรือชื่นชมตอผลงานทางศิลปะ เชน รูปปน รูปแกะสลัก ภาพวาด ผลงานทางสถาปตยกรรม บท
ประพันธ เสียงดนตรี ๖ สิ่งเหลานี้เปนผลงานของมนุษยที่มีความงามหรือความนาทึ่ง สิ่งที่มนุษยผลิต
ขึ้นมาโดยมีจุดประสงคใหมีความงามเรียกวาศิลปะความงามจึงมีอยูในศิลปะแตในธรรมชาติซึ่งไมใช
ฝมือการสรางของมนุ ษยอาจมีความงามและความนาทึ่งได เหมือนกัน เชน รูสึกเปนสุขเมื่อไดช ม
น้ําตก ธรรมชาติของสัตว ทิวทัศนปาเขา เปนตน สุนทรียศาสตรทําหนาที่ในสวนของคุณคาของ
มนุษยที่วาดวยเรื่องความงาม สิ่งที่งามทั้งในศิลปะและในธรรมชาติรวมทั้งรสนิยม โดยศึกษาถึงบอ
เกิดของความงามคุณคาทางความงาม และมาตรฐานทางคุณคาในการตัดสินเกี่ยวกับศิลปะ มนุษย
ทุกคนไมวาจะเปนผูท่ีมีการศึกษาสูงหรือประชาชนธรรมดา ก็จําเปนตองมีการพัฒ นาคานิยมทาง
ความรูสึกตอความงามที่ตนสนใจใหสอดคลองกับสิ่งที่สังคมที่อาศัยยึดถือปฏิบัติความรูสึกตอความ
งามจึงเป นสิ่งที่ มนุษยทุกคนขาดไมไดตราบที่ มีชีวิตจิตใจอยูมนุษยยอมตองการความเพลิดเพลิ น
อยากรูอยากเห็นในสิ่งที่สวยงามเพื่อจรรโลงจิตใจ ๗
สุนทรียศาสตร (Aestheties) เปนเนื้อหาวาดวยการศึกษาเรื่องมาตรฐานของความงาม
ในเชิงทฤษฎีอันเกี่ยวกับประสบการณทางสุนทรียภาพ กฎเกณฑทางศิลปะ สุนทรียศาสตรนับวาเปน
แขนงหนึ่งของปรัชญาในสวนที่เกี่ยวของกับ การแสวงหาคุณคา (Axiology) ในสมัยกอนวิชานี้เปนที่
รู จั ก กั น ในรู ป ของวิ ช า "ทฤษฎี แ ห ง ความงาม (Theory of Beauty) หรื อ ปรั ช ญาแห ง รสนิ ย ม
(Philosophy of taste)คําวา "สุนทรียศาสตร" มาจากศัพทภาษาบาลีวา"สุนทรียะ" แปลวาดี งาม
สุนทรียศาสตรจึงมีความหมายตามรากศัพทวาวิชาที่วาดวยความงาม ในความหมายของคําเดียวกัน
นี้ นักปราชญชาวเยอรมันชื่อเอสเธติกซเบาวมการเทน(AistheticsBaumgarten)ไดเลือกคําในภาษา
กรี ก มาใช คํ า ว า Aistheticsซึ่ ง หมายถึ ง การรั บ รู ต ามความรู สึ ก (Sense Perception) เป น วิ ช า
เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีแหงความงามตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Aesthetics ๘สวนในภาษาไทยใชคํา
5

6

๖

วิรุณ ตั้งเจริญ, สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต. พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสันติศริ ิการพิมพ,
๒๕๔๖),หนา ๑๘.
๗
พระมหารังสันต กิตตฺ ิปฺโญ (ใจหาย), “การศึกษาสุนทรียศาสตรในพุทธปรัชญาเถรวาท”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาปรัชญา คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๓.
๘
ปรีเปรม อยูสันติกลุ , “สุนทรียทัศนของเฮอรมานนเฮสเส”. ปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต,(คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม),๒๕๔๖.
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วาสุนทรียศาสตรหรือวิชาศิลปะทั่วไป ดังนั้นจึงถือวาศิลปะเปนสวนหนึ่งของสุนทรียศาสตรหรือเมื่อ
กลาวถึ งสุน ทรียศาสตรเมื่ อใดก็มักจะเกี่ยวของกับ งานศิ ลปะนั่น เองสุน ทรียศาสตรจึงเปน ศาสตร
แขนงหนึ่งที่มนุษยตองเรียนรูเชนเดียวกับศาสตรตางๆทั้งทางตรงและทางออมในสวนของการรับรู
โดยตรงก็คือ จัดใหมีการศึกษาเลาเรียนอยางเปนระบบในสถาบันการศึกษาในระบบสากล โดยอาศัย
ศิลปะเปนเครื่องมือทําหนาที่สื่อสารทางอารมณของความงามตอมนุษยดวยกัน สวนในทางออมก็
เกิดจากการไดสัมผัสความงามทั้งที่เปนความงามของธรรมชาติที่พบอยูเปนประจําและการไดรับรู
จากสิ่งที่มนุษยไดกระทําไวใหสังคมไดชื่นชมในรูปแบบตาง ๆ เชน กิจกรรมของมนุษยเกี่ยวกับความ
สนุ กสนานโดยตรง และความงามที่ แฝงอยู ในรูป แบบของงานเกี่ ย วกั บ ความเชื่ อถื อด านศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมความงามเปนทั้งจิตวิสัยและวัตถุวิสัย คือขึ้นอยูกับจิตและขึ้นอยูกับวัตถุประกอบ
กัน มิใชอาศัยจิตหรืออาศัยวัตถุอยางใดอยางหนึ่ งเทานั้นแตมีอยูทั้งในสิ่งแวดลอมและในจิตของ
มนุ ษ ย เราซึ่ งได แก ก ารที่ จิ ตกระทํ า ปฏิ กิริย าตอสิ่งแวดลอมเนื้ อหาของสุน ทรีย ศาสตรนั้น วาดว ย
ความคิดรวบยอดเรื่องความงาม การที่จะนิยามวาความงามคืออะไรนั้นก็ยังไมเปนที่ยุติและเรื่องนี้ก็
นับวาเปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งแตปญหาที่วาความงามคืออะไรนั้นนักศิลปะทั่วไปไมคอยใหความ
สนใจเทาไรนัก แตเขาจะพยายามทุมเททุกอยางเพื่อสรางความงามขึ้นดวยศิลปะของเขา ซึ่งความ
สนใจดังกลาวนี้ถือวาเปนสัญชาติญาณของศิลปะ ๙
จุดมุงหมายของสุนทรียศาสตรก็คือความพยายามยกระดับของการสรางสรรคและความ
สนใจในศิลปะซึ่งเปน ไปตามสัญชาตญาณนั้นใหเปน พฤติ กรรมที่ เต็มไปดวยปญญา ทั้งนี้ก็เพื่อให
เขาใจถึงหลักการขั้นมูลฐานของพฤติกรรมเกี่ยวกับศิลปะ ดังนั้น สุนทรียศาสตรจึงเริ่มเรื่องดวยการ
พิ จ ารณาเรื่ อ งการสร า งสรรค ศิ ล ปะและความสนใจในศิ ล ปะ คํ าตอบจากป ญ หานี้ ก็ ได จ ากการ
พยายามคนหาความหมายของความงามนั่นเอง ความหมายของความงามก็เปนเรื่องเกี่ยวกับการ
รับรูของมนุษยจากประเด็นนี้จะเห็นไดวาหนาที่ของนักสุนทรียศาสตรก็คือการคนหาความหมายของ
ความงามนั่ น เอง แต ก็ มิได ห มายความวาหนาที่ของนักสุน ทรีย ศาสตรจ ะจํากัดอยูแคการคน หา
ความหมายของศิ ลปะเทานั้ น แตยังรวมไปถึงความงามของธรรมชาติดวยซึ่งสุน ทรียศาสตรแบบ
ตะวันตกไดกลาวถึงทฤษฎี หลักนั่น คือทฤษฎีแบบของเพลโต(Plato) เปน ทฤษฎีท่ีเพลโตเป นผูให
กําเนิดในเบื้องตน และสานตอปรับปรุงโดยอริสโตเติล(Aristotle)ซึ่งเปนทฤษฎีที่มีความเกาแกที่สุด
โดยถือวา สิ่งที่มีคุณคาทางสุนทรียมากที่สุดคือ สิ่งที่เลียนแบบไดเหมือนที่สุด ซึ่งแบบดังกลาวนี้ อยู
ในโลกแหงแบบโดยทฤษฎีแบบของเพลโตนี้มีลักษณะการอธิบายในทฤษฎีมโนคติ แบบในมโนคติ
เปน สิ่งที่สมบู รณ ที่สุด ซึ่งความงามและความดีเปน อัน เดียวกัน สําหรับเพลโต ศิลปะยอมมีคาสูง
เพราะเขาถึงโลกแหงความจริงสวนอริสโตเติล มองวามีคานอยหรือดอยคา เพราะสรางภาพลวงตา
และเข าไม ถึงความจริ ง โลกภายนอกที่ ศิ ล ปะเลี ย นแบบสํ าหรั บ อริ ส โตเติ ล เป น สิ่ งที่ เข าถึ งด ว ย
ความคิด ๑๐
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๙

จรูญ โกมุทรัตนานนท, สุนทรียศาสตร:ปญหาเบื้องตนในปรัชญาศิลปะและความงาม,หนา ๒๖-๒๗.
เรื่องเดียวกัน,หนา ๓๒.

๑๐

วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 19 }

แนวคิดทฤษฎีสุนทรียศาสตรปรัชญาตะวันออกมองวาสุนทรียศาสตรและศิลปะไมมีสวน
ใดแยกออกจากกันไดถือวาเปนสิ่งเดียวกันทั้งนี้เพราะสุนทรียศาสตรและศิลปะนอกจากจะเปนสิ่งที่
โปรดปรานทางใจในทางโลกิยะแลว ยังเปนสิ่งที่หลอเลี้ยงทางจิตวิญญาณ (Spiritual needed)ซึ่ง
โดยปกติ ป รั ช ญาตะวั น ออกจะยึ ด ถื อ สุ น ทรี ย ะด านอารมณ ค วามรู สึ ก อั น เกิ ด จากสุ น ทริ ย ะ เชิ ง
จินตนาการ เชน บทกวีจะสื่อสาระทางความคิด ตอบรรดาการสรางสรรคงานศิลปะประเพณีศิลปะ
ดนตรีศิล ปะการแสดงและตลอดจนทั ศนศิลป ตางก็มีสาระทางอุดมคติดวยความงามเป นมุ มมอง
เดียวกันพระพุทธศาสนากลาวถึงความงามไว ๒ ดาน คือ
๑) ความงามทางธรรม คือความงาม ซึ่งมีลักษณะสําคัญ ของความจริงและกลาวถึงใน
ดาน คุณคาของธรรมมากกวาที่จะมุงไปถึงลักษณะทางอารมณหรือความรูสึก พระพุทธศาสนาถือวา
ธรรม มีความงาม ในกระบวนการทุกขั้นตอนของธรรม ซึ่งคือความงามของหลักการของธรรม ความ
งามของวิธีการปฏิบั ติและความงามที่เกิดจากผลของการปฏิ บัติธรรมแตบ างครั้งอาจจะกลาวถึ ง
คุณภาพของธรรมที่แสดงออกทางพฤติกรรมของคนซึ่งถือความประพฤติเปนความงามทางธรรม
ประการหนึ่งถามีความประพฤติดีไมมีธรรมอันเลวและอาจกลาวถึงความงามของธรรมในภาพรวมที่
ไมมีแยกประเด็ น โดยเน น คุณ ค าธรรมที่ สํ าคัญ ต อชีวิต คือการอนุเคราะหความมีป ระโยชนความ
เกื้อกูล และความสุข ในประเด็นของความงาม พุทธศาสนาถือวาธรรม(ความจริง) เปนหนึ่งความ
งามของธรรม คือคุณคาในดานตางๆและในระดับตางๆความจริงเปนที่มาของความงามและความดี
ความงามเปนลักษณะของความดี ความดีเปนเปาหมายของความจริง ความงามทางธรรมเปน ปรนัย
หรือปรวิสัย (objective) ซึ่งความงามชนิดนี้เกิดขึ้นจากคุณสมบัติของบุคคลหรือวัตถุ
๒) ความงามทางโลก คือความงามที่เกิดจากกิเลสของมนุษยที่มีตอวัตถุซึ่งแตละคนรูสึก
แตกตางกันไปไมตรงกัน ทางพุทธศาสนาถือวาไมมีแกนสารเปนความไมจริงและไมมีประโยชนความ
งามทางโลกแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ความงามของคนและความงามของธรรมชาติความงาม
ทางโลกจึงเปนความงามที่เกิดจากการปรุงแตงจิตใจไมใชความงามที่เกิดจากตัววัตถุเองแตวัตถุมี
คุณสมบัติบางอยางที่ทําใหคนเกิดกิเลส
แนวคิ ดเกี่ย วกั บ ความงามในพระพุ ท ธศาสนาถื อว าเปน คุณ คาของรางกายอยางหนึ่ ง
เหมือนกัน ดังที่พระพุทธองคตรัสวา “ภิกษุทั้งหลายการที่สุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยความงาม
ความเปลงปลั่ง นี้ ชื่อวาเปน คุณ แหงรูป ทั้ งหลาย”๑๑นอกจากนี้ ยังมีความงาม ๕ อยาง คือ (๑) มี
ผิวพรรณงาม (๒) มีเนื้องาม (มีมือ เทา และริมฝปากแดงงาม) (๓) มีเล็บงาม (๔) มีฟนงาม(๕) มีวัย
งาม (แมจ ะมี อ ายุ ๑๒๐ ป ก็ ยั งงดงามเหมื อนหญิ งสาวอายุ ๑๖ ป ) ซึ่งถือวาเป น ความงามทาง
รางกายหรืองามภายนอก พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่มีหลักธรรมในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความ
งาม ซึ่งจัดเปนความงามภายในที่มีคุณคา เปนความงามของจิตใจที่ผานการพัฒนาตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาซึ่งเปนความรูที่พระพุทธองคทรงคนพบ ดังนั้นแนวคิดเรื่องความงามจึงมาจาก
การมีธรรมในใจ หรือมีความงามภายในแลวจึงมีความงามภายนอก แตขณะที่ปจจุบัน พบวาเรามี
๑๑

ดูรายละเอียดใน,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๗๑/๑๗๒.

{ 20 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

การใหคุณคาของความงามเบี่ยงเบนไปจากความเปนจริงของชีวิต คือ การใหคุณคาของความงามที่
เปลือกนอก คื อดานรางกายตามคานิ ยมของคนในสังคมนั้ น ซึ่งเป น ความงามที่ เคลือบด วยกิเลส
ตัณหาของความเห็นของผูที่ใหคุณคาของความงามผานรางกายนั้น เปนการปกปดความจริงที่อาจจะ
อัปลักษณ ประกอบดวยความเห็นแกตัว เห็นประโยชนสวนตนเปนใหญ มีความหลอกลวง ไมมีความ
จริงใจสําหรับหลักธรรมที่ทําใหงามตามหลักคําสอนในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ไดแก อัปปมา
ทะ ขันติ โสรัจจะ ไตรสิกขา พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ เบญจศีล เบญจธรรม กัลยาณมิตร ๗ ๑๒
11

ภาพพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ๑๓
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คุณคาหลักธรรมที่ปรากฏในพระพุทธชินราช คุณคาหลักธรรมเปนเรื่องเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติเพื่ อประโยชนซึ่งมีความจําเปนตองทําความเขาใจอีกวา อะไรคือประโยชน ประโยชน มีกี่
ระดับมีลักษณะอยางไร แตโดยสาระสําคัญแลว การปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนทุกประการถือวา
เปนสิ่งมีประโยชนทั้งสิ้น โดยเฉพาะในหลักการดําเนินชีวิตนั้น หากจะกลาวโดยสรุปก็ไดแก การ
ดําเนินชีวิตตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งเปนลักษณะของการดําเนินชีวิตที่มีเปาหมาย
แนชัดเปนทางที่ตองดําเนินดวยปญญา จึงเริ่มตนดวยสัมมาทิฏฐิ คือ เริ่มดวยความเขาใจปญหาของ
ตนและรูจุดหมายที่จะเดินไป โดยมีความรูและความมีเหตุผลเปนแนวทางแหงการรูเขาใจ ยอมรับ
และกลาเผชิญกับความจริง กลาที่จะจัดการกับชีวิตของตนเองโดยตนเอง โดยไมตองคอยหวังพึ่ง
อํานาจศั กดิ์ สิ ท ธิ์ห รือฤทธานุ ภ าพดลบั น ดาลจากภายนอก ทาทีแห งความมั่น ใจเชน นี้แหละคื อ
ลักษณะอยางหนึ่งของความเปนทางสายกลาง เกณฑสําคัญในการตัดสินคุณคาในการปฏิบัติตางๆ
จึงอาจนําเอาหลักธรรมมาเปนเครื่องตัดสินได ซึ่งอาจกลาวไดวาในการบูชาพระพุทธชินราชก็อาจถือ
เกณฑนี้เปนเกณฑสําคัญได และสอดคลองกับที่ผูทรงคุณวุฒิบางทานไดแสดงทัศนะไววา การบูชา
๑๒

ดูรายละเอียดใน,พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม,พิมพครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘)
๑๓
เครดิตรูปภาพประกอบจากเว็บไซตชมรมพระเครื่องเมืองพิษณุโลก,
https://www.facebook.com/groups/๑๕๐๗๒๐๐๑๕๒๙๒๓๐๗๐/?fref=ts.
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 21 }

พระพุทธชินราชหรือพระพุทธรูปทั่วไปตองเปนลักษณะทางสายกลาง ไมสุดโตงดานใดดานหนึ่ง
เกินไป และอยูบนฐานของปญญาความรูความเขาใจ ความมีเหตุผลไมงมงาย หรือกระทํากันใน
ลักษณะที่ถือปฏิบัติตามๆ กันมาอยางขาดเหตุผลนอกจากหลักทางสายกลางแลว พระพุทธศาสนา
ยังมีหลักธรรมที่เกี่ยวกับคุณคาซึ่งสามารถนํามาเปนเกณฑในการตัดสินพฤติกรรมทางจริยธรรมได
อีกมากมายหลายหลักการ โดยที่แตละหลักการลวนมีความเกี่ยวของและไมขัดแยงกัน แตอาจจะมี
จุดเนนที่แตกตางกันเทานั้นซึ่งเมื่อวาโดยเปาหมายแลว ก็ลวนมุงสูประโยชนสูงสุด คือ ความพนทุกข
อันเปนเปาหมายเดียวกันกับทางสายกลาง
คุณคาและหลักธรรมกอใหเกิดความสุขที่มนุษยควรแสวงหา ความสุขที่เกิดจากการใช
ป ญ ญา ความรู สึ ก จิ น ตนาการ และจากสํ านึ ก ทางศี ล ธรรม ซึ่ งมี ค าสู งกว าความสุ ข ที่ ได จ าก
ประสาทสัมผัส มนุษยกับสัตวมีความสุขรวมกันอยูอยางหนึ่งคือสุขทางกาย สวนความสุขทางใจที่
เกิดจากการใชปญญานั้น มีไดเฉพาะในมนุ ษยเท านั้น เปน ความสุขที่ หาไดงายกวา ถูกกวาและ
คงทนกวาเมื่อไดบูชาพระพุทธรูปตามวิธีการที่เหมาะสมแลว ความสุขในลักษณะนี้ยอมเกิดขึ้น ซึ่ง
ถือวาเปนจุดหมายที่เปนคุณคาแทของการบูชาพระพุทธชินราช และยังเปนการปฏิบัติที่สามารถ
กอใหเกิดประโยชนหรือคุณคาตอผูอื่นไดทั้งโดยตรงและโดยออม เชน การบูชาดวยการปฏิบัติธรรม
ในหลักการปฏิบัติธรรมหลายประการ ก็มุงเพื่อใหมีความรัก ความเมตตาตอผูอื่น เชน ในกุศล
กรรมบถดังกล าวแลว การไมฆา การไม เบีย ดเบี ยนชี วิตสั ตวทั้งหลาย เท ากั บเปน การใหความ
ปลอดภัยในชีวิต การไมลักทรัพย เทากับเปนการใหความปลอดภัยในทรัพยสิน การไมประพฤติ
ผิด ในกาม เท ากั บ เป น การให เกี ย รติ ผู อื่น เคารพในศักดิ์ศรีของความเปน มนุษ ยและไม ทําลาย
ครอบครัวเขา หรือแมแตการเวนวจีทุจริต ๔ ประการก็เปนเรื่องของการสรางความรูสึกที่ดี เปน
ประโยชนตอผูอื่นไดโดยตรง สวนคุณคาโดยออม อยางเชน การแสดงความเคารพตอพระพุทธชิน
ราชดวยการกราบ การไหวหรืออามิสบูชา ยอมเปนการสรางแบบอยางที่ดีใหลูกหลานสามารถ
เรียนรูและปฏิบัติตามไดเปนการบมเพาะนิสัยที่ดีงามใหผูอื่นไปในตัว
วิเคราะหสุนทรียศาสตรที่ปรากฏในองคพระพุทธชินราชสามารถมองไดเปน ๒ มิติ คือ
มิติทางโลก และมิติทางธรรม ความงามขององค พระพุ ทธชิน ราชในแงมิติทางโลก หากมองด วย
สายตาแล ว ความงามขององค พ ระพุ ท ธชิ น ราชนั้ น เมื่ อ ถู ก มองโดยสายตาของผู เยี่ ย มชม หรื อ
นั ก ท อ งเที่ ย วโดยทั่ ว ไปนั้ น สิ่ งที่ ป รากฏประจั ก ษ ต อ สายตาคื อ ศิ ล ป ในทางโลก ความอ อ นช อ ย
ลวดลายและสีสัน มุงไปทางอารมณในการรับรูในมิติทางโลก ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึง
ความงามของสิ่ ง เหล า นี้ ไ ว ด ว ยเช น กั น แม จ ะมี ไ ม ม ากนั ก แต ก็ มี พ อที่ จ ะทาให เ ห็ น ได ว า
พระพุทธศาสนามองสิ่งเหลานี้ ในแงของความงามอยางไรบางความงามขององคพระพุทธชินราชใน
มิติทางธรรม มีความหมายตางออกไปจากมิติทางโลก ไมใชมุงแตเพื่อตอบสนองอารมณในการรับรู
เพียงอยางเดียว แตหมายถึง ลักษณะทางคุณคา ความเปนประโยชน ความดีที่เปนกุศล รวมทั้งเชิง
คุณธรรมจริยธรรม อันมีความหมายอันลึกซึ้ง วิจิตรพิสดารอยางมาก ทุกองคประกอบ ลวนปรากฏ
ไวซึ่งความหมายทั้งเปดเผยและเปนนัยแอบแฝงใหไดพิจารณา โดยมีหลักทางพุทธศาสนาที่เปนสิ่ง
อธิบายนัยสําคัญเหลานี้โดยถายถอดออกมาในรูปแบบแหงความเปนพุทธศิลป ความงามโดยความ
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จริงอยางในพระพุทธศาสนาที่เรียกวา ความงาม (กัลยาณะ) นั้นคือคําวา อนุกัมปะ (อนุเคราะห)
อัตถะ (ประโยชน) หิตะ (เกื้อกูล) สุขะ (ความสุข) วิมุตติ (ความหลุดพน) รสะ (รส) ซึ่งคําวา “รส”
นั้นบางครั้งก็ใชอยางครบชุด หรือทุกระดับของธรรมในพระพุทธศาสนา คือ อัตถรส ธัมมรส วิมุตติ
รส แสวงหาและสัมผัสโดยการรับรู สิ่งเหลานี้ไดในมิติทางธรรม ดังพระพุทธพจนที่วา “พระสุคต
ทรงแสดงธรรม งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่ สุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้ ง
อรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง” ซึ่งเปนความงามอยางที่สุดในพระพุทธศาสนา ที่
อธิบายในมิติทางพุทธศาสนาวาดวยเรื่องของอธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปญญาสิกขาไดอยาง
ชัดเจน ความงามของธรรมความนัยดังกลาวมา จึงมิใชงามเฉพาะสวนใดสวนหนึ่ง หรือตอนใดตอน
หนึ่ง แตงามครบถวนทุกสวนครบทุกความหมายในองคประกอบทางพุทธศิลป

๖. อภิปรายผล

พระพุทธชินราชเปนคําไวพจนที่แสดงถึงความหมายของการยกยองพระสัมมาสัมพุทธ
เจ าว าทรงเป น พระราชาผู ช นะ เป น คํ ายกย อ งที่ ผู ค นในสมั ย นั้ น ใช เรี ย กชื่ อ พระพุ ท ธรู ป องค อื่ น
โดยทั่ ว ไป ซึ่ งจากการศึ ก ษาข อมู ล ทางประวั ติ ศ าสตร พ บว ามี ชื่ อ เรี ย กของพระพุ ท ธชิ น ราชเป น
พระพุทธรูปปางมารวิชัยเปนปางแหงสัญลักษณของการตรัสรู ชนะกิเลสมารทั้งหลายทั้งปวงมารวิชัย
(มาระวิชัย) หรือ ชนะมาร หรือ สะดุงมาร เปนพระพุทธรูปปางหนึ่ง อยูในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ
พระหัตถซายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถขวาวางคว่ําลงที่พระชานุ นิ้วพระหัตถชี้ลงที่พื้นธรณีใน
คราวที่พระองคทรงเอาชนะมารได เปนปางแหงพุทธสุนทรียศาสตรโดยทวงกระบวนฉลองพระองค
และฉัพพั ณ รังสีที่แผ สรานออกจากพระวรกาย ซึ่งมีที่มานํ าไปสูแนวคิ ดทางสุน ทรียภาพโดยการ
จําลองฉัพพัณรังสีประดุจเปนซุมเรือนแกวที่งดงามออนชอย พุทธลักษณะขององคพระพุทธชินราช
เปนพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถขวาแสดงปางมารวิชัย พระหัตถซายวางอยูบน
กึ่งกลางพระเพลา พระกรของพระพุทธชินราชมีลักษณะเรียวยาวตั้งแตขอพระหัตถจนถึงนิ้วพระ
หัตถมีความยาวเสมอกัน เมื่อพิจารณาในระยะใกลแลวจะพบความเหลื่อมล้ํากันเล็กนอย หากแต
มองในระยะไกลจะไมสามารถสังเกตเห็นได และที่สําคัญพระพุทธรูปปางมารวิชัยเปนปางที่มีอยูทุก
ยุคสมัย และเปนปางตนๆ ของปางอื่นมาแตสมัยโบราณ เนื่องจากปางนี้มีความสําคัญอยางยิ่งเปน
จุดเชื่อมตอของการตรัสรู จึงมีความสําคัญเชนเดียวกันกับปางสมาธิ
องคพระพุทธชิน ราชพระประธานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
พิษณุโลก เปนพระพุทธรูปในปางมารวิชัย และสวนใหญในพระอุโบสถหรือโบสถตามวัดโดยทั่วไป
มักจะเปนเพียงสองปางคือ ปางมารวิชัยหรือไมก็ปางสมาธิซึ่งมีน้ําหนักความสําคัญพอกัน นอกจาก
สองปางดังกลาวขางตนแลว องคพระพุทธรูปปางตางๆ ทั่วไปยังมีคุณคาทางพุทธศิลปและมีความ
งามในมิติทางสุนทรียศาสตร เปนการสรางเพื่อเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนตอบสนอง
ความต องการทางจิ ตวิ ญ ญาณแสดงถึ งความเจริญ รุงเรืองทางพระพุ ท ธศาสนา รวมไปถึ งความ
ละเอีย ดอ อนทางศิล ปะและความลุมลึกของปรัช ญาที่แฝงมาใหพุทธศิลปผานความสุน ทรียภ าพ
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สะทอนสูจุดมุงหมายของผูสรางไวอยางลึกซึ้งจากการศึกษาวิเคราะหสุนทรียศาสตรที่ปรากฏในองค
พระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก ไดขอสรุปดังนี้
๑. ไดมีการประมวลเอาแกนความคิดหลักของพุทธปรัชญาและปรัชญาทางตะวันตกใช
เป น แนวทางประยุ กต ส ร างเป น กรอบแนวคิ ดที่ เกี่ย วกับ สุน ทรีย ศาสตร ทํ าให ส ามารถวิเคราะห
โครงสรางทางความคิดดานสุนทรียศาสตรเชิงศีลธรรมขึ้นเพื่อนําเสนอตอวงวิชาการศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรมสังคม
๒. ไดนําเอาโครงสรางทางความคิดดานพุทธสุนทรียศาสตรเชิงศีลธรรมที่ประกอบขึ้น
ตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาวิเคราะหพุทธศิลปที่ปรากฏในองคหลวงพอพระพุทธชินราชทําให
มองเห็นพุทธสุนทรียศาสตรในแตละดานที่ปรากฏในองคพระพุทธชินราช
๓. คุณคาหลักธรรมที่ปรากฏผานมุมมองสุนทรียศาสตรในองคพระพุทธชินราช พุทธสา
สนิกชนสามารถนําไปใชประพฤติปฏิบัติไดโดยทั่วไปในสังคมปจจุบัน

๗. ขอเสนอแนะ

จากการทําวิจัย เรื่อง การศึกษาวิเคราะหสุ นทรียศาสตรที่ปรากฏในพระพุ ทธชิน ราช
จังหวัด พิษณุ โลกผูวิจั ยเห็น วาพุ ทธสุน ทรีย ศาสตรในมุ มมองดานคุณ คาหลักธรรม ยังขาดการจั ด
ระเบียบตามแบบแผนเหมือนการศึกษาสุนทรียศาสตรทางตะวันตกซึ่งโดยความเปนจริงแลวพุทธ
สุนทรียศาสตรในมุมมองพุทธปรัชญาเปนสิ่งที่ละเอียดออนและทาทายตอการศึกษาตีความคนควา
และการวิจัยโดยละเอียดเพื่อตีแผความเปนเอกลักษณเฉพาะซึ่งถือวาเปนเสนหและยังมีความเปน
ศาสตรและศิลปเพื่อการศึกษาตอไปในการศึกษาเพื่อการทําวิจัยในโอกาสตอไปนั้นเห็นวาควรศึกษา
งานดานพุทธศิลปหรือความงามตามแนวทางของพุทธสุนทรียศาสตรอยางกวางขวางและเนนย้ําชัด
ในความเปนพุทธศิลปโดยอาศัยมุมมองดานคุณคาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาวิเคราะหในแหลง
โบราณสถานที่สําคัญในจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งงานพุทธศิลปตามโบสถวิหารศาลารายหรือภาพวาด
หรือแมแตศิลปกรรมอื่นๆไมวาจะเปนงานปนหรือสถาปตยกรรมที่สื่อใหเห็นถึงความเปนพุทธศิลป
อยางชัดเจนยิ่งๆขึ้นไปเชน (๑) พุทธสุทรียศาสตร : ศึกษาคุณคาหลักธรรมพุทธศิลปะที่ปรากฏใน
องคพระพุทธชินราช(๒) กระบวนการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศึกษาคุณคาทางพุทธ
ศิลปเชิงสุนทรียศาสตรในโบราณสถานจังหวัดพิษณุโลก

๘. กิตติกรรมประกาศ

คณะผูวิจัย ขอขอบพระคุณผูมีสวนรวมในการดําเนินการวิจัยจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ประกอบไปด ว ย และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ห ลั กสู ต รสาขาวิช าปรัช ญา ได เชิญ มาวิภ าษณ รายงานวิจั ย
ประกอบดวย (๑) พระครูสิริรัตนานุวัตร,รศ.ดร. (๒) รองศาสตราจารย ดร. บุญ นิ ลเกศ (๓)รอง
ศาสตราจารยสุทธิชัย ยังสุข (๔) ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัทธีร ศรีดี ที่ใหคําแนะนําปรับปรุงแกไข
ขอขอบคุ ณ วิ ท ยาลั ย สงฆ พุ ท ธชิ น ราช มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ที่ ส นั บ สนุ น
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งบประมาณการวิจัย ขอขอบคุณคณะทีมงานอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา ผูชวยวิจัย
ทุกทานที่รวมมือรวมใจกันทํางานวิจัยนี้จนประสบความสําเร็จ ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ประพัฒน ศรีกูลกิจ อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ที่ให
คําปรึกษาแนะนําทําใหงานวิจัยสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุ ณ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่อ ยูเบื้ องหลังความสํ าเร็จ ทุ กท านที่ ไมไดเอยนามที่ ให
คําปรึกษาอันเปนประโยชน ในการวิจัยนี้หากคุณความดีที่จะพึงเกิดขึ้นจากการวิจัยนี้ ขอยกใหเปน
ปฏิการะคุณแกทุกทานที่กลาวมา ตลอดทั้งสถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ องคกร คณะบุคคล
และสวนบุคคลตางๆ ไว ณ ที่นี้

บรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย :
ก. ขอมูลปฐมภูมิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
ข. ขอมูลทุติยภูมิ
(๑) หนังสือ :
กําจร สุนพงษศรี. สุนทรียศาสตร. พิมพครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖.
จรูญ โกมุทรัตนานนท, สุนทรียศาสตร, นนทบุรี: เอสอารพริ้นติ้งแมสโปรดักส, ๒๕๓๙.
บุญมีแทนแกว. พุทธปรัชญาเถรวาท, กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๕.
ประเสริฐ ศีลรัตนา, สุนทรียทางทัศนศิลป.กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๒.
พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตโฺ ต), พุทธธรรม,พิมพครั้งที่ ๘, กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๘.
วนิดา ขําเขียว. สุนทรียศาสตร.กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ ๒๕๔๓.
วิรุณ ตั้งเจริญ ศ.ดร., สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต. พิมพครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสันติศิริ
การพิมพ, ๒๕๔๖.
สุเชาวน พลอยชุม, สุนทรียศาสตรปญหาและทฤษฎีเกี่ยวกับความงามศิลปะ. กรุงเทพมหานคร:
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕.
(๒) วิทยานิพนธ :
จรูญ โกมุทรัตนานนท, “สุนทรียศาสตร:ปญหาเบื้องตนในปรัชญาศิลปะและความงาม”, ภาควิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๓๙.
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ปรีเปรม อยูสันติกุล, “สุนทรียทัศนของเฮอรมานนเฮสเส”. ปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต,คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม,๒๕๔๖.
พระมหารังสันต กิตฺติปฺโญ (ใจหาย), “การศึกษาสุนทรียศาสตรในพุทธปรัชญาเถรวาท”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาปรัชญา คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.
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พระธรรมเสนานุวัตร พระดีควรบูชา
พระศรีรัตนมุนี 1
0

คําวา "บู ชา" นี้ โดยมากมั กเขาใจกัน แตเพี ยงวา การนํ าดอกไมธูป เที ยนมาป กที่ ห นาพระ
เท า นั้ น การเข าใจอย า งนั้ น ก็ เป น การถู ก ต อ งอยู บ า งแต ถู ก ไม ห มดที เดี ย ว เพราะคํ า ว าบู ช าตาม
ความหมายของมงคลขอนี้ หมายถึงการปฏิบั ติ ๓ อยางคือป คคัณ หะยกยอง ๑ สักการบูช าด วย
สิ่งของ๑สัมมานะ นับถือ ๑ ปคคัณหะสักการะและสัมมานะทั้ง ๓ อยางนี้เปนลักษณะของการบูชา
ปคคัณหะแปลวายกยอง ไดแก การเชิดชูเทิดทูนสนับสนุนเราเชิดชูสนับสนุนใครก็หมายความวาเรา
บูชาคนนั้น เชนในการเลื อกคนจะเปน การเลือกผูแทนเลือกหั วหน าหรือเลือกประธานหรือเลือก
กรรมการซึ่งเปนลักษณะของการยกยอง เปนลักษณะหนึ่งของการบูชาเหมือนกันเพราะการเลือกนั้น
แสดงวาผูเลือกเห็นดีเห็นชอบ เทิดทูนเขาบูชาอยางนี้เปนการบูชาแบบปคคัณหะ คือบูชาดวยการยก
ยองสักการะ บูชาดวยเครื่องสักการะ คือหมายถึงบูชาดวยการแสดงออกมาภายนอกประกอบดวย
อุปกรณบางอยางเชน ธูปเทียน ดอกไม และอื่นๆตามความนิยมของที่ใชประกอบในการบูชาเหลานี้
รวมเรียกวา "เครื่องสักการะ" คําวา "สักการ" แปลวาเครื่องประกอบพิธีการสัมมานะแปลวานับถือ
คือยอมรับนับถือหมายถึงถือเอาเปนคติเปนแบบอยางเปนลักษณะของการบูชาอยางหนึ่งก็บุคคล
ควรบูชาชื่อวา ปูชนียบุคคล หรือปูชไนยบุคคลจัดตามลําดับขั้นไดดังนี้
พระพุ ท ธเจ า ชื่ อว าทรงเป น ปู ช นี ย บุ คคลของพุ ท ธบริษั ท เพราะทรงประกอบด ว ยพระ
ปญญาคุณพระบริสุทธิคุณ พระกรุณาคุณและทรงตั้งพระศาสนาประกาศสัจธรรมบัญญัติพระวินัย
ใหประชาชนเวนสิ่งที่ควรเวนและประพฤติสิงที่ควรประพฤติ
พระสงฆสาวก ชื่อวาเปนปูชนียบุคคลของพุทธศาสนิกชนเพราะประกอบดวยคุณความดี
คื อ เป น ผู ป ฏิ บั ติ ดี ป ฏิ บั ติ ต รงปฏิ บั ติ เป น ธรรมปฏิ บั ติ ส มควรเป น นาบุ ญ ของโลก และนั บ สื บ ต อ
พระพุทธศาสนามาโดยลําดับ
มารดาบิดา ชื่อวาเปนปูชนียบุคคลของบุตรธิดาเพราะประกอบดวยคุณความดีคือใหกําเนิด
และเลี้ยงดูมาตั้งแตเล็กจนเติบใหญ และยังบําเพ็ญกรณียะหนาที่ของตนอีก ๕ ประการคือ หามไมให
ทําความชั่ว ๑ ใหตั้งอยูในความดี ๑ใหศึกษาศิลปวิทยา ๑ หาภรรยาสามีสมควรให ๑ มอบทรัพย
สมบัติใหในสมัย ๑ และเปนพระพรหมพระบุรพเทพพระบุรพาจารยพระอาหุไนยบุคคลประจําชีวิต
ของบุตรธิดา
ครูอาจารย ชื่อวาเปนปูชนียบุคคลของบุตรธิดาเพราะประกอบดวยคุณความดีคือ เปนผู
ประสาทศิลปวิทยาและบําเพ็ญกรณียะอันเปนหนาที่ของตนอีก ๕ ประการคือ แนะนําดี ๑ ให
เรียนดี ๑ บอกศิลปวิทยาให สิ้นเชิงไมปดบังอําพราง ๑ ยกยองใหปรากฏในเพื่อนฝูง ๑ ทําความ
ปองกั นในทิ ศทั้งหลาย ๑ หัวหน าผูบ ริห ารงานในตําแหน งต่ํ าและสู ง ชื่อวาเป น ปูช นี ยบุ คคลของ
1 อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช

วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 27 }

ผูใตบังคับบัญชา เพราะเปนผูประกอบดวยคุณธรรมของผูหลักผูใหญอัน ไดแกเมตตาความรักใคร
ปรารถนาจะให เป น สุ ข กรุ ณ าความสงสารคิ ด จะช ว ยให พ น ทุ ก ข มุ ทิ ต า ความพลอยยิ น ดี ในเมื่ อ
ผูใต บั งคั บ บั ญ ชาได ดี อุ เบกขาความวางเฉย คื อ วางใจเป น กลางออกห างจากอคติ ธรรม มี จิตใจ
ออนโยนไมแข็งกระดางมุง บําบัดทุกขบํารุงสุขแกผูใตบังคับบัญชา
พระมหากษั ต ริ ย ชื่ อ ว า เป น ปุ ชี ย บุ ค คลของพสกนิ ก รทั้ ง ปวงที่ จ งรั ก ภั ก ดี เ พราะทรง
ประกอบด ว ยคุ ณ ความดี คื อ ทรงเป น ประมุ ขของชนทั้งชาติ และทรงไวซ่ึ งทศพิ ธ ราชธรรม ๑๐
ประการ คือ พระราชทานวัตถุแกบุคคลที่ควรไดรับ ๑ ทรงสังวรระวังรักษาพระอาการกายวาจาใจ
ใหสะอาดปราศจากโทษ๑ ทรงสละไทยธรรมบรรเทามัจฉริยโลก ๑ พระอัธยาศัยประกอบดวยความ
ซื่อตรง ๑ พระอัธยาศัยออนละมุน ๑ ทรงบําเพ็ญกุศลวัตรเผาผลาญอกุศลวิตก ๑ ไม ทรงเกรี้ย ว
กราดมีพระเมตตาเปนนิสัย ๑ ไมทรงเบียดเบียนใครมีพระกรุณาเปนวิตกนิสัย ๑ ทรงมีพระหฤทัย
ดํารงมั่นในขันติธรรม ๑ ทรงรักษายุติธรรมไมใหแปรผันจากสิ่งที่เที่ยงตรง ๑
อีกประการหนึ่งวัตถุที่ควรบูชาเรียกวาปูชนียวัตถุก็นับเขาในมงคลขอนี้ ปูชนียวัตถุนั้นไดแก
วัตถุที่ควรบูชาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งประมวลลงในพุทธเจดีย ๔ ประการ คือ ธาตุเจดีย เจดีย
คือพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุ สาวก ๑ บริโภคเจดียเจดียคือสังเวชนียสถาน ๔ แห งได แก
สถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู สถานที่แสดงปฐมเทศนาและสถานที่ปรินิพพานตลอดถึงพุทธบริขาร
และตนพระศรีมหาโพธิ์ ๑ ธรรมเจดียเจดียคือพระไตรปฏกคัมภีรพระธรรมที่จารึกไวในใบลาน ที่
พิมพเปนเลมตลอดจนคําสั่งสอนที่จารึกในแผนศิลาและอื่น ๆ อุเทสิกเจดียเจดีย คือพระพุทธรูปรอย
พระบาทและรูป พระสงฆส าวก ๑ ทั้ง ๔ ประการนี้จัดเปนปูช นียวัตถุวัตถุควรบูชานอกจากนี้ไม
จัดเปนปูชนียวัตถุ
บูชานั้นมี ๒ อยางคือ บูชาดวยสิ่งของมีดอกไม ธูปเทียน เปนตนเรียกวาอามิสบุชา ๑บูชา
ดวยการเชื่อฟงปฏิบัติตามคําสั่งสอนเรียกวา ปฏิบัติบูชา ๑ บรรดาบูชาทั้ง ๒ อยางนั้น ในวาระนี้จะ
พรรณาอามิสบูชากอน
และการบูชาที่จะกลาวถึง คือ การบูชาพระสงฆ เพราะวาพระสงฆถือไดวาเปนตัวแทนของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของเราเปนผูที่ทําหนาที่ตอจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
เปนผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ และเปนผูถายทอดหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา พระสงฆเปนผูแนะนําทางสวางใหเกิดกําลังใจที่ทําใหจิตใจเข็มแข็งขึ้น ดานกิริยามารยาทเปน
ผูนําและเปนตัวอยางที่ดีแกบุคคลทั่วไป ผูที่ตกทุกขไดยากในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบันพระสงฆ
หลายรูปไดทําคุณประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติเสมอมาทั้งทางตรงและทางออม พระสงฆ
จึงมีคุณคาและคุณประโยชนอยางมากมายเปนที่พึ่งทางใจกับบุคคลทั่วไปเปนที่เคารพกราบไหวบูชา
ของพุทธศาสนิกชนตลอดมาเปนผูนําทางสังคมที่ประชาชนควรเคารพศรัทธาเปนผูนําทางคุณธรรม
เปนปูชนียบุคคล ชี้ทางดําเนินชีวิตที่ดีพระสงฆจึงเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่ชี้ควรสนับสนุนเพื่อเผยแผ
ประชาสัมพันธประวัติชีวิตและคุณงามความดีของพระสงฆเหลานี้ใหแพรหลายเปนแบบอยางแก
สังคมสืบไป
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ในจังหวัดพิษณุโลกของเราก็มีพระภิกษุที่มีชื่อเสียงหลายรูป และเปนผูทีไดทําคุณงามความ
ดี และทํ า คุ ณ ประโยชน ต อ พระพุ ท ธศาสนาในการเผยแผ ห ลั ก ธรรมคํ า สั่ ง สอนต า งๆ ของ
พระพุทธศาสนา และเปนผูประพฤติดีปฏิบัติชอบตลอดจนไดทําคุณประโยชนตอสังคมในทุกๆพระ
ธรรมเสนานุ วั ต ร (บํ า รุ ง มากก อ น) เป น พระภิ ก ษุ ที่ ได ทํ า คุ ณ งามความดี ทํ า คุ ณ ประโยชน ต อ
พระพุทธศาสนาและจังหวัดพิษณุโลกของเรา ทานนับวาเปนปูชนียบุคคลที่สําคัญอยางยิ่งในจังหวัด
พิษณุโลกเพราะทานไดสรางผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมในลักษณะตางๆไวมากมายจนไดการยก
ยองเปนพระภิกษุตัวอยางจากหนวยงานหลายหนวยงานทานจึงเปนพระภิกษุรูปหนึ่งที่เราควรจะยก
ยองใหเปนพระดีทเี่ ราควรบูชา
พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) เปนพระเถระที่มีบทบาทสําคัญยิ่งคนหนึ่งในการ
สงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาและการพัฒ นาชุมชนตั้งแตระดับหมูบาน อําเภอ จังหวัดและ
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานดานการศึกษาทานไดจัดตั้งโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
ในพ.ศ. ๒๕๔๑ ทุ กชั้นทุ กระดับ ให เรียนฟรีระดับ มัธยมศึกษาจัดใหมีสมุดหนังสือฟรีทุกรูป จัดตั้ง
มหาวิทยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิ ทยาลัย ศู น ยการศึ กษาวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ วรมหาวิห าร
อําเภอเมื อง จังหวัด พิ ษณุ โลกใน พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อให พระภิกษุ สามเณรในจั งหวัดพิ ษณุ โลกและ
จังหวัดใกลเคียงไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น นอกจากนั้นทานยังไดสนับสนุนในดานทุนการศึกษา เพื่อ
การศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและนอกประเทศ ดานการพัฒนาชุมชนดาน
ตางๆ อีกมากเชนดานการสงเสริมการศึกษาของโรงเรียนวัดพิษณุโลกดานทุนการศึกษาและอุปกรณ
การเรียน การสอน สมทบทุนสรางหองสมุด "เฉลิมราชกุมารี" อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดาน
การพัฒนาสาธารณสุขชุมชนสมทบทุนสราง "อาคารหลวงพอพระพุทธชินราช" (ตึกอายุรกรรมและ
สงฆอาพาธ) ณ โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก ดานการสงเสริมอาชีพชาวบาน เปนตน
จนทําใหทานมีชื่อเสียงเปนที่รูจักในดานศิลปวัฒนธรรม ทานไดทําการบูรณปฏิสังขรณ ถาวรวัตถุ
ตางๆอัน มีคายิ่งในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมื อง จังหวัดพิ ษณุ โลก โดยได รับ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากสถาบันราชภัฏพิบูล
สงครามพิษณุโลกและ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปจจุบันทานดํารงตําแหนงเปนเจาอาวาสวัดพระศรี
รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกและรองเจาคณะภาค ๕ ดวยเหตุผลตางๆ ชีวประวัติ
ผลงานของพระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) จึงเปนเรื่องที่ควรศึกษาอยางยิ่ง เพราะนอกจาก
จะทําใหทราบประวัติชีวิตและผลงานของทานอยางละเอียดโดยตรง แลวยังเปนการชวยเผยแผถึง
เกียรติคุณของทานไดดีอีกทานหนึ่งในฐานะพระเถระที่ไดสรางคุณประโยชนไวแกพระพุทธศาสนา
และสังคมมากมายอีกทั้งไดเปนแบบอยางแกคนรุนหลังไดเปนอยางดี
พระธรรมเสนานุ วั ต ร (บํ ารุง มากก อน) มี น ามเดิ มวา บํ ารุง มากก อน เกิ ดเมื่ อวั น ที่ ๒๓
กุมภาพันธ พ.ศ .๒๔๘๐ ที่บานเลขที่ ๓๖ หมูที่ ๓ ตําบลมะขามสูง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
บิดาชื่อนายลวน มากกอน มารดาชื่อนางเหรียญ มากกอน มีอาชีพกสิกรรม มีพี่นองรวมบิดามารดา
ทั้งสิ้นจํานวน ๕ คนเปนหญิง ๓ คนชาย ๒ คนดังนี้
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๑.นายเจริญ มากกอน (ถึงแกกรรม)
๒.นางประมวล เหนียมพวง
๓.พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอนป.ธ.๗) เจาอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
๔.นางประมุง เหนียมพวง
๕.นางสมพงษ มากกอน
๖.เด็กหญิงรําพึง มากกอน (ถึงแกกรรม)
เนื่องดวยในวัยเยาวของพระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) มีชีวิตที่ลําบาก บิดามารดา
ตองไปทํางานตางถิ่นจึงไมคอยไดกลับบาน ครอบครัวคอนขางยากจนลําบาก ดวยบิดาและมารดา
ทํางานตางจังหวัดจึงตองอาศัยอยูกับญาติคือ ยาเกิดเปนญาติฝายบิดายาเกิดอุปการะทานจึงไดเรียน
หนังสือที่โรงเรียนวัดทองหลางประชานุกูล ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ แตยังไมทันจบทานตองออก
จากโรงเรียนกลางคันเพราะตองไปอาศัยกับตาออมที่บานหัววังกรางและเขาเรียนตอในระดับชั้น
เดียวกันที่โรงเรียนบานหัววังกรางจนจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ แลวไมมีโอกาสไดเรียนตอ ดวยความ
ยากจนทานไดชวยตาออมเลี้ยงวัวควาย ตาออมจึงมีความรักเมตตาหลานคนนี้มากรูสึกวาหลานทุก
คนได เรี ย นหมดยกเว น พระธรรมเสนานุ วั ต ร (บํ ารุ ง มากก อ น) จึ งคิ ด ที่ จ ะให ท านเอาดี ท างเป น
นักเทศนตาออมไดนิมนตพระนักเทศน มาสอนทานพระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) หัดเทศน
ใหสอนอยูนานทานไมมีพรสวรรคในทางนี้ ตาออมจึงไดเปลี่ยนใหทานเรียนทางธรรมแทนเรียนกับ
พระครูเชื่อ วัดกระบัง (ปจจุบันเปนเจาคุณพิศาลธรรมภาณี) โดยไดบรรพชาเปนสามเณรพระธรรม
เสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) ขยันศึกษาหาความรูจนสอบไดนักธรรมชั้นเอกสํานักเรียนวัดกระบังมัง
คลาราม ตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพิราม จั งหวัดพิ ษณุ โลก ในป พ.ศ. ๒๕๐๐ จากนั้ นท านได
เดิ น ทางไปศึ ก ษาต อ ที่ ก รุ งเทพมหานคร โดยจํ า วั ด ที่ วั ด ทองนพคุ ณ ในป พ .ศ. ๒๕๐๒ สํ า เร็ จ
การศึ ก ษาสามั ญ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๘ โรงเรี ย นวั ด สุ ทั ศ น เ ทพวราราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร และสอบไดเปรียญธรรม ๗ ประโยค สํานักเรียนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) ยังมีความชํานาญพิเศษการกอสราง ปาฐกถาธรรม
และเทศนาธรรม ครั้นมีเหตุการณคณะสงฆจังหวัดพิษณุโลกมีปญหาเกิดขึ้นระหวางพระครูปลิวกับ
พระครูธรรมจักร คณะฆราวาสจึงไดนิมนตทานมาชวยแกไขปญหาโดยใหทานรับตําแหนงเลขานุการ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ปจจุบันทานเปนเจาอาวาสวัดพระศรีรตั นมหา
ธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกและเปนรองเจาคณะภาค ๕
พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) มีผลงานทางการศึกษาที่เปนเกียรติคุณมหาศาลตอ
ชุมชนสังคมและเปนนักบริหารการศึกษาที่ดีเยี่ยมจากผลงานตางๆในพ.ศ.๒๕๓๗ ทานไดรับปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เสนอโดยคณะวิชาครุศาสตรวิทยาลัยครู
พิ บู ล สงครามพิ ษ ณุ โลกและใน พ.ศ.๒๕๔๔ ได รั บ ปริ ญ ญาพุ ท ธศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) มีอายุ ๑๒ ป ไดบรรพชา ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๔๙๖ พระอุปชฌายพระพิศาลธรรมภาณี วัดกระบังมังคลาราม ตําบลหอกลองอําเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก อายุได ๒๑ ป ไดอุปสมทบเปนพระภิกษุ วันที่ ๒ เมษายนพ.ศ.๒๕๐๑ ณ
พัทสีมา วัดกระบังมังคลาราม ตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พระอุปชฌาย
พระพิศาลธรรมภาณี วัดกระบังมังคลาราม ตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ในป พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดรับพระราชทานแตงตั้งสมณศักดิ์เปนพระราชคณะชั้นสามัญในราชทิน
นามที่ "พระศรีรัตนมุนี"
ในปพ.ศ. ๒๕๓๕ ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป นพระราชคณะชั้นราช ในราชทิ น
นามที่ "พระราชรัตนมุนี"
ในป พ.ศ .๒๕๔๒ ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักติ์เปนพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทิน
นามที่ "พระเทพรัตนกวี"
ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักติ์เปน พระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทิน
นามที่ "พระธรรมเสนานุวัตร"
พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) เปนพระเถระที่รูปรางสันทัดผิวขาว ใบหนายิ้มแยม
แจมใสบงบอกถึงความมีเมตตาและยังบอกถึงการเปนผูมีบารมี และยังแฝงไปดวยความนาเกรงขาม
สุขุมเยือกเย็นมีเมตตาตอคนทั่วไปคอยใหโอกาสแกคนอื่นอยูเสมอและทานชอบชวยเหลือคนอื่นอีก
ทั้งชอบชวยเหลือสังคมดวย
ดานการเผยแผพระพุทธศาสนาจากการสัมภาษณพระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน)
และพระมหาสมบูรณ ปญญาวุโธ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกเกี่ยวกับ
กิจกรรมสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา และศึกษาเอกสารประกอบสรุปไดดังตอไปนี้
เปนประธานหนวยอบรมประชาชนประจําจังหวัดพิษณุโลก
เปนรองหัวหนาพระธรรมทูตสายที่ ๓
เปนประธานดําเนินการ จัดโครงการการบรรพชาอปสมทบเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนารถ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมืองจังหวัด
พิษณุโลก
เปนผูจัดใหมีการแสดงพระธรรมเทศนาประจําทุกวันพระในวิหารพระพุทธชินราช วัด
พระศรี รั ต นมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร อํ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด พิ ษ ณุ โลก มี ป ระชาชนสนใจฟ งครั้ งละ
ประมาณ ๘๕-๑๕๐ คน ตามวาระจนถึงปจจุบัน
เปนผูจัดใหมีการแสดงพระธรรมเทศนาแบบปุจฉาวิสัชนา ๒ ธรรมาสนและ ๓ ธรรมมาสน
ในเทศกาลเขาพรรษาประจําทุกวันพระ ณ ศาลาพิบูลธรรมจนถึงปจจุบัน
เปนผูจัดใหมีการแสดงธรรมเทศนาแบบปุจฉาวิสัชนาและเทศทํานองแหล ๒ ธรรมาสน
และ ๓ ธรรมาสน ในเทศกาลงานสมโภชพระพุทธชินราชเปนประจําทุกป ระหวางขึ้น ๖ ถึงวันขึ้น
๑๒ ค่ํา เดือน ๓ ของทุกปใหมีเทศนเฉพาะวันขึ้น ๗ ถึงวันขึ้น ๑๑ ค่ํา เทานั้นเริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.
เพื่อรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีจนถึงปจจุบัน
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เปนผูบรรยายปาฐกถาธรรมบางวันพระในเทศกาลเขาพรรษา ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระ
ศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จนถึงปจจุบัน
เปนผูจัดใหมีการสมาทานศีล ๕ และใหโอกาสแกนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่หนา
เสาธงกอนเขาหองเรียนเปนประจําทุกวันพระจนถึงปจจุบัน
เปนผูจัดใหมีการแสดงธรรมเทศนําออกอากาศทางสถานีวิทยุว.พล.ร .๔ คายสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนประจําทุกวันพระ เวนวันวันมาฆบูชา วิสาขบูชา
และอาสาฬหบูชา จนถึงปจจุบัน
เปนผูอบรมศีลธรรมแบบนุงขาวหมขาวไมโกนผมสมาทานศีล ๘ แกประชาชนทั่วไปในวัน
สําคั ญ ตา งๆเชน ๕ ธั น วาคม ๑๒ สิ งหามหาราชินี วั ดพระศรีรัต นมหาธาตุ วรมหาวิห าร จังหวัด
พิษณุโลกมีผูรวมกิจกรรม ๙๐ – ๗๐ คนจนถึงปจจุบัน
เปนผูอํานวยการจัดการใหพระภิกษุสามเณรไปสอนพุทธศาสนาวันเสารและวันอาทิตยที่
พุทธสมาคม โรงเรี ยนวัด โรงเรีย นวั ดสกั ดน้ํ ามั น โรงเรีย นวัด ยางเอน โรงเรีย นวั ดยาง (มีมานะ)
โรงเรียนวัดจันทรตะวันออกจนถึงปจจุบัน
ไดบริจาคเงินสนับสนุนการอบรมจริยธรรมชาวบานโดยไดจัดซื้อถาดหลุมสําหรับใสขาวและ
กับขาว ๑๓ โหลเปนจํานวนเงิน ๑๐,๑๙๐ บาทและงบจัดซื้อผาทําอุปกรณสอบจริยธรรมชาวบาน
อีก ๑,๑๐๐ บาท รวมเปนจํานวนเงิน ๑๑,๒๙๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองรอยสี่สิบบาทถวน)
จัดซื้ออุปกรณการเผยแผคือเครื่องฉายภาพยนตร ขนาด ๗๐ มม. พรอมรถบรรทุกอุปกรณ
๑ คันใหกับหนวยงานเผยแผพระพุทธศาสนา คณะสงฆจังหวัดพิษณุโลกและเก็บรักษาไว ณ วัดพระ
ศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนจํานวนเงิน๒๕๗,๙๔๗ บาท (สอง
แสนหาหมื่นเจ็ดพันเการอยสี่สิบเจ็ดบาทถวน)
ไดมอบเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตทั่วไปคณะสงฆจังหวัดพิษณุโลกทั้ง ๙
อําเภอ ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเปนจํานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน)
ไดจัดพิมพหนังสือ "แนวอนุรักษมรดกทางวัฒ นธรรมเมืองพิษณุโลก" ของวัดพระศรีรัตน
มหาธาตุวรมหาวิหาร จํานวน ๓,๐๐๐ เลมๆละ ๑๐๐ บาทเปนจํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สาม
แสนบาทถวน)
ได พิ จ ารณาและมอบงบประมาณสนั บ สนุ น การไปปฏิ บั ติ ธ รรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวระหวางวันที่ ๒-๗ ธันวาคมพระสงฆจํานวน ๑๐ รู ป ณ พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม พรอมรถยนตรับ - สงรวมใชจาย ๓,๒๗๖ บาท (สามพันสองรอยเจ็ดสิบหกบาท
ถวน)
ไดมอบเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาทสนับสนุนการเขาคายคุณธรรมแกโรงเรียนพุทธชินราช
พิทยาระหวางวันที่ ๒-๔ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๓๘ จํานวนนักเรียน ๒๐๐ คนจัดขึ้น ณ วัดวังหิน อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
มีผูรักษาศีลธรรมตลอดปประมาณ ๕๐-๑๐๐ คน
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มีกิจกรรมอบรมเกีย่ วกับการเผยแผโดยจัดใหมีการรักษาศีลฟงธรรมปฏิบัติกรรมฐานเฉพาะ
วัน เสาร-อาทิ ตย ให มาพั กค างคืน อยู ณ ศาลาอเนกประสงค วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิ ห าร
ประมาณ ๔๐-๕๐ คน
เปนผูเริ่มกอตั้งวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชแหงนี้และผลงานอีกมากมาย
พระเทพรัตนกวี (บํารุง มากกอน) เจาอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
พิษณุโลก งานดานการบริหารปกครองของทานมีอยูมากมายทั้งดานบริหารวัดบริหารคูคณะสงฆใน
วัดของทานเองและวัดตางๆในจังหวัดพิษณุโลก งานบริหารทั้งหลายเหลานี้ ทานสามารถบริหารได
ดวยดีดวยความสงบเปนระเบียบเรียบรอยเพราะพระธรรมเสนานุวัตรถึงพรอมดวยธรรม ๕ ประการ
: คุณสมบัติของภิกษุเจาอาวาสคือ
๑.ธรรมของเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการคือ
๑.๑ เปนผูถึงพรอมดวยมารยาทถึงพรอมดวยวัตร
๑.๒ เปนผูพหูสูตรทรงไวซึ่งสูตะ
๑.๓ เปนผูประพฤติขัดเกลายินดีในการหลีกออกเรนยินดีในกัลยาณธรรม
๑.๔ มีวาจาไพเราะ ถอยคําไพเราะ
๑.๕ มีปญญาเฉลียวฉลาด
๒.ปยธรรมของเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการคือ
๒.๑ เปนผูมีศีลสํารวมดวยความสํารามในพระปาติโมกขถึงพรอมดวยอาจารยและ
โคจรมีปกติเปนภัยในโทษมีประมาณนอยสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย
๒.๒ เปนผูพหูสูตะเปน ผูไดสูตะ เปนผูไดสดับ มาก ทรงจํารูแจงแทงตลอดดวยดี
ตลอดดวยดีดวยทิ ฎ ฐิซึ่งธรรมอัน งามในเบื้ องต นงามในท ามกลางามในที่ สุดประกาศพรหมจรรย
พรอมทัง้ อรรถพรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง
๒.๓ เปนผูมีวาจาไพเราะกระทําถอยคําใหไพเราะประกอบดวยวาจาของชาวเมือง
สละสลวยไมมีโทษใหทราบขอความไดชัด
๒.๔ เปนผูไดตามความปรารถนาไดโดยไมยากไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง
เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน
๒.๕ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติปญญาวิมุตอันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้น
ไปดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู
๓.อุปการธรรมของเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการคือ
๓.๑ เปนผูมีศีลสํารวมดวยความสํารวมในพระปาติโมกขถึงพรอมดวยอาจาระและ
โคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททัง้ หลาย
๓.๒ เปนผูพหูสูตทรงไวซึ่งสูตะสั่งสมสูตะเปนผูไดสดับมากทรงจํารูแจงแทงตลอด
ดวยดีดวยทิฏฐิซึ่งธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรยพรอมทั้ง
อรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง
๓.๓ ปฏิสังขรณเสนาสนะที่หักพัง
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๓.๔ ภิกษุสงฆหมูใหญเชามาแลวมีภิกษุมาจากแควนตาง ๆ ยามเชาไปบอกพวก
คฤหัสถวาดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย มีภิกษุสงฆใหญเขามาแลวมีภิกษุมาจากแควนตางขอเชิญทาน
ทั้งหลายทําบุญเปนสมัยทําบุญ
๓.๕ เปนผูไดตามความปรารถนาไดโดยไมยากไมลําบาก ซึ่งฌาน4อันมีในจิตยิ่ง
เปนเครื่องอยูเปนสุขใจปจจุบัน
๔ .ธรรมที่ทําใหจาอาวาสเลยและดีประกอบดวยธรรม๕ประการคือ
๔.๑ ธรรมที่ทําใหเจาอาวาสเลว
๔.๑.๑ ไมใครครวญไมพิจารณากอนแลวกลาวตําหนิผูควรตําหนิ
๔.๑๒ ไมใครครวญไมพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญผูควรสรรเสริญ
๔.๑.๓ ไมใครครวญไมพิจารณากอนแลวแสดงความไมเลื่อมใสใหปรากฏ
ในที่อันไมควรเลือ่ มใส
๔.๑.๔ ไมใครครวญไมพิจารณากอนแลวแสดงความเลื่อมใสใหปรากฏใน
ที่อันควรเลื่อมใส
๔.๑.๕ ยอมยังศรัทธาใหตกไป
๕.๒ ธรรมที่ทําใหเจาอาวาสดี
๔.๒.๑ ใครครวญพิจารณากอนแลวกลาวตําหนิผูควรตําหนิ
๔.๒.๒ ใครครวญพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญผูควรสรรเสริญ
๔.๒.๓ ใครครวญพิจารณากอนแลวแสตงความไมเลื่อมใสใหปรากฏในที่
อันไมควรเลือ่ มใส
๔.๒.๔ ใครครวญพิจารณากอนแลวแสดงความเลื่อมใสใหปรากฏในที่อัน
ควรเลือ่ มใส
๔.๒.๕ ยอมไมยังศรัทธาไทยใหตกไป
๕. ธรรมที่ทําใหเจาอาวาสตกต่ําและไมตกต่ําประกอบดวยธรรม๕ประการคือ
๕.๑ ธรรมที่ทําใหเจาอาวาสตกต่ํา
๕.๑.๑ เปนผูตระหนี่อาวาส
๕.๑.๒ ตระหนี้สกุล
๕.๑.๓ ตระหนี่ลาภ
๕.๑.๔ ตระหนีว่ รรณะ
๕.๑.๕ ตระหนีธ่ รรม
๕.๒ ธรรมที่ทําใหเจาอาวาสไมตกต่ํา
๕.๒.๑ ไมเปนผูตระหนี่อาวาส
๕.๒.๒ ไมตระหนีส่ กุล
๕.๒.๓ ไมตระหนี่ลาภ
๕.๒.๔ ไมตระหนีว่ รรณะ
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๕.๒.๕ ไมตระหนี่ธรรม
พระธรรมเสนานุ วั ต ร (บํ า รุ ง มากก อ น) ใชห ลั ก การบริห ารปกครองโดยทั่ ว ไปที่ ค วรใช
ประกอบการบริหารงานวัดใหไดผลดีประสิทธิภาพสูง ทานไดบอกวาตองใหไดประสิทธิผลสูงดวยคา
ลงทุนต่ําพระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) ทานมีหลักการดังนี้
๑. รูจักกําหนดวัตถุประสงคเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคดวยดีมีประสิทธิภาพสูง
๒. รูจักริเริ่มอันจะยังสารประโยชนแกตนเองและหมูค ณะ
๓. รูจักวางแผนโครงงานเพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายทัง้ ในระยะสั้นและระยะยาว
๔. รูจักแบงงานและการมอบหมายอํานาจหนาที่การงานแกบุคคลหรือคณะบุคคลหนวย
รองลงไปให ป ฏิ บั ติ กิ จ กรรมหรื อ ดํ า เนิ น โครงงานต า งๆ ตามความเหมาะสมแก ส ติ ป ญ ญา
ความสามารถความถนัดและตามอัธยาศัยใจคอของแตละทานหรือแตละกลุม บุคคล
๕. รู จั ก ประสานความสามั ค คี แ ละประสานประโยชน รว มกั น ของหมู คณะให เกิ ด ความ
สามัคคี ปรองดองใหเห็น แกป ระโยชนโดยสวนรวมคือ พระพุ ทธศาสนารวมกัน ให สํานึกในหนาที่
รับผิดชอบตอตนเองและความรับผิดชอบตอสวนรวม
๖. รูจักปกครองบังคับบัญชามีการวินิจฉัยสั่งการดวยความถูกตอง เหมาะสมบริสุทธิ์ และ
ยุติธรรม
๗. รูจักติด ตามประเมิ นผลงานและการรายงาน เพื่อให ทราบผลการปฏิ บัติงานในแตล ะ
โครงงานของแตละบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อใหสามารถทราบปญหาและเพื่อพิจารณาวินิจฉัยขอ
หรือวิธีแกไขปญหาในปจจุบันและวิธีปองกันปญหา
พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) เปนพระเถระที่มีความสําคัญอยางยิ่งและประกอบ
คุณูปการตอวงการคณะสงฆจังหวัดพิษณุโลก ไดจัดตั้งโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชและ
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูน ยการศึกษาวัดพระศรีรัต นมหาธาตุวรมหาวิห าร
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใหพระภิกษุสามเณรในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียงใหไดรับการศึกษา
ที่สูงขึ้น นอกจากนั้นทานยังไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาตอในระดับการศึกษา
มหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิตทั้งในประเทศและตางประเทศ ทําเยาวชนไดรับโอกาสทาง
การศึกษาที่สูงขึ้น นอกจากเรื่องการศึกษาที่ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญที่ทานไดสงเสริมแลวทานยังไดทํา
คุณประโยชนตอสังคมอีกมากมาย ดังนี้ทานไดมอบปจจัยใชในการกอสรางอาคารที่โรงพยาบาลพุทธ
ชิน ราช จังหวัดพิ ษณุ โลก มอบป จจัย ซื้อเครื่องมื อทางการแพทยให แก โรงพยาบาลพุ ทธชิน ราช
โรงพยาบาลประจําอําเภอ และสถานีอนามัยตางๆ ที่ไดขอความชวยเหลือเขามา มอบอุปกรณการ
เรีย นแก โรงเรีย นต า งๆ ตลอดจนมอบทุ น การศึก ษาแกนั กเรีย นยากจนชว ยเหลือ ชุ ม ชน และ
หน ว ยงานต า งๆใน จั งหวั ด พิ ษ ณุ โลก ในด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมท า นได ทํ า การบู ร ณะปฏิ สั ข รณ
โบราณสถานโบราณวัตถุตาง ๆ ที่สําคัญในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และโบราณสถานที่
สําคัญในจังหวัดพิษณุโลก
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เพราะฉะนั้นจึงถือไดวาพระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน)นั้นถือไดวาเปนบุคคลสําคัญ
ของจังหวัดพิษณุโลก เปนพระดีที่เราควรบูชาเพราะทานไดทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาตอ
สังคมและเปนพระนักพัฒนา
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พระธรรมเสนานุวัตรกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษา
ไสว แกวเกตุ*
ความเปนมา
ขาพเจาไดรูจักกับพระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง ฐานุตฺตโร ปธ.๗) ตั้งแตป
พ.ศ.๒๕๑๗ ทานมารับตําแหนงเลขานุการเจาคณะจังหวัดพิษณุโลก และรองเจาอาวาสวัดพระ ศรี
รัต นมหาธาตุ วรมหาวิหารซึ่ งขณะนั้ น พระเดชพระคุ ณพระราชรัตนรังษี (ทองปลิว โสรโต) ดํ ารง
ตําแหนงเจาอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และเจาคณะจังหวัดพิษณุโลก และไดรับ
มอบหมายจากเจาอาวาสวัดใหดํารงตําแหนงผูจัดการฝายสงฆโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ซึ่งขณะนั้น
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาเปนโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่ง
กอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๐๒ เปดสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (ม.ศ.๓)
ตอมาขยายเปดถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ (ม.ศ.๕) ตอนนั้นขาพเจาดํารงตําแหนงเลขานุการเจาอาวาส
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งผูดํารงตําแหนงเจาอาวาสคือ พระราชรัตนรังษี (ทองปลิว
โสรโต) เชนกันคือ มีผูบังคับบัญชารูปเดียวกัน หลังจากนั้น พ.ศ. ๒๕๑๘ ทานไดรับแตงตั้งเปนรอง
เจาคณะจังหวัดพิษณุโลก ขาพเจาตองปฏิบัติหนาที่เลขานุการเจาคณะจังหวัดพิษณุโลกอีกหนาที่
หนึ่ง หลังจากนั้นในป ๒๕๒๑ พระเดชพระคุณไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนเจาคุณชั้นสามัญมี
ราชทินนามวา พระศรีรัตนมุนี พ.ศ. ๒๕๓๑ ทานไดรับแตงตั้งเปนเจาคณะจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.
๒๕๓๔ ทานไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
พิษณุโลก
การบริหารจัดการศึกษา
พระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร ตองรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาทั้งฝายโลกและ
ฝายธรรม นับ เป น ภาระอัน หนั กมาก เพราะไมเคยมีป ระสบการณ มากอน แตพระเดชพระคุณ ก็
สามารถบริหารจัดการดานการศึกษาใหสําเร็จลุลวงมาไดดวยดี และมีความเจริญกาวหนามาจนถึง
ปจจุบัน ซึ่งจะขอกลาวแยกเปน ๒ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑
สวนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ซึ่งตอนนั้น พ.ศ. ๒๕๑๗ พระเดชพระคุณมารับตําแหนง
เลขานุการเจาคณะจังหวัดพิษณุโลก รองเจาอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และ
* อาจารย์ประจําหลักสูตรการสอนสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธชินราช
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ผูจัดการฝายสงฆโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ดร.สุรศักดิ์ สรอยครบุรี เปนผูจัดการฝายฆราวาส นาย
มาโนช นิยมสํารวจ เปนครูใหญ มีครูประมาณ ๓๐ คน มีนักเรียนประมาณ ๕๐๐ คน ผลการบริหาร
จัดการปรากฏวามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกป ตองขยายกอสรางอาคารเรียนเพิ่มขึ้น และเปดโอกาสให
พระภิกษุสามเณร ไดมีโอกาสเขาศึกษาไดโดยไมเก็บคาเลาเรียน สวนนักเรียนเก็บคาเลาเรียนจาก
ผูปกครองนักเรียนต่ํามาก โดยรัฐบาลไดจัดใหโรงเรียนเขาโครงการโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด
ซึ่งตอนนั้นมีอยู ๔๒ แหงทั่วประเทศ โดยมีนโยบายไมแสวงหาผลกําไรซึ่งนักเรียนสวนใหญมีฐานะ
ยากจน และไมสามารถสอบเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลได
พระเดชพระคุ ณ พระธรรมเสนานุ วั ต ร ได จั ด สรางเหรีย ญหลวงพ อพระพุ ท ธชิ น ราช ให
ประชาชนเชาบูชาเพื่อนําเงินรายไดมาพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มีการจัดสราง
อาคารสถานที่ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑการศึกษา จัดสวัสดิการตางๆ ให แกครู จัดทุนการศึกษาใหแก
นักเรียน ซึ่งทุนการศึกษานี้จัดใหแกนักเรียนที่กําลังเรียนอยูที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาปจจุบัน ทั้ง
ที่ใหเปนเงินทุนและการยกเวนคาเลาเรียนให และเปนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหแกนักเรียน
ที่มีความสามารถสอบเขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได เปนตอเนื่องจนจบการศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี มี นั กเรี ย นได รับ ทุ น การศึ กษาส วนนี้ เป น จํานวนมาก ซึ่งทุน การศึกษานี้ป จ จุบัน ก็ ยั ง
ดําเนินการอยู
ตอมาในป พ.ศ.๒๕๓๒ พระเดชพระคุณมองเห็นวาภายในบริเวณวัดคับแคบ นักเรียนมา
สมัครเขาเรียนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การบริหารจัดการศึกษามีการพัฒนาและมากยิ่งขึ้น สถานที่จอด
รถสําหรับนักทองเที่ยวและผูมาสักการะหลวงพอพระพุทธชินราชไมเพียงพอ ประกอบกับพระเดช
พระคุณ ตองรับภาระงานพระศาสนาดานการปกครองคณะสงฆ ดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดพระศรี
รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และดํารงตําแหนงเจาคณะพิษณุโลก ทั้งตองรับผิดชอบจัดการศึกษาของ
คณะสงฆ ทั้ งแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามั ญ ให พั ฒ นายิ่ งขึ้ น และมี แ นวคิ ด จะจั ด ตั้ ง
วิทยาลัยสงฆในระดับอุดมศึกษาขึ้นใหม พระธรรมเสนานุวัตรจึงไดตัดสินใจเสนอโอนกิจการของ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ใหแกกรมสามัญศึกษา กระทรวงการศึกษาธิการ และอนุญาตใหกรม
สามัญศึกษาใชที่ธรณีสงฆของวัดซึ่งเปนที่ตั้งของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาปจจุบันนี้ จํานวน ๙ ไร
๒ งาน ๗๓ ตารางวา เปนที่ตั้งของโรงเรียน โดยไมเสียคาเชาเปนเวลา ๓๐ ป ซึ่งสูงสุดตามระเบียบ
ของกรมการศาสนา
แมไดโอนกิจการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ใหแกรัฐบาลไปแลวแตพระเดชพระคุณก็ยัง
ติดตามดูแลมาโดยตลอดไดแก
๑. สมทบทุนการกอสรางอาคารเรียน
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๒. กอสรางปายชื่อและรั้วของโรงเรียน
๓. ตั้งมูลนิธิโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
๔. ตั้งกองทุนสวัสดิการของบุคลากรโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
๕. ใหทนุ การศึกษาแกนักเรียน
๖. เปนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
๗. เปนที่ปรึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน
๘. รับโรงเรียนไวในความอุปถัมภของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
สวนที่ ๒
สวนของการศึกษาคณะสงฆที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารรับผิดชอบ พระเดช
พระคุณพระธรรมเสนานุวัตร ใหมีการจัดการศึกษาของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ดาน
ตางๆ ๕ แผนก ดังนี้
๒.๑. จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปนการจัดการศึกษาสําหรับพระภิกษุ
สามเณรโดยเฉพาะมีหลักสูตรดังนี้
๒.๑.๑ หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี (น.ธ.ตรี)
๒.๑.๒ หลักสูตรนักธรรมชั้นโท (น.ธ.โท)
๒.๑.๓ หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก)
นักเรียนเปนพระภิกษุสามเณรของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและวัดอื่น ๆเดินทางมาเรียน
โดยใชสถานที่เรียนแหงเดียวกับแผนกบาลี
๒.๒. จั ด การศึ กษาพระปริ ยัติ ธ รรมแผนกธรรมศึ กษา เป น การจัด การศึกษาใหแ ก
นักเรียน นักศึกษาคฤหัสถโดยเฉพาะ มีหลักสูตรดังนี้
๒.๒.๑ หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี (ธ.ศ.ตรี)
๒.๒.๒ หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท (ธ.ศ.โท)
๒.๒.๓ หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก (ธ.ศ.เอก)
การจัดการศึกษาสวนนี้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไดจัดสงพระภิกษุไปสอนหลักสูตรธรรม
ศึกษาซึ่งปจจุบันมี ๒ แหงดังนี้
๑) โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
๒) พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
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๒.๓ จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปน การจัดการศึกษาภาษาบาลีใหแก
พระภิกษุสามเณรที่อยูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และจากวัดอื่น ๆ เดินทางมาเรียนรวม
มีหลักสูตรดังนี้
๓.๑ หลักสูตรเปรียญธรรม ประโยค ๑ - ๒ (ป.ธ.๑-๒)
๓.๒ หลักสูตรเปรียญธรรม ประโยค ๓ (ป.ธ.๓)
๓.๓ หลักสูตรเปรียญธรรม ประโยค ๔ (ป.ธ.๔)
๓.๔ หลักสูตรเปรียญธรรม ประโยค ๕ (ป.ธ.๕)
๓.๕ หลักสูตรเปรียญธรรม ประโยค ๖ (ป.ธ.๖)
๓.๖ หลักสูตรเปรียญธรรม ประโยค ๗ (ป.ธ.๗)
๓.๗ หลักสูตรเปรียญธรรม ประโยค ๘ (ป.ธ.๘)
๓.๘ หลักสูตรเปรียญธรรม ประโยค ๙ (ป.ธ.๙)
โดยเฉพาะหลักสูตรเปรียญธรรมประโยค ๗ - ๙ จะสงนักเรียนไปเขารับการฝกอบรมพิเศษที่สํานัก
เรียนตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร
ปจจุบันพระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร ไดจัดสรางอาคารเรียน ๔ ชั้น กวาง ๑๒ เมตร
ยาว ๗๕ เมตร ราคาก อสราง ๓๖ ล าน และกํ าลังดํ าเนิ น การจัดสร างอาคารที่ พัก อาคารหอฉั น
ภัตตาหาร และอาคารโรงครัว ที่สวนปฏิบัติธรรมอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

๒.๔ จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เป นการจัดการศึ กษาใหแกพระภิกษุ
สามเณรโดยเฉพาะ ไดจัดตั้งโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชขึ้น เปนการจัดการศึกษานําเอา
สาระเนื้อหาทั้งแผนกธรรม แผนกบาลี การปฏิบัติธรรม และสามัญศึกษา (ภาษาไทย สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และอื่นๆ) มาหลอมรวมเปนหลักสูตรเดียวกัน ใหนักเรียน
มีความรูความสามารถทั้งทางโลกและธรรม ดังนี้
๔.๑ หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (มัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓)
๔.๒ หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖)
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พระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร ไดจัดสรางอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆพุทธ
ชินราช สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดจัดสรางอาคารเรียนชั้นเดียว ยาว ๗๐ เมตร
กวาง ๑๒ เมตร จํานวน ๔ หลัง หองน้ําหองสวม ๒ หลัง ราคากอสราง ๑๒ ลานบาท

นอกจากนั้ น ยั งได จั ด สร า งอาคารหอพั ก พระภิ ก ษุ ส ามเณร ๔ ชั้ น จํานวน ๒๐๐ ห อง ราคา
กอสราง ๔๕ ลานบาท

๒.๕ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนการจัดการศึกษาใหแกพระภิกษุ - สามเณร และ
คฤหัสถ ใดจัดตั้งวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย
จัดสรางอาคารเรียน ๔ ชั้น ยาว ๑๗๕ เมตร กวาง ๕๐ เมตร มีหลักสูตร ดังนี้
๒.๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.)
๒.๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)
๒.๕.๓ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา พธ.บ. (ปรัชญา)
๒.๕.๔ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พธ.บ.
(พระพุทธศาสนา)
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๕.๕ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พธ.บ.
(รัฐ
ประศาสนศาสตร)
๕.๖ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พธ.บ.
(การจัดการเชิงพุทธ)
๕.๗ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
๕.๘ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พธ.บ. (สังคมศึกษา)
๕.๙ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย พธ.บ. (การสอน
ภาษาไทย)
๕.๑๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พธ.ม.
(พระพุทธศาสนา) เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท
พระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร ไดจัดสรางสรางอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔ ชั้น ราคา ๑๕๓ ลานบาท

นอกจากนี้ พระเดชพระคุณ พระธรรมเสนานุ วัตร ในฐานะที่ทานดํ ารงตําแหนงรองเจา
คณะภาค ๕ ประกอบดวยจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ สุโขทัย ตาก ไดดําเนินการใหเปดหนวยวิทย
บริก ารของวิ ท ยาลั ย สงฆ พุ ท ธชิ น ราช มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ างกรณราชวิท ยาลั ย ขึ้ น ในจั งหวั ด
อุตรดิตถ สุโขทัย และตาก เพื่อเปดโอกาสใหพระสงฆในจังหวัดดังกลาวไดมีโอกาสศึกษา เปนการ
เพิ่ มศั กยภาพของพระสงฆ ให มี ความรูความสามารถในการบริห ารกิจ การคณะสงฆ และสั่งสอน
ประชาชน
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หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก

หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดหมอนไม จังหวัดอุตรดิตถ

หองเรียนวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดกําแพงงาม จังหวัดสุโขทัย
เพื่ อให ผู อานได เขา ใจภารกิ จ การจัด การศึ กษาของวั ด พระศรีรัตนมหาธาตุว รมหาวิห าร
จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง ๕ แผนกไดงายขึ้น จึงจัดเปนแผนผังโครงสรางการจัดการศึกษา สรุปไดดังนี้
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แผนผังการจัดการศึกษาของวัดพระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

โครงสรางการจัดการศึกษา

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

แผนกนักธรรม
- นักธรรมชั้นตรี
- นักธรรมชั้นโท
- นักธรรมชั้นเอก

แผนกธรรมศึกษา
- ธรรมศึกษาชั้นตรี
- ธรรมศึกษาชั้นโท
- ธรรมศึกษาชั้นเอก

แผนกบาลี
- ประโยค ป.ธ. 1-2
- ประโยค ป.ธ 3
- ประโยค ป.ธ. 4
- ประโยค ป.ธ. 5
- ประโยค ป.ธ. 6
- ประโยค ป.ธ. 7
- ประโยค ป.ธ. 8
- ประโยค ป.ธ. 9

แผนกสามัญศึกษา
- มัธยมศึกษาปที่ 1
- มัธยมศึกษาปที่ 2
- มัธยมศึกษาปที่ 3
- มัธยมศึกษาปที่ 4
- มัธยมศึกษาปที่ 5
- มัธยมศึกษาปที่ 6

แผนกอุดมศึกษา
- ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ
- ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

- พธบ. (ปรัชญา)
- พธบ. (พระพุทธศาสนา)
- พธบ. (รัฐประศาสนศาสตร)
- พธบ. (ภาษาอังกฤษ )
- พธบ. ( สังคมศึกษา )
- พธบ. (การสอนภาษาไทย)
- พธ.ม. (พระพุทธศาสนา

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษา
พระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร ไดนําหลักเศรษฐกิจพอเพี ยงตามพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเปนหลักปฏิบัติประยุกตใชในการหารายไดเพื่อ
ใชในการบริหารจัดการศึกษาทั้ง ๕ แผนกของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ดังนี้
๑. การทํ า นา ได จั ด ซื้ อ ที่ น าที่ ป ระชาชนมี ค วามประสงค จ ะขาย รวบรวมไว เ พื่ อ ทํ า
การเกษตร ดังนี้
๑.๑ ใหเกษตรกรเชาทํานา มีพื้นที่ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร

๑.๒ ปลูกขาวไรซเบอรรี่ พื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ไร

๒. การทําสวน ไดดําเนินการปลูกตนไมเศรษฐกิจ และไมผลเศรษฐกิจ ดังนี้
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๒.๑ ปลูกตนกฤษณา พื้นที่ปลูกประมาณ ๔๐๐ ไร จํานวนประมาณ ๓๕,๐๐๐ ตน

๒.๒ ปลูกมะพราวน้ําหอม พื้นที่ประมาณ ๔๐๐ ไร จํานวนประมาณ ๘,๐๐๐ ตน

๒.๓ ปลูกมะปรางมะยงชิด พื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ไร จํานวนประมาณ ๙๐๐ ตน

๒.๔ ปลูกกลวยน้ําวา พื้นที่ประมาณ ๕๐๐ ไร
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๒.๕ ปลูกมะมวง พื้นที่ประมาณ ๔๙ ไร

๒.๖ ปลูกลําไย พื้นที่ประมาณ ๓๐ ไร

๒.๗ ปลูกมะนาว

๒.๘ ปลูกขนุน
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๒.๙ ปลูกดอกทานตะวัน

๓. การขุดสระน้ํา
๓.๑ ไดดําเนินการขุดสระน้ําเพื่อนําน้ํามาใชในสวนเกษตรที่ ต.วังพิกุล ประมาณ ๑๐๐ ไร

๓.๒ ไดดําเนินการขุดสระน้ําเพื่อนําน้ํามาใชในสวนเกษตร ที่สวนเนินมะปราง ประมาณ
๘๓ ไร

๔. การผลิตน้ําสะอาด ไดดําเนินการจัดตั้งโรงผลิตน้ําสะอาด บรรจุขวด 2 แหง เพื่อใชในกิจการของ
วัดและบริการประชาชนทั่วไป
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๔.๑ โรงน้ําวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มีกําลังผลิตน้ําประมาณ ๒,๕๐๐ ขวด(๑.๕ลิตร)
ตอชั่วโมง

๔.๒ โรงน้ํ า ที่ ส วนเกษตรอํ า เภอเนิ น มะปราง มี กํ าลั งผลิ ต น้ํ า ประมาณ ๒,๐๐๐ ขวด
(๑.๕ ลิตร) ตอชั่วโมง

๕. การทําโรงดินปุยอินทรีย โดยผลิตดินปลูกตนไม เพื่อใชในการปลูกตนไมในสวนเกษตร และที่
เหลือนําไปจําหนายบริการใหแกประชาชนทั่วไป
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๖. ศูนยพุทธศิลป ไดจัดตั้งศูนยพุทธศิลปขึ้นเพื่อจัดสรางพระพุทธชินราช เนื้อไมหอมตาง ๆ เชน ไม
จันทรหอม ไมโรงเรง ไมงิ้วดํา และเนื้อวานตาง ๆ ใหแกประชาชนไดเชาบูชาในโอกาสวันสําคัญ
เชนวันเสารหา เปนตน

๗. การจําหนายผลิตภัณฑ
๗.๑ กลวยทอด ไดนําผลผลิตจากการปลูกกลวยน้ําวา นํามาแปรรูปเปนกลวยทอดเปนของ
ชํารวยตอบแทนใหแกประชาชนที่มาสักการะหลวงพอพระพุทธชินราช ที่หนาพระวิหารพระพุทธชิน
ราช
๗.๒ ไอศกรีมมะพราวน้ําหอม ไดนําผลผลิตจากการปลูกมะพราวน้ําหอม นํามาแปรรูปเปน
ไอศกรีม เปนของชํารวยตอบแทนใหแกประชาชน ที่มาสักการะหลวงพอพระพุทธชินราช ที่หนา
พระวิหารพระพุทธชินราช
๗.๓ มะพราวน้ําหอมสด ไดนําผลผลิตจากการปลูกมะพราวน้ําหอมสด นํามาแปรรูปเปน
ของชํารวยตอบแทนใหแกประชาชน ที่มาสักการะหลวงพอพระพุทธชินราช ที่หนาพระวิหารพระ
พุทธชินราช
๗.๔ การใหบูชาพระเครื่องพระพุทธชินราชจําลอง ไดจัดสรางพระเครื่องหลวงพอพระ
พุทธชินราชจําลองในรูปแบบตางๆ เชนพระบูชา พระชัยวัฒน พระกริ่ง เหรียญ เนื้อทองคํา เนื้อเงิน
เนื้อนวโลหะ เนื้อทองแดง เนื้ออัลปากา เนื้อไม เนื้อวาน ใหประชาชนไดบูชาในโอกาสตาง ๆ
ปจจัยสนับสนุนการศึกษาจากการดําเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง
รายไดจาการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไดนําไปบริหารจัดการศึกษาที่วัด
ไดดําเนินการอยูทั้ง ๕ สวน ตลอดจนการชวยเหลือสาธารณะประโยชนตาง ๆ ซึ่งรายจายที่วัดพระ
ศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารตองรับผิดชอบทุกสวนงานรวมกัน ประมาณปละ ๕๐ ลานบาท หาก
พระเดชพระคุณไมไดดําเนินการดังกลาวมาขางตน ก็เปนการยากที่จัดใหมีการกอสรางอาคารเรียน
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อาคารหอพัก ภัต ตาหาร น้ํ า ไฟ วัสดุอุป กรณ การศึกษา บุคลากร คณาจารย และเจาหน าที่ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกธรรมศึกษา แผนกบาลี แผนกสามัญ ไดแกโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช และวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิสัยทัศนมองการณไกลของพระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง ฐานุตฺตโร ปธ. ๗) เจาอาวาสวัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และรองเจาคณะภาค ๕ เปนคุณูปการอันใหญหลวงเปนประโยชน
ตอพระพุทธศาสนา และการปกครองคณะสงฆในเขตภาค ๕ (พิษณุโลก อุตรดิตถ สุโขทัย ตาก) และ
ต อการบริห ารจั ด การศึ กษาของคณะสงฆ โรงเรีย นพุ ท ธชิ น ราชพิ ท ยา และประชาชนทั่ ว ไปโดย
แทจริง
ในนามคณะสงฆภาค ๕ จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ สุโขทัย และตาก คณาจารยเจาหนาที่
และนิสิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะครูเจาหนาที่และ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ไวยาวัจกรและเจาหนาที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิ ห าร ตลอดจนข า ราชการและประชาชนทั่ ว ไปทุ ก หมู เหล า ขอกราบคารวะในความรู
ความสามารถ ความอุตสาหะ ในการดําเนินงานบริหารจัดการการศึกษาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีทั้ง
ในอดีต ปจจุบั น และในอนาคตคงจะสําเร็จดวยดีตามแนวทางที่พระเดชพระคุณพระธรรมเสนา
นุวัตร(บํารุง ฐานุตฺตโร ปธ.๗) ไดดําเนินการไวแลว
ขอกราบแสดงมุทิตาสักการะดวยความเคารพยิ่ง
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พระธรรมเสนานุวัตรกับการพัฒนา
Phrathammasenanuwatara and development
พระครูสุมณฑธรรมธาดา ๑
0

๑. บทนํา

พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) เจาอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เกิด
ณ บานหมูที่ ๓ ตําบลมะขามสูง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บรรพชาเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.
๒๔๙๕ ณ วัดกระมังคลาราม ตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อุปสมบทเมื่อ
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๐ ณ พัทธสีมาวัดกระบังมังคลาราม โดยมีพระพิศาลธรรมภาณี เปน
อุปชฌายตอมาในป พ.ศ.๒๕๑๗ ไดเปนเลขานุการเจาคณะจังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ.๒๕๑๘ เปนรอง
เจ าคณะจังหวัด พิ ษณุ โลกป พ.ศ.๒๕๓๑ ไดรับ การแต งตั้งเป น เจาคณะจังหวัดพิ ษณุ โลก ป พ.ศ.
๒๕๓๓ เปนรองเจาอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารป พ.ศ.๒๕๓๔ ไดรับแตงตั้งเปนเจา
อาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และในป พ.ศ.๒๕๔๑ ไดรับแตงตั้งเปนรองเจาคณะภาค
๕ จนถึงปจจุบัน ๒
พระธรรมเสนานุ วั ต ร (บํ า รุ ง มากก อน) เป น พระเถระที่ มี บ ทบาทสํ าคั ญ ในการเผยแผ
พระพุ ท ธศาสนาและการพั ฒ นาชุ ม ชนตั้ งแต ระดั บ หมู บ าน อํ าเภอ จั งหวั ด และระดั บ ประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งงานดานการศึกษาทานได จัดตั้งโรงสาธิตวิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช และจัดตั้ ง
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๑ ๓ และยัง
มีผลงานอีกมากมาย จึงไดรับยกยอง ใหไดรับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การบริหารการศึกษาจากสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และปริญญาพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สิ่งที่ทานทํามาตลอดชีวิตของทานจะเรียกวาทานเปน “พระสงฆนักพัฒนา” ไดหรือไม และ “การ
พัฒนา” คืออะไร
1

2

๒. เนื้อหา

คําว า การพั ฒ นา (Development) เปน คําเฉพาะและใชป ระกอบคําอื่ น ก็ ได เช น การ
พัฒนาประเทศ การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง และการพัฒนาขาราชการ เปนตน การพัฒนาจึง
๑

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
พิษณุโลกฮอตนิวส “ทําบุญอายุวัฒนมงคล 78 ปพระธรรมเสนานุวัตร”, [ออนไลน], แหลงที่มา:
http://www.phitsanulokhotnews.com/2015/02/09/63630 เขาถึงเมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๓
ม ห า ข วั ญ รั ก ม ห า ว า ย า โ ม , “ พ ร ะ ดี ที่ ค ว ร บู ช า ” , [อ อ น ไ ล น ], แ ห ล ง ที่ ม า :
http://www.mcu.ac.th/BO/Files/Doc/Article/artFile98.pdf, [๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]
๒
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ถูกนําไปใชกันโดยทั่วไปและมีความหมายแตกตางกันออกไป ดังกลาวแลวเกี่ยวกับความหมายของ
การพัฒ นานั้นไดมีผูใหความหมายไวหลายความหมายทั้งความหมายที่คลายคลึงกันและแตกตาง
กัน ซึ่งอาจจําแนกออกไดเปน ๑๐ ลักษณะ คือ
๑ . ความห มายจากรู ป ศั พ ท โดยรู ป ศั พ ท การพั ฒ น า มาจากคํ า ภ าษ าอั ง กฤษ
วา Development แปลวาการเปลี่ยนแปลงที่ ละเล็ กละนอย โดยผานลํ าดับ ขั้นตอนตางๆ ไปสู
ระดับที่สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น มีการปรับปรุงใหดีขึ้นและเหมาะสมกวาเดิมหรืออาจกาวหนา
ไปถึงขั้นที่อุดมสมบูรณเปนที่นาพอใจ ๔ สวนความหมายจากรูปศัพทในภาษาไทยนั้น หมายถึงการทํา
ความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางที่ เจริญ ขึ้น การคลี่คลายไปในทางที่ ดี ถาเป นกริยา ใชคําวา
พัฒนาหมายความวาทําใหเจริญ คือทําใหเติบโตได งอกงาม ทําใหงอกงามและมากขึ้น เชน เจริญ
ทางไมตรี ๕
การพัฒนา โดยความหมายจากรูปศัพทจึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ใหเกิด
ความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้นจนเปนที่พึงพอใจ ความหมายดังกลาวนี้เปนที่มาของความหมาย
ในภาษาไทยและเปนแนวทางในการกําหนดความหมายอืน่ ๆ ๖
๒. ความหมายโดยทั่วไป การพัฒนาที่เขาใจโดยทั่วไป มีความหมายใกลเคียงกับความหมาย
จากรูปศัพท คือหมายถึงการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสูอีกสภาพหนึ่งที่ดีกวาเดิม
อยางเปนระบบหรือการทําใหดีขึ้นกวาสภาพเดิมที่เปนอยูอยางเปนระบบ ๗ ซึ่งเปนการเปรียบเทียบ
ทางดานคุณภาพระหวางสภาพการณของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชวงเวลาที่ตางกัน กลาวคือถาในปจจุบัน
สภาพการณของสิ่งนั้นดีกวาสมบูรณกวาก็แสดงวาเปนการพัฒนา
การพัฒนาในความหมายโดยทั่วไปจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเกิดคุณภาพ
ดีขึ้น กวาเดิ ม ความหมายนี้ นั บ วาเป น ความหมายที่ รูจักกัน โดยทั่ วไป เพราะนํามาใชมากกวา
ความหมายอื่นๆ แมวาจะไมเปนที่ยอมรับของนักวิชาการก็ตาม ๘
๓. ความหมายทางเศรษฐศาสตร นั ก เศรษฐศาสตร ได ให ค วามหมายของการพั ฒ นา
ว า หมายถึ งความเจริ ญ เติ บ โต โดยเน น ความเจริ ญ เติ บ โตทางด านเศรษฐกิ จ เป น สํ าคั ญ เช น
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๔

ปกรณ ปรียากร, ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร
: สามเจริญพานิช, ๒๕๓๘), หนา ๕.
๕
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, ๒๕๒๕,
๒๕๓๘), หนา ๒๓๘.
๖
สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร,
๒๕๔๗), หนา ๒.
๕
ยุวัฒน วุฒิเมธี, การพัฒ นาชุมชน : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : บากกอกบล็อก,
๒๕๒๖), หนา ๑.
๗
สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร,
๒๕๔๗), หนา ๒.
๗
ณั ฐพล ขันธไชย, แนวความคิดและทฤษฎีในการพั ฒ นาประเทศและการพั ฒ นาชนบท, ในการ
บริหารงานพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดี้ยนสโตร, ๒๕๒๗), หนา ๒.
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ผลผลิตรวมของประเทศเพิ่มขึ้น รายไดประชาชาติเพิ่มขึ้น รายไดเฉลี่ยตอหัวตอคนของประชากร
เพิ่มขึ้น ๙ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ประชากรมีรายไดเพียงพอที่สามารถตอบสนองความ
ตองการพื้นฐานของตนได ซึ่งอาจสรุปไดวา การพัฒนาเปนกระบวนการทางสังคม ที่ผลผลิตออกมา
ในรูปซึ่งสามารถวัดไดดวยเกณฑทางเศรษฐศาสตร
จะเห็นไดวานักเศรษฐศาสตรไดกําหนดความหมายของการพัฒนา โดยใชความหมายจากรูป
ศั พ ท แ ละความหมายโดยทั่ ว ไป คื อ หมายถึ งความเจริ ญ เติ บ โต แต เป น ความเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิ จ ตามเนื้ อ หาของวิ ช าเศรษฐศาสตร ซึ่งเป น การเน น ความหมาย เชิ งปริม าณ คื อ การ
เพิ่มขึ้น หรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกวาดานอื่นๆ
๔. ความหมายทางพั ฒ นาบริห ารศาสตร นั กพัฒ นาบริหารศาสตรไดใหความหมายของ
การพัฒ นาเป น ๒ ระดั บ คื อความหมายอย างแคบและความหมายอย างกวาง ความหมายอยาง
แคบ การพัฒนาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบการกระทําการใหดีขึ้นอันเปนการเปลี่ยนแปลง
ในดานคุณภาพเพียงดานเดียว สวนความหมายอยางกวางนั้นการพัฒนาเปนกระบวนการของการ
เปลี่ ย นแปลงในตั ว ระบบการกระทํ าทั้ งด านคุ ณ ภาพ ปริมาณและสิ่ งแวดล อมให ดี ขึ้น ไปพรอมๆ
กัน ไมใชดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว
การพั ฒ นาในความหมายของนั ก พั ฒ นาบริ ห ารศาสตร จ ะมี ข อบข า ยกว า งขวางกว า
ความหมายจากรู ป ศั พ ท ความหมายโดยทั่ ว ไปและความหมายทางเศรษฐศาสตร ที่ ก ล า ว
มาแลว เพราะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งในดานคุณภาพ (ดีขึ้น) ปริมาณ (มาก
ขึ้น) และสิ่งแวดลอม (มีความเหมาะสม) ไมใชการเปลี่ยนแปลงดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว ๑๐
๕. ความหมายทางเทคโนโลยี ในทางเทคโนโลยี การพัฒนาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงระบบ
อุตสาหกรรมและการผลิต ดวยเทคโนโลยีที่ทัน สมัย ดวยนั กวิทยาศาสตรและ นั กประดิษฐ ทํ าให
สังคมเปลี่ยนแปลงจากสังคมประเพณีนิยม เปนสังคมสมัยใหม ที่ทันสมัย หรือการพัฒนา คือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของมนุษยดวยเทคโนโลยีนั่นเอง ๑๑
จะเห็นไดวาความหมายของการพัฒนา ในทางเทคโนโลยีแตกตางออกไปจากความหมายที่
กลาวมาแลวขางตน โดยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมใหทันสมั ยดวยความเจริญกาวหน าทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนความหมายอีกแนวทางหนึ่ง
๖. ความหมายทางการวางแผน ในทางการวางแผน การพั ฒ นาเปน เรื่องเกี่ย วกับ การ
ชั ก ชวน การกระตุ น เพื่ อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงด ว ยการปฏิ บั ติ ต ามแผนและโครงการอย า ง
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๘

สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, หนา ๓.
สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, หนา ๓.
๑๐
นิ รั น ดร จงวุ ฒิ เวศย , ทฤษฎี แ ละแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาชนบท, พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๘,
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔), หนา ๙๕.
๑๑
เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๑ – ๙๒.
๑๐
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จริ ง จั ง เป น ไปตามลํ า ดั บ ขั้ น ตอนต อ เนื่ อ งกั น เป น วงจร โดยไม มี ก ารสิ้ น สุ ด ซึ่ ง องค ก ารศึ ก ษา
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ สรุปไดวาการพัฒนาเปนหนาที่ (Function) ของ
การวางแผนและการจัดการ ดังนี้
D
=
f (P+M)
เมื่อ D
=
Development คือการพัฒนา
P
=
Planning คือ การวางแผน
M
=
Management คือการบริหารงานหรือการจัดการ
ดังนั้น การพัฒนาจะเกิดขึ้นไดดวยการวางแผนที่ดี มีการบริหารงานและการจัดการอยาง
เปนระบบทําใหการดําเนินการเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
การพั ฒ นาในความหมายของนั ก วางแผนจะเป น ไปอี ก แนวทางหนึ่ ง โดยอาจสรุ ป ได
วา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการของมนุษยไวลวงหนา ในลักษณะของ
แผนและโครงการ แลวบริหารหรือจัดการใหเปนไปตามแผนและโครงการจนประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุป ระสงคและเปาหมายที่วางไว จะเห็ นไดวาความหมายของการพั ฒ นาทางการวางแผน
กําหนดใหการพัฒนาเปนกิจกรรมของมนุษยและเกิดขึ้นจากการเตรียมการไวลวงหนาเทานั้น การ
เปลี่ยนแปลงที่ไมไดเกิดจากการวางแผนโดยมนุษยไมใชการพัฒนาในความหมายนี้
๗. ความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ในขั้นของการปฏิบัติ การพัฒนาหมายถึงการชักชวนหรือ
การกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิบัติตามแผนและโครงการอยางจริงจังและเปนลําดับ
ขั้นตอนตอเนื่องกันในลักษณะที่เปนวงจร ไมมีการสิ้นสุด ๑๒
การพั ฒ นาในความหมายของการปฏิ บั ติ ก ารนี้ เป น ความหมายต อเนื่ องจากความหมาย
ทางการวางแผนโดยมุ ง เน น ถึ งการนํ า แผนและโครงการไปดํ า เนิ น การอย า งจริ งจั ง และอย า ง
ตอเนื่อง เพราะถึงจะมีแผนและโครงการแลวแตถาหากไมมีการนําไปปฏิบัติการพัฒนาก็ไมสามารถ
เกิดขึ้น
๘. ความหมายทางพระพุทธศาสนา พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดใหความหมาย
และอธิบายไววา ในทางพุทธศาสนา การพัฒนา มาจากคําภาษาบาลีวา วัฒนะ แปลวาเจริญ แบง
ออกไดเปน ๒ สวน คือ การพัฒนาคน เรียกวา ภาวนา กับการพัฒนาสิ่งอื่นๆ ที่ไมใชคน เชนวัตถุ
สิ่งแวดลอมตางๆ เรียกวาพัฒนา หรือวัฒนา เชนการสรางถนน บอน้ํา อางเก็บน้ํา เปนตน ซึ่งเปน
เรื่องของการเพิ่มพูน ขยาย ทําใหมากหรือทําใหเติบ โตขึ้นทางวัตถุและไดเสนอขอคิดไววา คําวา
การพั ฒ นา หรือ คํ าวา เจริญ นั้ น ไม ได แปลว าทําใหมากขึ้น เพิ่มพู น ขึ้น อยางเดีย วเท านั้น แตมี
ความหมายวาตัดหรือทิ้ง เชน เจริญพระเกศา คือตัดผม มีความหมายวารก ดังนั้นการพัฒนาจึงเปน
11

๑๒

นิ รั น ดร จงวุ ฒิ เวศย , ทฤษฎี แ ละแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาชนบท, พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๘,
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔), หนา ๙๑ – ๙๒.
๑๓
พ ระราชวรมุ นี , (ป ระยุ ท ธ ป ยุ ตฺ โต), ท างสายก ล างข องการศึ ก ษ าไท ย พิ ม พ ครั้ ง ที่
๒, (กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๓๐), หนา ๑๖ – ๑๘.
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สิ่งที่ทําแลวมีความเจริญจริงๆ คือ ตองไมเกิดปญหาติดตามมาหรือไมเสื่อมลงกวาเดิม ถาเกิดปญหา
หรือเสื่อมลง ไมใชเปนการพัฒนาแตเปนหายนซึ่งตรงกันขามกับการพัฒนา
กล า วได ว า การพั ฒ นาในทางพระพุ ท ธศาสนา หมายถึ งการพั ฒ นาคนให มี ค วามสุ ข มี
สภาพแวดล อ มที่ เหมาะสม การพั ฒ นาในความหมายนี้ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ การพั ฒ นา ใน
ความหมายทางดานการวางแผน คือเปนเรื่องของมนุษยเทานั้น แตกตางกนเพียงการวางแผนให
ความสําคัญที่วิธีการดําเนินงาน สวนพุทธศาสนามุงเนนผลที่เกิดขึ้น คือความสุขของมนุษยเทานั้น
๙. ความหมายทางสั ง คมวิ ท ยานั ก สั ง คมวิ ท ยาได ใ ห ค วามหมายของการพั ฒ นาว า เป น การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคม ซึ่งไดแก คน กลุมคน การจัดระเบียบความสัมพันธทางสังคม
ดวยการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอยางยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเปนทั้งเปาหมาย
และกระบวนการที่ค รอบคลุ มถึ งการเปลี่ ย นแปลงทัศ นคติของคนต อชีวิตและการทํางาน การ
เปลี่ยนแปลงสถาบันตางๆ ทางสังคม วัฒนธรรมและการเมืองอีกดวย
นักสังคมวิทยาไดใหความหมายของการพัฒนาโดยเนนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคม
คือมนุษย กลุมทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคมซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับความหมายในทาง
พุทธศาสนา คือการเปลี่ยนแปลงมนุษยและสิ่งแวดลอมใหมีความสุขและมีลักษณะเชนเดียวกับ
ความหมายทางการวางแผน คื อ ด ว ยวิ ธี ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรของสั งคมอย า งยุ ติ ธ รรมและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งนักวางแผน เรียกวาการบริหารและการจัดการนั่นเอง
๑๐. ความหมายทางด านการพั ฒ นาชุ มชน นั กพั ฒ นาชุ มชนได ให ความหมายของการ
พัฒนาไววาหมายถึงการที่คนในชุมชนและสังคมโดยสวนรวมไดรวมกันดําเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุง
ความรูความสามารถของตนเองและรวมกันเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเองชุมชนสังคมใหดีขึ้น
การพัฒนาเปนเสมือนกลวิธีหรือมรรควิธี (Mean) ที่ทําใหเกิดผล (Ends) ที่ตองการ คือ คุณภาพ
ชีวิต ชุมชน และสังคมดีขึ้น
นักพัฒนาชุมชนไดใหความหมายของ การพัฒนา ไวใกลเคียงกับนักสังคมวิทยา คือ เปน
วิธีการเปลี่ยนแปลงมนุษยและสังคมมนุษยใหดีขึ้น แตนักพัฒนาชุมชนมุงเนนที่มนุษยในชุมชนตอง
รวมกันดําเนินงานและไดรับผลจากการพัฒนารวมกัน
จากความหมายในดานตางๆ ที่กลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวาการพัฒนามีความหมายที่
คลายคลึงกันและแตกตางการออกไปบาง ซึ่งถาหากพิจารณาจากความหมายเหลานี้อาจสรุปไดวา
การพั ฒ นา หมายถึ ง กระบวนการเปลี่ ย นแปลงของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งให ดี ขึ้ น ทั้ งทางด านคุ ณ ภาพ
ปริมาณ และสิ่งแวดลอม ดวยการวางแผนโครงการและดําเนินงานโดยมนุษย เพื่อประโยชนแกตัว
ของมนุษยเอง
ปจจุบันเราจะทราบเฉพาะคําวา การพัฒนา (Development) คงไมเพียงพอเพราะมีการ
นํ า เอาคํ า ว า ยั่ ง ยื น (Sustainable) ผสมเข า ไปด ว ย เป น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development) สมัชชาโลกจาก World Commission on Environment (2526) ซึ่งเสนอแนะ
วา “การ พั ฒ นาที่ ยั่ งยืน คือ รูป แบบของการพั ฒ นาที่ ตอบสนองต อความต องการของคนในรุน
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 55 }

ปจจุบันโดยไมทําให คนรุนตอไปในอนาคตตองประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่จะ
ตอบสนองความ ต อ งการของตนเอง” “Sustainable Development is development that
meets to needs of the present without compromising the ability of the future
generations to meet their own needs” (WCED. 1987) ๑๓
12

เพราะที่ผานมาการพัฒนาตามแนวคิดแบบดั้งเดิมกอใหเกิดความผิดพลาดจากการพัฒนา
(Failure of Development) ร ว มกั บ ความผิ ด พลาดในการจั ด การสิ่ งแวดล อ ม (Failure in the
Management of Our Environment) สงผลใหเกิดปญหา ๓ ประการ คือ
๑. การทําใหสิ่งแวดลอมและทรัพยากรหมดไป (Depletion)
๒. การสรางมลพิษในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (Pollution)
๓. การเพิ่มและลดจํานวนประชากร (Population) โดยสัมพันธก ับกิจกรรมของมนุษย
ความหมายโดยรวมของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค ก ารสหประชาชาติ ห มายถึ ง
กระบวนการพัฒนาสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่อิงวัฒนธรรม ในลักษณะเปน องค
รวมเปนการบูรณาการ และดวยความสมดุล ทั้งระหวางการอนุรักษสิ่งแวดลอม พรอมไปกับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา เพื่อใหบรรลุตามความตองการของมนุษยและเพื่อ สงเสริม
คุณภาพชีวิตทั้งคนรุนปจจุบันและอนาคตดวยความยุติธรรม อนึ่ง การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development) มีขอควรพิจารณาใน ความหมาย ๒ ประเด็น คือ ประเด็นแรก การพัฒนาที่ยั่งยืน
ควรไดรับการพิสูจนวาเปนแนวคิด (Concept) อยางหนึ่งที่เปนประโยชน ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาที่
ยั่ งยื น กอ ให เกิ ด ความจํ า เป น ที่ ต องใช ส ติ ป ญ ญามากพอๆ กั น กั บ ความจํ า เป น ต อ งใช ความเห็ น
(นโยบาย) ในทางการเมืองเพราะความคิดเรื่องความยั่งยืนสะทอนถึงความกังวลในเรื่องเงื่อนไข หรือ
ความจํากัดที่เกี่ยวกับมนุษยอันเนื่องมาจาก การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งนําไปสู
ความไมพอใจของมวลมนุษยทั้งหลาย ๑๔
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รายงานเรื่อง Our Common Future ไดกลาวถึงทิศทางเชิงนโยบาย เพื่อนําไปสู
พัฒนาที่ยั่งยืนไววา มีลักษณะดังนี้คือ

การ

๑. ประชากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Population and Human Resources)
๒. ความมั่นคงดานอาหาร (Food Security : Sustaining the Potential)
๓. ชาติพันธและระบบนิเวศ (Species and Ecosystems : Resources for
Development)
๑๔

Michael Redclift, Sustainable Development : Economic and the Environment. In M.
Redclift and C. Sage (eds.), Strategies for Sustainable Development : Local Agenda for the
Southern Hemisphere.
{ 56 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

๔. พลังงาน (Energy : Choices for Environment and Development)
๕. อุตสาหกรรมที่ผลิตมาก แตล งทุนนอย (Industry : Producing more with less)
๖. การทาทายความเปนเมือง (The Urban Challenge)
ทิศทางเชิงนโยบายหรือแนวนโยบายดังกลาว อธิบายโดยสรุปไดดังนี้ ๑๕
๑. ประชากรและการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย  (Population and Human Resources)
เปนเรื่องความสัมพันธอยางเหมาะสมระหวางจํานวนประชากรและทรัพยากรที่เกี่ยวพันกับความเทา
เทียมกันในการเขาถึงทรัพยากร รวมถึงการใหการศึกษาเพื่อปรับปรุงศักยภาพของมนุษยในการ
จัดการกับทรัพยากรเหลานั้ น จึงควรสรางความเขมแข็งทางสังคม วัฒ นธรรม และการจูงใจทาง
เศรษฐกิ จ เพื่ อการวางแผนครอบครัว อีก ทั้ งการสนั บ สนุ น ให ทุ กคนตอ งไดรับ การศึก ษา มีก าร
คุมกําเนิ ดและให ไดรับการบริการที่ จําเป น สวนการพัฒ นาทรัพยากรมนุษยมิใชเพื่ อสรางความรู
ความสามารถทางเทคนิคเทานั้น แตรวมถึงการสรางคานิยมเพื่อชวยเหลือแตละบุคคลและชาติให
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในดานสังคม สิ่งแวดลอม และการพั ฒ นา เพื่ อนําไปสูความเขาใจและ
ความเต็มใจที่จะแบงปนทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน
๒. ความมั่นคงดานอาหาร (Food Security : Sustaining the Potential) ซึ่งสืบเนื่องจาก
การเพิ่มจํานวนประชากรที่ทําใหบางประเทศประสบปญหาเรื่องอาหารไมเพียงพอเพื่อการบริโภคใน
ขณะที่ประเทศอุตสาหกรรมมีการผลิตที่มีสิ่งสนับสนุนสูงเปนอยางมาก ทําใหสามารถนําทรัพยากร
มาใชมากและกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมมาก อีกทั้งการที่มีการปองกันการแขงขันจาก
นานาชาติเปนเครื่องมือ ซึ่งตรงกันขามกับประเทศที่กําลังพัฒนาที่มีปญหาขาดแคลนเทคโนโลยีไม
เพี ย งพอ การจู งใจทางเศรษฐกิ จ มี น อย รว มกับ ป ญ หาคุณ ภาพดิน ที่แหงแลงขาดธาตุอาหาร ไม
สามารถเพราะปลูกได จึงทําใหเกิดปญหาความมั่นคงดานอาหารเกิดขึ้น
๓ . ช า ติ พั น ธ แ ล ะ ร ะ บ บ นิ เว ศ (Species and Ecosystems : Resources for
Development) ซึ่งเกิดจากความเจริญดานวิทยาศาสตรไดสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงความ
หลากหลายทางสายพันธุที่จําเปนตอระบบนิเวศและชีวภาพทั้งมวล โดยเฉพาะการพัฒนาดานสาย
พันธุพืช เวชกรรม และวัตถุดิบ เพื่อการอุตสาหกรรม ดังนั้น ตองนําคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
ความงามและเหตุผล ดานวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ มาชวยธํารงรักษาความคงอยูของสิ่งมีชีวิตตางๆ ดวย
๔. พ ลั ง งาน (Energy : Choices for Environment and Development) เป น เรื่ อ ง
สํ าคั ญ ยิ่ งต อการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น โดยต องคํานึงถึงการใช พ ลังอยางมีป ระสิท ธิภ าพหรือ ลดการใช
พลังงานลง รวงถึงการใชพลังงานอยางปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมเปนอยางยิ่ง
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๑๕

World Commission on Environment and Development. Our Common Future, (New
York : Oxford University, Great Britain R.Clay Ltd.,1987), p. contents, ดลพั ฒ นย ศธร, “การนํ า เสนอ
รูปแบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธศาสตร”, วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎี บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๓๗.
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 57 }

๕. อุ ต สาหกรรมที่ ผ ลิ ต มาก แต ล งทุ น น อ ย (Industry : Producing more with less)
เนื่องจากการผลิตมากทําใหตองใชทรัพยากรมาก ขณะเดียวกันก็กอใหเกิดภาวะมลพิษ ซึ่งมีผลตอ
สุขภาพอนามัย และทําลายสิ่งแวดลอมเปนอยางมากทําใหตองพิจารณาวาจะผลิตเปนจํานวนมาก
แตใชทรัพยากรอยางเหมาะสมหรือนอยลงไดอยางไร รวมทั้งไมกอใหเกิดความเสี่ยงในเรื่องสารเคมี
เป น พิ ษ น้ํ า เสี ย หรื อ อุ บั ติ เหตุ จึ ง เป น ความจํ า เป น อย า งเร ง ด ว นที่ ต อ งควบคุ ม การส งออกของ
อุตสาหกรรมและสารเคมีดานเกษตรกรรมที่เปนอันตรายใหได
๖. การทาทายความเปนเมือง (The Urban Challenge) ซึ่งพบวาประชากรจํานวนมากที่
อาศัยอยูในเมือง โดยเฉพาะหลายเมืองในประเทศอุตสาหกรรม ตองเผชิญปญหาปจจัยพื้นฐานเลว
ลงทั้ งสิ่ งแวดล อ ม ทั้ งสภาพภายในเมื อ ง และความสั ม พั น ธ ฉั น เพื่ อ นบ า นก็ พั ง ทลาย แต ก็ ยั ง มี
ทางเลือกทางการเมือง และทางสังคมใหกับคนเหลานั้น สวนประเทศกําลังพัฒนาจะมีสถานการณที่
ไมเหมือนกัน รัฐบาลตองพัฒนากลยุทธเพื่อนําไปสูความเจริญกาวหนาในทางการเมือง โดยลดแรง
กดดันของเมืองใหญ และทําใหเปนเมืองที่เล็กลง ซึ่งการบริหารจัดการเมืองที่ดีตองมีการกระจาย
งบประมาณ กระจายอํานาจทางการเมือง และบุคลากร ใหเปนหนาที่ของทองถิ่นที่เปนแหลงที่รูดี
ที่สุด และจัดการไดตามความตองการของทองถิ่น
พระธรรมป ฎ ก (ป.อ.ปยุ ตฺ โ ต) ได แ สดงทั ศ นะว า การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development) แนวพุทธตองมีการพัฒ นาแยกเปน ๒ สวน สวนหนึ่ง คือการพัฒนาคน เรียกวา
ภาวนา และอีกสวนหนึ่งคือ การพัฒนาวัตถุพัฒนาสภาพแวดลอม เรียกวา วัฒนา หรือ พัฒนา โดยมี
นัยสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธมีองคประกอบฝายมนุษยมีความสําคัญยิ่ง การพัฒ นาที่
ยั่งยืนตองใหความสําคัญที่สุด กับเรื่องการพัฒนาคนเปนแกนกลาง ๑๖
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พระธรรมป ฎ ก (ป.อ.ปยุ ตฺ โ ต) มี ห ลั ก การเรื่ อ งการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development) แนวพุทธ คือ การพัฒนามนุษยตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ดวยการ พัฒนา
ระบบการดําเนินชีวิตทั้งสามดานใหเปนการพัฒนาคนกอน จึงจะเปนการพัฒนาที่ ไดผล คือ ระบบ
แหงไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา ๑๗ โดยเนนเฉพาะประเด็นที่พึงพัฒนา
เปนสําคัญ ดังนี้
๑. ดานพฤติกรรม เปนชองทางใหเกิดการพัฒนาตอเนื่องไปถึงการพัฒนาดานจิตใจ และ
ดาน ปญญาไดดีดวย ดานพฤติกรรม ไดแก ละความเคยชินที่ไมเกื้อกูลโดยใชวินัย และวัฒนธรรม
เพื่ อเรงแกป ญหาสิ่ งแวดล อมอยางเอาจริง ทานฯ ใหความสํ าคัญ กับ พฤติ กรรมการหา ความสุ ข
เพราะมีผลกระทบ ตอการพัฒนามาก จึงควรให คกู ับการไดก ารเอา
๒. ดานจิตใจ พัฒนาจิตใหมีศักยภาพในการหาความสุขไดงายขึ้นเสพบริโภคดวยทาที มีก็
ไดไ มมีก็ได จนถึงขั้นมีก็ไดไมมีก็ดีอยางฉลาดและมีจุดหมายที่ นิรามิสสุข หมายถึงการมี ความสุข
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๑๖

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิพุทธธรรม,
๒๕๓๙), หนา ๒๓๘.
๑๗
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๓๘
{ 58 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

เป น อิส ระโดยไมอาศัย การเสพ มี คุณ ธรรมและมี ความเพี ยร พยายาม ขยัน อดทน เกื้อกู ลเพื่ อน
มนุษยและสิ่งแวด ลอม
๓. ดานปญญา มีความรูเขาใจโลกและชีวิตตามความเปนจริงของธรรมชาติเสพบริโภค ดวย
รูเขาใจคุณค าแท เปน ผูบ รรลุจุดหมายของการพั ฒ นามนุษย และเปน ผูที่เอื้ อเฟ อเกื้อกู บตอสังคม
มนุษยและธรรมชาติสิ่งแวดลอม จะบรรลุจุดหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๘
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พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) ไดจัดตั้งโรงสาธิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช และ
จั ด ตั้ งวิ ท ยาลั ย สงฆ พุ ท ธชิ น ราช มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให โอกาสแก
พระภิกษุสามเณรไดศึกษาตั้งแตระดับชั้นมัธยมที่ ๑ จนถึงระดับปริญญาตรีและโท ในอนาคตก็จะถึง
ระดับปริญญาเอก ที่ผานมาทานไดใหทุนการศึกษาเพื่อสรางบุคลากรทั้งระดับปริญญาโทปริญญา
เอก ศึกษาทั้งในและตางประเทศ หวังใหผูไดรับทุนมีความเจริญกาวหนาทางคุณวุฒิสติปญญา และ
จะไดกลับมาพัฒนาผูอื่นตอไป นับวาทานใหความสําคัญกับการพัฒนามนุษย และเนนแนวทางของ
พระพุทธศาสนา เพราะการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆแตละสาขาวิชาจะตองเรียนพระพุทธศาสนา
เป น แกนปารถนาให ผู เ รี ย นมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมนํ า ไปใช ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต แบบเป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม
นอกจากนั้น พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) ไดสมทบทุนสราง อาคารหลวงพ อ
พระพุทธชินราช เปนตึกอายุรกรรมและตึกสงฆอาพาธ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
และยั งได มอบเงิน ให แก โรงพยาบาลพุ ทธชิน ราชเพื่ อซื้อเครื่องมือทางการแพทย และไดทํ าการ
บูรณปฏิสังขรณ โบราณสถานโบราณวัตถุตางๆ ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และ
โบราณสถานสําคัญในจังหวัดพิษณุโลกมากมาย ๑๙
เมื่อไดศึกษาเรื่องความหมายของการพัฒนา(Development) และการพัฒ นาอยางยั่งยืน
(Sustainable Development) จึงทําใหเขาใจไดวา พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) เปน
บุคคลสําคัญของจังหวัดพิษณุโลก เปนสวนที่ทําใหเกิดการพัฒนาเปนอยางมากโดยเฉพาะการพัฒนา
มนุษยเพื่อที่จะกระทบไปถึงสวนอื่นดังที่วาคนดีอยางอื่นก็จะดีตามไมวาสังคมและสิ่งแวดลอมก็จะดี
ตามไปดวยทานมิไดเปนพระนักพัฒนาอยางเดียว แตเปนแบบอยางของพระนักพัฒนาที่ไดรับการ
ยอมรับจากคนทั่วไปดวย
18

๑๘

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิพุทธธรรม,
๒๕๓๙), หนา ๒๔๘.
๑๙

สัมภาษณ พระมหาปณิธาน สุเมโธ, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙.
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ขอเสนอแนะ

พระธรรมเสนานุวัตร ( บํารุง มากกอน ) เปนบุคคลสําคัญของจังหวัดพิษณุโลก เปนสวนที่
ทําใหเกิดการพัฒนาเปนอยางมากผูที่จะเปนนักพัฒนาควรถือทานเปนแบบอยางโดยเฉพาะการทํา
คุณประโยชนแกสังคมในปจจุบันที่มีปญหาดานศีลธรรมโดยละเลยการพัฒนามนุษยแดมุงพัฒ นา
วัตถุมากจนขาดดุลยภาพทางสังคม
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Introduction
At present, the educational system of Thai Buddhist monks has
extremely changed when compared to the earlier age of Buddhist monks.
The education of the orders, especially, in the reign of the Present King has
turned in a great deal. New modern education for Buddhist monks has been
included. Traditionally, the education was focused on Dhamma and Pãli.
Secondary and higher education have been established to make Buddhist
monks being perfect in a variety of knowledge. Propagating Buddhism to
foreigners was emphasized. As one has seen, two university Buddhist monks;
i.e. Mahamagutrajavidayalaya and Mahachulalongkornrajavidayalaya
Universities were opened to meet the need of the Buddhist monks in region
5 led by PhraDhammasenanuwattara (The Deputy Ecclesiastical Regional
Governor 5). He aims at the importance of education of
Mahachulalongkornrajavidayalaya University learning and teaching Buddhism
applied modern science for monks and laymen as its following history:
Mahachulalongkornrajavidayalaya University
It was opened for teaching and learning in 1947 in the vicinity of
WatMahathat, Taphrachan, Bangkok. It had been opened one year later than
Mahamagutrajavidayalaya and PhraBhimonladhamma (Choi) was the first
president of the university council. Both universities had several graduates,
as a matter of fact; they were not accepted by any governments. They were
have been officially certified by the government in 1984 (only
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undergraduate degrees). And later, in 1997 the government had passed the
Act for both universities and both were able to teach doctorate degree. It
can be regarded both universities granting all the rights, privileges and
honors appertaining thereto to teach all levels of degrees. It can also be
extremely accepted by people as a whole.
The more important things were that, according to the Act 1997 of
both universities have opportunities to open to outsiders who are interested
in education of the Sangha Order including nuns and lay people to study. It
can be said that the idea had driven away from the old fashioned one with
was limited only for monks and novices.Mahachulalongkornrajavidayalaya
University was admitted for lay people and nuns in academic year 2000.
In 1999, the graduate program for lay people has been opened and
in 2000 International courses were available.
As for the part of Mahamagutrajavidyalaya university, co –
educational system for lay people was open at WatRajathivas in academic
year 2000 and was also open for general females and nuns in the name of
‘MahapachabodhiTheri College’ at the Health Promotion Association, Sikan
and Don Mueng district, Bangkok, in the same academic year.
The same course and major i.e. Buddhist Studies was open as the
pilot project. MahapachabodhiTheri College was under the Faculty of
Religion and Philosophy, Mahamagutrarajavidyalaya University. And the
council of the university approved the college to be open in academic year
2000 for the following objectives:
1. To be the Education Institute and Higher Education Research for
training Thai Nuns and general females interested in Buddhism.
2. To educate and train Buddhist Studies, Education and Social
Welfare sciences for Thai nuns and general females by introducing the
principles of dhamma in Buddhism as well as new modern era of
knowledge to be used for the benefits of Buddhism and society.
The pilot project of this MahapachabodhiTheri was really regarded as
the history of Buddhism in Thailand, because Mahamagutrajavidyalaya
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opened the opportunities for Thai nuns and females in general who are
interested in learning Buddhism in depth. They also had chances to pertain
their education placing on the same level as Buddhist monks and novices.
This indicated that Buddhist Studies was not restricted only for monks and
novices any more. And it was correspondent to the teaching of Lord
Buddha that Buddhism would be stable, secured or unsecured did not
depend on himself. Buddhism will be more stable, secured and much
longer if the four assemblies of Buddhists; that is, Buddhist monks, Buddhist
Nuns, lay Buddhists, female lay followers helped supporting it. If Buddhism
was monopolized by single assembly, it would not exist permanently.
The Story of PhraDhammasenanuwattara(BamrungThanuttaro)
The Story of PhraDhammasenanuwattara(BamrungThanuttaro), the
Lord Abbot of WatPhrasrirattanamahathatVoramahavihara, was born at Ban
Khokpu, Mu 3 Makhamsungsubdistrict, Mueng district, Phitsanulok province.
He entered as novichood on December 2, 1942, at
WatKrabangmangkhalaram, Horklongsubdistrict, Phromphiram district,
Phitsanulok province, and was ordained at the uposatha hall of
WatKrabangmangkhalaram on April 23, 1957 by PhraBhisandhammaphani as
the preceptor. Later, in 1988 he was appointed as the Sangha governor of
Phitsanulokprovince, in1991 as the Lord Abbot of
WatphrasriratanamahathatVoramahavihara, and in 1998 as Deputy
Ecclesiastical governor Region 5 to present.
Visions toward Education
PhraDhammasenanuwattara(BamrungThanuttaro) has a lot of
intention to develop the quality of Bhuddhist monks and novice including
religion personnel in local barren, region or in various organizations. He has
seen the importance of education for Buddhist monks and novices in the
age of globalization. They have to obtain knowledge about not only
Buddhism but also a new era of modern science which can be paced with
the changes of society. They also can bring the knowledge they obtain to
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propagate Buddhism. This is onlyPhraDhammasenanuwattaraestablished the
foundation of education for Sangha order. At the same time, he ran the
project for setting Buddhachinasraj Buddhist College,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University as well as the Demonstration
School of Buddhachinaraj College. It is not farfetched to say that the deed
aims of the development of Buddhist monks and novices in Phitsanulok
province and nearby provinces. To pace with the changes of society, the
project are as follows :
1. The Demonstration School of Buddhachinaraj Buddhist
College.
In 1997, PhraRajrattanamuni (former royal given name), the Lord
Abbot of WatPhrasrirattanamahathatVoramahavihara and Sangha Governor
of Phitsanulok province, had his policy to encourage the education of
sangha order in particular. The meetings of sangha order and the committee
were held for this purpose. In conclusion, the teaching and learning for
Buddhist monks and novices were managed and were permitted to set the
Dhammasuksa School, secondary section. License dated on June 2, 1998
and signed by Mr.SamanchitBhiromruen, the General Director of the Religion
Department. It was an educational management for Buddhist monks and
novices. Junior and senior high school for Buddhist monks and novices was
opened in the official name as “The Demonstration School of
Buddhachinaraj Buddhist College” by
1. PhraDhammasenanuwattara,the founder of school
2. PhrakhruWithansasanakij School manager
3. PhrakhruKittirattananukul School director
The learning and teaching were opened on May 16, 1998 from 12.40
pm. To 17.20 pm. Seven periods of learning were run and each period
lasted 50 minutes. It was close on the Buddhist holy day and Sunday. The
orders or rules of the Ministry of Education were practiced ; i.e.
First Semester May 16 to October 15
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Second Semester November 9 to May 15
Presently, the school was moved from
WatPhrasrirattanamahathatVoramahavihara to the new site at Buengphra
bought by the Venerable PhraDhammasenanuwattarasince the old location
is rather narrow. A lot of Buddhist monks and novices were interested in
studying, so why the school was moved. And four school buildings were
erected by theVenerable PhraDhammasenanuwattaraand the total of
money spent was 8,000,000 baht at vicinity of Buddhachinaraj Buddhist
College, Mu 6 Ban Nongphailorm, Bungphrasubdistrict, Mueng district,
Phitsanulok province.
In academic year 2009, there were 8 Buddhist monk teachers, 21 lay
people teachers and 4 visiting teachers. The total of teachers were 27. The
junior students were 321 and senior students were 147. The total were 468
divided into levels as follows:
1. Matthayomsuksa 1 or grade 7 with 127 students and 3claasrooms.
2. Matthayomsuksa 2 or grade 8 with 104 students and 3
claasrooms.
3. Matthayomsuksa 3 or grade 9 with 90 students and 3 claasrooms
4. Matthayomsuksa 4 or grade 10 with 74 students and 2 claasrooms
5. Matthayomsuksa 5 or grade 11 with 50 students and 2 claasrooms
6. Matthayomsuksa 6 or grade 12 with 23 students and 2 claasrooms
2. Buddhachinaraj Buddhist College
Buddhachinaraj Buddhist College, Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, had its status as extended classroom of the Faculty of Buddhism
located within WatPhrasrirattanamahathatVoramahavihara, Muengsubdistrict,
Mueng district, Phitsanulok province was approved by the Council University
at the meetings of the council university 3/1998 on February 12, 1998. The
course of Bachelor of Arts Programme in Buddhism majoring in Philosophy
was open in the academic year 1998.
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In the year 2001, in agenda of the university council meetings
No.1/2001 on January 25, 2001, the courses of Bachelor of Arts Programme
in Buddhism majoring in English was approved to open for learning and
teaching in the academic year 2001.
In 2003, the course of Bachelor of Arts Programme in Buddhism
majoring in Ethic studies was approved to open for learning and teaching in
academic year 2003 at the agenda of meeting of the Council University No.
3/2003 on April 25, 2003.
In 2005, at the agenda of meeting of the council university No.
3/2005 on April 7, 2005, the extended classroom of the Faculty of
Buddhism, Mahachulalongkornrajavidyalaya University at
WatPhrasrirattanamahathatVoramahavihara was raised its status as college
education in the name of Buddhachinaraj Buddhist College
Mahachulalongkornrajavidyalaya University indicated on the foundation of
Buddhachinaraj Buddhist College the year 2005 by monk as follows:
“Buddhachinaraj Buddhist College was set up by raising the
classroom of the Faculty of Programme in Buddhism,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University in the vicinity of
WatPhrasrirattanamahathatVoramahavihara, Mueng district, Phitsanulok
province as Buddhachinaraj Buddhist College on April 7, 2007 onwards.” It is
the legal individual status and has its purposes to provide education,
research, promotion and Buddhist academic services to Buddhist monks,
novices and lay people in general. Culture is also improved according to the
education on Royal Thai government gazette page 60, Vol. 122, section No.
44Q, dated on June 2, 2005.
In 2006, at the agenda of meeting of the University Council No.
2/2006 on April 26, 2006, Political Science course in Program in Buddhism
was approved to be open for learning and teaching in the academic year
2006.
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In 2006, at the agenda of meeting of the University Council No.
8/2006 on November 30, 2006, the course of Bachelor of Arts Program in
Buddhism majoring in Buddhist Management was approved to be open for
teaching and learning in the academic year 2006.
In 2007, at the agenda of meeting of the University Council No.
3/2007 on April 26, 2007, the course of Bachelor of Arts Program in
Buddhism majoring in Buddhist Studies (for lay people) was approved to be
open for teaching and learning in the academic year 2007.
In 2008, at the agenda of meeting No. 3/2008 on March 27, 2008, the
Academic Service Unit at Wat Thana, Mueng district, Tak province, was
approved by the University Council Committee to be open for learning and
teaching in the academic year 2008.
In 2009, at the agenda of meeting No. 3/2009 on April 30, 2009, the
course of Bachelor of Arts in Buddhism majoring in Social Studies (for lay
people) was approved to be open in the vicinity of Buddhachinaraj Buddhist
College by the University Council Committee. Teaching and learning were
started in the academic year 2009.
In 2009, at the agenda of meeting No. 3/2009 on April 30, 2009, the
course of Bachelor of Arts Program in Buddhism majoring in English (for lay
people) the Faculty of Humanity was approved to be open for teaching and
learning by the Council University Committee since the academic year 2009.
In 2009, at the agenda of meeting No. 3/2009 on April 30, 2009, the
Academic Service Unit at WatMonmai, Mueng district, Uttaradit province,
was approved to be open by the Council University Committee since the
academic year 2009.
In 2009, Buddhachinaraj Buddhist College moved from
WatPhrasriratanamahathatVoramahavihara to a new campus No 217, Mu 6,
Ban Nongphailorm, Buengphrasubdistrict, Mueng district, Phitsanulok
province. The new building was declared to be open on October 22, 2009
by Venerable SomdetPhramaharatchamanghalajarn, Acting Sangha Patriarch
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and the General Ecclesiastical Northern Region as a chair person in the
ceremony.
In 2009, at the agenda of meeting no.9/2009, on December 25, 2009,
the University Council Committee approved the graduate school to open
the teaching and learning for the master degree majoring in Buddhist studies
(for both Buddhist monks and lay people) at Buddhachinaraj Buddhist
College, Phitsanulok province since the academic year 2010 onwards.
In 2011, at the agenda of meeting No.2/2011, on March 23, 2011, the
president of the university council declared the following announcement;
Mahachulalongkornrajavidyalaya had approved Buddhachinaraj Buddhist
College to open the course of Bachelor of Arts Program in Buddhism for the
curriculum and teaching methods, majoring in Social Study (for lay people)
and the curriculum and teaching methods majoring in methods of Teaching
Thai (for both Buddhist monks and lay people) respectively.
Apart from these, Venerable PhraRajratanamuni (presently,
PhraDhammasenanuwattara) had initiated to establish the Buddhachinaraj
Buddhist College Foundation, WatPhrasriratanamahathatVoramahavihara,
Phitsanulok province. He was a chairperson, as the lord abbot of
WatPhrasriratanamahathatVoramahavihara, at the meeting of the sangha
order of Phitsanulok province completely agreed on setting up the
University of It was one of the campuses of Mahachulalongkornrajavidyalaya
University on May 30, 1998. To be an educational institute for Buddhist
monks and novices in the lower northern part, venerable
PhraDhammasenanuwattarahimself wished Buddhachinaraj Buddhist College
be a stable educational institute, having enough funds for education;
therefor, BuddhachinarajBuddhist College Foundation of
WatPhrasriratanamahathatVoramahavihara, Phitsanulok had been
established. The initiative funds was 5,000,000 baht. The benefits
interestsobtained from this foundation have brought to be education funds
as well as for the academic Buddhist research. Also this sum of amount
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helped public charity in general. So the Buddhachinaraj Buddhist College
Foundationwas allowed to be set up on June 23, 1999.
In addition, venerable PhraDhammasenanuwattarasupported the
education personal to further their study both in the country and abroad in
master and doctoral degrees as follows:
In 2005, PhramahaKhunakornThithasobhano, a lecturer of English,
was encouraged to further study in the doctoral degree level majoring in
English at Pune University, India.
In 2006, PhramahaThirawitThiramethi, PhraChumphotYanasettho and
PhraParadornMahatchasayo were encouraged by
PhraDhammasenanuwattara, the Lord Abbot
ofWatPhrasriratanamahathatVoramahavihara and Deputy Ecclesiastical
Region 5 to further their study in master degree majoring English at Pune
University, India.
With his visions toward education of sangha order in administration
of region 5 consisting of Phitsanulok, Uttaradit, Tak and Sukhothai provinces,
Venerable PhraDhammasenanuwattarahas produced effective educational
personnel, corresponded to expected graduates in the 21st century. These
graduates are able to use English as well as information technology in order
to propagate Buddhism to foreigners. It can be seen that several graduates
who graduated from Buddhachinaraj Buddhist College had travelled to be
overseas dhamma missionaries. No doubt, these occurred because of the
world wide vision of Venerable PhraDhammasenanuwattaratoward modern
education of sangha order in the 21st century.
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THE AUSPICIOUS PROSPERITY LIFETIME: 80 BIRTHDAY ANNIVERSARY OF
PHRA DRAMMASENANUWATRA (Bamrung Thanuttaro, Pali Grade7)
Asst. Prof. Dr. Abhiphat Wisitchai-ngam
Phra Chiraphot yanachantho
Mr. Suthas Achanachai

1) Personal Information
The Most Venerable Phradhammasenanuwattra 1 (Bumrung
Thanuttaro Makkorn) was born at Moo. 3 Makhamsoong Sub-district, Mueang
District, Phitsanulok Province. He became a novice by ordination on 2nd
December, 2495 B.E. at Wat Krabangmanklaram, located in Horklong SubDistrict, Phromphiram District, Phitsanulok Province. Five years later – 23rd
April, 2500 B.E. – there he was given an ordination as a monk by the
venerable preceptor whose name was Phraphisandhammaphani. The
following are his importantly educational and administrative qualifications,
etc. arranged in a chronological order:
2518 B.E., he passed the Pali language grade seven or Pali
Prayok 7 from the annual examination held at Wat Thongnophakhun in
Bangkok.
2531 B.E., he was appointed as a Sangkha Order head of
Phitsanulok Province.
2534 B.E., he was appointed as an abbot of Wat
Phrasirattanamahathatworamahawihan in Phitsanulok.
2545 B.E., he was appointed as the vice head of the fifth
Sangkha’s Region.

2) Thai Sangha Order’s Honorary Hierarchical Ranks
2521 B.E., he was bestowed the monk’s honorary hierarchy of the
ordinary revel as Phra Srirattanamuni.
1 http://www.nannoi.com/index.php/2013-02-16-18-32-24/2013-02-24-02-10-20.html
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2535 B.E., he was advanced the monk’s honorary hierarchy at the
royal revel as Phrarajrattanamuni.
2542 B.E., he was advanced the monk’s honorary hierarchy at
deity’s revel as Phra Theprattanakawee.
2548 B.E., he was advanced the monk’s honorary hierarchy at the
Dhamma’s revel as Phra Dhammasenanuwattra.
3) Portfolio
Most Venerable Phra Dhammasenanuwattra has tirelessly devoted
his life for the benefit of the temple or Wat, public welfares, as well as arts
and cultures, etc., as shown in the diagram hereunder.

Phra Dhammasenanuwattra
Innovation and Restoration

Promotion of Arts and Culture

Promotion of Education

Promotion of Tradition for Ordination

Promotion of Education for Welfare

3.1) Innovation and Restoration
Most venerable Phradhammasenanuwattra, as a deputy abbot of
the temple then, was assigned to contribute funds for restoration of Vihara
of Buddhachinaraj, the images of Phra Buddha Chinasri and Phra Sri Sasada
including the Cloister’s terrace. The restoration work had been conducted
mainly by the Department of Restoration since 2532 B.E – 2549 B.E. with the
main support of the 3rd Infantry Army led by Lieutenant General Dr. Siri
Thiwaphandhu – the captain of the 3rd Regional Army. The budget used for
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that work was 35 million baht, however. During the restoration time or in
2534 B.E., the Most Venerable Phradhammasenanuwattra was appointed an
abbot of Wat Phrasrirattanamahathat woramahawihan. He has governed the
temple since then.
Phracao Boromavongther Damrong Rajnaupab 2 mentioned in his
book, “Wat Phrasrirattana Mahadhatu is a big temple and more important
than the other ones in Phitsanulok. Besides, the stupa of the temple might
be built in Sukhothai period and might have been repaired many times."
There also appear many historic remarkable sites and priceless
antiquities as stated in the Phracao Narisara NuwattiWongsa’s book, "After
worshiping Phra Buddhachinaraj image, I went on seeing the sermon pulpit,
prayer pulpit, and Ruankaew. All of which are the same great as
masterpieces I have never seen before."
3.2) Promotion of Education
3.2.1) The Dhamma section.
There are two sub-sections divided under this section:
Dhamma studies and Pali language studies. The Dhamma studies are
classified for monks and novices the following three classes: Nakdham Tri,
Nakdham Tho and Nakdham Ek, and for lay people the following three
classes: Dhammasueksa Tri, Dhammasueksa Tho and Dhammasueksa Ek.
However, unlike the Dhamma section, the Pali language studies are to focus
primarily on the study of Pali language – the language used by the Buddha
to deliver his teaching. Based on the Thai Sangkha Order’s study system,
this language has been divided into nine classes or levels: Prayok 1-2 (Pali 12), Prayok 3 (Pali 3), Prayok 4 (Pali 4), Prayok 5 (Pali 5), Prayok 6 (Pali 6),
Prayok 7 (Pali 7), Prayok 8 (Pali 8), and Prayok 9 (Pali 9), respectively.
2 http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/141072 https://www.google.co.th/search?q=ประวัติ+พระธรรม
เสนานุวัตร&oq
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The following are the tables showing the numbers of
students who studied Dhamma and Pali language according to the different
academic years.
Table 1 shows the numbers of students who studied Dhamma
during 2556 B.E. -2558 B.E.
Numbers of Students
2556
2557
2558
Nakdham Tri
120
83
18
Nakdham Tho
104
119
87
Nakdham Ek
42
57
39
Dhammasueksa Tri
914
1155
1175
Dhammasueksa Tho
445
565
448
Dhammasueksa Eka
113
232
144
Total
1,758
2,211
2,011
3.2.2) The Pali section.
Table 2 shows the numbers of students who studied Pali language
during 2556 B.E. -2558 B.E.
Class

Class
Prayok 1-2
Pali 3
Pali 4
Pali 5
Pali 6
Pali 7
Pali 8
Pali 9
Total

Numbers of Students
2556
2557
2558
81
59
77
24
28
26
4
5
4
6
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
119
96
111

3.2.3 Educational Support
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The following remarkable missions are also completely done by the
most venerable to support monks, novices including lay people in general.
1) Awards for passing the Pali language.
The awards are determinedly offered not only to monks and novices
registered as residents of Wat Wat Phrasrirattanamahathat Voramahavihara
but also to those applying for the examination on behalf of the temple. The
following tables show each of the different classes of Pali language study
together with the award allocated in cash.

Pali Class
Award (Baht)
Pali Prayok 1-2
3,000
Pali Prayok 3
4,000
Pali Prayok 4
5,000
Pali Prayok 5
6,000
Pali Prayok 6
7,000
Pali Prayok 7
10,000
Pali Prayok 8
50, 000
Pali Prayok 9
100,000
Table 3 shows awards allocated based on each Pali class.
2) Awards for teachers.
The awards are monthly salary set up to support the monk or novice
teachers as shown here.
Section
Nakdhamma / Dhammasueksa
Pali
Total in a year

Award (Baht)
59,000
80,000

Table 4 shows awards allocated for teachers of Dhamma and Pali.
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3) A centre for Sunday Buddhist Study.
The center was, actually, established for youths and people in
general to study Buddhism on Sundays. The qualified monk/novice teachers
were chosen by the Buddhist Association of the temple. The main materials
or tools for study provided each year were more than 900 textbooks
involved with the principles of Dhamma such as “Nawakowat”, “Buddha’s
Dhamma”, “Disciplinary Rules” and “The Religious Ceremonies”, etc.
4) Provision of monk teachers for high school.
The temple’s committee was assigned to provide six monk teachers
to teach Dhammasueksa Tri, Dhammasueksa Tho, and Dhammasueksa Ek to
students of Buddhachinaraj Pitaya high school. Consequently, each year,
approximate 1,500 students are sent to take the national Dhamma
examination.
5) Provision of scholarship.
Each year, scholarships are offered to monks and novices who study
at the temple and those who further their study elsewhere.
Educational Mission Performances in 2558 B.E.
1) The board of committee was assigned to hold a 20-day program
of the Dhamma Test Training for approximately 300-400 monks and novices
before the occurrence of the national Dhamma examination. The program
was completely run, with the budget of 100,000 baht allocated, at Wat
Phrasrirattanamahathat woramahawihan and Buddhachinaraj Buddhist
College Demonstration School.
2) The board of committee was assigned to offer the budget
amounted 150,000 baht to the Sangkha Order of Phitsanulok – the organizer
of Pali language program. The program was held at Buddhachinaraj Buddhist
College located in Wat Wat Phrasrirattanamahathat Voramahavihara for
preparing the students of Pali Prayok 1-2 to Pali Prayok 5 before taking the
national Pali language examination.

3) The board of committee was assigned to offer the money
amounted 1,500,000 baht per year to teacher’s staff of Wat
Phrasrirattanamahathat woramahawihan who were in charge of teaching the
Dhamma and/or Pali language.
4) The board of committee was assigned to offer a scholarship of
300,000 baht to monk and novice students who successfully passed the
national Pali language examination on behalf of the Sangha council for the
fifth Region consisting of these provinces: Phitsanulok, Sukhothai, Uttaradit,
and Tak, in particular.
5) The board of committee was assigned to offer a budget
amounted 321,840 baht to Phitsanulok Provincial Sangha Council on the
occasion of organizing the national examinations for both Dhamma and Pali
language (so called Pali Sanum Luang), on the one hand; and of purchasing
the necessary materials or tools used for the program such as answer
papers, sew papers, glues, pens, envelopes including refreshments, on the
other.
6) The board of committee was assigned to offer a yearly budget
amounted 589,200 baht in providing lunch to all monks and novices who
studied at Wat Wat Phrasrirattanamahathat Voramahavihara.
7) The board of committee was assigned to provide the budget
amounted 612,000 baht in order to support the Pali studies center of
Phitsanulok Province.
In summary, the whole budget allocated to the above seven items
equaled 8,073,040 baht. However, to the whole section of education, the
budget equaled 24,050,000 baht in total.

3.2.4) Educational Welfare Support
The most venerable performed the following ways to
promote the educational welfare.
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1) The board of committee was assigned to provide a support to the
Royal scholarships for Thai monks according to the project of His Majesty
the King. The donation box has been set up inside the Buddha Chinaraj’s
Vihara of Wat Wat Phrasrirattanamahathat Voramahavihara since 2548 B.E.
to collect the donated money which has been further transferred to the
Secretariat of the Privy Council, Bangkok.
2) The scholarships were given to monks and novices of Wat Wat
Phrasrirattanamahathat Voramahavihara including the lecturers of
Buddhachinaraj Sangha College of Mahachulalongkornrajavidyalaya
University for their postgraduate or doctorate studies both in the domestic
country and abroad.
Degree
Budget (Baht)
Location
Master
250,000
domestic
Master
300,000
abroad
PhD
350,000
domestic
PhD
400,000
abroad
Table 5 shows the budget and location based on the study levels.
3) The scholarships for children are set up annually to give to
employees’ children of Wat Wat Phrasrirattanamahathat Voramahavihara as
shown here.

Level of study
Kindergarten
Primary
Secondary
Vocational
Bachelor

Budget (Baht)
1,000
3,000
5,000
8,000
10,000

Table 6 shows levels of study and the budget allocated.

วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 79 }

4) The scholarships or compensations are arranged monthly
throughout the year to support the educational officials of Buddhachinaraj
Sangha College Demonstration School and Buddhachinaraj Sangha College
as shown here.
Institute
Buddhachinaraj Sangha College Demonstration School
(M.1–M. 6)
Buddhachinaraj Buddhist College
Total in a month
Total in a year

Budget (Baht)
per month
409,500
850,106
1,259,560
15,114,720

Table 7 shows budget allocated to support educational officials.
5) The fund amounted 14,500,000 baht was set up and donated to
Buddhachinaraj Sangha College for the purpose of religious studies.
6) In 2540 B.E., the board of committee was assigned to build a
hostel for novices with a total budget of 40 million baht.
7) In 2551 B.E., the board of committee was assigned to build
Buddhachinaraj Buddhist College of Mahachulalongkornrajavidyalaya
University for higher Buddhist education at both bachelor and master
degree levels, with a total budget of 150 million baht. The college consisted
of the Program of Education, the Program of Social Sciences, the Program of
Humanities and one diploma extra-course, Sangha Management (P.bs.).
8) A non-formal education center was established in the temple to
serve the monks and laities at elementary to secondary (high) school levels.
The center has still been working so far.
9) The board of committee was assigned to provide the religious
textbooks to students of the Religious Ordinary Studies high school and
those of Buddhachinaraj Buddhist College. The total budget used for
affording those books was 284,376 baht in a year; and 853,128 baht within
three years.
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10) The board of committee was assigned to provide a budget of
54,630 baht for affording 510 numbers of textbooks consisting of Philosophy,
Religion, Education, Thai, English, Political Science, Public Administration,
Sociology, Law, Economics, Dictionaries, and Dhamma, to Buddhachinaraj
Sangkha College. The operation had been existed for three years spending a
total amount of 163,890 baht.
Works conducted in 2558 B.E.
1) The board of committee was assigned to set up a donation box
for education in the Vihara of Buddhachinaraj image of the temple to
provide a support to the royal fund for education according to the project
of His Majesty King Bhumibhalo (King Rama 9). Later, on 30th October, the
committee transferred the whole sum of donated money amounted 99,881
baht to the Secretariat of the Privy’s Council, Bangkok.
2) The board of committee was assigned to offer 30,000 baht
allocated as 60 portions of scholarship to students of all classes from
Buddhachinaraj Sangha College Demonstration School and from
Buddhachinaraj Buddhist College.
3) The Board of committee was assigned to offer a 10,000-baht
scholarship to the Sacrifice Club of Phitsanulok. The activity was done at the
temple on 12th August on the occasion of Thai National Mother's Day.
4) The board of committee was assigned to allocate a whole
budget of 8,122,356 baht to Buddhachinaraj Sangkha College in order to
develop educational personnel such as lecturers and officials, to provide
office equipments and college kitchen utilities, to maintain college
properties, to promote arts and cultures, and to help research
development.
5) The board of committee was assigned to provide the budget
amounted 700,000 baht to hold a ceremony for appointing those who
successfully passed Pali Prayok 3 examination and for offering a certificate
of appreciation to those qualifying Pali Prayok 1-2 in the northern region of
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Sangha. The ceremony took place at Buddhachinaraj Buddhist College on
Monday 22nd June.
To sum up, the budget mentioned on numbers 1-5 calculated 8,
962,237 baht. However, together with budgets for educational works and
welfares, it amounted 86,828,973 baht.
Particulars
Promotions of education and welfare
Dissemination of Buddhism
Public innovations and restorations
Other public purposes

Budget (Baht)
113,054,472
1,653,180
30,410,552
20,479,057
Total
165,597,261
Table 8 shows the details of activities and budgets.

3.3) Ordination Ceremony Support
Background 3
With a rapid change toward environmental, economical and social
conditions of Thailand and the global world, the Thai people ways of life
have been very much affected both positively and negatively. Thai people
have more physical comfort than ever just because of new pieces of
information and technologies flowing to the developing country like
Thailand. However, in the mean time, they have to encounter mental
health problems as a result of that changing. This perspective can be
obviously observed from their different behaviors in everyday life such as
drug-addiction, selfishness, unawareness of common interest. Such kinds of
phenomenon are due to the lack of virtues and morality, customs and
tradition, as well as Dhamma practice to purify their mind from materialism
or objectivism as a result of the global change. Therefore, only knowledge is
not sufficient to make ones leading to a happy life; but a happy life should

3 http://nannoi.com/index.php/2013-02-16-32-45/2556.html
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always be together with a mutual knowledge and morality at the same time
as the motto says “knowledge and morality”.
Wat Wat Phrasrirattanamahathat Voramahavihara laid a yearly
ordination ceremony during a summer time with an emphasis on young
students in particular, expecting that the ceremony would help them know
how to sort out what is good and what is bad and absorb principles and
discipline in Buddhism they had learned to develop themselves and the
country in terms of social, economic and psychological aspects as a whole.
The purposes of the project are itemized as follows.
1) To celebrate and honor His Majesty the King's royal charity.
2) To promote and encourage the youths to understanding the
principles of Buddhism, and applying them for their everyday life through
the basic training.
3) To develop the critical thinking skills and a useful knowledge in
Buddhism to the youths who were expected to convey what they learned
to their friends thereafter.
4) To strengthen an interrelationship among home, school and
community through providing virtues and ethics to youths and the
cooperation in picketing against drugs.
5) To raise the quality of life to "well-being" of the youths on the
basis of good governance under the guidance of "Sufficiency Economy".
3.4) Arts and Culture Support
Phitsanulok province 4 in corporation with Nakorn Phitsanulok Local
Government and several other organizations held the pouring-water
ceremony to monks bearing different religious ranks. The ceremony presided
over by Mr. Chuchat Kilapang, a governor of Phitsanulok, took place at
Pibuldham Pavilion hall of Wat Wat Phrasrirattanamahathat Voramahavihara
in the afternoon on 11th April 2559 B.E. It was also in the period of Songkran
4 https://www.google.co.th/search?q=พระธรรมเสนานุวตั ร+ส่ งเสริ ม+วัฒนธรรมประเพณี
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Holiday of Thailand - the annual festival organized with the corporation of
many sectors such as Phitsanulok Province, Phitsanulok Local Government,
Phitsanulok Cultural Council, Cultural Office of Phitsanulok, Salween and
Mekong Civilization Studies of Naresuan University, and Buddhachiraraj
Sangkha College of Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
The purposes of the festival were to preserve and promote the
succession of Songkran tradition and inherited culture, as well as to
promote Buddhism in Thailand to remain forever and to build the
prosperity in life. On the occasion of Thai traditional New Year which began
again on 13th April 2559, the 35 numbers of monks of Phitsanulok were
invited to the ceremony for being poured the water offered by, and also for
giving blessings to, all distinguished guests and participants of all sectors
such as a head of government officers, traders, and people in general who
witnessed the wonderful event.
Meanwhile, Phra Dhammasenanuwattara, as a vice head of the fifth
Region and abbot of Wat Wat Phrasrirattanamahathat Voramahavihara,
delivered his greetings and blessings to all participants who joined the
ceremony on this occasion.
Note: Songkran is regarded as Thai traditional New Year's Day - the
tradition of expressing gratitude to the benefactor, friendship, best wishes to
each other, and to show appreciation by using water as the medium of
feeling. The celebration of the festival will be held from 13 to 15 in April of
each year. On 13 in April is the New Year's Eve, on 14 is the medium and on
15 is the beginning of a new year.
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พระธรรมเสนานุวัตรกับการใหที่ไมหวังผลตอบแทน
........................................................

วุฒิ หมื่นสิน*

ประเทศไทยในยุคปจจุบันประสบปญหากับภาวะความยากจน ขาดแคลนไมมีความมั่นคง
เศรษฐกิจและการเปนหนี้สิน
ซึ่ งสาเหตุ ข องความยากจนเหตุ ผ ลก็ เกิ ด จากการไม มี ง านทํ า
ประชากรเพิ่มขึ้น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจตกต่ํา เปนความจริงที่ไมสามารถปฏิเสธไดเลย ถา
ประชาชนวางงานไม มีรายไดเพื่อนํ าเงิน มาเป นคาใชจาย คุณภาพชีวิตความเปน อยูก็ไมสมบู รณ
เพราะความยากจนกอใหเกิดปญหาความไมมั่นคงดานเศรษฐกิจทั้งเปนปญหากอใหเกิดอาชญากรรม
ปญหาดานยาเสพติด ปญหาดานสุขภาพพลานามัย ปญหาดานการศึกษา เปนตน ตามรายงานการ
สํ ารวจในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต การศึ ก ษาของเด็ ก ไทยอยู ในระดั บ ค อ นข า งต่ํ ากว า ประเทศ
ตะวันออกเฉียงใตดวยกัน นั่นคือปญหาของชาติ
พระธรรมเสนานุวัตรทานรูปญหานี้ดี เพราะชีวิตในวัยเด็กของทานมีชีวิตลํามากมีชีวิตเปน
เขนนี้ เนื่องจากฐานะทางบานนั้นคอนขางยากจนลําบากมาก ดวยบิดาและมารดาตองไปทํางาน
ตางจังหวัด ตองอาศัยอยูกับญาติ(อาศัยอยูกับปา)โดยปาไดใหการอุปการะเลี้ยงดูและสงไปเรียน
หนังสือที่โรงเรียนใกลบานไดเรียนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่๒ ยังเรียนไมทันจบการศึกษาภาค
บังคับก็ตองยายโรงเรียนกลางคัน เพือ่ ไปอยูกับตาและยาย เมื่อมาอาศัยอยูกับตายาย ทานก็ใหความ
รักใหความเมตตาตลอดมา ใหความอุปการะเต็มความสามารถของตายาย และทานไดพาหลานไป
ฝากเรียน ที่โรงเรียนใกลบานคือโรงเรียนทองหลางประชานุกูล พระธรรมเสนานุวัตรหลังจากไดเขา
เรียนแลว ทานไดเชื่อฟงตากับ ยายที่ ไดอบรมสั่งสอนขัดเหลาปลูกฝงใหเปน เด็กดี มีความมุงมั่น
สนใจในเรื่องการเรียนเปนที่นาพอใจของตากับยายจนสามารถเลาเรียนจนจบระดับประถมศึกษาป
ที่ ๔ และมีความใฝฝนอยากเรียนตอในระดับสูงๆ เหมือนกับญาติพี่นอง เพื่อนๆ และบุคคลทั่วไป
แตความใฝฝนของทานก็ไมเปนจริงเนื่องจากสภาพครอบครัวคอนขางยากจน ไมสามารถเรียนตอใน
ระดับสูงได แตทานก็มิไดนอยใจในโชคชะตา ที่ไมมีโอกาสทางสังคมเหมือนคนอื่นเขา ที่ไมไดเรียน
ตอในระดับสูง ทานไดมีโอกาสตอบแทนบุญคุณตากับยายที่ทานไดอุปการะเลี้ยงดูตลอดมา โดยทาน
ไดชวยตากับยายเลี้ยงวัวและควาย เพื่อแบงเบาภาระตากับยายไดในสวนหนึ่งทานไดทําหนาที่ ๆ ตา
กับยาย มอบหมายใหและทําหนาที่รับผิดชอบไปดวยดี จึงทําใหเปนที่รักของตากับยายและภูมิใจใน
*อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
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หลานคนนี้ เป น อย างมาก เมื่ อช วยตากับ ยายเลี้ ย งวัว และควายได ระยะหนึ่ งแลว ตากับ ยายก็ได
ปรึกษากันวาถาปลอยใหหลานเลี้ยงวัวและควายอยูอยางนี้ไป อนาคตของหลานคงไมดีแน ทานทั้ง
สองจึงตกลงกันวาเพื่ออนาคตของหลาน จึงพาหลานไปฝากกับทานเจาอาวาสวัดกระบังมังคลาราม
ตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใหหลานไดบวชเปนสามเณรเพื่อศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกธรรมบาลี ขณะเดียวกันเพื่อใหหลานไดรับการอบรมจากทาน
เจาอาวาสในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ขัดเกลาอบรมบมนิสัยใหเปนคนดีสามารถอยูในสังคมตามปกติ
เหมือนบุคคลอื่นๆ
พระธรรมเสนานุ วั ต ร ท านเคยสั ม ผั ส ชีวิต ชว งเยาววัย ช ว งนั้ น มาทํ าให ม องเห็ น ภาพใน
มโนทั ศน ของท านเป น อย างดี ได รั บ รู ความรู สึ กนึกคิดที่ไดสัมผัสมา มองเห็ น สภาพของความ
ยากจน ความเปนทุกข ความหิวกระหาย ความอดอยาก ความเดือดรอน ความไมสมหวัง ความ
ไมทัดเทียมทางสังคมและความเจริญกาวหนาของชีวิต พระธรรมเสนานุวัตร ทานไดมองเห็นภาพ
ดังกลาวอยางเขาใจและชัดเจน ในเวลาตอมาทานจึงไดดําเนิ นการชวยเหลือ พระภิกษุ สามเณร
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และสังคมอยางไมรูจักคําวาเหน็ดเหนื่อย สําหรับผูที่ขาดโอกาส
ทางการศึกษา อาชีพ และหนาที่การงาน ทานใหการชวยเหลือ การสนับสนุนโดยไมหวังผลสิ่งตอบ
แทนใดๆ ดังที่พระเดชพระคุณไดดําเนินการดังตอไปนี้
ดานสงเสริมการศึกษาและศึกษาสงเคราะห
๑. พระธรรมเสนานุวัตร ในชวงเยาววัยทานไมมีโอกาสที่จะศึกษาเลาเรียน เพราะเนื่อง
ดวยทางบานฐานะยากจน จึงทําใหทานพยายามที่จะทุมงบประมาณใหกับการศึกษาในปๆหนึ่งเปน
จํานวนมาก เพื่อพระภิกษุ สามเณร นักเรียน นิสิต และนักศึกษา จะไดอาศัยศึกษาคือ
๑.๑ สํ าหรับ พระภิ กษุ และสามเณร จั งหวัดพิษณุ โลกไดดําเนิน การกอสรางอาคารที่พั ก
วิท ยาลั ย สงฆ พุ ท ธชิ น ราช ๒๑๗ หมู ที่ ๖ ตํ า บลพึงพระ อํ าเภอเมือง จังหวัดพิ ษ ณุ โลก สํ าหรับ
พระภิ ก ษุ สามเณรที่ ม าศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม มั ธ ยม อุ ด มศึ ก ษา ฯ เป น ลั ก ษณะทรงไทย เท
คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นเปนหินขัด/ปูกระเบื้อง ขนาดกวาง ๑๓ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร จํานวน ๑
หลัง ๔ ชั้น ขั้นละ ๕๐ หอง รวม ๒๐๐ หอง
๑.๒. สําหรับสามเณร โดยเฉพาะ ไดกอสรางโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ชั้น
เดียว พื้นเทคอนกรีตเสริมเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู ๔ หลัง เปดรับเด็กทีมีฐานะยากจนและดอย
โอกาสทางการศึกษา ไดมีโอกาสทางการศึกษาศึกษาเลาเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเปดดําเนินการเรียนการสอนมาแลว ๑๐ ป จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น ๗๐๐
รูป และที่จบการศึกษาไปแลว ๒,๐๐๐ รูป
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๑.๓ สําหรับพระภิกษุและสามเณร จังหวัดพิษณุ โลก ไดปฏิบัติตามนโยบายของ ๑
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ดํ าเนิ น การจัด สรางวิท ยาลั ย สงฆ พุ ท ธชิ น ราช เพื่ อ
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ ที่ทําการศึกษา ระดับปริญญาโท จํานวนประมาณ ๑๐๐ รูป/คนระดับ
ปริญญาตรี จํานวนประมาณ ๑.๐๐๐ รูป/คน
๑.๔ สําหรับอุปกรณการศึกษา เพื่อใหพระภิกษุ สามเณร ไดบริโภค และใชสอย ได
ดําเนินการกอสรางแท็งกน้ํา สูง ๒๕ เมตร จํานวน ๑ แท็งก ขนาดความจุน้ํา ๒๐ คิว พรอมอุปกรณ
ประปาที่วิทยาลัยพุทธชินราช ในเขตพื้นที่ ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
๑.๕ สนับสนุนการศึกษาแผนกธรรมและแผนกบาลีจังหวัดในเขตการปกครองภาค ๕
(จังหวัดพิษณุโลก , จังหวัดอุตรดิตถ, จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก ) ปรากฏผลการศึกษา เปนที่นา
พอใจ เพราะมีพระภิกษุและสามเณร ใหสอบไดประโยค ป.ธ. ๑-๒ และ ป.ธ๓ - ป.ธ. ๙ เปนจํานวน
มาก
๑.๖ จัดสรางอาคารเรียนแผนกบาลีสําหรับพระภิกษุสามเณรในเขตปกครองที่จะเรียน
บาลี – นักธรรมโดยเฉพาะที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
๑.๗ สนับสนุนการเรียนบาลีแผนกสามัญของพระภิกษุสามเณรวัดธรรมจักร อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
๑.๘ สนับสนุนการเรียนบาลีแผนกสามัญของพระภิกษุสามเณรวัดจันทรตะวันออก
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
๒. สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนทั่วไป ไดกอสรางสถานศึกษาหลายแหงคือ
๒ .๑ โรงเรี ย น พุ ท ธชิ น ราช พิ ท ย าอํ าเภ อ เมื อ งจั งห วั ด พิ ษ ณุ โล ก แ ล ะม อ บ ให
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดการเรียนการสอน ในระบบของการศึกษาของชาติ
๒.๒ สนับสนุนเงินทุนการศึกษา ตั้งแต ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ
สงไปศึกษาตอตางประเทศเปนจํานวนมาก
๒.๓ สนับสนุนหนวยวิทยบริการวัดกําแพงงาม อําเภอเมือง จังหวัด สุโขทัยเพื่อ
การศึกษาของพระภิกษุและสามเณร ทั่วไป
๒.๔ สนับสนุนใหมีการกอสรางหนวยวิทยบริการวัดทานา อําเภอเมือง จังหวัดตาก
เพื่อ การศึกษาของพระภิกษุและสามเณรทั่วไป
๒.๕ สนั บ สนุ น หน ว ย วิ ท ยบริ ก ารวั ด หมอนไม อํ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด อุ ต รดิ ต ถ เพื่ อ
การศึกษา ของพระภิกษุและสามเณรทั่วไป
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๒.๖ สนับสนุนโดยไดมอบทุนการศึกษาใหกับ นิสิต นักศึกษา และนักเรียนระดับมัธยม
ตน ถึงระดับ มั ธยมปลาย ในเขตจังหวัดพิ ษณุ โลก ในป ห นึ่งๆ จํานวนไม นอยกวา ๕๐๐ คน เป น
ประจําทุกป
๒.๗ สนั บ สนุ น มอบทุ น การศึ ก ษาให บุ ต รหลานพนั ก งานของวั ด พระศรี รั ต นมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก เปนประจําทุกป
๒.๘ สนับสนุนงบประมาณใหกบั โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ในการจัดการ
บริหารและเงินเดือนของบุคลากรในปหนึ่งๆ จํานวนไมนอยกวา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๙ สนั บ สนุ น การจั ด งบประมาณถวายภั ต ตาหารเพลเปน ประจําทุก วัน แกพ ระภิก ษุ
สามเณรที่มาศึกษาพระปริยัติธรรมมัธยม และระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช เลขที่
๒๑๗ หมู ๖ ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันละประมาณ ๗๐๐รูป เปนจํานวนเงิน
ไมรอยกวา ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)ตอวันตลอดมาถึงปจจุบัน
๒.๑๐ สนับ สนุน การจัดรถบัส รับ-สงไปกลับ แกพระภิกษุ และสามเณรและคฤหัสถที่มา
ศึกษาระดับ อุดมศึกษา ที่ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารไปที่
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช และจากจังหวัดสุโขทัยไปวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช โดยสนับสนุน คาน้ํามัน
รถยนตและพนักงานขับรถเปนประจําทุกวันในชวงเปดเรียน(จันทร-ศุกร)
๒.๑๑ สนับสนุนการกอสรางสํานักงานการศึกษาการศาสนาและวัฒ นธรรม อําเภอบาง
ระกํา จังหวัดพิษณุโลก
๒.๑๒ สนั บ สนุ น การก อสร างห องสมุ ดประชาชนเฉลิมราชกุ มารี อํ าเภอวังทอง จั งหวั ด
พิษณุโลก
การพัฒนาสังคม
๑.สนับสนุนใหการบริจาคซื้อที่ดินใหกับโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม(แหงใหม) บริเวณบึง
แกนใหญ ตําบลทาทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน๓๗๐ ไร จํานวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐
บาท (สามลานบาทถวน)
๒. สนับสนุนการกอสรางตึกพุทธชินราช(ตึกสงฆอาพาธ)ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช ตําบลใน
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
๓. สนับสนุนและรวมกับผูนําพุทธศาสนิกชนจัดตั้งกองทุนพุทธชินราช เพื่อพัฒนาชนบท ซึ่ง
เปนการพัฒนาสังคมและชุมชน
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๔. สนับสนุน ใหดําเนินการจัดการวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเปนศูนยกลาง
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-แผนกบาลี โดยใหวัดที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครเมือง
พิษณุโลก เรียนรวมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
๕. สนับสนุนและเปนประธานมอบทุนการศึกษาใหกับพระภิกษุและสามเณร ที่มีความรู มี
ความสามารถ และมีความประสงคที่จะศึกษาตอ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ระดับ ปริญญาโท
และปริญญาเอก โดยจัดสรรงบประมาณในการศึกษาตอเปนจํานวนมากประจําทุกป
๖. สนั บ สนุ น กิ จ กรรมทางราชการทหารในกองทั พ ภาคที่ ๓ ค า ยสมเด็ จ พระนเรศวร
มหาราชอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
๗. สนั บ สนุ น ที่ ดิ น ให กับ สํ า นั ก งานขนสงจังหวัดพิ ษ ณุ โลกสรางสํ านั กงานขนส งจั งหวั ด
พิษณุโลกแหงใหม
๘. สนับสนุนยกที่ดินใหกองทัพภาคที่ ๓ ใจัดสรรใหขาราชการทหารสรางบานพักเปนของ
ตนเองในพื้นที่อําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก
ดําเนินการแกปญหาความยากจนของประชาชนในเขตความรับผิดชอบ
๑.พัฒนาแหลงน้ํา โดยจัดทําโครงการรวมกับโครงการประเทศชาติใหมแี หลงน้ําอุดม
สมบูรณทานจึงรวมกันกองทัพภาคที่ ๓ สนับสนุนการปลูกปาในเขตพืน้ ที่ ใหมีความอุดมสมบูรณแก
ชุมชน
๒. พัฒ นาสุขภาพรวมกับโรงพยาบาลเพื่อรักษาประชาชนใหมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ พระเดชพระคุณไดสมทบทุนกอสราง“อาคารหลวงพอพุทธชินราช” แกโรงพยาบาลพุทธ
ชินราช จังหวัดพิษณุโลก
๓. เพื่อใหประชาชนมีอาชีพสําหรับทํามาหากิน พระเดชพระคุณไดสนับสนุนการทํากลวย
ตากใหกับอําเภอบางกระทุมจังหวัดพิษณุโลก
๔. เพื่อใหประชาชนไดมีสถานที่คาขายประกอบสัมมาอาชีพใชเลี้ยงครอบครัวพระคุณทาน
ไดดําเนินการกอสรางอาคารเพื่อเปนตลาดรานคาภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อการ
ออกรานคาในพื้นที่ของวัด
๕. สนับสนุนการหารายไดแกประชาชนทั่วไป พระเดชพระคุณไดจัดเงินทุนบางสวนของวัด
พระศรีรตั นมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อชวยในการลงทุนประกอบอาชีพพาณิชกรรม(ทํามาคาขาย)ใน
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
๖. สนั บ สนุ น ประชาชนที่ ป ระกอบอาชีพ กสิกรรมทําไรทํานา ท านไดส นั บ สนุ น กองทุ น
บางสวนของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารประกอบการทําไรทํานาในจังหวัดพิษณุโลก
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การพัฒนาดานจิตใจ
๑. สนับ สนุนและอบรมประชาชน พระเดชพระคุณไดเชิญชวนให ประชาชนไดสวดมนต
รักษาศีลและฟงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ
๒ เพื่อศึกษาอบรมโดยใชคําคม ยกอุทาหรณ และสุภาษิตประกอบตามโอกาศอันควร จาก
กลุมชนกลุมนอยไปหาชนกลุมใหญรวมทั้งแนะนําและชักชวนใหลด ละ เลิกอบายมุข และหางไกล
ยาเสพติดใหโทษทั้งหลาย
๓. สนับสนุนหมูบานรักษาศีล ๕ ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราช วัดปากน้ําภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
การเผยแพรดานเอกสาร
๑. สนั บ สนุ น จั ด พิ มพ ห นั งสื อ “แนวอนุ รั ก ษ มรดกวั ฒ นธรรมเมื อ งพิ ษ ณุ โลก” จํ านวน
๓,๐๐๐ เลม
๒. สนับสนุนจัดพิมพหนังสือ “ ทําวัตรสวดมนต” ครั้งที่ ๑ จํานวน ๒,๐๐๐ เลม
๓. สนับสนุนจัดพิมพหนังสือ “เทศนมหาชาติคําหลวงเมืองพิษณุ โลก” จํานวน ๓,๐๐๐
เลม
๔, สนับสนุนจัดพิมพหนังสือ ธรรมนิเทศ จํานวน ๑,๕๐๐ เลม
๕, สนับสนุนจัดพิมพหนังสือทําวัตรสวดมนต ๔ ภาษา จํานวน ๕๐๐ เลม
๖. สนับสนุนจัดพิมพหนังสือ “ คําอุปมาธรรมในพระไตรปฎก “ จํานวน ๑,๕๐๐ บาท
๗. สนับสนุน จัดพิมพหนังสือ “ ทําวัตรสวดมนต “ ครั้งที่ ๒ จํานวน ๒,๐๐๐ เลม
๘. สนับสนุน จัดพิมพหนังสือ “พระพุทธชินราช” ครั้งที่ ๑จํานวน ๒,๐๐๐ เลม
๙. สนับสนุน จัดพิมพหนังสือ “พระพุทธชินราช” ครั้งที่ ๒ จํานวน ๗,๐๐๐ เลม
๑๐. สนับสนุน จัดพิมพหนังสือ “แนวอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมเมืองพิษณุโลก”
ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จํานวน ๓,๐๐๐ เลม
การปฏิบัติสิ่งที่อันเปนภาระงานดังกลาว พระธรรมเสนานุวัตร มีความตั้งใจเพื่อแกไขปญหา
ความยากจนของประชาชน และแก ไขป ญ หาการไรก ารศึ ก ษาของพระภิ ก ษุ สามเณร นั ก เรี ย น
นักศึกษา นิสิต และประชาชนซึ่งทานไดดําเนินการโดยมิไดหวังสิ่งตอบแทนสิ่งใดทั้งวัตถุสิ่งของและ
ทรัพยสินเงินทองจากพระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา นิสิต และประชาชนเหลานั้นเลย หวัง
เพียงใหบุคคลเหลานั้นไดคลายจากความทุกขความเดือดรอนความยากจน สามารถเลี้ยงชีพตนเองได
และสําเร็จการศึกษาตามความประสงคของตน สามารถอยูในสังคมอยางปกติสุขจะเห็นไดวา พระ
ธรรมเสนานุ วั ต ร ได ดํ ารงตนและปฏิ บั ติ งานเป น ประดุ จ ร ม โพธิ์ข องพระภิ ก ษุ สามเณร นั ก เรี ย น
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นักศึกษา นิสิตและประชาชน ในเขตพื้นปกครองของพระเดชพระคุณ ดังนั้นทานจึงเปนที่รักของคณะ
สงฆและประชาชนทั้งหลายตลอดมา มีผลดังพระพุทธภาษิตที่วา
ททมาโน ปโย โหติ
ผูใหยอมเปนที่รักของผูรับตลอดไป
เอกสารอางอิง
๑.บุญวัฒนมงคล ๗๗ ปพระธรรมเสนานุวัตร
๒.ทําบุญวัฒนมงคล ๗๙ ปพระธรรมเสนานุวัตร
๓.วัดใหญเปลี่ยนไปใหญฝมือพระธรรมเสนานุวัตร
๓.www.Phitsanulok hotnews.com.
๔.ที่ระลึกงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศพระธรรมเสนาวัตร( ๒๐-๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ )
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ทิศทางวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชกับการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในบริบท
ประชาคมอาเซียน
Direction of Buddhachinaraj Buddhist College and Buddhist Education
Managemant in ASEAN Community Context
พระครูพิพิธจารุธรรม * ๑
Phrakru Phiphitchcharutham, Dr. B.A., M.Ed., Ph.D. (Buddhist Studies)

บทคัดยอภาษาไทย
ประชาคมอาเซียน ประกอบดวย ๓ ประชาคมยอย ซึ่งเปรียบเสมือนสามเสาหลักที่มีความ
เกี่ยวของสัมพันธกัน ไดแก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งมุงหวังประโยชนในการพัฒนาใหประชาชนมีการอยู
ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีสิ่งแวดลอมที่ดี และมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียว ภายใตสังคม
และวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในหลายดาน ภายใตคําขวัญที่วา “หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งอัตลักษณ หนึ่ง
ประชาคม” บทบาทและทิ ศทางการจัด การศึ กษาพระพุทธศาสนาของวิทยาลัยสงฆพุทธชิ นราช
ภายใตกระแสโลกประชาคมอาเซียน ในเบื้องตนตองทบทวนบทเรียนที่ผานมาตามหลักหลักการ
PDCA ตามวงจรเดมิ่งหรือวงจรชูฮารต เพื่อใหเห็นจุดแข็ง จุดออน โอกาสและความเปนไปไดในการ
กําหนดทิศทางการศึกษาพระพุทธศาสนาในภูมิภาคประชาคมอาเซียนที่ใกลเคียง กําหนดวิสัยทัศน
กําหนดยุทธศาสตร และนโยบายใหชัดเจน โดยเฉพาะเสาหลักทางดานวัฒ นธรรมในมิติทางดาน
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกําหนดทิศทางและวิสัยทัศนรวมกันในการแลกเปลี่ยนและพัฒนา
ผลงานวิชาการและวิจัยในการสรางสรรคผลงานรวมกันตอไปในอนาคต
คําสําคัญ : ทิศทาง, การจัดการศึกษาพุทธศาสนา, บริบทประชาคมอาเซียน
Abstract
Association of South East Asian Nations : ASEAN 3 pillars : ASEAN Political
security Community ASEAN Economic Community and ASEAN Socio-Cultural
Community by hope for people lives well, without the disease and good
environment under the Functional Cooperation because ASEAN is One Vision, One
Identity, One Community. For role and direction of Buddhachinaraj Buddhist
๑

* อาจารยประจําบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
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College and Buddhist education managemant in ASEAN community context in
beginning must review a lesson under the principle PDCA [P=Plan, D=do, C=check,
A=Acion] of the Deming Cycle or Shewhart Cycle for checking SWOT ; Strength
Weakness Oportunity and Threat in the make education plan for Buddhist studies
under the ASEAN Community Context. Buddhachinaraj Buddhist College must make
MOU [Memorandum of Understanding] in Community about activities of Buddhism
in ASEAN area for fix the vision policy and strategy of unity. Buddhacinaraj Buddhist
college MCU cation programme with foreingn Buddhist organization area in ASEAN
Community in management network of academic and research development in the
future.
Keywards : Direction, Buddhist Education Management, ASEAN Community
Context

๑. ความนํา
เป น อย า งยิ่ ง ที่ ทุ ก หน ว ยงานต อ งมี ก ารเตรี ย มตั ว ในระดั บ องค ก รเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ทั้ งนี้ เพื่ อ ให ส ามารถก า วเข าสู ป ระชาคมอาเซี ย นได อ ย างเต็ ม ภาคภู มิ
หนว ยงานทางการศึ กษาก็จํ าเป น ตองตื่น ตั วในการปรับ นโยบายด านการจัดการศึ กษาให มีความ
ทันสมัยดวยการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการศึกษาใหกาว
นําสูเวทีระดับโลก โดยเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา ๗ สาขาอาชีพ ที่ตอไปจะมีการเคลื่อนยาย
แรงงานเสรี ในประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ประกอบด ว ย แพทย ทั น ตแพทย พยาบาล วิ ศวกรรม
สถาปตยกรรม นักสํารวจ และนักบัญชี ดังนั้นการเตรียมความพรอมทางดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อใหเยาวชนมีทักษะที่ จําเป นตอการประกอบวิชาชีพไดอยางมีคุณภาพ และเพื่อใหการจัดการ
เรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลตามที่คาดหวังจําเปนตองมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุ ม ๕ หมวด ประกอบด ว ย ๑) การพั ฒ นาด านพุ ท ธิ พิ สั ย (cognitive
domain) ๒) การพั ฒ นาด า นจิ ต พิ สั ย (affective domain) ๓) การพั ฒ นาด า นทั ก ษะพิ สั ย
(psycho-motor domain) ๔) การพั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการ (process skills) และ ๕) เน น
การบูรณาการ (integration) ซึ่งเปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท ี่เปนสากล
เป าหมายหลั ก ด านการจั ด การศึ กษาของประเทศในประชาคมอาเซี ย นสอดคล องกั บ
จุดประสงคหลักขอที่ ๕ ของอาเซียน คือการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝกอบรม
และการวิจัย และสงเสริมการศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งสรางความตระหนักรูและ
ความเขาใจที่ดีระหวางประชาชนประเทศตางๆ โดยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา รวมทั้งสอดคลอง
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กับเสาหลักที่ ๓ ที่เกี่ยวกับประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียนที่ไดกาหนดจุดมุงหมายในการ
กอตั้งประชาคมอาเซียน คือการสรางความเปนเอกภาพในภูมิภาคและความรวมมือ อันจะทําใหทุก
ประเทศได ป ระโยชน รว มกั น มากขึ้ น จากการแบ งป น การชวยเหลือซึ่งกัน และกัน มากกวาที่ จ ะ
แขงขันกัน ๒
1

ปจจุบันหลายหนวยงานของแตละประเทศไดมีการเตรียมความพรอมสาหรับการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษานั้นหลาย
ประเทศไดมีการเตรีย มความพรอมโดยการกาหนดเปน แผนในการพัฒ นาเชิงรุกที่มีการกาหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการศึกษาเพื่อรองรับการผลิตแรงงานที่มีศักยภาพในการทางานได
รวมกันภายในประเทศในประชาคมอาเซียน ไดแกประเทศบรูไน ที่มีการสงเสริมการผลิตนักศึกษา
ในระดับ อาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกับการผลิตแรงงานให สอดคลองกับ ๗ สาขา
อาชีพ ในประเทศฟลิปปนสมีการตื่นตัวและมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติโดยมีตัวอยางที่ดี
มาเปนแมแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับประเทศอินโดนีเซียก็มีการวางแผนเพื่อ
เตรียมความพรอมเขาสูการเปลี่ยนผานเขาสูสังคมที่ เปนประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ประเทศ
สิงคโปร กัมพูชา มาเลเซีย และไทย ไดมีการวางแผนการจัดการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเปน
การเตรียมความพรอมเพื่อการกาวสูความเปนประชาคมอาเซียน ๓
2

๒. เนื้อหา
ในปจจุบันพุทธศาสนามีอายุนับตั้งแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสรูอนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณ นับได ๒,๖๐๐ กวาป ลวงมาแลว แตคําสั่งสอนที่ทรงแสดงไวใหเหลาพุทธบริษัท
ประพฤติ ปฏิบัติตามไมไดลาสมัยไปดวย แตคําสอนเหลานั้ นยังล้ําหน าจนบางอยางไมอาจหาขอ
พิสูจนที่แทจริงไดพุทธศาสนาชื่อวาอยูใกลชิดกับมวลมนุษยกับสังคมแทบจะทุกระดับ ทุกชาติ ทุก
ศาสนา ทุกๆ ภาษา เพราะพระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงความเมตตา ปรารถนาที่จะเห็นผูอื่นมี
ความรัก ความปรารถนาดีตอกัน ปรารถนาจะใหโลกนี้สงบรมเย็น โดยอาศัยธรรมะ คือคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจา นําไปเผยแพรใหชาวโลกไดศึกษาคําสอนของพระพุทธเจาของเราใหลึกซึ้ง โดยหวัง
ผลเพี ย งความสวั ส ดี แ ด ช นทุ ก หมู เหล า เมื่ อ โลกได ป รั บ เปลี่ ย นกระบวนการทางความคิ ด และ
ปรับเปลี่ยนสังคบรอบๆ ตัว พระพุทธศาสนาจึงตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพรคําสอนให
๒

กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, ASEAN Mini book, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :
Page Maker Co., Ltd. ๒๕๕๖), ), ๕๘ คํ า ถามที่ ต อ งรู สารพั น ธ คํ า ตอบเตรี ย มตั ว สู ป ระชาคมอาเซี ย น,
(กรุงเทพมหานคร : กรมอาเซียน กระทรงการตางประเทศ, ๒๕๕๘), หนา ๔-๕.
๓
Department of Technical Education, 2008 ; Ministry of Education, 2012 ; The World
Bank, 2014 ; Florido, A.M., 2014 ; Ministry of Education, 2014.
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ทันตอปจจุบัน และใหเขาถึงพุทธบริษัทผูที่ตองการศึกษาคําสอนในพุทธศาสนาใหอยางเสรีภาพ แต
อยูภายในศีลธรรมอันดีงาม
แลกเปลี่ยน

เมื่อประชาคมในอาเซียนชาติตางๆ ไดรวมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพในดานตางๆ และ

เรียนรูในสิ่งตางๆ ประโยชนที่จะเกิดตามมานั้นมีมากมายมหาศาล เมื่อเปนเชนนี้ พุทธศาสนาของ
เราจึงมีสวนในการเผยแพรคําสอน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวพุทธ รวมทั้งมุมมองและทัศนะ
ของชาวพุทธที่มีตอประชาคมอาเซียน จากการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณประเทศอาเซียนอัน
เปนทางนําไปสูความสามัคคีในภายภาคหนาสืบยิ่งขึ้นไป
ปจจุบันโลกไมอาจอยูไดเพียงลําพัง ทุกสวนของโลกกําลังแสวงหาภาคีเครือขายสราง
ความเขมแข็งให แกตนเอง เพื่ อประโยชน รวมกันของชาติ ในภาคีสมาชิ ก จะเห็น ไดวาโลกไดแบง
ออกเปนกลุมหลากหลาย มีกลุมทางการคา เศรษฐกิจ น้ํามัน ความมั่นคง การปกปองธรรมชาติ เปน
ตน แตละกลุมก็พยายามมีบทบาทในการตอรองกับกลุมอื่น หรือภูมิภาคอื่นใหรับฟงกลุมตนเองและ
ตองรับ เงื่ อนไข นี่ คือโลกป จ จุ บั น กลุ มประเทศแถบเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต ได พิ จ ารณาเห็ น วา
ภูมิภาคนี้มีทรัพยากรสําคัญจํานวนมากที่สามารถสรางเปนเครื่องมือตอรองกับโลก สามารถกําหนด
กฎเกณฑขึ้นเองเพื่อใชเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศของตนได แตหากไมสรางเปนกลุมภาคี
เครือขาย ก็ขาดอํานาจในการตอรอง นับวาเปนความขับเคลื่อนโลกยุคใหม คือยุคของการรวมกลุม
กันทํางาน ปจจุบันโลกไดกลายเปนลักษณะของครอบครัวเดียวกันที่เรียกวา Global Village โดย
อาศั ย เครื่ องมื อทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ความเจริญ ก าวหน าอยางกาวกระโดด การติ ดต อ
สัมพันธกันในโลกนี้มีความใกลชิดดุจดังอยูในครอบครัวเดียวกัน ดวยเหตุนี้จึงมีผูมองเห็นโอกาสของ
ความเจริญ กาวหนาของโลกยุคใหมนี้จึงรวมกันและรวมกันคิดและรวมกันตัดสินใจดุจดังผูถือหุ น
รวมกันของบริษัทหนึ่งเทานั้นเอง นอกจากนั้นแตละประเทศยังตองการแสดงใหเห็นจุดเดนของตน
เพื่อขยายไปสูโอกาสอื่นดวย ดวยเหตุนี้นี่เองจึงไมเปนเรื่องแปลกที่ ASEAN จึงกอสรางตัวขึ้นเปน
บริษั ท หนึ่ งที่ มี ๑๐ ประเทศเข า มาร วมหุ น กั น โดยใชยุท ธศาสตรท างเขตแดนเป น กรอบรว มกั น
(Regional Group) ก็เพราะโลกไดมายุคนี้แลว ASEAN เริ่มตอนนี้ยังถือวายังไมสายเกินไปนักในแง
ของบริษัทในครอบครัวโลกใบนี้
ประชาคมอาเซียนในฐานะที่กลาวถึงอาเซียน ก็ขอเขียนถึงความเปนมาเล็กนอยเพื่อ
เปนประวัติศาสตรทางเอกสาร แมวาปจจุบันจุดกําเนิดของประชาคมอาเซียนเปนที่รับรูโดยทั่วกัน
แลว “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) เกิดจากสมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) เริ่มจาก “ปฏิญญากรุงเทพฯ”
(Bangkok Declaration) ซึ่ งมี ป ระเทศสมาชิ กตอนนั้ น เพี ย ง ๕ ประเทศ ได แก อิ น โดนี เซี ย ไทย
มาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร ตั้งแตป ๒๕๑๐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการบริหาร
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ตอมาอาเซียนไดเพิ่มสมาชิกในภูมิภาคขึ้นอีก ๕ ประเทศ ไดแก ประเทศบรูไน เวียดนาม ลาว พมา
และกั ม พู ช า รวมเป น ๑๐ ประเทศ จนครบในป ๒๕๔๐ โดยผู นํ า อาเซี ย นได รั บ รองเอกสาร
“วิสัยทัศนอาเซียน ๒๐๒๐” และรวมกันกําหนดเปาหมายหลัก ๔ ประการ ไดแก ๑) ดานการเมือง
และความมั่ น คง (ASC) ๒) ด านเศรษฐกิ จ (AEC) ๓) ด านสั งคมและวั ฒ นธรรม (ASCC) ๔) ดาน
โครงสร างองค ก าร (ASAC) ทั้ ง ๔ เป า หมายนี้ อ าเซี ย นต อ งทํ าให สํ าเร็จ ภายในป ๒๕๖๓ (ค.ศ.
๒๐๒๐) แต ป จ จุ บั น ในด า นเศรษฐกิ จ (AEC) เริ่ ม ก อ นกํ า หนด ๕ ป จึ ง เป น ป พ.ศ.๒๕๕๘
ประชาคมอาเซียนจึงเปนการรวมมือกันสรางความเปนปกแผนขึ้นในโลกยุคใหม โลกแหงการจับกลุม
กันทํางานเพื่อสรางเสถียรภาพทางความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม สรางมูลคาเพิ่มในภูมิภาค เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน เพิ่มอํานาจในการตอรอง การขยายตลาดและที่สําคัญคือสรางความ
เขาใจกันทางสังคมและวัฒนธรรมตอกันและกัน
การดํ า รงอยู ข องพระพุ ท ธศาสนาในอาเซี ย น จากเสาหลั กที่ ๓ ของอาเซี ย นทํ าให
หนวยงานทางศาสนาตางขยับตัวเพื่อเตรียมตัวในการเขาสูประชาคมอาเซียนนี้ในแงมุมที่แตกตางกัน
ไป สําหรับพระพุทธศาสนาก็เปนศาสนาหนึ่งในกลุมประเทศอาเซียนที่จะตองมองหาจุดรวมสงวนจุด
ตางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของอาเซียนทางดานสังคมและวัฒนธรรมที่มีกรอบอยู ๖ ดาน ไดแก
๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๒. การคุมครองและสวัสดิการสังคม ๓. สิทธิและความยุติธรรมทาง
สังคม ๔. ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม ๕. การสรางอัตลักษณอาเซียน ๖. การลดชองวางทางการ
พัฒนากอนที่จะแสดงถึงแนวทางในการแสดงบทบาทในอาเซียนของพระพุทธศาสนา เปนที่ทราบกัน
วา พระพุทธศาสนามีประวัติศาสตรยาวนานในดินแดนแหงประชาคมอาเซียนหรือสุวรรณภูมิแหงนี้มี
หลักฐานทางประวัติศาสตรเกือบทุกประเทศรวมถึงประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนาที่สืบเนื่อง
มาถึงป จจุบัน กลาวไดวาพระพุ ทธศาสนาไดผูกพั นกับ วิถีชีวิตของประชาชนในแถบนี้และไดชวย
สรางสรรคอารยธรรมความรุงเรืองของประชาคมอาเซียนหลายประเทศภายใตแนวคิดสังคมแหง
สันติภาพและภราดรภาพ โดยเฉพาะกลุมประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานั้นยังคงมีการติดตอสราง
ความสั ม พั น ธ กั น อย า งต อ เนื่ อ ง มี ก ารส ง เสริ ม การศึ ก ษาด า นพระพุ ท ธศาสนา มี ก ารประชุ ม
แลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาสังคม มีการดําเนินการในการเผยแผพระพุทธศาสนาใหกวางขวางเพื่อ
อํานวยสันติสุขแกมหาชนชาวอาเซียนมากยิ่งขึ้น เชนมีการจัดประชุมสุดยอดผูนําพุทธศาสนาแหง
โลก (World Buddhist Summit) มีการจัด การประชุ มในวัน สําคัญ ของพระพุทธศาสนา คื อวัน วิ
สาขบูชาในระดับโลก เปนตน ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งที่ผูที่เกี่ยวของทางพระพุทธศาสนาในประเทศ
ต า งๆ ได ม าพบปะแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และแสวงหาแนวทางเพื่ อ ความเจริ ญ รุ งเรื อ งของ
พระพุทธศาสนาและความสงบสุขของประชาคม นอกจากนี้ในระดับประชาชนก็ยังคงมีการติดตอ
รวมประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาของประชาชนภายในกันเสมอ
บทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศอาเซียน สามารถแสดงถึงนัยอยู ๒ ประเด็น
ใหญ ไดแก บทบาทของแตละประเทศที่กระทํากันอยูในภายในแตละประเทศในฐานะที่เปนสมาชิก
อาเซียน ซึ่งก็เปนปกติของแตละประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาที่จะตองมีขอวัตรปฏิบัติตามแนว
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พระพุ ท ธศาสนาทั้ งในฝ ายพระสงฆ และฝ ายของคฤหั ส ถ และอี กนั ย หนึ่ งหมายเอาบทบาทของ
พระพุ ทธศาสนาที่ จะทํ ารวมกัน ในอนาคตในฐานะที่ เป น ประชาคมอาเซีย นรวมกั น บทความนี้ มี
จุดมุ งหมายของการยกหั วข อนี้ ขึ้น มาก็ คงมี จุ ดประสงคเพื่ อการมองหาจุดรวมกัน ในการผลักดัน
พระพุทธศาสนาใหเขาสูเสาหลักที่ ๓ ของประชาคมอาเซียนที่ตองการสรางความมั่นคงทางสังคม
และวัฒนธรรมรวมกันไดอยางไร ขอควรทราบเบื้องตน พระพุทธศาสนาเปนวัฒนธรรมทางสังคมที่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไปสูทิศทางที่สมบูรณที่สุด เปนวัฒนธรรมสําหรับการดําเนินชีวิต (Way
of life) ทานอาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพ กลาวไววาพระพุทธศาสนาเปนตนตํารับวัฒนธรรมที่เกาแก
ที่สุด แตยังทันสมัยและมีหลักอารยธรรม คือการนําใหพนความปาเถื่อนที่ทํากันอยูเดิม ไมวาการกีด
กันทางวรรณะ การบูชายัญ เปนตน วัฒนธรรมพระพุทธศาสนาทั้งปฏิวัติและปฏิรูปสังคมใหดีขึ้น ๔
เชน ปฏิวัติระบบวรรณะ (Caste System) ไมใหยึดถือการเปนคนดีไมดีอยูที่ชาติกําเนิด แตใหอยูที่
การกระทํา ปฏิวัติเรื่องการบูชายัญดวยการฆาสัตวแลวไดบุญ แตใหบูชายัญดวยการรักษาศีล ปฏิบัติ
สมาธิและเจริญปญญาแทน ปฏิวัติความเชื่อในพรหมลิขิตมาเปนกรรมลิขิตแทน ปฏิรูปการไหวทิศที่
ไรความหมายมาเปนทิศที่มีความหมาย เปนตน ทั้งหมดนี้เปนแนวทางพระพุทธศาสนาที่ไดทําไวเปน
ตัวอยางในสมัยพุทธกาลและสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน แตปจจุบันเริ่มมีความออนแอทางดานการ
เนนย้ําวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาใหเปนรูปธรรมจะเห็นไดวา พระพุทธศาสนานั้นเปนรากเหงา
แหงวัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาคนใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหประเสริฐยิ่งกวาสรรพสัตวใดๆ ได ดัง
พุทธศาสนสุภาษิตที่วา “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏโ เทวมานุเส : ผูที่สมบูรณดวยความรูและ
ความประพฤติ จึงชื่อวาประเสริฐในหมูเทวดาและมนุษยทั้งหลาย”๕ พุทธวัฒนธรรมจึงเปนวิถีการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยที่ดีงาม และมีคุณคาเปนมรดกแหงสังคมที่ควรรักษา ในที่นี้จึงขอเสนอกรอบ
การแสดงบทบาทพระพุทธศาสนาในฐานะรากฐานสําคัญของสังคม และวัฒนธรรมในกลุมประเทศ
อาเซียนที่นับถือพระพุทธศาสนาเปนหลัก และที่กําลังไดรับการเผยแผเขาไปสูประเทศอื่นๆ ตาม
กรอบของวัฒ นธรรมทั้ ง ๔ ดาน ได แก กรอบคติ ธรรม เนติ ธรรม วัต ถุธรรมและสหธรรม โดยมุ ง
หมายใหประชาคมอาเซียนยึดตามกรอบนี้กําหนดบทบาทของพระพุทธศาสนารวมกัน ดังนี้
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๑. บทบาททางด านคติ ธ รรมในพระพุ ท ธศาสนา “คติ ธ รรม” คื อ ความเชื่ อ ที่ มี ต อ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาและตอหลักความเชื่อ ๔ ประการ จะทําอยางไรที่จะผลักดันใหเกิด
ความรวมมือกันปฏิบัติกันตามคติธรรมนี้อยางเปนรูปธรรม หลักธรรมสําคัญในพระพุทธศาสนา คือ
หัวใจของพระพุทธศาสนา ไดแกการไมทําบาปทั้งปวง (สพฺพปาปสฺส อกรณํ) การทํากุศลใหถึงพรอม
(กุสลสฺสูปสมปทา) และการชําระจิตของตนใหผองแผว (สจิตฺตปริโยทปนํ) ๖ สวนการปฏิบัติตาม
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๔

สุชี พ ปุ ญ ญานุภ าพ, วัฒ นธรรมวิท ยา, พิ มพ ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิม พ มหามกุ ฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๘๖.
๕
ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๐/๓๔, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๗/๙๙, ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๔๐/๘๔, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/
๑๘๒/๒๕๓, สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๔๕/๓๓๘, องฺ.เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/๑๐/๔๐๙.
๖
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๓/๙๐.
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หลักสัทธาทั้ง ๔ ประการ ๗ ไดแก หลักความเชื่อในกรรม หรือการกระทํา (กมฺมสทฺธา) หลักความ
เชื่อในผลของกรรม หรือผลของการกระทํา (วิปากสทฺธา) หลักความเชื่อวาทุกคนมีกรรมเปนของ
ของตน (กมฺมสฺสตาสทฺธา) และหลักความเชื่อที่มีตอการตรัสรูพระพุทธเจา (ตถาคตโพธิสทฺธา) การ
ผลักดันกรอบแหงคติธรรมขอนี้รวมกันเชื่อวาจะเป นหลักพื้นฐานใหสังคมในประชาคมอาเซียนมี
ความเชื่อที่ถูกตอง บุคคลจะเปนเชนไรก็ดวยการกระทําของบุคคลผูนั้นเอง หากทํางานก็ยอมไดรับ
ผลของงาน หากทํ าความชั่วก็ยอมได รับ ผลของความชั่วแนน อนทั้ งในระดับ ภายในและภายนอก
ภายในไดแกความทุกขใจ ภายนอกไดแกความเสื่อมจากลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ตามหลักแหงกรรม
ในจูฬกัมมวิภังคสูตรวา “สัตวท้ังหลาย มีกรรมเปนของตน มีกรรมเปนทายาท มีกรรมเปนกําเนิด
มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย กรรมยอมจําแนกสัตวทั้งหลายใหเลวและดีตางกัน”๘
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นอกจากนั้นในการดําเนินชีวิต ควรถือแนวคติของพระโพธิสัตว ดังที่พระเจาชัยวรมันที่
๗ (พ.ศ. ๑๗๒๔-๑๗๖๓) เคยปฏิบัติมาแลว ทําใหบานเมืองสงบรมเย็น เพราะพระโพธิสัตวนั้นมีชีวิต
เพื่ อช ว ยเหลื อผู อื่น ป ดเป าทุ กข ภั ย ให กั บ ผูอ่ื น คติธ รรมเชน นี้ เขาไดกับ ความเชื่อในจิตอาสา ถ า
สามารถสรางจิตอาสา สรางคติแหงพระโพธิสัตวในการดําเนินชีวิตยอมทําใหภูมิภาคนี้โดดเดนขึ้นมา
ในดานความสุข สงบของสังคมแนนอน
๒. บทบาททางดานวัตถุธรรมในพระพุทธศาสนา ในดานวัตถุธรรมเปนเรื่องเกี่ยวกับ
สถาปตยกรรม ปติมากรรม จิตรกรรมทางพระพุทธศาสนา เปนที่ประจักษแลววาวัตถุธรรมทางดาน
นี้ ของพระพุ ทธศาสนานั้น งดงาม แสดงให เห็ น ถึ งอารยธรรมชั้ น สู งของสังคมในประเทศอาเซี ย น
จําเปนตองกําหนดรวมกัน ผลักดันให พุทธศิลป ทั้งหมดเหลานี้ไดรับ การศึกษารักษาไวและเผยแผ
ออกไปเพื่อใหผูอื่นไดรับประโยชน ใหชาวโลกไดเสพความงดงามทางดานนี้ พุทธศิลปทั้งมวลสราง
ขึ้น บนพื้ น ฐานพุ ทธปรัชญา เพื่ อใชศิล ปะให เขาถึงจริย ธรรม เป น การเติมเต็มความเป น มนุ ษยให
สมบูรณยิ่งขึ้น บทบาทของประชาคมอาเซียนตองรวมมือกันจัดกิจกรรมสื่อวัตถุธรรมใหโดดเดน ให
เปนประโยชนทุกมิติ ทั้งมิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม
ดวย
๓. บทบาททางดานเนติธรรมในพระพุทธศาสนา หลักเนติธรรม เปนหลักที่ แสดงถึง
ความเชื่ อ ในกฎเกณฑ ก ติ ก าในสั งคม กล าวได ว า เนติ ธ รรมที่ เ ป น กฎหมายบ า นเมื อ งนั้ น สร า ง
วัฒนธรรมใหคนกลัวการลงโทษ แตเนติธรรมที่เปนความเชื่อทางสังคมนั้นจะทําใหเกิดความกลัวที่มา
จากใจ ไมกลาทําผิด เปนการมีหลักหิริและโอตัปปะตอการกระทําความผิด แมไมมีคนเห็นก็ไมกลา
ทําเนื่องจากเกรงจะเปนเภทภัยกับตนและครอบครัว การใชระบบเนติธรรมที่เรียกวา การขัดเกลา
ทางสังคม (Socialization)๙ นั้นมีความยั่งยืนและแนนอนกวาการบีบบังคับ เนติธรรมตามหลักแนว
๗

องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗, [เชิงอรรถ], องฺ.สตฺตก.ฎีกา. (บาลี) ๓/๓๗-๔๓/๒๐๓.
ม.อุปริ. (ไทย) ๑๔/๒๘๙/๓๕๐.
๙
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สังคมและวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๖๙.
๘
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ของพระพุ ท ธศาสนา ตั้ งอยู บ นพื้ น ฐานของศี ล ๕ คื อ การไม เบี ย ดเบี ย นสิ่ งมี ชี วิ ต ให ได รับ ความ
เดือดรอน ไมถือเอาสิ่งของที่เขาไมไดให ไมผิดประเวณีโดยการครอบครองของรักของหวงของผูอื่น
ไมพูดกลับกลอกหลอกลวง และไมดื่มน้ําเมาและสิ่งเสพติดที่ทําใหเปนที่มาของความประมาท และ
ตั้งอยูบนพื้นฐานของธรรม ๕ คือ ความมีเมตตากรุณา การรูจักเสียสละ การยินดีในภรรยาของตน
การมีสัจจะรักษาคําพูด และการมีสติสัมปชัญญะ ประชาคมอาเซียนที่นับถือพระพุทธศาสนาจะตอง
ผลักดันใหประชาชนในแตละประเทศของตนยึดถือเนติธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางเปนรูปธรรม
เพื่อสรางสังคมคมดี คนดี สรางสังคมสันติ ไมละเมิดทางทั้งกาย วาจาและใจตอผูอื่นและสรางสังคม
เสมอภาค กลาวคือ มนุษยทุกคนยอมไดรับผลกรรมที่ตนไดกระทําไวไมวาดีหรือชั่วก็ตามดังคําสอน
ในพระพุทธศาสนากลาวไววา “ถาทานกลัวทุกขก็อยาทํากรรมชั่วทั้งในที่ลับและที่แจง ถาทานจักทํา
หรือทําอยูซึ่งกรรมชั่ว ถึงแมจะเหาะหนีไปก็จะไมพนจากความทุกขไปไดเลย”๑๐ เบื้องตนใหทําเปน
โครงการนํารองปฏิบัติในแตพื้นที่หรือแตละโซน (zoning) เปนลําดับโดยใหแตละประเทศเขามามี
สวนรวมในการผลักดันบทบาทดานนี้ประสบความสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหกลายเปน
บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและสามารถเชื่อมโยงหลักศีลธรรมนี้ในการพัฒนาสังคมใหสงบสุขได
๔. บทบาททางด า นสหธรรมในพระพุ ท ธศาสนา สหธรรม (Social Cultural) เป น
วัฒนธรรมทางสังคมในดานการมีปฏิสัมพันธตอกันและกันตามหนาที่ และสถานะทางสังคม เชน
หนาที่ระหวางมารดาบิดากับบุตรธิดา ครูอาจารยกับศิษย สามีกับภรรยา มิตรกับมิตร นายกับบาว
และสมณพราหมณ กับ ฆราวาส เป น ต น นอกจากนั้น ยังมีเรื่องการอยูรวมกัน การปฏิบัติรวมกัน
ความเอื้อเฟ อ การเดิน การยืน และการรับประทานอาหาร ความเคารพ ความออนนอม การใช
ภาษา กริยามารยาทที่มีตอกันและกันในสังคม ๑๑ บทบาทในดานนี้ควรเริ่มที่ภาษา ควรผลักดันใหมี
การศึ กษาภาษาบาลี ในคั ม ภี ร ให เป น รู ป ธรรมร ว มกั น นอกจากนั้ น ยังรวมไปถึงการใช ภ าษาที่ มี
รากฐานเดียวกันอีกดวย เพราะใหเกิดความเขาใจในสายใยรวมกันที่เชื่อมโยงทางดานภาษา ๑๒
10

11

ทิศทางการจัดการศึกษาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชในบริบทประชาคมอาเซียน
ถาจะตั้งคําถามวา มหาวิทยาลัยสงฆในสภาพการณ ปจจุบันมีบทบาทในการจัดการ
หลักสูตรดานการศึกษาและแผยแผพระพุทธศาสนามากนอยเพียงใดแคไหน คําตอบของแตละคนก็
คงมองได ใ นหลายมิ ติ แต ถ า จะเจาะลึ ก ลงไปถึ ง ประชากร (นิ สิ ต ) ที่ ศึ ก ษาในสาขาวิ ช า
พระพุทธศาสนาจริงๆ แลว ตอบไมยากเลย เพราะมีสถิติบงบอกชัดเจนอยูแลวเมื่อเปรียบเทียบกับ
สาขาวิชาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย (คือนอยมาก ถึงนอยที่สุด) เมื่อเหตุการณเปนเชนนี้
ถาจะหันกลับมองดูตนเองของมหาวิทยาลัยวาจะทําอยางไร? คําถาม ก็คือตองหันกลับมาทบทวน
๑๐

ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๑๑๕/๑๕๐.
จํานงค ทองประเสริฐ, ราชบัณฑิต, วัฒนธรรมไทย ภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๓๘.
๑๒
ผศ.ดร. ประพั ฒ น ศรีกู ล กิ จ , พระพุ ท ธศาสนากั บ ภู มิ ป ญ ญาไทย, (พิ ษ ณุ โลก : โฟกั ส การพิ ม พ ,
๒๕๕๙), หนา ๒๕๕-๒๖๒.
๑๑
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บทเรียนของตนเองที่ผานไป มองยอนกลับไป ๓ ป ๕ ป ๑๐ ป วาเกิดอะไรขึ้น มีสาเหตุมาจากอะไร
เพื่อค น หาสาเหตุ อัน เป น สมุ ฏ ฐานเสี ย ก อนที่จ ะทําการบานใหม อยางนอยมหาวิท ยาลัย สงฆทั่ ว
ประเทศตองตื่นตัวในเรื่องนี้เพราะโลกเปลี่ยนไปแลว คําวา “อัตลักษณ” กับ คําวา “ภาพลักษณ”
ของวิทยาลัยสงฆเองคืออะไร ตองสะกดคํานี้ใหไดกอน อัตลักษณคือตัวตนของมหาวิทยาลัยคืออะไร
ภาพลักษณก็คือสิ่งที่คนอื่นเขามองมาแลวฉายภาพรวมๆ ไดเห็นอะไรในมุมมองของสังคม เมื่อกอน
ผานไปหลายป ผูเขียนเคยไดยินคําวา “อยากเรียนกฎหมายใหไปศึกษาที่ธรรมศาสตร อยากเรียน
รัฐศาสตรใหไปศึกษาที่จุฬา แตถาตองการเปนหมอและสาธา (สาธารณสุข) ใหไปศึกษาที่มหิดล”
คําพูดนี้บงบอกถึงทั้งอัตลักษณและภาพลักษณไดอยางชัดเจน โดยนัยเดียวกันนี้ ถามหาจุฬาฯ ยัง
หลงไปกั บ กระแสแล วลืมอั ตลั กษณ ก็ จะไมพบตนเอง ดังนั้น ทิ ศทางการจั ด การศึ กษาในบริบ ท
ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยสงฆ ตองหันกลับมาทบทวนบทเรียนเรื่อง “PDCA” วาจะตั้งหลัก
ตั้งรับ และวางแนวรุกอยางไร
PDCA หรื อ ที่ เ รี ย กว า วงจรเดมิ ง (Deming Cycle) หรื อ วงจรชู ฮ าร ต (Shewhart
Cycle) คือวงจรการควบคุมคุณภาพ
๑. Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการดําเนินงานอยางรอบคอบ ครอบคลุมถึง
การกําหนดหัวขอที่ต องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒ นาสิ่งใหมๆ การแกปญ หาที่
เกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติงาน อาจประกอบด ว ย การกําหนดเป าหมาย หรือ วัต ถุป ระสงคของการ
ดําเนินงาน Plan การจัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย กําหนดการดําเนินงาน กําหนดระยะเวลา
การดําเนินงาน กําหนดผูรับผิดชอบหรือผูดําเนินการและกําหนดงบประมาณที่จะใช การเขียนแผน
ดังกลาวอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของลักษณะ การดําเนินงาน การวางแผนยังชวยให
เราสามารถคาดการณสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และชวยลดความสูญเสียตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได
๒. Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การดําเนินการตามแผน อาจประกอบดวย การมี
โครงสรางรองรับ การดําเนินการ (เชน คณะกรรมการหรือหนวยงานของคณะ) มีวิธีการ ดําเนินการ
(เช น มี การประชุมของคณะกรรมการมี การจั ดการเรีย น การสอน มีการแสดงความจํ านงขอรั บ
นักศึกษาไปยังทบวงมหาวิทยาลัย) และมีผลของการดําเนินการ (เชน รายชื่อนิสิตที่รับในแตละป)
๓. Check (ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามแผน) หมายถึ ง การประเมิ น แผน อาจ
ประกอบดวย การประเมินโครงสรางที่รองรับ การดําเนินการ การประเมินขั้นตอนการดําเนินงาน
และการประเมินผลของ การดําเนินงานตามแผนที่ไดตั้งไว โดยในการประเมินดังกลาวสามารถ ทํา
ได เอง โดยคณะกรรมการที่รับ ผิดชอบแผนการดําเนิ นงานนั้นๆ ซึ่งเป นลักษณะของการประเมิ น
ตนเอง โดยไมจําเปนตองตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไมจําเปนตองคิดเครื่องมือ
หรือแบบประเมิน ที่ยุงยากซับซอน
๔. Act (ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข) หมายถึ ง การนํ า ผลการประเมิ น มาพั ฒ นาแผน อาจ
ประกอบดวย การนําผลการ ประเมินมาวิเคราะหวามีโครงสราง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร
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ปรับปรุง หรือพั ฒ นาสิ่งที่ดีอยูแลวให ดียิ่งขึ้น ไปอีก และสังเคราะห รูป แบบ การดําเนิน การใหม ที่
เหมาะสม สําหรับการดําเนินการ ในปตอไป
เมื่อไดทบทวนบทเรียนและประเมินตนเองอยางรอบครอบทั้งหมดตามกระบวนการนี้
การกําหนดทิศทางในการจัดการศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียนก็นาจะขยายผลไดมากกวาเดิม
แตทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงฆก็ตองทําการบานในหลายประเด็นเกี่ยวกับตนเองเสียกอน วาวัฒนธรรม
องคกรภายในของวิทยาลัยมีความพรอมมากนอยเพียงใดแคไหน โดยเฉพาะผูบริหารและบุคลากร
สายวิชาการของแต ล ะสว นงาน มี วิสั ยทั ศน (vision) และมุ มมองทางด านการศึ กษาเป น อย างไร
เพราะปจจัยสําคัญของมหาวิทยาลัยคืออาจารย วิทยาลัยคือแหลงความรูหรือบอเกิดของความรู ถา
บุคลากรสายวิชาการขาดความรูหรือบกพรองเรื่องความรูในทางพระพุทธศาสนาแลว จะเอาความรู
จากไหนไปขับเคลื่อนวิทยาลัยของตนเอง เพราะความรูทางดานพระพุทธศาสนาลึกซึ้ง กวางขวาง
ประณี ต อยากแก ก ารเข า ใจได อ ย า งละเอี ย ด เพราะการศึ ก ษาและแตกฉานในคํ า สอนทาง
พระพุทธศาสนามีบริบทอื่นๆ ประกอบอีกมาก เชน พื้นฐานความรูเกี่ยวกับนักธรรมตรี โท เอก และ
ฐานความรู ท างด า นบาลี ที่ เ รี ย กว า เปรี ย ญธรรม มิ ใ ช เ พี ย งแค สํ า เร็ จ ปริ ญ ญาเอกทางด า น
พระพุทธศาสนาเพียงอยางเดียวเทานั้น ก็สามารถเปนอาจารยสอนได ตรงนี้เปนเครื่องใหญและเปน
โจทยใหญมากๆ สําหรับมหาวิทยาลัยสงฆทั่วประเทศ นอกจากความรูทางดานพระพุทธศาสนาแลว
ทักษะทางดานภาษาก็เปนสิ่งสําคัญ ภาษาที่จําเปนในอาเซียนอาจารยตองมีความรูดานภาษา คือ
“ภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ และภาษาของเพื่อนบานในประเทศที่ทํา MOU” เพราะถา
คุณภาพอาจารยไมมีแลว จะไปถามวาคุณภาพจากคนอื่นไดอยางไร การจะกําหนดทิศทางการศึกษา
พระพุทธศาสนาในบริบทประชาคมเอาเซียนที่จะขยายวงกวางออกไปก็เปนเรื่องยากลําบาก ตองยก
เครื่อง รื้ออังคาพยพกันใหม แลวกําหนดแผนใหมตามหลักการ PDCA สงเสริมใหอาจารยไดพัฒนา
ตนเองทั้ งทางด านวิช าการและงานวิ จั ย โดยเฉพาะงานวิจัย ในกลุมประชาคมอาเซีย น เสาหลั ก
ทางดานวัฒนธรรม (ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม) ในกลุมแผนพัฒนาแหงชาติดานมนุษยศาสตรให
มากขึ้ น วิ ท ยาลั ย สงฆ ค วรมี ก ารสร า งหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าที่ ต อบสนองความต อ งการของสั งคม
ประชาคมอาเซียน เชน สาขาวิชาวัฒ นธรรมอาเซียน สาขาวิชาศาสนาอาเซียน หรือสาขาสังคม
ศึกษาสาสนาและวัฒนาอาเซียน เปนตน ทั้งในระดับประกาศนียบัตรและปริญญาบัตรไวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดัลกลาว ดังนั้นเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางแทจริง สิ่งที่มหาวิทยาลัยสงฆตองลงมือทํา
เดี๋ ย วนี้ ก็ คื อ การทํ า MOU (Memorandum of Understanding) บึ ก ทึ ก ข อ ตกลงร ว มกั น ทาง
การศึกษาในกลุมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทางดานศาสนากลุมประชาคมอาเซียน เชน สาธาณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร กัมพูชา เวียดนาม เปนตน ซึ่งเปนกลุมประเทศเพื่อนบานที่
นับถือพระพุทธศาสนาเปนสวนใหญ ทั้งนี้เพื่อจะไดมีการแลกเปลี่ยนอาจารยและนิสิตเรียนรูร วมกัน
แลกเปลี่ยนผลงานทางดานวิชาการและสรางสรรคงานวิจัยรวมกันในอนาคต
อี ก นั ย หนึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย สงฆ ค วรจะมี ก ารจั ด ตั้ ง องค ก ารประสานงานทางด า น
พระพุทธศาสนาในกลุมประชาคมอาเซียนของแตละประเทศขึ้นในหนวยงานของตนเองในบริบท
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และพื้ น ที่ ใกล เคี ย งติ ด ต อ กั น เช น วิ ท ยาลั ย สงฆ พุ ท ธชิ น ราช ควรมี ศู น ย ป ระสานงานทางด า น
พระพุทธศาสนาในประเทศลาว และเมียนมาร เพราะมีชายแดนติดตอหรือใกลเคียงกับ ๒ ประเทศนี้
เปนตน โดยเฉพาะก็ยิ่งทําใหบทบาททางดานสหธรรมเดนชัดเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น

๓. สรุป
สรุปบทบาทพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนจึงควรมีกรอบที่ชัดเจน โดยยึดสังคม
วัฒนธรรมของแตละประเทศเปนหลัก แตเชื่อมดวยกรอบทางวัฒนธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาทั้ง
๔ ดานเปนแกน ก็จะทําใหบ ทบาทนี้ไมไดเปนการครอบงําวัฒ นธรรมของกันและกัน แตยิ่งทําให
พระพุทธศาสนาในแตละประเทศมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น สิ่งที่จําเปนก็คือ การสรางกรอบการสงเสริม
ใหชัดเจนในการสรางบทบาทพระพุทธศาสนาใน ๔ มิติใหไดรับการยอมรับรวมกันกอนจึงจะทําใหมี
พลั งและมี ค วามเป น รู ป ธรรม ไม ก ระทํ า ดั งเช น ผ านมาที่ แ ต ล ะประเทศต างก็ ทํ าในส ว นของตน
ประเทศไหนมีแรงมากก็ทําไดดี ประเทศไหนมีแรงนอยก็ทําไดไมบรรลุวัตถุประสงค ไมไดกระทําใน
ความเขาใจที่เปนอาเซียน แตตอไปจะตองรวมมือกันในนามอาเซียน เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพ
ในความหลากหลาย เพื่อวัตถุประสงคทั้ง ๓ ดานคือ สังคมดี สังคมสันติสุข และสังคมเสมอภาค ผูที่
จะผลักดันบทบาทเหลานี้ทั้งหมดก็ตองอาศัยผูเกี่ยวของทุกภาคสวนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถทั้งใน
สวนภาครัฐและเอกชน เชื่อมั่นวาการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนจะไมใชการแขงขันกันเอง แต
เปนการสรางความเขมแข็งใหแกกันและกันตามเจตนารมณของผูคิดวางแผนในการสรางประชาคม
อาเซี ย น โดยเฉพาะเสาหลั ก ทางด า นวั ฒ นธรรมมิ ติ ข องศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น
นอกจากนี้การทบทวนบทเรีย นของมหาวิ ทยาลั ยสงฆ การหลักการของ PDCA ก็เป น เรื่องใหญ ที่
สําคัญเปนอยางยิ่ง เพื่อจะไดศึกษาปญหาและอุปสรรคที่ผานมา ทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
โอกาสและความเปนไปได แลวนํามากําหนดทิศทางในการจัดการศึกษาทางดานพระพุทธศาสนาใน
บริบทของประชาคมอาเซียน มีการทํา MOU บันทึกขอตกลงทางดานการศึกษาและบุคลากรรวมกัน
ทั้งทางดานวิชาการและงานวิจัยตลอดถึงการกําหนดวิสัยทัศนรวมกันอยางเปนรูปธรรมในรูปแบบ
ของสหธัมมิก
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บทความวิชาการ
ไตรภาคีแหงพระพุทธศาสนา : การศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม
The Tri- partite of Buddhism : Trainings, Languages and Cultures
พระครูสิริรัตนานุวัตร ๑
0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดยอ
พระพุ ทธศาสนา คือศาสนาแหงการศึกษาและสัมพั นธกับไตรสิกขา ได แกศีล สมาธิ
ปญญา ซึ่งจะควบคุมพฤติพฤติกรรมของคนไดครบถวน โดยศีล ควบคุมพฤติกรรมทางกายกับวาจา
สมาธิ ควบคุมพฤติทางจิตใจ และจะพัฒนาใหเขาใจสัจธรรมตามกฎไตรลักษณ คือ อนิจจัง ไมเที่ยง
ทุ ก ขั ง เป น สภาพที่ ท นอยู อ ย างเดิ ม ไม ได และอนั ต ตา เป น สภาพที่ อ ยู เหนื อ การควบคุ ม ทางใจ
พระพุ ท ธศาสนาสั ม พั น ธ อ ยู กั บ ความรู ภ าษาทางศาสนา กล า วคื อ ภาษาบาลี คํ า เฉพาะทาง
พระพุทธศาสนา เชน นิพพาน อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาทรวมถึงคํานิยมสากลในการใชคําภาษาอังกฤษ
เชน Enlightenment มีหลักการใชภาษาตามแนวพุทธลีลา ๔ ประการ คือ สันทัสสนา สมาทปนา
สมุตเตชนา และสัมปหังชนา และพระพุทธศาสนาสัมพันธอยูกับประเพณีวัฒนธรรมที่อิงธรรมนําสู
การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีชีวิตที่ดีงามและมีความสุขยั่งยืน โดยพระพุทธศาสนาเปนตนกําเนิดของ
ประเพณี สงกรานต ประเพณี ลอยกระทง และประเพณี เทศนมหาชาติ ถือไดวาเปนประเพณี เป น
แหลงคุณธรรมจริยธรรมในฐานะการเรียนรูพระพุทธศาสนาอีกแนวทางหนึ่ง
คําสําคัญ (Keywords) : -การศึกษา -ภาษา -วัฒนธรรม
ABSTRACT
Buddhism is the religion of training and relates with Dhamma according to
Threefold Training, namely;- – Sila-sikkhā, Samdhi-sikkhā and Paňňã-sikkhã. The Sila
controls physical and verbal actions the Samādhi controls mental action and
Paṋṋā cultures us understand reality according to Trilakkaṇa;- aniccaṁ impermanence, dukkhaṁ -being oppressed and anattā-selflessness. Buddhism
relates with the study of linguistics, namely;- Pālĭ, the technical terms of Buddhism
such as Nippāna, Ariyasacca, Paṭiccasmuppāda etc. concerning to the usage of
๑

รองศาสตราจารย, ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
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linguistics according to the Buddha’s 4 styles;- verification, inspiration towards the
goal, encouragement and exhilaration for propagation. And Buddhism relates with
Thai cultures leading to Dhamma, namely;- Buddhism is original of Songkran,
Loykraton and Mahājāti traditions. this is regarded as the festivals are resources of
moralities as the ways of study of Buddhism in one more way.
Keywords : Trainings, Languages and Cultures

๑. บทนํา
พระพุทธศาสนาวาตามภาษา คือ คําสอนของพระพุทธเจา คําสอนมีลักษณะมนุษยนิยม
โดยปฏิ บั ติดวยความเพี ยร อดทน มี ลั กษณะเป น ปฏิบั ตินิย ม โดยปฏิบัติดวยตนเองโดยไมอาศัย
อํานาจเหนือธรรมชาติใด ๆ มีลักษณะเปนสัจนิยม โดยศึกษาใหเห็นความจริงของสรรพสิ่งตามที่เปน
เปนธรรมชาตินิยม โดยดําเนินชีวิตใหเปนตามธรรมชาติดวยการบริโภคอาหาร พักผอนนอนหลับ วา
ตามลักษณะของพระพุ ทธศาสนา คือ ศาสนาแห งการศึ กษา คือ ศึกษาตามหลั กไตรสิ กขา (the
Threefold Training) คื อ ศี ล สมาธิ ป ญ ญานี้ โดยศี ล จะควบคุ ม พฤติ ก รรมทางกายกรรมและ
วจีกรรม สมาธิจะควบคุมพฤติกรรมทางมโนกรรม และปญญาเปนผลิตผลที่ไดจากการปฏิบัติในศีล
และสมาธินั้น เมื่อปฏิบัติดีแลวจะใหอานิสงสมาก ตามที่พระพุทธเจาตรัสวา “ศีล สมาธิ ปญญามี
ลักษณะอยางนี้ สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเปนฐาน ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ปญญาอัน
บุคคลอบรมโดยมีสมาธิเปนฐาน ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก จิตอันบุคคลอบรมโดยมีปญญา
เปนฐาน ยอมหลุดพนโดยชอบจากอาสวะทั้งหลาย คือ กามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ” ๒
ศาสตร ทุ ก ศาสตร มี ภ าษาเป น ของตนเอง จึ ง มี พ จนานุ ก รมเป น ของเฉพาะ เช น
พจนานุกรมปรัชญา พจนานุกรรมกฎหมาย พจนานุกรมพระไตรปฎก เปนตน พระพุทธศาสนาเปน
ศาสตรหนึ่ง มีพจนานุกรมเปนของตนเอง โดย นักปราชญทางพระพุทธศาสนา พระพรหมคุณาภรณ
(ป.อ.ปยุ ตฺ โ ต) ได เ ขี ย นพจนานุ ก รม เรี ย กว า พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสตร ฉบั บ ประมวลธรรม
(หลักธรรม>คําบาลีโรมัน>คําอังกฤษ>คําแปลไทย) และพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท
(คําบาลี>คําแปลไทย) และปจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ
ไทย กําลังดําเนินการจัดทําพจนานุกรมพระไตรปฎก ฉบับมหาจุฬาฯ ดวย และศึกษาการใชภาษา
ตามหลักพุทธลีลา ๔ ประการ
วัฒนธรรม เปนมาตรวัดความเจริญกาวหนาทางสติปญญา ทางสภาพแวดลอม และทาง
สังคมของชาตินั้น ๆ วัฒ นธรรมคือเครื่องมือแสดงรองรอยความเจริญมาชานานตราบถึงป จจุบั น
วัฒ นธรรมจะมีอิทธิพลที่ควบคุมอุปนิสัย ความนับถือ คานิยมของชาตินั้น ๆ ในการนี้ ชาติไทยมี
1

๒

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๗/๑๓๔.
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วัฒ นธรรมประจํ าชาติ อยู ๓ วั ฒ นธรรมหลัก ๆ คือ เทศกาลสงกรานต ลอยกระทง และเทศน
มหาชาติ นับวาเปนวัฒนธรรมที่สื่อถึงธรรม เปนการศึกษาเรียนรูธรรมโดยผานวัฒนธรรมดังกลาวนี้
๒. ผลการศึกษา
๒.๑ การศึกษาในพระพุทธศาสนา
กลาวโดยทั่วไป การศึกษาที่ดี เปนปจจัยนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สําคัญอยางนึ่ง
พระพุทธศาสนาถือวา การศึกษาเปนอาหารชนิดหนึ่งคือ วิญญาณาหาร ไดแก ความรูปญหาวา เรา
ศึ กษาตามแนวอะไรในพระพุ ทธศาสนา ตางจากคํ าวาศึกษาทั่ ว ไปอย างไร คื อ ศึกษาตามหลั ก
ไตรสิกขานั่นเอง จึงทําใหเราเขาใจชัดยิ่งขึ้นวา คําสอนของพระพุทธเจามากมายที่เทศนาสั่งสอน
พุ ท ธบริ ษั ท ทั้ ง ๔ คื อ ภิ ก ษุ ภิ ก ษุ ณี อุ บ าสก อุ บ าสิ ก านั้ น สรุ ป ลงในคํ า ว า ไตรสิ ก ขา (the
Threefold Training) คือ ศีล สมาธิ ปญญานี้ ตามที่ จุนจิโร ตากะกุสุวา “It is well known that
Buddhism lay stress on the Threefold Learning (Silasikkhā) of Higher Morality,
Higher Thought, and higher Insight”๓ ไตรสิกขานี้จะควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ และ
พัฒนาปญญาสูความพนทุกข
ไตรสิกขานี้ เมื่อจัดเขาในมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งถือเปนทางปฏิบัติไปสูนิพพานแลวก็จะไดวา
สวนศีล จัดเขาในสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สวนสมาธิ จัดเขาใน สัมมาวายามะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ และสวนปญญา จัดเขาในสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ขอนี้ ขึ้นวาชาวพุทธ
แลว หมายถึงผูศึกษาตลอดชีวิตตามที่ไตรสิกขาคือองครวมคําสอนของพระพุทธเจา สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๒ ที่บัญญัติใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู บทที่ ๒ ขอที่ ๕.๒ แหงพระราชบัญญัตินี้วา “พัฒนารูปแบบและหลักสูตรการเรียนรูตลอด
ชีวิต ที่สอดคลองกับสภาพของเมืองและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น โดยสํารวจความตองการของผูเรียน จัดหลักสูตรที่มุงใหปราชญ ผูรูในพื้ นที่เปนผูสอน มี
หลักสูตรสําหรับผูนําการเรียนรูเพื่อใหเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน นักการศึกษา ผูฝกกีฬา ผูนํา
เยาวชน บรรณารักษหองสมุด ผูดูแลพิพิธภัณฑ อาสาสมัคร เปนตน และจัดทําปฏิทินการเรียนรูเพื่อ
กระตุน ความสนใจของสาธารณชน รวมทั้งการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเบื้องตน ที่
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน” ๔
3

๓

Janjiro Takakusu, The Essentials of Buddhist Philosophy, (New Delhi: Oriental
Books Reprint Corporation, edition 2, 1975), p. 10.
๔
บทที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูส ังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
[ออนไลน] แหลงที่มา>http://medinfo2.psu.ac.th/policy49/Chapter02.doc (๒๑ ม.ค.๕๙)
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๒.๒ ภาษาในพระพุทธศาสนา
พุทธทาส ใหมรดกธรรมไววา ภาษาคน ภาษาธรรม ผูวิจัยจะวิเคราะหโดยอัตโนมัติวา
คําวาภาษาคน คือ ภาษาที่สื่อกันใหรูเรื่องตามทองถิ่นนั้น ซึ่งจะหลีกเลี่ยงไมไดคือ การใชภาษาตาม
กิเลสของปุถุชน คนมีอวิชชา กิเลสยังหนา ภาษาจะสอดวยกิริยาตามนิสัยของตน คือกิริยาหยาบ
หรือสุภาพ ตามภาษิตโบราณวา กิริยาส อภาษา วาจาสอตระกูล สวนภาษาธรรม คือ ภาษาที่ ดี
ถูกตอง เปนจริง เปนธรรม เพราะคําวาธรรม เปนสื่อถึงความจริง ความดี ความถูกตอง หรือจะเรียก
รวม ๆ วา วจีสุจริต มีการไมพูดเท็จ ไมพูดคําหยาบ ไมพูดสอเสียด ไมพูดเพอเจอ นี่เปนคุณลักษณะ
ของวจีสุจริต แตยังมีนัยที่ลึกกวานี้ คือภาษาที่ใชกับระดับชั้นบุคคล หมายถึงระดับผูละกิเลสได คือ
พระพุทธเจา พระอรหันต พระอริยบุคคลบางระดับ เชน คําวา ตรัสรู คือการรูแจงอริยสัจธรรม คํา
นี้ จ ะใช กั บ พระพุ ท ธเจ าเท านั้ น พระสาวกจะใช คํ า ว า บรรลุ ธ รรม เช น บรรลุ โสดาป น บรรลุ
สกิทาคามี
ลักษณะสํานวนภาษาธรรม
คัมภีรทางพระพุทธศาสนามีหลายระดับ ที่จัดเปนปฐมภูมิคือ พระไตรปฎก บางตํารา
รวมเอาอรรถกถาพระไตรปฎกเขาดวย ดังนั้น เมื่อมีคัมภีรก็ยอมมีลักษณะภาษาคัมภีรดวย กลาวคือ
พระไตรปฎกนั้นมีลักษณะภาษาเฉพาะ คือเปนภาษาคําสั่ง คําสอน ไมใชภาษาตํานาน นิยายหรือ
ภาษานิตยสารหนุมสาว จริง ๆ แลวแบงเปน ๓ ปฎก คือพระวินัยปฎก มีลักษณะคําสั่ง การวินิจฉัย
อธิกรณ การลงปรับอาบัติภิกษุ พระสุตตันตป ฎก เปน ลักษณะเทศนาธรรม ซึ่งระบุสถานที่แสดง
ระบุเรื่องที่ตรัส ระบุคนที่ฟง เนื้อหาก็ลํานําเรื่องเปนขั้นตอน ลงทายดวยการสรุปเทศนาวาเทสนาปริ
โยสาเนและเกิ ด มรรคเกิ ดผลคื อ ผู รั บ ฟ งธรรมนั้ น ได คุ ณ ธรรม เช น เข าถึ งกระแสธรรม เป น พระ
โสดาบั น บ าง หรื อ ไม ก็ เป น คฤหั ส ถ ชาวบ าน หรื อ ฤาษี ส ว นอภิ ธ รรมป ฎ ก มี ลั ก ษณะกล าวถึ ง
สภาวธรรม ทางจิต เจตสิก รูป นิพพาน ไมมเี รื่องราวประวัติ ตํานาน หรือชาดก

หลักการใชภาษา แบบธรรมลีลา ๔
พระพุทธเจาใหหลักการใชภาษาไวหลายที่ แตที่สําคัญคือ พุทธลีลา หรือลีลาการสอน
ธรรมของพระองค ซึ่ งประเด็ น อื่ น ๆ ก็ ร วมอยู พุ ท ธลี ล านี้ นั่ น คื อ คํ าวา สั น ทั ส สนา ชี้ แจงให ชั ด
สมาทปนา ชวนใหอยากปฏิบัติ สมุตเตชนา ปลุกใจใหอาจหาญแกลวกลา สัมปหังนา เทศนาใหรา
เริง ทําจิตใหฟูอยูตลอด มีหลักจําวา แจมแจง จูงใจ แกลวกลา ราเริง พูดงาย ๆ วา ธรรมบันเทิง
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มีขอสังเกตวา ไมมีคําเสียดสี คําดา คําตําหนิตอหนาคูเทศนหรือผูฟง เรียกธรรมนี้วา “หลักธรรมเท
สกธรรม ๕ ประการ” ๕
4

หลักการใชภาษาอังกฤษกับคําเฉพาะในพระพุทธศาสนา
คํ า เฉพาะทางพระพุ ท ธศาสนาซึ่งอยู ในภาษาบาลีห รือสั น สกฤตนั้น เมื่ อนํ าไปใชกั บ
ภาษาสากลแลวตองมีการบัญญัติใชที่ถูกตองตามนัยของธรรมนั้น ๆ มิฉะนั้น จะสื่อผิดไปไมตรงกับ
เจตนารมณตามนัยแหงธรรมได เชนคําวา object คําสามัญซึ่งแปลวา กรรม ตัวรองการกระทําของ
ผูกระทํา แตไปใชกับการปฏิ บัติกรรมฐานแลว หมายถึงอารมณ กรรมฐาน เปนต น คําสําคัญที่ ใช
สากล คือคําวา ตรัสรู ใชในภาษาอังกฤษวา Enlightenment (En-light-en-ment) การทําใหเกิด
แสงสวาง คือทําใหแจง ทําใหรูอยางแจมแจงดวยปญญา ที่เปรียบดังแสงสวาง ใชกับพระพุทธเจา คํา
วา อริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ใชในภาษาอังกฤษวา The Four Noble Truths ; ไดแก
(1) suffering or un-satisfactoriness (2) the cause of suffering or origin of suffering (3)
the cessation of suffering or extinction of suffering (4) the path leading to the
cessation of suffering. คําวา สติปฏ ฐาน ๔ คือ
(๑) กายานุป สสนาสติป ฏ
ฐาน (๒) เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน (๓) จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน (๔) ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน
ใช ในภาษาอั งกฤษว า The Four Foundations of Mindfulness; (1) contemplation of the
body of object (2) contemplation of feelings (3) contemplation of mind (4)
contemplation of mind-objects. คําวา ขันธ ๕ คือ (๑) รูป (๒) เวทนา (๓) สัญญา (๔) สังขาร
(๕) วิ ญ ญาณใช ใ นภาษาอั ง กฤษว า the Five Aggregates; (1) corporeality (2) feeling (3)
perception (4) mental formations (5) consciousness. คําวา ศีล ๕ คือ ๑) งดเวนจากการฆา
สัตว ๒) งดเวนจากการลักทรัพย ๓) งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๔) งดเวนจากการพูดเท็จ
๕) งดเวนจากการดื่มน้ํามึนเมา ใชในภาษาอังกฤษวา the Five Precepts or Training Rules; (1)
to abstain from killing (2) to abstain from stealing (3) to abstain from sexual
misconduct (4) to abstain from false speech (5) to abstain from intoxicants causing
heedlessness. คําวา มรรคมีองค ๘ คือ (๑) สัมมาทิฐิ (๒) สัมมาสังกัปปะ (๓) สัมมาวาจา (๔)
สั ม มากั ม มั น ตะ (๕) สั ม มาอาชี ว ะ (๖) สั มมาวายามะ (๗) สัม มาสติ (๘) สั มมาสมาธิ ใช ใน
ภาษาอั ง กฤษว า the Factors of the Path; (1) Right View (2) Right Thought (3) Right
Speech (4) Right Action (5) Right Livelihood (6) Right Effort (7) Right Mindfulness (8)
Right Concentration. ขอสังเกต คําวา right ไดแกความถูกตองหรือโดยชอบหรือเปนธรรม ตรง
กับคําวา “ธรรม” คําวา นิพพาน ใช ในภาษาอั งกฤษวา Passing away, Freedom, Liberation,
๕

ธรรมเทสกธรรม ๕ คือ องคแหงธรรมกถึก คือ ๑. อนุปุพฺพิกถํ วาไปตามลําดับเรื่อง ไมตัดลัดให
ขาดความ ๒. ปริยายทสฺสาวี ยกเหตุผลมาแสดงใหเขาใจ ๓. อนุทยตํ ปฏิจฺจ มุงจะใหเปนประโยชนแกเขา
๔. น อามิสนฺตโร ไมเห็นแกอามิส ๕. อตฺตานฺจ ปรฺจ อนุปหจฺจ ไมพูดยกตนไปกระทบผูอื่น
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Free from Defilement แต ล ะคํ าจะนิ ย มใช เป น อย าง ๆ เช น คํ าว า passing away จะใช คู กั บ
ประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน
๒.๓ วัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา
ชาติไทย มีวัฒนธรรมที่สําคัญคือ ประเพณีสงกรานต ลอยกระทง เทศนมหาชาติ จัดเปน
วั ฒ นธรรมที่ แ สดงร อ ยแห ง ความเจริ ญ ทางกายภาพและสติ ป ญ ญามาช า นานสั ม พั น ธ อ ยู
พระพุทธศาสนา เมื่อศึกษาถึงแหลงกําหนดและปรัชญาคติของประเพณีเหลานี้เกแลวจะเห็น วา
จุดเริ่มตนของประเพณีสงกรานต / บนบานขอบุตรไดผล
การบนบานขอบุตรและไดผลนั้นมีใหไดยินบอย ๆ เหตุการณบนบานนี้เกิดขึ้นไดอยาง
คาดไมถึง มูลเหตุคือ มีนักเลงสุราขางบานพูดจาเยยหยันทานเศรษฐีที่มีแตเงิน ฐานะมั่งคั่ง แตไมมี
บุตร เปนโมฆะบุรุษ ไมมีเชื้อไมมีหนอแตกเหลาแตกกอ สูญพันธุมนุษย เปนผูเพาะพันธุใหใคร
ไมได แถมนักเลงสุรายังพยากรณไปถึงนรกสวรรคเลยวา คนที่แตงงานแลวไมมีบุตร นั่นตกนรกแลว
ไปดู เลยที่ น รกขุ ม ปุ ต ตะ จนในป ห นึ่ งเมื่ อ ถึ งฤดู คิ ม หั น ต จิ ต มาส (เดื อนเมษายน) คนทั้ งหลายมี
การละเลนรื่นเริงกันทั่วชมพูทวีป เศรษฐีจึงพาบริวารไปยังตนไทรริมน้ํา เอาขาวสารลางน้ําเจ็ดครั้ง
แลวหุงบู ชารุกขเทวดา ณ ตน ไทรนั้ น พรอมด วยสูป พยั ญชนะ (ขาวกับ แกง) ประโคมดวยเครื่อง
ดนตรีดุริยางค ตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรตอรุกขเทวดา ตอมาองคอินทรไดโปรดสงธรรมบาลกุมารมา
ปฏิสนธิในครรภภรรยาของเศรษฐี เมื่อคลอดแลวไดชื่อวา “ธรรมบาลกุมาร” ปลูกปราสาทอยูใกล
กับต นไทรริมน้ํ า เมื่อเจริญ วัยไดเรียนรูศิลปศาสตรป ระเภทตาง ๆ ตั้ งแต อายุ ๗ ขวบ จนเจนจบ
ภาษาของสัตวนานาชนิด โดยเฉพาะรูภาษานก
ปญหาจริยธรรม ๓ ราศี
ปญหาจริยธรรม ๓ ราศีถือวาเปนเนื้อหาของเรื่องเทศกาลสงกรานตที่สําคัญ เมื่อกุมาร
นอยธรรมบาลกุมารมีอายุเพียง ๗ ขวบ ถาเทียบปจจุบันเขาชั้นเรียนประถมศึกษาปที่ ๑ เทานั้ น
กําลั งฝกหัดอานเขียนเรียนรู ก็ถือวาโชคดีจะได วัดคุณ ภาพคนที่มีเทพอีกองคห นึ่งนามวา กบิ ล
พรหม เปนอาจารยบอกมนตแกคนในชมพูทวีป มีลูกศิษยมากมาย มีผูเคารพนับถืออยูทั่วไป ไดยิน
กิตติศัพททางสติปญญาอันยอดเยี่ยมของธรรมบาลกุมาร มาถึงจุดหนึ่ง เปนจุดรอนวิชาก็วาได จึง
คิดทดลองภูมิปญญาโดยการเอาศีรษะเปนเดิมพัน ตั้งปญหาขึ้นมา ๓ ขอ ถามธรรมบาลกุมาร ถา
ธรรมบาลกุมารตอบไมไดตองตัดศีรษะของตนบูชาปญหากัน
ครั้นเวลาลวงจากนั้นไป ๖ วัน ธรรมบาลกุมารก็ยังคิดหาคําตอบปญหานั้นไมได จึงหลบ
ออกจากปราสาทหนีเขาปา และไปนอนพักเอาแรงใตตนตาล ขณะนั้นบนตนตาลมีนกอินทรียผัวเมีย
คูหนึ่ งอาศัยอยู กลางคืน นางนกถามสามีวา “พรุงนี้ เราจะไปหาอาหารที่ ไหน” นกสามีก็ตอบวา
“พรุงนี้เราไมตองหากินแลว เพราะจะไดกินศีรษะธรรมบาลกุมารซึ่งจะถูกตัด เนื่องจากตอบปญหา
จริยธรรม ๓ ราศีไมได” ซึ่งปญหา ๓ ราศีนั้นไดแก ตอนเชา ราศีของเราอยูที่ใด ? ตอนเที่ยง ราศี
ของเราอยูที่ใด ? ตอนค่ํา ราศีของเราอยูที่ใด ? คําตอบคือวา
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ราศีที่ ๑ ราศีตอนเชาอยูที่ใบหนา หมายถึงใหลางหนา คือหลังจากตื่นนอนแลวตองลาง
หนาพรอมแปรงฟนใหสะอาดเพื่อชําระสิ่งปฏิกูลตาง ๆ บนใบหนารวมไปถึงแตงองคทรงเครื่องดวย
เสื้อผาอาภรณใหดูดีมีสงาราศีกอนที่จะออกทํางานนอกบาน และแตงตัวถูกกาลเทศะกับหนาที่การ
งานนั้น
ราศีที่ ๒ ราศีตอนเที่ยงอยูที่อก หมายถึงความอดทน มีขันติ ทําใจใหเย็น ดวยการนําน้ํา
มาลูบที่อก ชวงฤดูรอนโดยเฉพาะเดือนเมษายน ความรอนจะขึ้นสูงมาก เวลาเที่ยงวันจะสัมผัสได
อยางชัดเจนถึงอากาศรอน เมื่อกายรอน ใจก็ยอมรอนไปตามดวย ครั้นจะใชน้ําลูบที่หัวใจก็ทําไมได
ลูบไดแตที่อก ซึ่งอยูตรงกับหัวใจ ยอมทําใจใหเย็นได โดยถือวา อากาศรอนก็ใหรอนเพียงภายนอก
ไมใหรอนเขาไปถึงภายใน โดยใชน้ําธรรมคือขันติ รูจักอดทน อดกลั้น ยับยั้งการพูด การทํา
ราศีที่ ๓ ราศีตอนเย็นอยูที่เทา หมายถึงใหลางเทากอนเขานอน คือหลังจากตรากตรํา
ทํางานหนักกลับบานหรือทําธุระตาง ๆ เสร็จ หรือไปเที่ยวเตรในยามค่ําคืนแลวยอมมีมูลสัตวหรือ
โคลนตมติดเทามา กอนเขานอนควรลางเทากอน เพื่อชําระสิ่งปฏิกูลที่ติดมาทําใหที่นอน หมอน มุง
สกปรกตาม เปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคเขาสูรางกาย นอกจากนี้ยังมีความหมายสื่อถึงธรรมที่ลึก ๆ
ดวยวา สิ่งที่จะครอบงําจิตใจใหไรราศีที่เทานี้ไดแกอกุศลมูลทั้ง ๓ (ความโลภ ความโกรธ ความหลง)
อันเป นรากฐานของความชั่ วที่ต องชํ าระลางใหห มดจดกอน เมื่อเขานอนจะไดนอนเป นสุ ข หลับ
สบาย ไมฝนราย
เหตุการณตัดศีรษะของกบิลพรหม
ครั้นลวงเวลา ๗ วันแลวธรรมบาลกุมารไดคําตอบปญหา ๓ ราศีนั้นจากนกอินทรีสองผัว
เมียบนตนตาล จึงเขาไปหาเจาของปญหาคือ กบิลพรหม ผลปรากฏวาเปนคําตอบที่ถูกตอง กบิล
พรหมตองยอมตัดศีรษะของตนบูชาความรูนี้ไป ปญหาวา เมื่อตัดศีรษะของกบิลพรหมแลวจะนําไป
ทิ้งที่ไหนไมไดเลย ถาทิ้งในน้ํา จะทําใหน้ําแหง ถาทิ้งบนบก จะทําใหไฟไหม ถาทิ้งในอากาศ จะทํา
ใหฝนแหง แลวจะใหทําอยางไร ขอนี้เปนปริศนาธรรม ไมไดหมายความวา ศีรษะของกบิลพรหมนี้
เสนียดจัญไรอะไรหรอก หากแตวา จะตองไมตกอยูในลักษณะของคําวาทิ้งไป แตตองยกไวในที่สูง
นําขึ้นไวในฐานะที่บูชาสักการะ เป นสื่อสอนวา ลูก ๆ ตองเคารพพอแมในพระพุทธศาสนาถือวา
“พฺรหฺมาติ มาตาปตโร พอแมเปนพรหม (ผูประเสริฐ) ของลูก” ๖ เมื่อกบิลพรหมตัดศีรษะแลวก็มอบ
ใหธิดาคนโตชื่อทุงษะเทวี นําไปบรรจุไว ณ มณฑปถ้ําคันธุลี ภูเขาพระสุเมรุ ตําราบางเลมเรียกวาเขา
ไกรลาส (ศูนยกลางจักรวาล หรือสะดือจักรวาล) อันแสดงถึงเคารพสูงสุด เมื่อครบรอบปใหมท่ี
ถือกั นวาเปนวันสงกรานต ธิด าทั้ง ๗ คนนี้จะผลัดวาระกันแตละปนํ าศีรษะของบิ ดาลงมาสรงน้ํ า
เวียนรอบเขาพระสุเมรุแลวนําเขาเก็บที่เดิม ทําอยูในรอบ ๗ ป เมื่อครบ ๗ ปแลวจึงเริ่มตนคนแรก
ใหม การที่ธิดาปฏิบัติเชนนี้แสดงใหเห็นถึงความกตัญูกตเวทีตอบิดา เปนการปฏิบัติธรรมของเทพ
ของพรหมนั่นเอง ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ วันสงกรานตตรงกับวันพฤหัสบดี ก็เปนหนาที่ของนางกิริณี
เทวี รับหนาที่เปนนางสงกรานตนําศีรษะของกบิลพรหมลงมาสรงน้ํา ตามที่เคยกลาวมาแลวนั้น
5

๖ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๑/๖๓/๑๐๗.
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การปลอยปลา / ทําบุญครบรอบอายุ /อายุวัฒนมงคล
การปลอยปลานี้ก็เกิดขึ้นจากตํานานเทศกาลสงกรานตนี้ดวย เรื่องมีอยูวา มาณพสอง
พี่นองออกจากบานไปทํางานตางที่ตางถิ่นมานาน แตดวยความเชื่อในชะตาชีวิตจึงสํารวจชีวิตของ
ตนทุกระยะ ก็มาถึงระยะที่ชะตาชีวิตขาดถึงขั้นตาย สองพี่นองจึงพากันกลับบานเพื่อพบหนาอําลา
พอแมกอนตาย ก็เดินทางกลับบานในชวงสงกรานต ระหวางการเดินทางนั้นก็เห็นสระน้ํามีปลาเต็ม
สระแตสระใกลจะแหงขอด พวกเขาเห็นปลาหายใจพะงาบ ๆ บางก็ใกลตาย บางก็แดดิ้นพรวด
พราดหัวซุกหัวซุนไปมา สองพี่นองแทนที่จะนําปลาไปกิน แตกลับนําไปปลอยแมน้ํา ธรรมชาติปลา
เมื่อไดน้ําก็ดีใจ เพราะหมายถึงการไดชีวิตใหม
อานิสงสการปลอยสัตวนั้นมีจริง เพราะเปนการแลกชีวิตกัน ใหชีวิตแกเขาแลวเขาก็ให
ชีวิตแกเรา จะเห็นไดจากมาณพสองพี่นองขางตน เมื่อถึงระยะเวลาชะตาชีวิตขาด ปรากฏวาไม
ขาดตามทํานายไว กลับอยูสบายใจกวาเดิม ไมเคยยิ้มก็ยิ้มได เขาก็เชื่อแนวา เราไดชีวิตนี้เพราะ
อานิสงสการนําปลาปลอยลงน้ําแน ๆ แทนที่จะคิดลบหลูวา หมอดูทายไมแมน เปนหมอดูหมอเดา
เทานั้น แตกลับคิดเอาจากคติการปลอยปลานี้เปนโชค ดังนั้น ดวยคติธรรมนี้ จึงเปนที่นิยมปลอย
ปลา หรือสัตวอื่น ๆ เนื่องในวันเกิดของตน และคติธรรมนี้ทางราชการถือวันสงกรานตเปนวันประมง
แหงชาติดวย มีการปลอยพันธุปลาลงในน้ําทุกจังหวัดของไทย
ผีตาโขน
กรณีอันเกี่ยวเนื่องในตํานานเทศกาลสงกรานตอีกอยาง คือ ผีตาโขน คํานี้นาจะแปลง
มาจากผีตามคนหรือผีตาคนคือคนที่แตงตัวเปนผีนี่แหละดวยการสวมหนากากชนิดที่ใหนาเกลียดนา
กลัวที่สุดเพื่อหลอกผูคนที่กําลังเลน เตนรํา อยางสนุกนาน วาแลวก็ธรรมดาที่มีความสุข ความทุกข
ก็มาคูกัน ขณะที่คนกําลังสนุกอยูนั้น ผีตาโขนคือคนจะแตงกายใหเหมือนผีในจินตนาการของตน
ชนิดที่วาใคร ๆ เห็นแลวตกใจกลัววิ่งหนีไป คือ คนโบราณจะเตือนลูกหลานเสมอวา อยาสนุกจนลืม
ตัว ตองหาทีหนีทีไลดวย แลวจะรอดพนจากผีตาโขนจะมาหลอกจนจวนตัว ในเรื่องนี้มีปรัชญา
ธรรมอยูวา การที่มีผีตาโขนมาปรากฏหลอกคนในยามเลนสนุกสนานเชนนี้ หมายถึงสติ ที่คอย
เตือนไมใหคนเลนสนุกสนานจนลืมอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกตัวซึ่งจะตกอยูในความประมาท ดังพุทธ
พจน “ความไมประมาท ♣ เปนทางแหงความไมตาย ความประมาท เปนทางแหงความตาย คนผู
ไมป ระมาทชื่อวายอมไม ตาย ผูประมาทจึงเหมือนคนตายแลว” ๗ คําวา ความไมป ระมาทนี้ มี
ปรากฏในปจฉิมโอวาทของพระพุทธเจาที่สั่งลาภิกษุทั้งหลายกอนเสด็จดับขันธปรินิพพานวา “ภิกษุ
ทั้งหลาย เราขอเตือนเธอทั้งหลายวา สังขารทั้งหลาย มีอันเสื่อมไปเปนธรรมดา เธอทั้งหลายจงทํา
กิจของตนใหสําเร็จดวยความไมประมาทเถิด” ๘
กอเจดียทราย
7

8

♣

ความไมประมาท เปนชื่อของสติ ใชในความหมายเดียวกันกับสติ (carefulness)
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๑/๓๑.
๘
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๒/๑๕.
๗
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การกอเจดียทราย เปนนิมิตแหงพระพุทธศาสนา เปนโชคลาภที่จะใหความสุขความเจริญ
เงินทองไหลมาเทมาดุจทรายที่ขนเขาวัดนี้ อีกประการหนึ่งไดแก กุศโลบายแหงบุญบาป เพราะคน
โบราณถือวา คนที่เดินเขา-ออกวัดในรอบหนึ่งปนั้นไมรูวาดินที่ติดเทาออกจากวัดไปไมรูวามากเทาไร
แตจะมากหรือนอยก็ตาม การขนทรายเขาวัดถือวาเปนการทดแทนดินที่ติดเทาออกไป จะไดไมเปน
บาปในขณะเดียวกันก็ไดบุญ สิ่งเหลานี้เปนความละเอียดออนทางจิตใจของคนโบราณ ซึ่งเกรงกลัว
ตอบาปและกลัวผลของบาปที่จะตามมาลงโทษในชาตินี้
ความจริง เจดียเป นสัญลักษณ ทางพระพุทธศาสนา สมัยที่พระโสณะกับ พระอุตระนํ า
พระพุทธศาสนาจากอินเดียหลังการทําสังคายนาครั้งที่ ๓ มาเผยแผในดินแดนสุวรรณภูมิ ณ จุดที่
เผยแผนั้น กลาวกันวาเปนมณฑลจังหวัดนครปฐม สันนิษฐานวา พระเถระทั้ง ๒ รูปนี้ เกรงวากาล
นานไป ประวัติศาสตรศาสนาขาดตอนไป จะไมมีอะไรเปนพยานแหงการเผยแผศาสนาได จึงคิดนํา
ดินทรายมากอเปนเจดีย ชนิดธรรมเจดียในเจดีย ๔ ชนิด แรกสุดก็เปนองคเล็ก ๆ ตอมาผูคนเห็นวา
สําคัญจึงกอเจดียดวยอิฐ หิน ดินแข็งเพื่อใหทนทานตอพายุน้ําลมพัดได จากนั้นก็บูรณะมาเรื่อย ๆ
หลายยุคสมัย จนเปนเจดียใหญโตมหึมามีสีทองเหลืองอรามดังที่เห็นในปจจุบันนี้ ยิ่งไปกวานั้นเพื่อ
เป น พยานแห งภู มิ ป ระเทศที่ แสดงว า พระพุท ธศาสนาไดถูกนํามาเผยแผ อยู ณ จุด นี้ จึ งชื่ อเป น
จังหวัดวา จังหวัดนครปฐม (จังหวัดแหงแรกของไทย) มีสัญลักษณเปนองคเจดีย
รดน้ําดําหัว
การรดน้ําดําหัวนี้ตามที่กลาวมาขางตนสืบเนื่องมาจากการที่ธดิ าทั้ง ๗ คนของกบิลพรหม
ที่ผลัดวาระกันนําศีรษะของบิดาออกจากถ้ําคันธุลี เขาพระสุเมรุมาสรงน้ํา ในรอบ ๗ ปตามจํานวน
ของธิดาทั้ง ๗ คน จึงกลาวไดวา การรดน้ําดําหัวผูใหญในปจจุบันนั้นมีคติมาจากการที่ธิดาของกบิล
พรหมนําศีรษะของบิดามารดน้ํานี่เอง เพื่อเกิดอนุสติ แสดงความกตัญู และเพื่อชําระลางอกุศลจิต
ดวย
เมรุเผาศพ
เราจะเห็นวา กอนจะนําศพขึ้นเชิงตะกอนที่เมรุเผาศพจึงตองเวียนซายกอน ก็ตอบแบบ
สันนิษฐานวา เพื่อใหญาติพี่นองที่มารวมพิธีเผาศพนั้นไดเกิดมรณานุสติ คือ ใหนึกเสียวา ชีวิตนั้นสั้น
นัก จะตายเมื่อไรไมรู กระนั้นเลย ตองรีบทําความดี เรื่องนี้หากวากันตามนัยกรรมฐานก็คือใหนึกถึง
ความตาย นึกถึงความไมเที่ยง ดังนั้น เราตองไมประมาทรีบเรงปฏิบัติธรรม และศพที่เวียนซายรอบ
เมรุนั้น หมายถึงการจําลองเวียนรอบเขาพระสุเมรุ คือจําลองจากการที่ธิดาทั้ง ๗ คนของกบิลพรหม
นําศีรษะของบิดาเวียนรอบเขาพระสุเมรุในวันสงกรานตนั่นเอง ดังนั้น คําวา เมรุนั้น มาจากชื่อเขา
พระสุเมรุ คําวาเมรุ จึงเปนการจําลองเขาพระสุเมรุใหเราไดเห็นทุกวันนี้
สิ่งที่เกี่ยวของอยูกับเมรุ คือใชอยูในเมรุเทานั้น นั่นคือดอกไมจันทน (แปลวากลิ่นหอม)
ดอกไมจันทนนี้มีประวัติสืบมาจากประเทศอินเดีย คือวา แรกทีเดียวจะใชไมจันทนเทานั้นเปนฟน
เผาพระศพของพระราชาหรือเจาเมือง ปรากฏวาตกทอดมาถึงเมืองไทย จะเห็นวาพระศพของเจาฟา
พระราชวงศจะใชไมจันทนเปนฟนเผาทั้งนั้น ดังที่ครั้งถวายเพลิงพระศพของสมเด็จพระพี่นางเธอ
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เจาฟากัลยานิวัฒนา จะทราบขาววานําไมจันทนมาจากจังหวัดอุทัยธานี เปนการใชไมจันทนจริง ๆ
ไมใชไมจันทนจําลอง
เราสังเกตดูวา ที่เมรุเผาศพตามวัดทั่วไป บนเชิงตะกอนจะเห็นทอนไมจันทนจําลองผูก
ริบบิ้นหัวทาย พาดกันเปนสี่เหลี่ยมขางละประมาณ ๔ ทอนอยูใตโลงศพนั้น แตมีเงื่อนไขวาตองใช
ทอนไมจันทนจําลองเทานั้น จะใชไมจริงอยางเจาฟา เจาแผนดิน พระราชวงศนั้นไมถูกตองเปนแน
สําหรับสามัญชนทั่วไปนั้น จะใชไมจันทนจําลองเปนฟน แตนั่นก็เปนหุนเทานั้น หาใชใช
ไมจันทนที่เห็นอยูใตโลงศพนั้นไม สวนที่ใชจริง ๆ คือ ดอกไมจันทนกระดาษ จะใชไมจันทนไมได
เปนดอกไมที่ทําแจกแกญาติมิตรที่มารวมเผาศพนั้น ดังนั้น ดอกไมจันทนจึงมีที่มาจากไมจันทนที่
เปนฟนเผาพระศพสําหรับเจาฟาเจาแผนดินและพระราชวงศอยางนี้
ทุงพระเมรุ เปนคําหนึ่งที่เนื่องดวยคําวาเมรุ คํานี้เปนชื่อจริงตามลักษณะที่เปน แตคนสวน
ใหญในปจจุบันไมคอยใชคํานี้ นั่นคือ สถานที่ที่เรียกกันวาสนามหลวง ซึ่งเปนสนามใหญ เปนแมของ
สนามทั้งหลาย สนามลักษณะนี้มีเหมือนกันเกือบทุกประเทศ เพื่อใชในพระราชกรณียกิจและพิธีของ
ทางราชการระดับประเทศ แตวัตถุประสงคจริง ๆ แรกเริ่มเดิมทีนั้น ใชเปนสถานที่ถวายเพลิงพระ
ศพของเจาฟา เจาแผนดิน และพระราชวงศเทานั้น จึงเรียกสนามนี้วา ทุงพระสุเมรุ คือทุงที่ตั้งเขา
พระสุเมรุจําลองนั่นเอง แตมักเรียกกันติดปากวา “สนามหลวง”
กิจกรรมจริยธรรมในเทศกาลสงกรานต
กลาวกันวา สงกรานต เปนเทศกาลที่งดงาม เอื้ออาทร และเต็มไปดวยบรรยากาศของ
ความกตัญู ความเคารพซึ่งกันและกัน เปนเทศกาลใหความสําคัญของความสัมพันธระหวางเพื่อน
มนุษยในสังคม โดยใชน้ํ าเป นสื่ อในการเชื่อมความสัมพั นธ ในการที่ จะแสดงแนวคิดใหเห็ นเป น
รูปธรรมนั้น สามารถทําไดโดยจัดกิจกรรมหลาย ๆ อยาง เพื่อใหชุมชนแสดงออกในการปฏิบัติตอ
กัน ดังนี้
จั ด กิ จ กรรมเสริ ม คุ ณ ค า ต อ ครอบครั ว โดยถื อ เป น วั น แห ง ความรั ก ความผู ก ผั น ใน
ครอบครัว พอแมจะเตรียมเสื้อผาใหมพรอมเครื่องประดับใหลูกหลานใสไปทําบุญ ลูกหลานก็จะ
เตรียมเสื้อผาเครื่องนุ งหมให พอแมห รือผูใหญ ไดสวมใส เพราะเมื่อถึงวันสงกรานต ทุกคนจะหา
โอกาสกลับบานไปหาพอแมและญาติผูใหญ เพื่อขอศีลขอพรเปนสิริมงคลในการเริ่มตนปใหม และ
เปนกําลังใจในการดํารงชีวิตตอไป
จัดกิจกรรมสรางคุณคาตออนุชน โดยถือเปนวันรวมญาติ โดยรวมลูกหลาน ปูยา ตายาย
มีการเลนรื่นเริง พรอมกับทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูที่ลวงลับไปแลว และเพื่อความสามัคคีของ
ชุมชน
จัดกิ จกรรมสรางคุณ ค าตอสังคม โดยถื อเป นประเพณี ที่กอให เกิดความเอื้ออาทรต อ
สิ่ งแวดล อมทางสั งคม และธรรมชาติ เพราะในวัน นี้ ทุ กคนจะช ว ยกั น ทํ าความสะอาดบ านเรือ น
สิ่ งของเครื่ อ งใช ทุ ก อย างให ส ะอาดหมดจด เพื่ อ จะได ต อ นรั บ ป ใหม ด ว ยความแจ ม ใส เบิ ก บาน
นอกจากนี้ ควรชวยกันทําความสะอาดวัดวาอาราม ที่สาธารณะ และอาคารสถานที่ของหนวยงาน
ตาง ๆ ดวย
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จั ด กิ จ กรรมสร า งคุ ณ ค า ต อ ศาสนา โดยถื อ เป น วั น ทํ า บุ ญ ครั้ งสํ า คั ญ ครั้ งหนึ่ งของ
พุทธศาสนิกชน มีการทําบุญบาน ตักบาตร เลี้ยงพระ และสรงน้ําพระ แสดงถึงความเกื้อกูลสูงสุด
ของมนุษยชาติ การถือศีลปฏิบัติธรรมนั้นเปนบอเกิดความเจริญรุงเรืองแกชีวิตเปนการปฏิบัติทั้งกาย
และใจเจริญปญญา และสามารถสืบทอดพระพุทธศาสนาไวไดเพราะรูและเขาใจพุทธธรรมแลว
เทศกาลสงกรานต มีคุณ ประโยชนมากที่ไดรับ จากการปฏิบัติตามเทศกาล ใหความมี
ระเบียบวินัย ใหความเขาใจและรักการเอื้ออาทรตอสภาพแวดลอมทางสังคมและธรรมชาติ ทําให
เราเห็นคุณคาของจริยธรรมวามีบทบาทหรือมีอิทธิพลสูงในการสะทอนสังคม หรือสวนบุคคล มี
ความสงบสุขในชีวิต มีความเจริญกาวหนาในชีวิต มีอะไรที่ดีขึ้น ทําใหมีชื่อเสียง อันเกิดจากการ
เสียสละ มีโอกาสทําสังคมสงเคราะห มีโอกาสไดพบหนาผูหลักผูใหญ รวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน ปจจุบันนี้ สังคมไทยมีนโยบายซึ่งอาศัยเทศกาลสงกรานตทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้ง
ที่เปนทางการ และชุมชนนั้นกําหนดขึ้นเอง ดังนี้
-วัน ผูสูงอายุ มีกิจกรรมรดน้ําดําหั ว มอบสิ่งของแกผูหลักผู ใหญ และขอพรจากทาน
วันที่ ๑๓ เมษายน
-วันประมงแหงชาติ ในวันนี้ ทางราชการจึงถือเปนวันขยายพันธุปลาแหงชาติ ตรงกับ
วันที่ ๑๓ เมษายน มีกิจกรรมคือปลอยพันธุปลา
-วันครอบครัว คนในครอบครัวมาพรอมหนาพรอมตากันในบานเกิด แมจะอยูทิดใด
แดนใดก็จะถือโอกาสนี้กลับใหได วันครอบครัวนี้ตรงกับวันที่ ๑๔ เมษายน
-วันขึ้นปใหมของไทย มีกิจกรรมเลนน้ํา ทําการเฉลิมฉลองไชโยโหรอง แซซองสรรเสริญ
มีการละเลนพื้นบานอยางสนุกสนาน ชาวชนบทบางแหงจะยิงสะลุทรองไชโยกันในตอนเที่ยงคืนวัน
เถลิงศกของสงกรานตวันที่ ๑๕ เมษายน
-วันรวมญาติ มีกิจกรรมที่ลูกหลานเหลนกลับสูบานเกิดเพื่อรดน้ําดําหัวผูใหญและขอพร
จากทาน
-วันกตัญู มีกิจกรรมทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหแดญาติมิตรที่ลวงลับไปแลว รดน้ําดํา
หัวผูหลักผูใหญ สรงน้ําพระ กอเจดียทราย ทําเสาค้ําตนโพธิ์
-วันอภัยโทษ มีกิจกรรมการละเลนน้ํา ฟอนรํา ลวงล้ําก้ําเกินกัน โดยไมถือโกรธถือสากัน
ความขางตน สอดคลองกับรัฐบาลใหความสําคัญมีโครงการรณรงควา ๗ วันอันตราย
ทั้งนี้ ก็เพราะเกิดจากความจํ าเป น ที่ เรามีจิตสํานึกตอวัฒ นธรรมประเพณี เพื่อปฏิบัติภ ารกิจ ตาม
กิจกรรมเทศกาลสงกรานตซึ่งการแสดงออกทางกายภาพเหลานี้กอใหเกิดการปฏิบัติธรรมรวมกัน
เปนกีฬายาวิเศษ สามารถละลายกิเลสคือความเกลียดชังกันได เปนการอโหสิกรรมแกกัน และได
กายสามัคคีและมีสุข ดังพุ ทธ-พจน ที่วา “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺ คี” ความสามั คคีของหมูคณะ จะ
นําพาชีวิตใหเกิดสุข ๙
9

๙ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๙๔/๙๓.
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๒) ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีลอยกระทง เปนรองรอยแหงวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาตินั้น
ๆ มาชานาน จึงมีคําเรียกชื่อกระทงแตละสมัยจากกําเนิดประวัติศาสตรของไทยที่มีชื่อเรียกกันตาง
ๆ วา
(๑) เรียกวา โคมลอยทรงดอกบัว สมัยสุโขทัย ซึ่งนางสนมเอกของพระรวงเจา ทําโคม
ลอยประดับเกสรสีตาง ๆ เมื่อสมเด็จฯ เสด็จทางชลมารค ทอดพระเนตรกระทรงนั้น พระองคทรง
โปรดและใหทําตอมา
(๒) เรียกวา กระทงใหญแขงขัน สมัยรัชกาลที่ ๑ และ ที่ ๓ กรุงรัตนโกสินทร
(๓) เรียกวา เรือลอยประทีป สมัยรัชกาลที่ ๔ กรุงรัตนโกสินทร
(๔) เรียกวา ลอยประทีป สมัยรัชกาลที่ ๕-๖ – ๙ กรุงรัตนโกสินทร
(๕) เรียกวา บูชารอยพุทธบาทบาง บูชาอุปคุต เทพแหงผูมีฤทธิ์บาง (เสถียร โกเศศ)
(๖) เรียกวา ประเพณีกตัญูตอพระแมคงคา โดยขอขมาพระแมคงคา (ลอยบาปของ
พราหมณ)
(๗) เรียกวา บุญเดือน ๑๑-๑๒ โดยประเพณีฮีตสิบสอง โดย ชาวบานเฉลิมฉลองการ
ทําไรทํานาเสร็จ มีโอกาสทําบุญ และสรางความบันเทิงดวยการจุดประทีปตามถนน บานเรือน หนา
วัด และริมน้ํา
ประเพณีลอยกระทงนี้ มีพัฒนาการมาจากการบูชารอยพุทธบาทที่พระพุทธเจาประทับไว
บนริมฝงแมน้ํานัมมทา ประเทศอินเดีย รอยพุทธบาทนั้นไมสูญหายไปกับน้ําพัดเพราะมีพญานาคใน
นาคพิภพคอยคุมครองรักษาอยู ซึ่งประชาชนก็ศรัทธาเลื่อมมีพุทธานุสติทุกเมื่อพากันสักการบูชา
ประจําป เมื่อหนาน้ําถูกน้ําทวมรอยพุทธบาทนั้นจึงยากแกการสักการบูชา ชาวบานจึงทํากระทงแลว
ปกดอกไม ธูป เที ยนลงในกระทงนั้น ลอยลงน้ําแลววิดไปใกล ๆ รอยพุ ทธบาทนั้น จึงกลายเป น
เทศกาลลอยกระทงสืบมา
ลอยกระทง / บูชาพุทธบาท
ประเพณี ล อยกระทงที่ เกิ ด จากบู ช ารอยพุ ท ธบาทนี้ ประเด็ น ที่ อิ งกั บ ธรรมที่ จ ะสร า ง
จิตสํานึก คือ “พุทธานุสติ” ๑๐ มาในอนุสติฏฐาน ๖, มาในธรรมเปนเอก, มาในอนุสติ ๑๐ ประการ
เชน เดี ยวกั บ ต น ศรี มหาโพธิ์ที่ พระวิห ารเชตะวัน ชื่อวาอานัน ทโพธิ์ เกิดขึ้น จากประชาชนมาเฝ า
พระพุทธเจาแลวไมพบ พระอานนทสงสาร จึงปรึกษาเจาชายเชตและพระโมคคัลลานะ ตกลงกันจะ
นําหนอมหาโพธิ์มาปลูกที่พระวิหารเชตะวันเปนที่เคารพกราบไหวแทนพระพุทธเจา โดยพระโมค
คัลลานะเหาะฤทธิ์ไปนําหนอมหาโพธิ์จากพุทธคยามาปลูกไดสําเร็จ ซึ่งพระอานนทเปนผูรดน้ําพรวน
ดิน จึงไดชื่ออานันทโพธิ์ เรื่องนี้ จะสรางใหเราเห็นศรัทธา ปสาทะอันแรงกลาของผูเคารพศรัทธาใน
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๑๐

๑๐),

องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๙/๔๒๐. (อนุสติฏฐาน ๖) องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/ ๔๗๓-๔๘๒/๕๐. (อนุสติ
องฺ.เอก.(ไทย) ๑๐/๒๙๖/๓๗. (ธรรมเปนเอก)
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พระพุทธเจา แมรอยพุทธบาทถูกน้ําทวมก็ยังพยายามหาวิธีบูชาจนเปนประเพณีลอยกระทงมาถึงทุก
วันนี้ นับวาเปนตัวอยางแหงการสรางจิตสํานึกไดเปนอยางดี
๓) ประเพณีเทศนมหาชาติ
มหาชาติ คือชาติที่สําคัญยิ่งใหญที่พระโพธิสัตวมาเสวยชาติเปนพระเวสสันดรเพื่อบําเพ็ญ
ทานบารมี เปนชาติสุดทายที่จะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา ซึ่งพระองคไดทําครบถวนตามบารมี ๓
ระดับ คือระดับธรรมดา ระดับกลาง (อุปบารมี) และระดับสูงสุด (ปรมัตถบารมี) เรียกวา บารมี ๓๐
ทัศ เปน ชาดก ชื่อ พระเวสสัน ดรชาดก ที่ จารึกไวในพระไตรป ฎก เลมที่ ๒๘ ขุททกนิกาย ชาดก
ภาค ๒ นิยมเทศนในวันมหาปวารณาออกพรรษา หรือนิยมเทศนกันในโอกาสสําคัญ เชน พิธีฉลอง
ครบรอบ ๖๐๐ ปพระพุทธชินราช เปน ซึ่งมี ๓ แบบ คือ มหาชาติคําหลวง มหาชาติคําราษฎร และ
มหาชาติคาถาพัน
มหาชาติ : เหตุการณบําเพ็ญบารมี
มหาชาติ สรุปตามเนื้อหา ๑๓ กัณฑ โดย กัณฑทศพรนางผุสดีขอพร ๑๐ ประการจาก
พระอิ น ทร กั ณ ฑ หิ มพานต –เวสสั น ดร เกิดที่ ตรอกพ อคาจากพ อสั ญ ชัย แมผุ ส ดี เวสสัน ดรถู ก
เนรเทศจากแควสสีวีราษฎรเขาสูปา เหตุเพราะใหชางปจจัยนาคเคนแกแกชางกลิงคราษฎร ทาน
กัณฑ – ตอนอยูปาหิมพานตใหทานตอเนื่องอยางยิ่งใหญ เรียกวา สัตตกมหาทาน ชาง มา รถ โคนม
นางสนม อยางละ ๗๐๐ ตัว กัณฑวนปเวศน - พระเวสสันดรพานางมัทรี ชาลี กัณหา ออกจาก
พระนครผานแควนเจตราษฎรไปประทับอยูเขาวงกต ปาหิมพานต กัณฑชูชก –เมียสาว อมิตตาใหชู
ชกไปเดินทางไปขอกัณหา-ชาลีที่เขาวงกต กัณฑจุลพน – ชูชกเดินทางผานปาละเมาะ ตามที่พราน
เจตบุตรบอกทางให กัณ ฑมหาพน – ชูชกเดินทางผานป าใหญ ใหอัตจุตบอกทางไปหาเวสสันดร
กัณฑ กุมาร – ชูชกไดรับ พระราชทานกัณหา ชาลีจากพระเวสสันดร และตีตอหน าพระเวสสันดร
กัณฑมัทรี – กลับจากหาผลไมในปาไมเห็นกันหาชาลี เปนลม แตก็ตองสาธุการเพราะใหทานบารมี
เพื่อเปนพระพุทธเจาตอไป กัณฑสักบรรพ – พระอินทรแปลงกายมาขอนางมัทรีกับพระเวสสันดร
ไดแลวก็ฝากไวกับพระเวสสันดรตอ มหาราช – พระเจาสัญชัยไปไถกัณหาชาลีคืนจากชูชก แลว
เลี้ยงชูชก ๆ กินอิ่มเกินไปทองแตกตาย กัณฑฉกษัตริย – สัญชัย ผุสดี เดินทางไปรับ เวสสันดร มัทรี
กัณหา ชาลี จากเขาวงกต ทาวสักกะบันดาลใหฝนตกลงมา ทั้ง ๖ ก็ฟนจากการเศราโศกเสียใจ นคร
กัณฑ – ทั้ง ๖ ก็กลับถึงนคร แควนสีวีราษฎร พระเวสสันดรก็ครองราชยเหมือนเดิม บานเมืองสงบ
สุข เปนแบบอยางแหงการใหทานซึ่งไดรับอานิสงสแหงการใหนี้ ดังพุทธพจนวา “บุคคลใหขาว ชื่อ
วาใหกําลัง ใหผา ชื่อวาใหวรรณะ ใหยานพาหนะ ชื่อวาให ความสุข ใหประทีป ชื่อวาใหจักษุและ
ผูใหที่พักอาศัย ชื่อวาใหทุกสิ่งทุกอยาง สวนผูที่พร่ําสอนธรรม ชื่อวาใหอมตะ” ๑๑
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เทศนมหาชาติ
การเทศน ม หาชาติ แสดงถึ ง บุ ค ลาธิ ษ ฐานจากการบํ า เพ็ ญ บารมี เ พื่ อ การตรั ส รู เป น
พระพุทธเจาของพระโพธิสัตวทําใหเห็นทานบารมีอยางชัดเจน เปนตัวอยางการสรางบุญที่ยิ่งใหญ
ของมหาชน ดังที่นักปราชญไดกลาววา อานิสงสการฟงเทศนมหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑนี้เปนธรรมคติที่
สําคัญ มีอานิสงส ดังนี้
กัณฑที่ ๑ ทศพร ใหอานิสงสคือ เกิดชาติหนารูปสมบัติมีสิริโฉมและรูปรางที่งดงามอัน
งดงามกวาชนทั้งหลาย มีน้ําเสียงไพเราะเสนาะโสต มีกลิ่นกายหอมฟุงไปไกล และสงมรดกอานิสงส
รูปงามไปถึงบุตรธิดาดวย
กัณฑที่ ๒ หิมพานต ใหอานิสงส คือ มีความสุขกายสบายใจทุกอิริยาบถ ครั้นตายแลว
จะไดไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค มีนางเทพอัปสรแวดลอมมากมาย เสวยสุขอยูในปราสาทแลวดวย
แกว ๗ ประการ เสวยทิพยสมบัติอันมโหฬาร มีบริวารแวดลอมบํารุงบําเรออยูเปนนิตย
กัณฑที่ ๓ ทานกัณฑ ใหอานิสงส คือ ไดทรัพยสมบัติดังปรารถนาบริบูรณดวยแกวแหวน
เงินทอง อันบริบูรณดวยทรัพยสินเงินทองนานัปประการ
กัณฑ ที่ ๔ วนประเวสน ใหอานิสงส คือ เปนผูสมบูรณดวยสมบัติ มีที่ดิน บานเรือน
ใหญโตมากมาย มีสวนไรนามากมาย จะมีอุทยานอันดาดาษดวยตนไมดอกไมของหอม และจะมีสระ
โบกขรณีกวางใหญ มีน้ําใสสะอาดบริบูรณ อันเต็มไปดวยปทุมชาติในทุกภพทุกชาติ
กัณฑที่ ๕ ชูชก ใหอานิสงส คือ มีอายุยืนนาน จะไปในที่ใดๆ ก็จะมีแตความสุขทุกแหง
หน ปราศจากโรคาพาธทั้งหลาย ไมเจ็บปวยเปนโรคภัยใดๆ และรอดพนจากภยันตรายทั้งปวง เปนผู
มีพละกําลังมาก จะมีพลังตานทานโรคหลายอยาง และสิ่งใดที่หายไปก็จะไดกลับคืนดังเกา
กัณฑที่ ๖ จุลพน ใหอานิสงส คือ ไดรับการคุมครองจากผูหลักผูใหญ เกิดชาติไหนๆ ก็
จะไดเปนใหญเปนโต เปนหัวหนาคนเปนนายคน เปนผูบริบูรณดวยเดชศักดานุภาพ เฟองฟุงไปทั่ว
กัณฑที่ ๗ มหาพน ใหอานิสงส คือ สมบูรณดวยสติปญญา เปนผูทรงปรีชา เฉลียวฉลาด
จะเปนผูที่ไมโงเขลา เปนคนมีปญญา สามารถปราบอริศัตรูใหยอยยับไปได
กัณฑที่ ๘ กุมาร ใหอานิสงส คือ ไดบรรลุเปนพระอริยะบุคคล พรอมดวยคุณวิเศษทั้ง
ปวง ดวยบุญราศีที่ไดอบรมไว ตลอดจนนิพพานสมบัติ อันตัดเสียซึ่งทุกขทั้งปวง หลุดพนจากกอง
กิเลสและวัฏฏสงสาร
กัณฑที่ ๙ มัทรี ใหอานิสงส คือ ไดคูครองที่ใจปรารถนาและครอบครัวที่เปนไปตาม
ตองการ ถาเปนสตรี จะไดสามีเปนที่ชอบเนื้อเจริญใจ ถาเปนบุรุษจะไดภริยาเปนที่ตองประสงค จะ
ไดบุตรหญิงชายที่ประเสริฐ เปนคนวางายสอนงาย มีความประพฤติกิริยาเรียบรอยดีทุกประการ
กัณฑที่ ๑๐ มหาราช ใหอานิสงส คือ เกิดชาติหนาจะเกิดในตระกูลสูงศักดิ์เชนตระกูลขัต
ติยมหาศาล ในสมัยที่กษัตริยสูงศักดิ์ หรือตระกูลพราหมณมหาศาล ในยุคที่ตระกูลพราหมณสูงสง
ยิ่งนัก เปนที่นับหนาถือตาแหงคนทั้งปวง
กัณฑที่ ๑๑ สักบรรพ ใหอานิสงส คือ มีบริวารมากมายทั้ง ทาส ทาสี และสัตว สองเทา
สี่เทา เชน โค กระบือ ชางมา รถ ยานพาหนะนับประมาณมิได
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กัณฑที่ ๑๒ ฉกษัตริย ใหอานิสงส คือ บริบูรณดวยวงศาคณาญาติบุตร ธิดา สามี หรือ
ภรรยา บิดา มารดา เปนตน อยูพรอมหนากันโดยความผาสุก จะไดอยูพรอมหนากันอยางมีความสุข
จะทํากิจกรรมการงานใดก็ประสบความสําเร็จ จะทําการใดๆ ก็พรอมเพรียงกันยังการงานนั้นๆให
สําเร็จลุลวงไปดวยดี
กัณฑที่ ๑๓ นครกัณฑ ใหอานิสงส คือ เกิดเปนมนุษยทันยุคศาสนาพระศรีอาริยเมตตรัย
จะไดถือปฏิสนธิในสมัยที่พระศรีอริยเมตไตรยมาอุบัติและจะไดพบกับพระองค ตลอดจนไดสดับ
ตรับฟงพระธรรมเทศนาของพระองค
๓. สรุปผลการศึกษา
ไตรภาคีแหงแหงพระพุทธศาสนาในสามมิติ คือ การศึกษา ภาษา และประเพณีวัฒนธรรม
โดยการศึกษาจะศึกษาตาหลักธรรมไตรสิกขา คือ ศีลสิกขา สมาธิสิกขา และปญญาสิกขา ศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาของสงฆ มีประเภทธรรม ประเภทบาลี ประเภทปริยัติธรรม-แผนกสามัญ
ศึกษา และระดับอุดมศึกษาในฐานะมหาวิทยาลัยสงฆไทย ทั้งของฝายมหานิกายและธรรมติกนิกาย
พระพุทธศาสนาใชภาษาบาลีเพื่อเผยแผธรรม ศึกษาธรรมในภาษาอังกฤษ ศึกษาภาษาในการเผย
แผ ธ รรมตามลั กษณะพุ ท ธลี ล าการสอน ๔ ประการ และหลั ก การเทศนาเพื่ อเผยแผ ธ รรมของ
พระสงฆ
พระพุทธศาสนามีความสัมพันธกับประเพณีวัฒนธรรม กลาวคือ ธรรมจะสอดแทรกอยูใน
กิจกรรมและกระบวนการของประเพณีหรือประเพณีนั้นอิงธรรม พระพุทธศาสนาเปนตนกําเนิดของ
ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง และประเพณีเทศนมหาชาติ ประเพณีสงกรานตมีตํานาน
จากเทพสวรรคชั้นจาตุมหาราช เปนรุกขเทพ สถิตในตนไมไดรับเครื่องบนบานจากสองเศรษฐีที่มา
ขอบุตร ปรากฏวาไดบุตรจริง นามวา ธรรมบาลกุมาร เปนที่มาของปญหาจริยธรรม ๓ ราศี เปน
ที่มาของภูเขาพระสุเมรุจําลองคือ เมรุเผาศพ และถือวาเปนประเพณีแหงความกตัญูตอบุพพการี
เคารพเชิดชูผูสูงอายุ เปนประเพณีอภัยทานปลอยนกปลอยปลา เตา เปนตน ประเพณีลอยกระทงมี
ตํานานจากการสักการบูชารอยพุทธบาท ณ ริมฝงแมน้ํานัมมทา ประเทศอินเดีย สรางจริยธรรมตอ
ธรรมชาติ ดวยการบูชาคุณความดีของพระแมคงคาที่ดูแลรักษาน้ําใหมนุษยโลกไดอาศัย ประเพณี
เทศนมหาชาติ มีตํานานมาจากการบําเพ็ญทานบารมี ๓ ระดับของพระโพธิสัตวเวสสันดรเพื่อเปน
พระพุทธเจาในอนาคต มีอานิสงสทําใหผูฟงเทศนมหาชาติครบ ๑๓ กัณฑในวันเดียวทําใหเขาสูสุคติ
โลกสวรรคได สรางจริยธรรมใหเราไดศึกษาและปฏิบัติตาม เห็นคุณคาในพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆ
คุณ พระพุทธเจาเปนสรณะที่พึ่งทั้งกายใจแกสัตวโลกในปจจุบันและอนาคต พัฒ นาชีวิตดวยปด
ประตูนรกอบาย องคความรูที่ไดจากการวิจัยจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีชีวิตที่ดีงามและมี
ความสุขยั่งยืน
๔. ขอเสนอแนะ
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บทความนี้ มีลักษณะเปนบทความปริทรรศนแนวศาสนาและปรัชญา โดยเสนอแนวคิดที่
เปนกําเนิด กระบวนการและการประยุกตใชตามคุณคาของเรื่องนั้น ๆ ดานการศึกษามุงเสนอคําวา
การศึ กษาในพระพุ ทธศาสนา พระพุ ทธศาสนาเป นศาสนาแห งการศึกษาตามหลักไตรสิ กขาจาก
แนวคิดของจันจิโร ตากกุสุ นักปราชญพุทธศาสนาชาวญี่ปุนที่วา คําสอนของพระพุทธเจาสรุปลงใน
ไตรสิ ก ขา ซึ่ ง คํ า สอนเหล า นี้ มี คํ า ใช เ ฉพาะของตนเอง เช น ตรั ส รู (Enlightenment) ใช กั บ
พระพุ ท ธเจ า แต พ ระอรหั น ต ใช คํ า ว า บรรลุ อ รหั น ต (Attainment) อี ก อย า งคื อ ภาษาที่ ใช ใน
การศึกษาพุทธศาสนาดั้งเดิมคือภาษาบาลี สวนคนตางชาติตะวันตกจะศึกษาพระพุทธศาสนาใหอาน
ภาษาบาลี ไ ด ก็ ต อ งศึ ก ษาจากภาษาลี โ รมั น สํ า หรั บ ชาวบ า นหรื อ นั ก การศึ ก ษาจะศึ ก ษา
พระพุ ท ธศาสนาไดอีกแบบหนึ่ งคือศึ กษาผานวั ฒ นธรรมประเพณี ซึ่งมีความเชื่อจากพื้น ฐานทาง
ศาสนาแฝงดวยปรัชญาธรรม เชน เทศกาลสงกรานต ลอยกระทง
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แนวโนมการศึกษารัฐประศาสนศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา
พระครูรัตนสุตาภรณ ๑
0

บทคัดยอ
แนวโน มการศึกษารัฐประศาสนศาสตรตามแนวพระพุ ทธศาสนา มีความจําเปน ตอง
อาศั ย อั ตถะ หรื อ ประโยชน ทั้ ง ๓ คื อ ๑) ทิ ฎ ฐธั มมิ กั ตถะประโยชน เบื้ องต น หรื อประโยชน ใน
ป จ จุ บั น ๒) สั ม ปรายยิ กั ต ถะประโยชน เบื้ อ งหน า หรื อ ประโยชน ในอนาคต และ๓) ปรมั ต ถะ
ประโยชนครอบคลุม หรือประโยชนสูงสุด เปนเปาหมายโดยมีการศึกษาที่เนนตัวบุคคลประบอบ
และธรรม เปนหลักเพื่อใหเกิดความสงบสุขโดยถวนหนาตามแบบอยางพุทธวิธีทอี่ ยางแทจริง
คําสําคัญ : รัฐประศาสนศาสตร, พระพุทธศาสนา

Abstract
Trends in the study of public administration in Buddhism had to rely on
the Attha (the Three Benefit) :๑ ) present benefit, ๒ ) future benefit, and ๓ ) the
highest benefit. These were the goal with the study focusing on the individual,
regime and Dhamma for the peace thoroughly in the Buddhist way.
Keywords:Public Administration, Buddhism

๑. บทนํา
มนุษยในสังคมประกอบดวยกลุมบุคคลที่มีความเชื่อ ความคิด อุปนิสัย ทัศนคติ และ
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน มารวมตัวกันอยูภายในอาณาเขตเดียวกัน จึงทําใหจําเปนที่จะตองมี การ
ปกครองที่เหมาะสมมาใช เพื่อใหสังคมนั้นๆ ดําเนินไปไดดวยดีมีความสงบเรียบรอย มีความยุติธรรม
มี ค วามสามั ค คี ปฏิ บั ติ ต นเป น พลเมื อ งที่ ดี ข องสั งคม หากแต สั งคมที่ มี ค วามแตกต า งกั น อย า ง
หลากหลาย ถาไมมีการนําการปกครองที่เหมาะสมมาใช ก็อาจทําใหสังคมนั้น เกิดความแตกแยก
แยงชิ งผลประโยชนกัน อย างไม มีที่สิ้น สุด ดังที่เห็น ไดในสังคมตางๆ ในปจจุบัน นี้การปกครองที่
เหมาะสมจึงเปนที่ตองการของทุกๆ สังคมเพราะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหไดมาซึ่งการมีเสถียรภาพ
ทางสังคมและนําไปสูค วามเจริญกาวหนาในการบริหารและการปกครองของสังคม
พระพุทธศาสนา (Buddhism) คือ ศาสนาที่ถือวา พระธรรม คือคําสอนที่เปนความจริง
สากล และพระวินัย คือ คําสั่ง ที่มีคุณคาตอการปกครอง ในดานการปกครองตนเอง การปกครอง
หมูคณะการปกครองประเทศหรือสังคมโดยสวนรวม และมีการปกครองโลกอยูมาก กลาวคือมุ ง
สงเสริมใหบุคคลหมั่น ฝกฝน ปรับปรุง เคารพ บังคับภายในจิตใจ เชื่อมั่นรับผิดชอบตอตนเอง เปน
๑

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 121 }

การปกครองตนเอง รูจักธรรมชาติและความตองการของผูอื่น ใชพระคุณควบคูกับการใชพระเดช
เปนการปกครองหมูคณะและปกครองประเทศหรือสังคมโดยสวนรวม มีการใชธรรมเปนโลกบาล คือ
หิริและโอตตัป ปะ ซึ่งเปนธรรมปกครองโลก สังคมไทยไดรับอิทธิพลคําสอนของพระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับการบริหารและการปกครอง โดยเฉพาะที่นํามาจากคัมภีรชาดก เชน ทศพิธราชธรรมของ
กษัตริย เมื่อมองในแงรัฐศาสตร ก็คือหลักแหงการบริหารและการปกครองกายและใจ เมื่อนํามา
ปฏิบัติตามแลวจะทําใหชีวิตดําเนินไปในแนวทางที่ถูกตองกอใหเกิดประโยชนสุขแกตนเองและสังคม

๒. รัฐประศาสนศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนาในอนาคต
ในอนาคต เปนยุคที่เกิดสภาพไรพรมแดนทั้งในเรื่องของอาณาเขต ประชากรการคาการ
สื่อสาร แมแตการเมืองการปกครองก็ ตกอยูในสภาวะเชน เดียวกัน ดังนั้น จึงควรศึกษาทิศทางรัฐ
ประศาสนศาสตรในพระไตรปฎกสําหรับอนาคต ในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้
๒.๑ พระพุทธศาสนาในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรม
พระพุ ท ธศาสนา นอกจากเป น ป จ จั ย สํ าคั ญ ที่ ช ว ยให ช นชาติ ไทยมี ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่
เจริญกาวหนามาในอดีตแลว ก็ยังคงเปนสถาบันหลักของประเทศ และเปนองคประกอบสําคัญของ
สังคมไทยอยูแมในปจจุบัน เพียงแตรอเวลาและรอความสามารถของคนไทยที่จะนําศักยภาพของ
พระพุทธศาสนาที่มีอยูอยางสูง เอามาใชใหเปนประโยชนในการรวมพัฒนาภูมิธรรมภูมิปญญาของ
มนุษยชาติใหอารยธรรมของโลกเจริญประณีตยิ่งขึ้น
พระธรรมป ฎ ก (ป.อ. ปยุ ตฺโต) ๒กล าววาชนชาติห นึ่ง ๆ นอกจากมีห นาที่ตองพัฒ นา
ประเทศชาติของตนเองแลว ก็พึงมีสวนรวมในการสรางสรรคและสงเสริมอารยธรรมโลกดวย ชนชาติ
ไทยเปนชนชาติที่เกาแกมากชนชาติหนึ่ง มีวัฒนธรรมที่เจริญกาวหนาอยางสูงมาตลอดเวลายาวนาน
จึงไดมีสวนรวมในการสรางเสริมอารยธรรมของโลกดวย แมวาจะอยูในขอบเขตที่ไมกวางนัก สวน
รวมที่วานี้ก็คือ ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจนมีแบบแผนเปนของตนเอง อยางที่เรียกวามี
เอกลักษณของความเปนไทยเดนชัด ศิลปวัฒนธรรมไทยเหลานี้มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาเปน
สวนใหญ
เหตุผลสําคัญที่พระพุทธศาสนาที่ชวยสรางสรรคอารยธรรมโลกก็คือ พระพุทธศาสนา
เปนศาสนาแหงปญญาดังในกรณีประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย ตระหนักแลววา แมประเทศชาติจะ
เจริญ กาวหน าในดานวัตถุและระบบตาง ๆ แลวอยางมากมาย แตก็ยังเกลื่อนกลน ไปดวยป ญหา
นานัปการ ทั้งที่ยังแกไมไดและที่เกิดประดังขึ้นมาใหม ไมสามารถบรรลุสันติสุขที่แทจริงได เขาจึงคิด
1

๒

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจําชาติ,
พิมพครั้งที่ ๑๐,(กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๓), หนา ๑๐.
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วาวัฒนธรรมและอารยธรรมของเขาเดินผิดพลาด หรือขาดปจจัยหรือองคประกอบสําคัญบางอยาง
ไป และจึงพากันแสวงหาวิถีทางที่ถูกตองหรือหาปจจัยสําคัญที่ขาดนั้นสิ่งที่ขาดไปในอารยธรรมของ
ชนชาติที่พัฒนาแลวเหลานี้ก็คือ การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาพัฒนาปญญา ซึ่งถือวาการพัฒนาทั้ง
สองดานนี้ เปนหลักการของพระพุทธศาสนา ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงอํานวยประโยชน มีคุณคา
อยางยิ่งตออารยธรรมของมนุษยชาติเพราะสามารถชี้นําทางที่จะทําใหการพัฒนาอารยธรรมดําเนิน
ไปอยางถูกตองสมบูรณ สงผลใหมวลมนุษยประสบสันติสุขและอิสรภาพไดตามความมุงหมาย
ในทางตรงกันขามประเทศที่ดอยพัฒนา กลับปลอยใหพระพุทธศาสนาเสื่อมโทรมหรือ
สูญหายไปจากประเทศของตน การที่เป นเชนนี้เพราะเหตุวา ประเทศเหลานี้คอยรับเอาซึ่งความ
เจริญ ทางวั ต ถุ หรื อมุ งพั ฒ นาประเทศของตนโดยมุ งเน น ความเจริ ญ ทางวั ต ถุ เพื่ อให ก ารพั ฒ นา
ประเทศเทาเทียมกับประเทศพัฒนาทั้งหลาย จึงละเลย ไมใสใจ หรือทอดทิ้งคุณคาทางจิตใจ และ
ปญญาในพระพุทธศาสนาที่ตนมีอยูแลว ไมรูจักศึกษานํามาใชใหเปนประโยชนดังนั้นทั้งประเทศที่
พัฒนาแลวและประเทศดอยพัฒนาจะตองหันมาศึกษาพระพุทธศาสนา นําเอาคุณคาทางจิตใจและ
ปญญามาใชนําทางการจัดระบบชีวิตใหไดผลดีและเพียรพยายามสรางสรรคความเจริญกาวหนาทาง
วัตถุ วิทยาการ และระบบตาง ๆ รวมทั้งนําแนวทางพัฒนาจิตใจและปญญามาเสริมในองคประกอบ
หรือปจจัยที่ตนเองขาดไป
กลาวโดยสรุป ชนชาติไทยสามารถมีสวนรวมในการเสริมสรางอารยธรรมของโลก ดวย
การมอบสมบั ติอันล้ํ าคาของตน ได แก “พุ ทธธรรม” ให แก ชนทุ กชาติ ที่กําลังตองการ ในฐานะที่
พระพุทธศาสนานั้น เปนสวนเติมเต็มแหงอารยธรรมของมวลมนุษย
๒.๒ พระพุทธศาสนาในฐานะที่ชวยสรางสันติภาพแกโลก
พระธรรมป ฎก (ป.อ. ปยุตฺ โต) ๓ กล าววา พระพุทธศาสนายังชวยสรางความสงบสุ ข
ใหแกชาวโลกได หากศึกษาในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนามีทั้งการสรางสรรค อารยธรรมและ
สั น ติ ภ าพแก ม วลมนุ ษ ย นั่ น คื อ พระพุ ท ธศาสนาเกิ ด ขึ้ น ในประเทศอิ น เดี ย หรื อ ชมพู ท วี ป
พระพุทธศาสนาไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดีย กลาวคือสังคมอินเดียเคยนับถือพระ
พรหมเปนเทพเจาสูงสุด ผูสรางผูบันดาลทุกสิ่ง มีการบูชายัญเทพเจา แลวก็มีการกําหนดมนุษยเปน
วรรณะตาง ๆ โดยชาติกําเนิด เปนกษัตริย เปนพราหมณ เปนแพศย เปนศูทร แลวก็ถือวาพราหมณ
เปนผูที่ติดตอสื่อสารกับเทพเจากับพระพรหม เปนผูรูความตองการของพระองค เปนผูรับเอาคําสอน
มารั ก ษา มี ก ารผู ก ขาดการศึ ก ษาให อ ยู ใ นวรรณะสู ง คนวรรณะต่ํ า เรี ย นไม ไ ด เป น ต น เมื่ อ
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหลานี้อยางมากมาย เชน เรื่อง วรรณะ ๔
พระพุทธศาสนาไมยอมรับ แตใหถือหลักวา “คนมิใชประเสริฐหรือต่ําทรามเพราะชาติกําเนิด แตจะ
2

๓

หนา ๑๐.

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจําชาติ,
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ประเสริฐหรือต่ําทรามเพราะการกระทํา” แลวก็ไมใหมัวหวังผลจากการออนวอนบูชายัญ สอนให
เปลี่ ย นการบู ช ายั ญ หรื อ เลิ ก การบู ช ายั ญ ให หั น มาหวังผลจากการกระทํ า นี่ คื อการ “ประกาศ
อิสรภาพของมนุษย”
พระพุ ท ธศาสนาเป น รากฐานอารยธรรมที่ สํ า คั ญ ของโลกดั ง ที่ ก ล า วมาแล ว นั้ น
พระพุทธศาสนายังมุงประโยชนสุข และสันติภาพใหแกบุคคล สังคม และชาวโลกได หากศึกษาใน
ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนามีทั้งการสรางสรรคอารยธรรมและสันติภาพแกมวลมนุษย นั่นคือ
พระพุ ท ธศาสนาเกิ ด ขึ้ น ในประเทศอิ น เดี ย หรื อ ชมพู ท วี ป พระพุ ท ธศาสนาได ก อ ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดีย กลาวคือ สังคมอินเดียเคยนับถือพระพรหมเปนเทพเจาสูงสุด ผูสรางผู
บันดาลทุกสิ่ง มีการบูชายัญเทพเจา แลวก็มีการกําหนดมนุษยเปนวรรณะตาง ๆ โดยชาติกําเนิด
เปนกษัตริย เปนพราหมณ เปนแพศย เปนศูทร แลวก็ถือวาพราหมณเปนผูที่ติดตอสื่อสารกับเทพเจา
กั บ พระพรหม เป น ผู รู ค วามต อ งการของพระองค เป น ผู รั บ เอาคํ า สอนมารัก ษา มี ก ารผู ก ขาด
การศึกษาใหอยูในวรรณะสูง คนวรรณะต่ําเรียนไมได เปนตน
เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหลานี้อยางมากมาย เชน
เรื่อง วรรณะ ๔พระพุทธศาสนาไมยอมรับ แตใหถือหลักวา “คนมิใชประเสริฐหรือต่ําทรามเพราะ
ชาติกําเนิด แตจะประเสริฐหรือต่ําทรามเพราะการกระทํา” แลวก็ไมใหมัวหวังผลจากการออนวอน
บูชายัญ สอนใหเปลี่ยนการบูชายัญหรือเลิกการบูชายัญ ใหหันมาหวังผลจากการกระทํา นี่คือการ
“ประกาศอิสรภาพของมนุษย”
เมื่ อถื อวามนุษย จะดี จะประเสริฐอยูในการกระทํ า มนุ ษยต องพัฒ นาชีวิตของตน ทั้ง
พัฒนาพฤติกรรม (ศีล) พัฒนาจิตใจ (สมาธิ) และพัฒนาปญญา (ปญญา) ขึ้นไปมนุษยจึงประเสริฐได
ดีงามได ดวยการฝกฝนพัฒนาตน ดวยการศึกษาเรียนรู เพราะฉะนั้นจึงตองเสริมปญญา มนุษยทุก
คนจะต องได รั บ การศึ ก ษา เพราะฉะนั้ น พระพุ ท ธศาสนาจึงทํ าให เกิ ดการศึ กษาแบบที่ เรีย กวา
“การศึกษามวลชน”
ในประเทศอินเดียเราสามารถพูดไดวา การศึกษาหลายเปนการศึกษามวลชนไดเพราะ
การเกิดขึ้ น ของพระพุ ทธศาสนา ก็ แสดงวาพระพุ ทธศาสนามีความสําคั ญ ตออารยธรรมของโลก
เพราะวาเมื่ออินเดียเจริญขึ้นแลว อินเดียก็เปนศูนยกลางแหงหนึ่งของอารยธรรมของโลก
ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ไดนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช มีการริเริ่มใหม
คือการถือหลักการอยูรวมกันอยางสันติโดยความสามัคคีระหวางศาสนาตาง ๆ นั่นคือพระเจาอโศก
มหาราชไดใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา ทั้ง ๆ ที่พระองคเปนราชาในแบบสมัยโบราณที่มีอํานาจ
เต็มที่ แตเมื่อนับถือพระพุทธศาสนาก็ถือหลักเมตตา อุปถัมภบํารุงทุกศาสนา และใหศาสนิกชนใน
ศาสนาตาง ๆ อยูรวมกันดวยความสามัคคีรักใครกลมเกลียวกัน ยอมรับหลักธรรมของกันและกัน ไม
ทะเลาะ ไมใชกําลัง ไมใชความรุนแรง

{ 124 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

ในประเทศตะวันตกไดพยายามตอสูเพื่อสรางหลักการแหงเสรีภาพทางศาสนาขึ้นมาดวย
ความยากลําบาก เพราะประเทศตะวันตกนั้นเปนดินแดนของการรบราฆาฟนทางศาสนา มีการขม
เหง เบียดเบียนเพราะนับถือศาสนาตางกัน (Persecution) และมีสงครามศาสนา (ReligiousWars)
มากมาย และพวกเขาไดพยายามดิ้นรนที่จะใหเกิดขันติธรรม (Tolerance) ซึ่งตางจากพระเจาอโศก
มหาราชที่ใชหลักการทางพระพุทธศาสนากอใหเกิดสันติภาพขึ้นมาในประเทศในสมัยนั้นได
๒.๓ พัฒนาตนใหสมบูรณแลวมุงสูประโยชนสุขตอสังคมและโลก
พระสงฆเปนชุมชนของผูที่ไดอุทิศตัวมุงมาสูการฝกฝนพัฒนาตน หรือเรียนรูตามหลัก
ของไตรสิกขา แตในขณะเดียวกันนั้น พระสงฆก็เปนชุมชนของผูที่อุทิศตัวเพื่อประโยชนสุขของสังคม
สวนรวมอยางบริสุทธิ์บริบูรณทั้งนี้เพราะวา ผูที่ฝกฝนพัฒนาตนดีแลว สมบูรณแลว ก็จะไมมีอะไร
ตองทําเพื่อตนเองตอไปอีก คือเปนผูบรรลุประโยชนตนแลว ทั้งนี้เพราะวา ประโยชนที่แทจริงของ
มนุษยก็คือการมีชีวิตประกอบดวยพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปญญา (ปญญา) ที่ไดพัฒนา
สมบู รณ แล ว เมื่อบรรลุ ประโยชน ตนแลวชีวิตที่เหลืออยูก็อุทิศใหแกโลกได เต็ มที่ ดั งคติของพุ ทธ
ศาสนา ซึ่งจะเห็นไดในการสงพระสาวกออกไปเพื่อใหการศึกษาแกประชาชน ที่ตรัสวา
“จรถภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” แปลวา “เธอทั้งหลาย
จงจาริก ไป เพื่ อประโยชน เกื้ อ กู ล และความสุข แกช นจํานวนมาก เพื่ อเห็น แกป ระโยชน สุ ขของ
ชาวโลกในการประชุ ม สุ ด ยอดผู นํ าชาวพุ ท ธเพื่ อการเผยแผ พุ ท ธศาสนาแห งโลกณ พุ ท ธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ไดกลาวสรุปถึงการประชุมกลุมที่เกี่ยวกับสันติภาพของโลก โดยมีเปาหมายดังนี้
๑)ด านเอกภาพของชาวพุ ท ธ หลังสงครามเย็น ขณะนี้ พวกเรากํ าลังเผชิญ หน ากั น
ระหวางสงครามการแบงเชื้อชาติ และศาสนาซึ่งอาจกลาวไดวา รุนแรงกวาที่คิด และภาวะวิกฤติ
ดานสิ่งแวดลอมและความขาดแคลนแหลงธรรมชาติ ก็ปรากฏชัดยิ่งขึ้น ปญหาทั้งหมดนี้มีสาเหตุมา
จากตัณหาและโลภะ เทคโนโลยีเปนสาเหตุของความละโมบและความเกลียดชังกัน อันนําไปสูการ
ทําลายลางซึ่งกันและกัน
การกําหนดท าที ชัด เจนต อธรรมชาติ ของมนุษย และความเข าใจจุด มุงหมายของชีวิ ต
สามารถกําหนดทิศทางของการพัฒนามนุษยได มนุษยทุกคนมีสิทธิเสมอกัน เพื่อไดมาซึ่งความเสมอ
ภาคกัน เราตองมีเอกภาพ มนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติที่มีเหตุและผล บัดนี้ ถึงเวลาที่เราตอง
ขจัดความละโมบโลภมากแลวหันมาอยูรวมกันอยางมีเอกภาพ พระพุทธเจาทรงสอนใหมนุษยแตละ
คนที่เปนสมาชิกของสังคมพึงระลึกถึงกัน มีน้ําใจประสานกลมกลืนพรอมที่จะรวมมือกัน เริ่มตั้งแต
ทางกายเราก็มีเมตตาตอกัน ปฏิบัติตอกันดวยเมตตาชวยเหลือเอาธุระตอกัน ทางวาจาเราก็พูดดวย
น้ําใจรักกัน ในจิตใจเราก็คิดปรารถนาดีตอกัน ในการอยูรวมกันมีของอะไร หรือไดรับสิ่งใดมาก็มา
แบงปนกัน ในการรักษาสถานภาพของสังคมเราก็รักษาระเบียบวินัย มีศีลเสมอกัน ไมเบียดเบียนกอ
ความเดือดรอนแกกัน และปฏิบัติตามกฎกติกาของสวนรวม เราก็มีความเชื่อมั่นยึดถือและเขาใจ
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หลักการสําคัญของประชาธิปไตยรวมกัน ตลอดจนเขาใจรวมกันในความจริงที่เปนธรรมชาติของโลก
และชีวิตที่จะรองรับความเปนมนุษยของเราไวดวยกัน เพียงเทานี้ก็อยูเปนสุขและพัฒนาไดดีแน บน
ฐานแหงความสัมพันธที่ดีงามมั่นคง โดยที่แตละคนก็มีความระลึกถึงกันมีน้ําใจประสานรวมมือตอกัน
สังคมก็ยึดเหนี่ยวเกาะกุมกันอยูใหเกิดภาวะที่เรียกวา เอกภาพ หลักการดังกลาวนี้ก็คือหลักสาราณีย
ธรรม
๒)ดานพระพุทธศาสนาและสันติภาพของโลก มนุษยในโลกปจจุบัน อาจภูมิใจในความ
อิสระของตนเอง แตพระพุทธเจาตรัสวา เพื่ อให มนุษยห ลุด พน จากความทุกข จําเป น ตองให เขา
เรียนรูความจริงที่วา ถึงแมเราจะมีอิสระทางกาย แตทางใจกลับยังเปนทาสอยู วิธีการที่ทําใหมนุษย
เปนอิสระทางใจไดก็คือ การไขปริศนาสิ่งที่มีอิทธิพลตอความมั่นคงปลอดภัย
สันติภาพที่แทจริงมิใชปรากฏอยูภายนอก แตมันตองมีในภายในใจเราตางหาก ชนะใจ
เราก็คือชนะโลก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และอริยสัจ ๔เปนวิถีทางที่ดีที่สุดที่จะชวยใหโลกพบ
สันติภาพ การปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองคยอมสามารถบรรลุสิ่งที่พึงประสงคไดอยางแทจริง

๓.บทบาทพระพุทธศาสนากับการสรางสันติภาพโลก
พระพุ ท ธศาสนา นอกจากเป น ป จ จั ย สํ าคั ญ ที่ ช ว ยให ช นชาติ ไทยมี ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่
เจริญกาวหนามาในอดีตแลว ก็ยังคงเปนสถาบันหลักของประเทศ และเปนองคประกอบสําคัญของ
สังคมไทยอยูแมในปจจุบัน เพียงแตรอเวลาและรอความสามารถของคนไทยที่จะนําศักยภาพของ
พระพุทธศาสนาที่มีอยูอยางสูง เอามาใชใหเปนประโยชนในการรวมพัฒนาภูมิธรรมภูมิปญญาของ
มนุษยชาติใหอารยธรรมของโลกเจริญประณีตยิ่งขึ้น
พระธรรมป ฎ ก (ป.อ. ปยุ ตฺโต) ๔กล าววาชนชาติห นึ่ง ๆ นอกจากมีห นาที่ตองพัฒ นา
ประเทศชาติของตนเองแลว ก็พึงมีสวนรวมในการสรางสรรคและสงเสริมอารยธรรมโลกดวย ชนชาติ
ไทยเปนชนชาติที่เกาแกมากชนชาติหนึ่ง มีวัฒนธรรมที่เจริญกาวหนาอยางสูงมาตลอดเวลายาวนาน
จึงไดมีสวนรวมในการสรางเสริมอารยธรรมของโลกดวย แมวาจะอยูในขอบเขตที่ไมกวางนัก สวน
รวมที่วานี้ก็คือ ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจนมีแบบแผนเปนของตนเอง อยางที่เรียกวามี
เอกลักษณของความเปนไทยเดนชัด ศิลปวัฒนธรรมไทยเหลานี้มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาเปน
สวนใหญ
เหตุผลสําคัญที่พระพุทธศาสนาที่ชวยสรางสรรคอารยธรรมโลกก็คือ พระพุทธศาสนา
เปนศาสนาแหงปญญาดังในกรณีประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย ตระหนักแลววา แมประเทศชาติจะ
เจริญ กาวหน าในดานวัตถุและระบบตาง ๆ แลวอยางมากมาย แตก็ยังเกลื่อนกลน ไปดวยป ญหา
3

๔

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจําชาติ,
พิมพครั้งที่ ๑๐,(กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๓), หนา ๑๐.
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นานัปการ ทั้งที่ยังแกไมไดและที่เกิดประดังขึ้นมาใหม ไมสามารถบรรลุสันติสุขที่แทจริงได เขาจึงคิด
วาวัฒนธรรมและอารยธรรมของเขาเดินผิดพลาด หรือขาดปจจัยหรือองคประกอบสําคัญบางอยาง
ไป และจึงพากันแสวงหาวิถีทางที่ถูกตองหรือหาปจจัยสําคัญที่ขาดนั้นสิ่งที่ขาดไปในอารยธรรมของ
ชนชาติที่พัฒนาแลวเหลานี้ก็คือ การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาพัฒนาปญญา ซึ่งถือวาการพัฒนาทั้ง
สองดานนี้ เปนหลักการของพระพุทธศาสนา ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงอํานวยประโยชน มีคุณคา
อยางยิ่งตออารยธรรมของมนุษยชาติเพราะสามารถชี้นําทางที่จะทําใหการพัฒนาอารยธรรมดําเนิน
ไปอยางถูกตองสมบูรณ สงผลใหมวลมนุษยประสบสันติสุขและอิสรภาพไดตามความมุงหมาย
ในทางตรงกันขามประเทศที่ดอยพัฒนา กลับปลอยใหพระพุทธศาสนาเสื่อมโทรมหรือ
สูญหายไปจากประเทศของตน การที่เป นเชนนี้เพราะเหตุวา ประเทศเหลานี้คอยรับเอาซึ่งความ
เจริญ ทางวั ต ถุ หรื อมุ งพั ฒ นาประเทศของตนโดยมุ งเน น ความเจริ ญ ทางวั ต ถุ เพื่ อให ก ารพั ฒ นา
ประเทศเทาเทียมกับประเทศพัฒนาทั้งหลาย จึงละเลย ไมใสใจ หรือทอดทิ้งคุณคาทางจิตใจ และ
ปญญาในพระพุทธศาสนาที่ตนมีอยูแลว ไมรูจักศึกษานํามาใชใหเปนประโยชนดังนั้นทั้งประเทศที่
พัฒนาแลวและประเทศดอยพัฒนาจะตองหันมาศึกษาพระพุทธศาสนา นําเอาคุณคาทางจิตใจและ
ปญญามาใชนําทางการจัดระบบชีวิตใหไดผลดีและเพียรพยายามสรางสรรคความเจริญกาวหนาทาง
วัตถุ วิทยาการ และระบบตาง ๆ รวมทั้งนําแนวทางพัฒนาจิตใจและปญญามาเสริมในองคประกอบ
หรือปจจัยที่ตนเองขาดไป
กลาวโดยสรุป ชนชาติไทยสามารถมีสวนรวมในการเสริมสรางอารยธรรมของโลก ดวย
การมอบสมบั ติอันล้ํ าคาของตน ได แก “พุ ทธธรรม” ให แก ชนทุ กชาติ ท่ีกําลังตองการ ในฐานะที่
พระพุทธศาสนานั้น เปนสวนเติมเต็มแหงอารยธรรมของมวลมนุษย

๔.คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมืองในสถานการณปจจุบัน
๔.๑ ความหมายคุณธรรมและจริยธรรม
คุณธรรม เปนนามธรรมหรือเปนเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจ เราเองของความดี ที่ยากจะให
ความหมายจนเปนที่ยอมรับของทุกคนได มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคุณธรรม ไว
ดังนี้
คุณธรรมหมายถึงคุณงามความดีธรรมแหงความดี หรือเพียบพรอมดวยความสามารถ
และคุณธรรมหรือหมายถึง ความมีเมตตา กรุณา เสียสละ ซื่อสัตย อดทน หากผูใดประพฤติปฏิบัติ
ตามอยางสม่ําเสมอ ก็จะเปนสภาคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจของผูนั้น
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คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี ๕ หรือสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติ
และจิตใจ เชนความเปนผูไมกลาวเท็จหวังประโยชนสวนตนอยางที่เคยชินและสม่ําเสมอ
คุณธรรมหมายถึง ความเคยชินในการประพฤติดีอยางใดอยางหนึ่ง ตรงกันขามกับกิเลส
ซึ่งไดแก ความเคยชินในการประพฤติผิดอยางใดอยางหนึ่ง ๖ หรือหมายถึงคุณภาพของจิตใจที่เขาถึง
ความดี เป นคุ ณ งามความดีในตัวของมั น เอง เป นสิ่ งที่ บุ คคลยอมรับ วาเปน สิ่งที่ ดีงามมีป ระโยชน
มากกวามีโทษ
จริยธรรม หรือ จริยา คือ ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ กิริยาที่ควรปฏิบั ติ มี
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของจริยธรรม ไวดังนี้
จริ ย ธรรม หมายถึ ง ธรรมที่ เป น ข อ ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ศี ล ธรรมกฎศี ล ธรรม ๗หรื อ การ
แสดงออกของบุคคลที่สอดคลองกับความดีเปนที่ยอมรับและเปนที่ตองการของคนทั่วไป
จริยธรรม หมายถึง ธรรมชาติหรือหลักธรรมที่บุคคลควรประพฤติ และถือวา จริยธรรม
เปนคุณธรรมที่แสดงออกทางรางกายในลักษณะที่ดีงามถูกตอง อันเปนสิ่งที่ประสงคของสังคม และ
จริยธรรมจะมีไดตองอาศัยหลักคําสอนทางศาสนา อันไดแก ศีล ๘หรือขอประพฤติปฏิบัติที่มีธรรมะ
เปนตัวกํากับ
จากความหมายของคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมข างต น ทํ า ให ก ล าวได ว า ทั้ ง สองคํ า นี้ มี
ความหมายใกลเคียงกันและสัมพันธกันและบอยครั้งที่ใชควบคูกันไปทั้งคุณธรรมและจริยธรรมมี
ความสําคัญและเปนประโยชนตอคนชุมชนและประเทศชาติหากบุคคลมีทั้งคุณธรรมและจริยธรรม
ในครอบครัวในการดํารงชีวิตประจําวันในการปฏิบัติงานและในการประกอบอาชีพยอมทําใหบุคคล
นั้นมีความสุขกายสบายใจอยางมั่นคงและยั่งยืนทั้งในครอบครัวและในชุมชนอันจะนําไปสูจุดหมาย
ปลายทางสู งสุด คือประเทศชาติและประชาชนอยูเย็น เปน สุขอยางมั่ นคงและยั่งยืนโดยคุณ ธรรม
หมายถึงการคิดและทําคุณงามความดีเปนประจําของคนเพื่อประโยชนของสวนรวมสวนจริยธรรม
หมายถึงความประพฤติหรือการแสดงออกที่ดีงามของคนเพื่อประโยชนของสวนรวมทั้งสองคํานี้มี
ความสัมพันธกันและแยกออกจากกันไดยากกลาวคือถาบุคคลใดมีคุณธรรมซึ่งหมายถึงมีความคิด
และการกระทําที่ดีงามเปนประจํายอมหมายถึงบุคคลนั้นมีความประพฤติหรือการแสดงออกที่ดีงาม
ดวยในทํานองเดียวกันบุคคลใดมีจริยธรรมซึ่งหมายถึงมีความประพฤติหรือการแสดงออกที่ดีงาม
ยอมหมายถึงบุคคลนั้นมีการคิดและทําที่ดีงามดวยเชนกัน
4

5

6

7

๕

ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, พจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคพับลิเคชั่นส, ๒๕๕๖), หนา ๒๖๓.
๖
กีรติ บุญเจือ, จริยศาสตรสําหรับผูเริ่มเรียน, พิมพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช,
๒๕๓๘), หนา ๗๙.
๗
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, หนา ๓๐๓.
๘
บุญมี แทนแกว,จริยธรรมกับชีวิต,พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร,๒๕๔๑),หนา ๑.
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๔.๒ แนวคิดและทฤษฎี คุณธรรมและจริยธรรม
ดังนี้

ทฤษฎีจริยธรรม ทฤษฎีทางจริยธรรมที่สําคัญ ๆ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะห

ทฤษฎี พั ฒ นาการทางจริ ย ธรรมของเพี ย เจท (Piaget’s three stages of moral
development)๙หรือพัฒนาการทางศีลธรรม ๓ขั้น ของเพียเจท ไดแบงขั้นของการพัฒนาการทาง
จริยธรรมของมนุษยไวเปนลําดับขั้น โดยเริ่มตันจากขั้นต่ําสุดไปจนถึงขั้นสูงสุด โดยไมมีการขามขั้น
ดังนี้
๑) ขั้นกอนมีจริยธรรม (Pre-moral Stage) เปนขั้นการพัฒนาการทางศีลธรรมของเด็ก
ตั้ งแต แรกเกิ ดจนถึ งอายุ ๑ขวบ โดย เพี ย เจท เชื่อวาเด็กวัย นี้ไมมีความรูถึงศีล ธรรมและจรรยา
มารยาทใด ๆ คือไมมีประสบการณหรือความรูเรื่องอะไรทั้งสิ้น เด็กในวัยนี้จะมีความเห็นแกตัว เอา
ตัวเองเปนศูนยกลาง (Egocentric)
๒) ขั้ น เริ่ มมี จ ริย ธรรม (HeteromomousStage) เป น ขั้ น ที่ ยึ ดหลั กการของกฎเกณฑ
(เด็กวัย ๑-๕ขวบ) เด็กในวัยนี้เริ่มใหความสนใจสิ่งแวดลอม เขาใจกฎเกณฑของสังคม และยอมรับ
กฎเกณฑนั้น ๆ แตไมรูวากฎเกณฑเหลานี้มีไวเพื่อประโยชนอยางไร แตทําตามเพราะไมตองการให
ถูกลงโทษ เพียเจท กลาววา เด็กในวัยนี้มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรม ในลักษณะที่ไมมีเหตุผล แต
มีลักษณะเป นจริงเปน จัง คือ ผิดก็วาไปตามผิด ไมมีการยืดหยุน วัยนี้ ไม มีศีลธรรมของตัวเอง ยัง
ตัดสินใจไมถูก เด็กจะมีความคิดเกี่ยวกับกฎเกณฑหรือระเบียบตาง ๆ ดวยความเชื่อมั่น ๓ประการ
คือ กฎเกณฑนั้นมีอยูและละเมิดไมได เปลี่ยนแปลงไมได และเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์
๓) ขั้ น มี จ ริ ย ธรรม (Autonomous Stage) เด็ กอายุ ตั้ งแต ๕ขวบขึ้ น ไป เด็ กจะเริ่ ม มี
พัฒนาการทางจริยธรรม เริ่มมีจริยธรรมเกิดขึ้นในตนเอง จะมีความคิดเห็นเปนของตนเอง รูจักคิด
อยางมีเหตุผล รูจักตัดสินใจดวยตนเอง รูจักคํานึงถึงความเกี่ยวของของสิ่งตาง ๆ เริ่มใชหลักความ
ยุติธรรมความเทาเทียมกัน และความเสมอภาคกับบุคคลอื่น ๆ ที่มาเกี่ยวของ เริ่มมองเห็นความ
แตกตางระหวางสิ่งที่ตนเองเห็น และความตั้งใจหรือเจตนาที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาได
เด็กเริ่มตัดสินใจจริยธรรมไดอยางถูกตองและใชเหตุผลจากความตั้งใจ หรือเจตนาที่อยูภายในใจเปน
เกณฑตัดสินได เด็กในวัยนี้จะรูจักเหตุผล เด็กจึงมีพัฒนาการทางจริยธรรมไปไดอยางถูกตอง คิดถึง
การเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน รูจักนับถือซึ่งกันและกันรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา เคารพใน
สิทธิของผูอื่น มี ความซาบซึ้ งและยอมรับ กฎเกณฑของสังคม และปฏิบัติตามเพราะเห็น วาทําให
สังคมเรียบรอย โดยไมมีใครขมขูบังคับ เขาใจดีวากฎเกณฑกติกาตาง ๆ ที่ตั้งขึ้นนั้นอาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามสถานการณที่เหมาะสมได
๙
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ทฤษฎี พั ฒ นาการทางจริย ธรรมของโคลเบิ ร ก (Kohlberg’s six stages of moral
development)๑๐หรือ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ๖ ขั้นของโคลเบิรก ไดแบงพัฒนาการทาง
จริยธรรมออกเปน ๓ระดับ แตละระดับแยกออกเปน ๒ขั้น ตามลักษณะการใชเหตุผลทางจริยธรรม
โดยเริ่มตั้งแตขั้นต่ําสุดถึงขั้นสูงสุด ดังนี้
ระดับ ที่ ๑ระดับ ก อนเกณฑ ห รือกอนมีจ ริยธรรม เป น ระดั บ ต่ําสุ ด จริยธรรมของเด็ ก
ระดับนี้จะถูกควบคุมดวยการลงโทษหรือรางวัล แบงเปน ๒ขั้นดังนี้
ขั้น ที่ ๑ขั้นหลบหลีกการถูกลงโทษเปน ขั้น ของการกระทําตามเพื่อหนีการถูกทํ า
โทษ (ตั้งแตแรกเกิด - ๗ขวบ) เด็กที่อยูในชวงนี้จะมีแรงกระตุนทําใหเกิดพฤติกรรม หรือกระทําสิ่งใด
สิ่งหนึ่งโดยมีจุดมุงหมายเพื่อจะหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ
ขั้นที่ ๒ขั้นหลักการแสวงหารางวัล (๑๐-๗ป)เปนขั้นที่เด็กมีแรงกระตุนที่จะกระทํา
สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อใหเปนที่ถูกใจและพอใจแกตนเอง เลือกกระทําพฤติกรรม จริยธรรมในสวนที่จะนํา
ความสุข ความพอใจ ผลประโยชนมาสูตน มุงความพึงพอใจของตนเองเปนสําคัญ ดังนี้พฤติกรรม
ทางจริยธรรมก็ ตองการให ได ประโยชน ทํ าเพื่ อตองการรางวัล เชน คําชมเชย สิ่งตอบแทน เห็น
ความสําคัญของรางวัลมากกวาการถูกลงโทษ
ระดับที่ ๒ระดับตามกฎเกณฑคือการคลอยตามกฎเกณฑของสังคม เปนการกระทําตาม
ระเบียบประเพณีที่สังคมกําหนดขึ้น และถือปฏิบัติรวมกัน แตก็ตองอาศัยการควบคุมจากภายนอก
ในการที่จะประพฤติดี แบงออกเปน ๒ขั้นคือ
ขั้นที่ ๓ขั้นหลักการทําตามที่คนอื่นเห็นวาดี (๑๐-๑๓ป) เปนขั้นของการเปนเด็กดี
มีแรงกระตุนใหประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ไมกระทําพฤติกรรมซึ่งคาดหวังวาคนอื่นจะเห็นวาไมดี นาติ
เตียน และมีจิตสํานึกวาจะตองทําในสิ่งที่คนอื่นเห็นวา ตองการเปนที่ยกยองของคนอื่น
ขั้นที่ ๔หลักการทําตามหนาที่ (๑๐-๑๖ป) เปนขั้นของการปฏิบัติตามหนาที่เปน
สําคัญ เปนการกระทําเพื่อหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เชน นักเรียนมีหนาที่ในการเรียนหนังสือ เปน
ตน
ระดับที่ ๓ระดับเหนือกฎเกณฑคือการมีจริยธรรมเกิดขึ้นภายในตน เปนระดับจริยธรรม
สูงสุด ผูมีจริยธรรมขั้นนี้ถือวาเปนผูมีความคิดสูงและจริยธรรมสูง แบงออกเปน ๒ขั้นคือ
ขั้นที่ ๕หลักการทําตามคํามั่นสัญญา (อายุ ๑๖ปขึ้นไป) เปนขั้นของการกระทําเพื่อ
ประโยชนสวนรวม เปนขั้นของการมีเหตุผลและเคารพตนเอง
ขั้นที่ ๖หลักการทําตามอุดมคติสากลคือขั้นของการกระทําเพื่อชีวิต เปนขั้นยึดอุดม
คติ ผูมีจริยธรรมในขั้นนี้ถือวาเปนผูใหญโดยสมบูรณเปนจริยธรรมขั้นสูงสุด
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นอกจากนั้น การศึกษาถึงคุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองจะตองศึกษาหลักของการ
ปกครองที่ดีที่เรียกวา หลักธรรมาภิบาล
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่
ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ๑๑กลาวถึงธรรมาภิบาลไววา ธรรมาภิบาลหมายถึง การบริหารกิจการบานเมืองและ
สั งคมที่ ดี เป น แนวทางสํ า คั ญ ในการจั ด ระเบี ย บให สั งคมทั้ งภาครั ฐ ภาคธุ ร กิ จ เอกชนและภาค
ประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ ายวิชาการ ฝายปฏิบั ติการ ฝ ายราชการและฝ ายธุรกิ จ สามารถอยู
รวมกันอยางสงบสุข มีความรูสึกรักสามัคคีและรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และ
เปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพื่อบรรเทาปองกัน หรือแกไขเยียวยา
ภาวะวิกฤติภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส
และความมี ส ว นร ว มอั น เป น คุ ณ ลั ก ษณะของศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย แ ละการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และ
กระแสโลกยุคปจจุบนั ประกอบดวย
หลักนิติธรรม (Rule of law)หลักนิติธรรมเปนการตรากฎหมาย ขอบังคับ กฎเกณฑ
ตาง ๆ มีความเปนธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม ผูบริหารตองใหบุคลากรของตนปฏิบัติงานอยูใน
ระเบีย บ ขอบั งคั บ หรือนโยบาย ทั้งยังตองสรางตัวอย างที่ดีใหเกิดขึ้ นในองค การซึ่งจะทําให การ
กํากับดูแลงายขึ้น
หลักคุณธรรม(Morality)หมายถึง ความยึดมั่นในศีลธรรม จริยธรรม ความถูกตองอันดี
งาน และเป น การสงเสริมสนับ สนุ นให มีความซื่ อสั ตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบี ย บวินั ยมี น้ําใจ
เสี ย สละมี ค วามกตั ญ ู ก ตเวที ค วามละอายและกลั ว บาปความเคารพนบนอบและความสุภ าพ
ออนโยน
หลั ก ความโปร ง ใส(Transparency)เป น กระบวนการในการดํ า เนิ น งานใด ๆ ที่
สามารถตรวจสอบความถูกต องไดมีการเปดเผยขอมูล อยางตรงไปตรงมาสิ่งนี้ช วยแก ปญ หาการ
ทุจริตและคอรัปชั่นไดทั้งในภาครัฐและเอกชนสื่อจะเขามามีบทบาทอยางมากในการตรวจสอบและ
รายงานผลงานดําเนินงานโดยการนําเสนอขาวสารที่ถูกตองใหแกสังคมไดรับทราบ
หลักการมีสวนรวม(Participation)หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงาน
และผู รั บ บริ ก าร ซึ่ งเป น ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งหรื อ ได รั บ ผลกระทบจากการบริ ห ารงาน หรื อ การ
ดํ าเนิ น การต า ง ๆ ของหน ว ยงานได รว มรับ รู รว มแสดงความคิด เห็ น รวมตั ดสิ น ใจ รวมทั้ งรว ม
สนับสนุนติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองไดรวมตัดสินใจ
10
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หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)การบริหารตองรูกฎหมายรูกฎระเบียบ และ
แบบแผนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ ดวยความขยันขันแข็ง กระตือรือรนในการ
แกปญหา ตรงตอเวลา และที่สําคัญตองยอมรับผลที่ไดกระทําลงไป รวมถึงการไมละทิ้งหนาที่ และ
ปรับปรุงงานใหดียิ่งๆ ขึ้นไป
หลั ก ความคุ ม ค า (Effectiveness) คื อ การทํ า ให สั ง คมไทยเป น สั ง คมที่ รู คุ ณ ค า
ทรัพยากรของชาติและบริหารงานดวยความประหยัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางสรรค
สินคาและบริการที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาครัฐตองใหบริการที่มีคุณภาพแกประชาชน
กลาวโดยสรุป ธรรมาภิบาล คือ การรักษาความถูกตอง เพราะวาธรรมะ คือความถูก
ต อ ง ดั ง นั้ น การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของคนเราในทุ ก ๆ เรื่ อ ง ต อ งอยู บ นความถู ก ต อ ง หลั ก ของ
พระพุทธศาสนาคือหลักสัมมัตตะ คือความถูกตอง ๑๐ประการ คือ ไดแก มีความคิดเห็นที่ถูกตอง มี
ความคิ ด เห็ น ที่ ถู กต อ ง เจรจาในทางที่ ดี ที่ ถู ก ต อง การงานสุ จ ริ ต ประกอบอาชี พ สุ จ ริ ต มี ค วาม
พยายามในทางที่ถูกตอง มีสติระลึกในทางที่ดีที่ถูกตอง มีจิตใจแนวแนตั้งมั่น รูในสิ่งที่ถูกตอง และมี
ความหลุดพนจากกิเลสทั้งปวง

๕. บทสรุป
แนวโนมการศึกษารัฐประศาสนศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา จึงจําเปนตองอาศัย
อัตถะ หรือประโยชนทั้ง ๓ คือ ๑) ทิฎฐธัมมิกัตถะประโยชนเบื้องตน หรือประโยชนในปจจุบัน ๒)
สัมปรายยิกัตถะประโยชนเบื้องหนา หรือประโยชนในอนาคต และ๓) ปรมัตถะประโยชนครอบคลุม
หรือประโยชนสูงสุด เปนเปาหมายโดยมีการศึกษาที่เนนตัวบุคคลระบอบ และธรรม เปนหลักเพื่อให
เกิดความสงบสุขโดยถวนหนาตามแบบอยางพุทธวิธีที่อยางแทจริงนอกจากยังตองศึกษา คุณธรรม
จริยธรรมทางการเมืองที่ดี ที่เรียกวา หลักธรรมาภิบาลประกอบดวย
๑. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายถูกตอง เปนธรรม การกําหนดกติกาและ
การปฏิบัติตามกติกาที่ตกลงกันไวอยางเครงครัดโดยคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก
ในระดับองคกร หมายถึง กฎ กติกาที่ใชในการบริหารงานภายใน เชน การมาทํางานหรือเขาประชุม
ใหตรงเวลาการใหบริการประชาชนใหเสมอกันรวมถึงขอตกลงในการสับเปลี่ยนหนาที่กันในองคกร
๒. หลักคุณธรรม หมายถึงการยึดมั่นในความถูกตองดีงาม การสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกันเพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยันอดทน มีวินัย ประกอบ
อาชีพสุจริตเปนนิ สัยประจําชาติในระดับองคกร หมายถึงเจาหนาที่ของรัฐจะตองปฏิบั ติงานให มี
ประสิทธิภาพใหความยุติธรรมกับประชาชนอยางเทาเทียมกันและจัดระบบงานที่ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณขาราชการ
๓. หลักความโปรงใส หมายถึงการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน ของคนในชาติ
โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใสมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่
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เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงายประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและ
มีกระบวนการให ประชาชนตรวจสอบความถูกตองชั ดเจน ในระดับ องคกร หมายถึงประชาชนรู
ขั้นตอนสําหรับที่จะติดตองาน และสามารถตรวจสอบการทํางานไดและภายในองคกรตองมีความ
โปรงใสในการตัดสินใจการบริหารงาน เงิน คนและมีการสื่อสารที่ดีภายในดวย
๔. หลักการมีสวนรวม หมายถึงเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรับรูและเสนอความ
คิดเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศโดยการแสดงความคิดเห็นการไตสวนสาธารณะ
การจัดทําประชาพิจารณ และการแสดงประชามติหรืออื่นๆ ในระดับองคกรหมายถึงการวางระบบ
การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และการรั บ เรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข ที่ จ ะให ป ระชาชนเข า มามี ส ว นร ว มและ
ขณะเดียวกันภายในองคกรเองจะตองสนับสนุนการมีสวนรวมในการบริหารงานภายในดวย
๕. หลั กความรับ ผิ ดชอบ หมายถึงการตระหนักในสิทธิห นาที่ ความสํานึกในความ
รับ ผิดชอบตอสังคมการใสใจปญ หาสาธารณะของบ านเมืองและกระตือรือรน ในการแกไขป ญ หา
ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและการยอมรับผลจากการกระทําของตนในระดับองคกร
หมายถึงการกําหนดโครงสรางและระบบการใชอาํ นาจรัฐใหมมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจลงสู
ระดับลางเพื่อใหความรับผิดชอบในทุกระดับมีความชัดเจนและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่มี
ตัวชี้วัดความสําเร็จใหประชาชนทราบ
๖. หลักความคุ มคา หมายถึ งการบริหารจัดการ และใชทรัพยากรที่ มีจํานวนจํากั ด
เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด แก ส ว นรวมโดยการรณรงค ให ค นไทยประหยั ด ใช ข องอย า งคุ ม ค า
สร า งสรรค สิ น ค า และบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพสามารถแข ง ขั น ได ใ นเวที โ ลกและรั ก ษาพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติ ใหสมบูรณ ยั่งยืนในระดับ องค กร หมายถึ งผูบ ริหารตองทบทวนงานในความ
รับผิดชอบทั้งหมดเพื่อพิจารณาถายโอนงานที่เปนภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนตลอดจนนํา
เทคโนโลยีใหมมาใชพัฒนาความสามารถเจาหนาที่ของรัฐอยางเปนระบบและตอเนื่อง
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การศึกษาเรียนรูตามแนวพุทธจิตวิทยาเชิงบูรณาการ
Education and Learning in Concept Buddhist Phychology of Integration.
ประพัฒน ศรีกูลกิจ* ๑
Asst. Prof. Dr. Prapat Srikulkich, Pali IX, B.A., M.Ed., Graduate Diploma, Ph.D. (Buddhist Studies)

บทคัดยอภาษาไทย
ความหมายของการศึกษาพระพุทธศาสนา เปนระบบการศึกษาที่ฝกฝนฝกหัดตนเอง ดวย
ความพากเพี ย รของตนเอง ด ว ยสติ ป ญ ญาของตนเอง ไม ตองพึ่ งพาอํานาจศั กดิ์ สิท ธิ์ใดๆ มาดล
บัน ดาล หลักในการศึกษาเรียกวาไตรสิกขา เป น หลั กคําสอนที่ เปน หลักการและวิธีปฏิ บั ติฝกหั ด
อบรมกาย วาจาและใจ ใหเจริญงอกงาม ระบบการจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนาคือปริยัติ ปฏิบัติ
และปฏิ เวธ เมื่ อกล าวโดยยอ มี ๒ ประการ คื อคั น ถธุระและวิปส สนาธุระ สําหรับ การศึ กษาใน
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ไดจัดการศึกษาในเชิงบูรณาการ โดยทุกสาขาวิชาไดนําหลักคําสอนในทาง
พระพุ ท ธไปบู ร ณาการเป น วิ ช าประยุ ก ต ข องแต ล ะสาขาวิ ช า ภายใต ก รอบและระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยที่กําหนดไว ตามพระราชปณิธานลนเกลาราชการที่ ๕
คําสําคัญ : การศึกษา, พุทธจิตวิทยา, บูรณาการ
Abstract
The meaning of the education is in the Buddhism, It’s education system for
training of oneself by effort and mindfulness wisdom of oneself, So that don’t
believe in the power inspires. Ti-fold trainings is and importance principle in
Buddhism by studies and practice prerspective for the bodily, verbal and mental
education advanced virtuous dedding. Education system of management in
Buddhism is the true doctrine of study ; textual aspect of the true doctrine ; study
of the Text or Scriptures, the true doctrine of practice; practical aspect of the true
doctrine, and the true doctrine of penetration; realizable or attainable aspect of the
true doctrine, when so call by Short have 2 points ; burden of study ; task of
learning and burden of insight development ; task of meditation practice. For
education in Buddhachinaraj Buddhist College take education of integration by all
department management of the doctrine Dhamma in Buddhism of application
under the Mahachula Buddhist University follow the royal idea the Thai King Rama
5.
๑

* อาจารยประจําบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
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๑. ความนํา :
แนวคิดและหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา
การศึกษาในพระพุทธศาสนาเริ่มตนเมื่อพระพุทธเจาทรงอุปสมบทใหแกพราหมณอัญญา
โกณฑัญญะ เปนคนแรก ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี พระองคตรัสวา “เธอจง
เป น ภิ กษุ มาเถิ ด ธรรมอั น เรากล าวดีแล ว เธอจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําที่ สุดทุกขโดย ชอบ
เถิด” ๒ และตอมาเมื่อทรงอนุญาต ใหพระภิกษุบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรได โดยวิธีการเปลงวาจาถึง
พระรัตนตรัย (ติสรณคมนูป สัมปทา) ทรงกําหนดใหผู ที่เขามาบวชตองมี ครูซึ่งเรียกวา อุป ชฌาย
หนาที่ของอุปชฌายเรียกวา สัทธิวิหาริกวัตร สวนศิษยซึ่งเรียกวา สัทธิวิหาริก มีหนาที่ซึ่งตองปฏิบัติ
ตออุ ป ช ฌาย เรี ย กว า อุ ป ช ฌายวัต ร ต อมาเมื่ อทรงอนุ ญ าตให ส งฆ อุป สมบทกุ ล บุ ต รได ด ว ยพิ ธี ที่
เรียกวา ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา มีกระบวนการซับซอนยิ่งขึ้น ทรงกําหนดหนาที่ของอาจารยซึ่ง
ตองปฏิบัติตอศิษย เรียกวา อันเตวาสิกวัตร และทรงกําหนดหนาที่ ซึ่งศิษยตองปฏิบัติตออาจารย
เรียกวา อาจริยวัตร นอกจากนี้ หนาที่ระหวางครูกับศิษยนี้ ถือเปนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตอ
กัน ความสัมพั น ธระหวางครูกับ ศิษ ยอยูในฐานะเหมื อนบิดากับ บุตร ดังพระพุทธดํารัส วา “ภิ กษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตอุปชฌาย อุปชฌายจักเขาไปตั้งจิตสนิทสนมในสัทธิวิหาริกฉันบุตร สัทธิวิหาริก
จักเขาไปตั้งจิตสนิ ทสนมในอุปชฌายฉันบิ ดา เมื่ อเป นเชนนี้ อุปชฌายและสัทธิวิหาริกจักมีความ
เคารพ ยําเกรงประพฤติกลมเกลียวกัน จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ในธรรมวินัยนี้”๓ ดังนั้น
การศึกษาตามทัศนะของพระพุทธศาสนา หมายถึง การฝกอบรม ฝกหัดพฤติกรรทางกายและทาง
วาจา ดังรูปวิเคราะหบาลีวา
(๑) “วิเนติ เตนาติ วินโย.” ๔ [บัณฑิต] ยอมแนะนํา ดวยอุบายนั้น, เหตุนั้น [อุบายนั้น]
ชื่อวาเปนเครื่องแนะนํา [ของบัณฑิต]. วิ เปนบทหนา นี ธาตุ ในความ นํา เปนกัตตุรูป กรณสาธนะ
(๒) “วิ น โยติ กายวาจาจิ ตฺ ต วิ น ยนํ เตสํ ยถานุ รู ป อาปตฺ ติ โต วา ทุ สฺ สี ลฺ ย โต วา
อกุสลกมฺมปถโต วา นิเสธนํ นิวารณนฺตฺยตฺโถ ฯ แปลวา ขอฝกหัดกาย วาจาและจิต ชื่อวา วินัย ฯ
3

๒

วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘/๒๕. คําวา “เอหิ ภิ กฺขุ” จงมาเปนภิ กษุเถิด หมายถึงคําประกาศอนุมัติการ
บรรพชาอุปสมบทแกผูขอบวชคือเทากับประกาศวา จงมารับการบรรพชาอุปสมบทตามที่ขอ อางใน สารตฺถ.ฏีกา.
(บาลี) ๓/๑๘/๒๒๒.
๓
วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๕/๘๑.
๔
มหามกุฏราชวิท ยาลัย, บาลีไวยากรณ วจีวิภาค ภาคที่ ๒ อาขยาตและกิตก, พิมพ ครั้งที่ ๒๑,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๔๙๐), หนา ๑๙๘.
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อีกอยางหนึ่ง ขอหาม คือขอปองกันอัชฌาจารเหลานั้นจากอาบัติบาง จากการทุศีลบาง และจาก
อกุศลกรรมบถ บาง ตามสมควร ชื่อวา วินัย ฯ
(๓) “กายิกวาจสิกอชฺฌาจารนิเสธนโต เจส กายฺจ วาจฺจ วิเนตีติ วินโยติ วุตฺตํ ๕ ฯ
แปลความวา ก็ อุบ ายนี้ ชื่อวาวิ นั ย เพราะอรรถวิ เคราะห วา ย อมฝกหาย และวาจา เหตุทําการ
ปองกันการละเมิดที่เปนไปทางกายและทางวาจา
จากรูปวิเคราะหที่ยกมานี้แสดงใหเห็นวา การศึกษาเบื้องตน คือการฝกหัด การขัดเกลา
การแนะนํา การปองการอัชฌาจารอันเปนเหตุใหละเมิดความศีล อาบัติและอกุศลกรรมบถที่เปนไป
ทางกายและทางวาจา ดังนั้น ถามองในนัยนี้ การศึกษาก็คือการฝกอบรมตนเองใหเจริงงอกงามทั้ง
ทางกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมนั้นเอง
การพัฒนา หมายความวาทําใหเจริญ ใหดี ใหสูง คือ ใหมีใจเจริญ ไมใหมีใจเสื่อม ใหมีใจดี
ไมใหมีใจเสีย ใหมีใจสูง ไมใหมีใจต่ํา ทําจิตใจใหเจริญดวยความดีตางๆ
ในตัวคนเรามี ๒ อยาง คือ กายกับใจ กายแยกออกเปนวาจา เรียกวา กาย วาจา ใจ
กายกับใจ ใจเปนใหญเปนประธาน กายวาจาจะเปนอยางไร ก็สุดแตใจจะสั่งใหพูด ถาใจดี
ก็สั่งใหทําดี พูดดี ถาใจเสีย ก็สั่งใหทําเสีย พูดเสีย ลําพังกายกับวาจา ก็เหมือนกับหุนหรือวาว จะทํา
อะไรเองก็ไมได ใจเหมือนคนเชิดหุนหรือชักวาว หุนจะเปนอยางไร วาวจะเปนอยางไร ก็สุดแตคน
เชิดคนชัก ซึ่งถาเราพัฒนาจิตใจไดสําเร็จ ก็เทากับวาพัฒนากายกับวาจาใหสําเร็จดวย
การพั ฒ นาบุ ค คล พระพุ ท ธเจ าไดท รงบั ญ ญั ติ ม าเป น ผลสํ าเร็จ แล ว คนในสมั ย กอ นมี
ความคิดอยู ๒ อยาง คือ (๑) กลุมยอหยอน มัวเมา พัวพันในเรื่องกามารมณทเี่ รียกวา กามสุขัลลิกา
นุโยค (๒) เครงเครียดทรมานรางกายใหลําบาก ที่เรียกวา อัตตกิลมถานุโยค ๖ โดยถือวาทั้ง ๒
อยางนี้ เปนทางแหงความดับทุกข พระพุทธเจาทรงชี้แจงวา ทั้ง ๒ อยางนี้ เปนทางทุกข ไมใชทาง
ประเสริ ฐ ไม มี ป ระโยชน ต อ งไม ย อ หย อ น ไม เ คร ง เครี ย ด ปฏิ บั ติ เ ป น สายกลางที่ เ รี ย กว า
มัชฌิ มาปฏิปทา ๗ จึงจะเปนทางสงบ เปนทางดับทุกขได ซึ่งถาผูใดปฏิบัติตามพระองคได ก็ไดรับ
ความสงบใจ พนทุกขจริง สวน การพัฒนาจิตใจในปฐมเทสนา พระพุทธเจาทรงใชหลักอริยมรรค ๘
ประการ ๘ โดยสงเคราะหเขาในสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ และปญญา โดยทรงปฏิเสธทางที่เปนที่สุด
(อันตะ) แลวแนะนําทางที่เปนสายกลาง
4

5

6

7

๕

มงฺคล. (บาลี) ๑/๑๓๔.
วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๐.
๗
วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๐.
๘
วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๑.

๖
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๒. บูรณาการการศึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยา
การศึกษา หรือการฝกหัดอบรมตนตามแนวพุทธจิตวิทยา
พระพุทธศาสนาเนนการฝกอบรมตน การพึ่งตัวเองและการมุงไปสูอิสระ กลาวคือ
๑. การฝกอบรมตน (ภาวิตตฺโต) ๙ พระพุทธศาสนาใหความสําคัญแกการฝกอบรมตน
เปนอยางมาก การปฏิบัติธรรมทุกอยางในทางพระพุทธศาสนา เชน การใหทาน การรักษาศีล และ
การภาวนาลวนเปนการฝกอบรมตนทั้งสิ้น และยังมีการฝกอบรม เชน สมาธิภาวนา แปลวา การ
ฝกอบรมจิตใหเปนสมาธิ เมตตาภาวนา แปลวา การฝกอบรมจิตใหมีเมตตา
๒. การพึ่ งตนเอง (นาถกรณี โย : virtues which make for protection) หมายถึ ง
การทําตนใหเปนที่พึ่งของตนได พรอมที่จะรับผิดชอบตนเอง ไมทําตัวใหเปนปญหาหรือเปนภาระ
ให กับบุคคลอื่น การพึ่ งตนเองโดยไมคอยแตพึ่งบุคคลอื่น หรือการคอยออนวอนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตางๆ ให ชวยเหลือตนเอง เวลาที่เกิดความลําบาก หรือความทุกขใจ เปน ตน การประพฤติธรรม
สําหรับสรางที่พึ่งแกตนเอง (นาถกรณธรรม : ธรรมเครื่องกระทําที่พึ่ง) มี ๑๐ ประการ ๑๐ คือ
- ประพฤติดีมีวินัย (ภาวิตสีโล : keeping moral habits) คือดําเนินชีวิตโดยสุจริต ทั้ง
ทางกาย ทางวาจา มีวินัย และ ประกอบอาชีพสุจรติ (สัมมาชีพ)
-ไดศึกษาสดับตรับฟงมาก (พาหุสจฺจํ : great learning) คือ ศึกษาเลาเรียนสดับรับฟง
มาก โดยศึกษาวิชาการใหมีความรูความชํานาญอยางแทจริง มีความรูแจงชัดเจน และสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในดําเนินชีวิตได
-รูจักคบคนดี (กัลยาณมิตตตา : good company; association with good people)
คือ มีกัลยาณมิตร รูจักเลือกคบหาสมาคมกับคนที่ดี เปนที่ปรึกษาหรือเปนผูแนะนําสั่งสอนเราไป
ในทางที่ดี เลือกสรางความสัมพันธหรือเกี่ยวของในสิ่งแวดลอมทางสังคมที่ ดี ซึ่งจะทําใหมีชีวิตที่
เจริญงอกงาม
- เปน คนที่พูดกันงาย (โสวจัสสตา : amenability to correction ; meekness; easy
admonishability) คือ ไมดื้อรั้น เปนคนกระดางกระเดื่อง รูจักรับฟงเหตุผล ยอมรับความคิดเห็น
ของคนอื่น และยอมรับขอเสนอแนะพรอมที่จะปรับปรุงตนเอง
- ขวนขวายกิจของหมู (กิงกรณีเยสุ ทักขตา : willingness to give a helping hand;
diligence and skill in managing all affairs of one’s fellows in the community) คื อ เอา
8

9

๙

ผูมีตนที่พัฒนาแลว หรือผูมีตนที่อบรมดีแลว มาจากภาษาบาลีวา “ภาวิตตฺโต=“โย อตฺตานํ ภาว
เวตฺวา วฑฺเฒตฺวา ฐิโตติ”= ภาวิตตฺโต. ผูใดยังตนใหเจริญแลวดําเนินชีวิตอยู เหตุนั้นผูนั้น ชื่อวา ภาวิตัตตะ. อาง
ใน สํ.อ.(บาลี) ๑/๑๙๖.
๑๐
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๕/๓๕๘-๓๖๑.
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ใจใสชวยเหลือธุระหรือกิจการงานของหมูคณะ ญาติ เพื่อนฝูง และภายในชุมชนของตนเอง รูใจใช
ปญญาไตรตรองหาวิธีดําเนินงานที่เหมาะสม สามารถดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
-เปนผูใฝในธรรม (ธัมมกามตา : love of truth; to the Doctrine, be pleasant to
consult and converse with and rejoice in the advanced teaching of both the
Doctrine and the Discipline) คือ ศึกษาธรรม หรือชอบศึกษาหาความรู รูจักพูด รูจักฟง สราง
ความรูสึกสนิทสนม ทําตัวเปนที่รักใครของบุคคลอื่น และชวนใหผูอื่นอยากเขามาปรึกษาและรวม
สนทนาดวย
-มีความขยันหมั่นเพี ยร (วิริยารมฺ ภตา : energy ; effort; energetic exertion) คือ มี
ความมุมานะบากบั่น ขยันเรียนขยันทํากิจการงาน ไมยอทอ รักความกาวหนา พยายามหลีกเลี่ยง
จากความชั่ว ประกอบแตความดีงาม เปนตน
- มีความพอดี (สนฺตุฏฐิตา : contentment) คือ มีความยินดี มีความพึงพอใจในสิ่งที่
ควรไดและไมควรได รูจักความพอดีไมละโมบโลภมาก
- มีสติมั่นคง (สติมา : mindfulness ; ability to remember what one has done
and spoken) คื อ รู สึ ก ตนเองอยู ต ลอดเวลา ระลึ ก อยู เสมอในสิ่ งที่ ก ระทํ า สิ่ งที่ คิ ด มี ค วามสุ ขุ ม
รอบคอบ ไมประมาทเลินเลอ ไมเลื่อนลอย เปนตน
- มีปญญาอยูเหนืออารมณ (ปฺญวา : wisdom ; insight) คือมีปญญาหยั่งรูเหตุผล รูดี
รูชั่ว รูคุณรูโทษ รูสิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน มองสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง และมี
ความคิดวิจารณญาณ
การพึ่งตนเอง มีพุทธพจนรับรองไววา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ : ตนแลเปนที่พึ่งของตน”
๑๑หมายความวา คนเราในระยะแรกๆ มีความจําเปนที่จะตองพึ่งพาอาศัยผูอื่น เชน บุตรตองอาศัย
บิดามารดเปนผูเลี้ยงดูตั้งแตเล็กจนโต ตองอาศัยครูบาอาจารยศึกษาหาความรู แตเมื่อเราเติบโตมี
วิชาหาเลี้ยงชีพไดแลว เราจะตองพึ่งตนเองในการทํามาหากิน ในการสรางฐานะ และในการเก็บ
รักษาทรัพยที่หามาได เพื่อจับจายใชสอยในยามแกเฒา
๓. การมุงอิสระ (อิสฺสรภาโว) อิสรภาพ แปลวาความเปนใหญในตัวเองรอดพนตอสิ่งบีบ
คั้นไมตองขึ้นตอสิ่งอื่น อิสรภาพในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงความหลุดพนจากกิเลส คําที่ใช
ในทางธรรม ไดแกคําวาวิมุตติ (deliverance) วิโมกข โมกษะ หรือนิ โรธ ๑๒ ทั้ ง ๓ คํ านี้ แปลว า
ความหลุดพนจากกิเลส หมายถึงนิพพาน คือการดับกิเลส และ กองทุกข
10

11

๑๑
๑๒

ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๘๐/๓๕๑, ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๖๐/๘๒.
วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๒๔๙.
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หลัก การศึกษาตามแนวพระพุ ทธศาสนา : พระพุทธศาสนานั้น เนนคําสอนที่
มนุ ษย ตองฝ กฝนตนเองเพื่ อพึ่ งตนเองได ให ผู อ่ืน พึ่งได และใหตางคนตางพึ่ งพากัน และกัน ทั้งนี้
เพราะพระพุ ท ธศาสนาเชื่ อในหลั ก ความจริ งว า “มนุ ษ ยเป น สัตวฝก ฝนได มนุ ษ ยที่ ฝก ตนดีแล ว
ประเสริฐสุด ถึงขั้นเทวดาก็ชม พรหมก็สรรเสริญ” พระพุทธเจาทรงฝกฝนพระองคเองเปนตัวอยาง
ทรงบรรลุจุดสุดยอดที่มนุษยผูฝกฝนตนพึงไดพึงถึงแลว ทรงวางระบบฝกฝนใหมนุษยอื่นๆ ดําเนิน
ตาม
หลักคําสอนของพระพุทธองคจึงชื่อวา “สิกขา” คือ เปนระบบการศึกษา ระบบฝกฝน
ตนเอง ดวยความพากเพียรของตนเอง ดวยสติปญญาของตนเอง ไมตองพึ่งพาอํานาจศักดิ์สิทธิ์ใดๆ
มาดลบันดาล
พุทธพจนชี้ทางแหงการศึกษา : ในการฝกฝนตนนั้น มนุษยตองพึ่งตนเอง พระศาสดา
เปนเพียงผูทรงชี้แนะแนวทางใหเดินเทานั้น ทรงชี้วาทางนี้ดี ทางนี้ไมดี เพราะทรงผานมากอนแลว
แตผูฝกฝนจะตองเดินดวยตนเอง พิสูจนผลดวยตนเอง การวัดประเมินผล ตองวัดดวยตนเอง ความ
ลมเหลวหรือสําเร็จ เปนประสบการณตรงของตนเอง มิใชใหคนอื่นบอก สมดังพุทธพจนในธรรมบท
๑๓ วา เอเสว มคฺโค นตฺถฺโญ ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยา เอตฺหิ ตุเมฺห ปฏิปชฺชถ มารสฺเสตํ ปโมหนํ.
แปลความวา “ทางเพื่อความหมดจดแหงทัสสนะคือทางนี้เทานั้น มิใชทางอื่น เพราะเหตุนั้น เธอ
ทั้งหลายจงดําเนินไปตามทางนี้แลเพราะทางนี้ เปนทางลวงมารใหหลง” และวา “เอตฺ หิ ตุเมฺห
ปฏิปนฺนา ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสถ อกฺขาโต โว มยา มคฺโค อฺญาย สลฺลสตฺถนํ. แปลความวา “ดวย
วา เธอทั้งหลายดําเนินไปตามทางนี้แลว จักทําที่สุดแหงทุกขได เรารูวิธีถอนลูกศร คือกิเลสแลว จึง
ชี้บอกทางนี้ แกเธอทั้งหลาย” “ตุเมฺหหิ กิจฺจํ อาตปฺป อกฺขาตาโร ตถาคตาปฏิปนฺนา ปโมกฺขนฺติ
ฌายิโน มารพนฺธนา ฯ แปลความวา “เธอทั้งหลายควรทําความเพียรเอง เถิดตถาคต เปนเพียงผู
ชี้บอกทางเทานั้น ผูบําเพ็ญภาวนา ดําเนินตามทางนี้แลว เพงพินิจอยู จักพนจากเครื่องผูกแหงมาร
ได” เมื่อมองทั้งระบบการศึกษาตามแนวพุทธ มีองคประกอบอยูสามหรือสี่สวน จะเรียกวาขั้นตอน
ของการฝกฝน ก็ได บาลีเรียกวา “ทม” หรือ “ทฺมม” ดังรูปวิเคราะหวา ๑๔
ทมฺม [ทมุ ทมเน + ม] โคหนุม, โคทึก, “ทมนารโห โค = ทมฺโม. โคตัวที่ควรฝก ชื่อวา
ทัมมะ. เชน เย เต พลวคาโว ทมฺมคาโว ติริยํ โสตํ เฉตฺวา โสตฺถินา ปารํ อคมํสุ. โคหนุมตัวมีกําลัง
วายตั ด กระแสน้ํ าข ามไปถึ งฝ งโดยสวัส ดิ ภ าพ ฯ พระนามของพระพุ ท ธเจ า ก็ ได ชื่ อว า “ทมฺ ม ”
12

13

๑๓
๑๔

ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๗๔-๒๗๙/๑๑๗-๑๑๘.
พระมหาสมปอง มุทิโต, อภิธานวรรณนา, หน ๕๘๑.
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เชนเดียวกันคือนักฝกอบรม-ครูฝก เชน “อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถี” ๑๕ พระพุทธเจาไมมีผูประเสริฐ
กวา ชื่อวา อนุตตระ ทรงเปนสารถีผูฝกบุรุษไมมีใครยิ่งกวา ในคัมภีรวิสุทธิมรรค พระพุทธโฆสา
จารยอธิบายเรื่องการฝก ไววา ๑๖ พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปุริสทมฺมสารถิ เพราะทรง
ขับ อธิบายวา ทรงฝก ทรงนําไป ซึ่งบุรุษที่พึงฝกไดทั้งหลายบุรุษทั้งหลายที่ยังมิไดฝก [ปุริสทมฺเม
สาเรตี ติ ปุริสทมฺมสารถิ ทเมติ วิเนตีติ วุตฺตํ โหติ ] แตวาควรจะฝกได เปน ดิรัจฉานบุ รุษก็ดีเป น
มนุษยบุรุษก็ดี เปนอมนุ ษยบุ รุษก็ดี ชื่อวา ปุริสทมฺมา บุรุษที่ พึงฝกได จริงอยางนั้น แมดิรัจฉาน
บุรุษทั้งหลาย เชนอยาง อปลาลนาคราช จูโฬทรนาคราช มโหทรนาคราช อัคคิสิขนาคราช ธูมสิข
นาคราช อาลวาฬนาคราช ชางธนปาลกะ พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงฝกได คือทรงทําใหหมดพิษหมด
ราย ใหตั้งอยูในสรณะและในศีลได แมมนุษยบุรุษทั้งหลาย เชน สัจจกะนิครนถบุตร อัมพัฏฐมาณพ
โปกขรสาติพราหมณ โสณทัณฑพราหมณ กูฏทันตพราหมณ แมอมนุษยบุรุษทั้งหลาย เชน อาฬวก
ยักษ สูจิโลมยักษ ขรโลมยักษ และสักกเทวราช พระองคก็ทรงฝกได คือทรงนําไปไดดวยวินโยบาย
ที่หลากหลาย อนึ่งในความขอนี้ พระสูตรนี้ที่ตรัส วา “ดูกอนเกสี เราก็นําบุรุษที่พึงฝกไดทั้งหลายไป
ดวยวิธีละมอมบาง...ดวยวิธีหยาบบาง...ดวยวิธีทั้งละมอมทั้งหยาบ (ระคนกัน) บาง”
14

15

พุทธจิตวิทยาในการพัฒนาคน “ฝกไมไดใหฆาเสีย”
มนุษยเปนสัตวที่ตองไดรับการฝกฝนพัฒนาตามลําดับขั้นของชีวิต ตั้งแตเด็กแรกเกิดแมเมื่อ
เติบโตแลวก็ตามก็ยังตองพัฒนาไปอยางไมหยุดยั้ง การพัฒนาคนมีมาแตโบราณ แนวคิดในวิธีการ
ของพระพุทธองคท่ีทรงใหไว ทรงคุณคามหาศาลควรนอมมาเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาคนที่
สามารถปรับใชไดอยางดีแมในยุคปจจุบัน แมในอนาคตก็ยังคงใชได เพราะธรรมะของพระพุทธองค
ไมจํากัดดวยกาล จึงขอยกกรณีศึกษาในครั้งพุทธกาลมา ดังนี้
ครั้งหนึ่ง นายเกสี ผูฝกมาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา นั่งถวายความเคารพเรียบรอย ถูก
พระองคตรัสถามวา “ทานเปนสารถีฝกมา มีชื่อเสียง ทานฝกมาดวยวิธีอยางไร”
นายเกสีไดกราบทูลวา “ขาพระพุทธเจาฝกมาดวยวิธีละมุนละมอมบาง ดวยวิธีรุนแรงบาง
ดวยวิธีทั้ง ๒ ประกอบกันบาง”
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสตอบวา “ถามาของทาน ไมรับการฝกดวยวิธีละมุนละมอม ไมรับ
การฝกดวยวิธีรุนแรง ไมรับการฝกดวยวิธีทั้ง ๒ ประกอบกัน ทานจะทําอยางไรกับมานั้น”
“ถามาของขาพระพุ ทธเจาไม รับ การฝกดวยวิธีล ะมุน ละม อม ทั้ งวิธีรุน แรง และวิธีทั้ง ๒
ประกอบกัน ขาพระพุทธเจาก็ฆามันเสีย ที่ทําอยางนั้นเพราะเหตุไร เพราะเพื่อมิใหสํานักอาจารย
ตองเสียชื่อเสียง”๑๗
๑๕

วิ.ม. (บาลี) ๑/๑/๑.
วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๒๖๕-๒๖๖.
๑๗
...วินยํ น อุเปติ ผรุเสน วินยํ น อุเปติ สณฺหผรุเสน วินยํ น อุเปติ หนามิ นํ ภนฺเต ตํ กิสฺส เหตุ มา
เม อาจริยกุลสฺส อวณฺโณ อโหสีต.ิ .. อางใน องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๑๑/๑๕๐-๑๕๒.
๑๖
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ครั้นกราบทูลเชนนั้นแลว ก็กราบทูลถามวา “สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเปนสารถีฝกคนชั้น
เยี่ยมยอดทรงฝกคนดวยวิธีใดเลา พระพุทธเจาขา”
พระองค ทรงแสดงคล อยตามวิธี ฝกม าของนายกาสี ความวา “เราก็ ฝกคนด วยวิธีล ะมุ น
ละมอมบาง ดวยวิธีรุนแรงบาง ดวยวิธีฝกทั้ง ๒ ประกอบกันบาง (สณฺหผรุเสนป วิเนมิ)”
วิธีละมุนละมอม (สเณฺหนป วิเนมิ) คือ แสดงสุจริต ความประพฤติดี และผลของสุจริต
ความประพฤติดีนั้นวา กายสุจริตอยางนี้ ผลของกายสุจริตอยางนี้ วจีสุจริตอยางนี้ ผลของวจีสุจริต
อยางนี้ มโนสุจริตอยางนี้ ผลของมโนสุจริตอยางนี้ เทวดาเปนอยางนี้ มนุษยเปนอยางนี้ ๑๘
วิธีรุนแรงเปนอยางไร (ผรุเสนป วิเนติ) คือ แสดงทุจริตและผลของทุจริตวา การทุจริต วจี
ทุจริต มโนทุจริตอยางนี้ ผลของกายสุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตอยางนี้ นรกคติที่มีความเดือดรอน
เปนอยางนี้ กําเนิดสัตวเดรัจฉานเปนอยางนี้ เปตวิสัยเปนอยางนี้ ฯลฯ”๑๙
นายเกสี ได กราบทู ล ถามวา “ถาผู นั้ น ไมรั บ การฝกด วยวิธีท้ั ง ๓ นั้ น พระองค จ ะทรงทํ า
อยางไรกับเขา พระพุทธเจาขา”
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา “ถาคนนั้น ไมรับการฝกดวยวิธีทั้ง ๓ นั้น เราก็ฆาเขา
เสียเหมือนกัน”
นายเกสีกราบทูลยอนถามวา “ปาณาติบาต ไมควรแกพระผูมีพระภาคเจามิใชหรือ ไฉนจึง
รับสั่งวา เราก็ฆาเสีย กระนั้นเลา”
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสอธิบายวา “จริงซีเกสี ตถาคตไมควรฆาสัตว แตวาคนผูใดไมรับ
การฝ กด วยวิธีล ะมุ น ละม อม ไม รับ การฝ กดว ยวิ ธีรุน แรง ไมรับ การฝกดว ยวิธีทั้ง ๒ ประกอบกัน
ตถาคตก็ไมนับคนผูนั้นวาเปนคนควรกลาวสั่งสอนอีกตอไป ทั้งเพื่อนพรหมจารีผูรูทั้งหลาย ก็ไมนับ
คนผูนั้นวาเปนคนที่จะพึงวากลาวสั่งสอนดวย ขอที่ตถาคตไมนับคนผูนั้นวาเปนคนที่จะพึงวากลาว
สั่งสอนไดตอไป ทั้งเพื่อนพรหมจารี ผูรูทั้งหลายก็ไมนับคนผูนั้นวา เปนคนที่จะพึงวากลาวสั่งสอน
ดวยนั้น ชื่อวาเปนการฆาคนผูนั้นเสียอยางดีทีเดียว ในวินัยของพระอริยเจา” นายเกสีไดกราบทูล
สดุดีพระผูมีพระภาคเจา และขอแสดงตนเปนพุทธมามกะตลอดชีวิต ๒๐
ในการพั ฒ นาคนนั้ นการชี้ ใหเห็ น ประโยชนของการพั ฒ นา ให คนนั้ นรับ ทราบและเขาใจ
หรือในทางกลับกันการชี้ใหเห็นโทษอยางชัดเจนหากไมไดพัฒนาหรือพัฒนาผิดทาง เปนภารกิจที่มี
ความสําคัญมาก แตอาจตางกันไปตามจริต ความพรอมและเครื่องรับของแตละบุคคล บางคนชอบ
คําสอนแบบมธุรสวาจา ออนหวาน นุมนวล สอนดวยไมแข็งไมได แตสําหรับบางคนตองพูดแรงๆ
17

19

๑๘

วิธีแบบสุภาพ หมายถึง ฝกโดยวิธีที่เหมาะแกมานั้น ใหกินอาหารดี ใหดื่มน้ํามีรสอรอย รองเรียก
ดวยคําไพเราะ อางใน องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๑๑๑/๓๗๐.
๑๙
วิธีแบบรุนแรง หมายถึง ฝกดวยวิธีรุนแรง มีมัดขาและผูกปาก เปนตน และ ดวยวิธีการใชปฏักแทง
การหวดดวยแส และรองเรียกดวยคําหยาบ อางใน องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๑๑๑/๓๗๐-๓๗๑.
๒๐
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๑๑/๑๖๙-๑๗๑. [เกสีสูตร]
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ตรงๆ เพื่ อกระตุ นต อมป ญญาใหคิดตาม บางคนก็ ตองใช สลับ กัน ไป การวิเคราะห กลุ มคนกอน
พัฒนา เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมจึงจําเปนอยางยิ่งและเปนหนาที่ของหัวหนา หรือผูบริหารตองทํา
การบานมากอน ไมใชใชวิธีใดวิธีการเดียวกันกับทุกคน แตถาลงทุนใชทุกวิธีแลว ไมไดผลก็คงไมตอง
เสียเวลาลงทุนตอไปเรื่อยๆ พระพุทธองคทานให “ฆา” คือ ตัดออกไป (ไมมีสวนเกี่ยวของ/ไมวา
กลาวตักเตือนไมพร่ําสอน) สวน จะตัดออกดวยวิธีใดก็แลวแตตามสภาวการณของแตละทาน
ผลการฝกบุรุษตองสามารถทํางานไดหลายทิศหลายทาง
อีกนัยหนึ่ง เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงขับบุรุษที่พึงฝกทั้งหลายได อยางที่เขาทั้งหลาย
นั่งขัดสมาธิอยูแหงเดียวนั่นแหละ แตแลนไปไดทั้ง ๘ ทิศ ไมติดขัด เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงถวาย
พระนามวา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ ผูขับบุรุษที่พึงฝกไดไมมีผูอื่นยิ่งกวา อนึ่ง ในความขอพระสูตร
วา “ภิกษุทั้งหลาย ชางที่พึงฝก อันผูฝกชางขับแลว ยอมแลนไปไดแตทิศเดียว” ๒๑
การฝกเพื่อการศึกษาเรียนรู มีดังนี้
สวนที่ ๑ ขั้นเตรียมการ กอนจะเขาสูระบบฝกฝนตน ตองเตรียมการในสองเรื่องนี้กอน
ทานเจาคุณเรียกวา “บุรพภาคแหงการศึกษา” คือ
๑. สิ่งแวดลอมภายนอกตองดี ตองเอื้อตอการฝกฝน สิ่งแวดลอมนี้รวมตั้งแตสิ่งแวดลอม
ทางวัตถุ สิ่งแวดลอมทางบุคคล เชน พอแม ครูบาอาจารย ผูรูอื่นๆ เปนตน ตลอดจนถึงสิ่งแวดลอม
ทางสั งคม คื อ สั งคมทั้ งหมดจะต องเอื้อต อการฝกฝน ทางพระเรียกรวมวา สิ่ งแวดลอมตองเป น
“กัลยาณมิตร”
๒. ในสวนผูฝกฝนเองตองรูจักคิดวินิจฉัย ใชทาทีแหงปญญาในการเกี่ยวของสัมพันธกับ
โลกภายนอก ที่สมัยหนึ่งบัญญัติคําวา “คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน” ทางพระเรียกวา “โยนิโส
มนสิการ” (= คิดโดยอุบายอันแยบคาย)
โยนิโสมนสิการ ทานพระพรหมคุณ าภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายไว ๑๐ วิธี แตละวิธี
ลวนเหมาะสมที่จะฝกฝนทั้งนั้น คือ คิดแบบสืบสาวปจจัย คิดแบบแยกแยะองคประกอบ คิดแบบ
รูเท าทั นธรรมดา คิดแบบแกป ญ หา คิ ดแบบสัมพันธห ลักการกับ เปาหมาย คิด แบบคุณ โทษและ
ทางออก คิดแบบคุณคาแทคุณคาเทียม คิดแบบปลุกเราคุณธรรม คิดแบบอยูในปจจุบัน คิดแบบ
แยกประเด็น ๒๒
โยนิโสมนสิการ มาจากคําวา โยนิโส กับมนสิการ แปลความไดวาการทําในใจโดยแยบ
คาย กระทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย การพิจารณาโดยแยบคาย คือพิจารณาเพื่อเขาถึงความ
20
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๒๑

วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๒๖๖.
พระพรหมคุณ าภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับ ปรับขยาย, พิมพ ครั้งที่ ๓๕, (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพผลิธัมม, ๒๕๕๕), หนา ๖๒๗.
๒๒
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จริงโดยสืบคนหาเหตุผลไปตามลําดับจนถึงตนเหตุ แยกแยะองคประกอบจนมองเห็นตัวสภาวะและ
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัยหรือตริตรองใหรูจักสิ่งที่ดีที่ชั่ว ยังกุศลธรรมใหเกิดขึ้นโดยอุบายที่ชอบ
ซึ่งจะมิใชเกิดอวิชชาและตัณหา ความรูจักคิด คิดถูกวิธี พระอรรถกถาจารย ทานประมวลวิธีคิด
ลักษณะของการคิด ๔ วิธีเทานั้นคือ ๑. คิดเปนระเบียบ (ปถมนสิการ) ๒. คิดถูกวิธี (อุปายมนสิการ)
๓. คิดเปนเหตุเปนผล (การณมนสิการ) ๔. คิดเรากุศล (อุปปาทกมนสิการ) ๒๓
ลักษณะการคิดทั้ง ๔ ประการ มี ความสัมพั น ธกัน เป นการคิดที่ทําใหเห็ น การเกิด ของ
ปญหา เห็นลักษณะและความเปนไปของสิ่งตางๆ อยางละเอียดถูกตอง เมื่อปญญาเกิดขึ้นแลว ก็
สามารถแกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม การฝกความคิดเชนนี้เปนประจํา นอกจากจะทําให
เกิดปญญาในการแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสมแลว ยังทําใหปญญาของผูนั้นเจริญงอกงามขึ้น
ตามความหมั่นเพียรฝกฝนของบุคคลนั้น ทานสรุปเปนคําสั้นๆ เรียกวา “คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิด
22

มีเหตุผล คิดเรากุศล”
สวนที่ ๒ กระบวนการฝกฝน (สิกขา) ผูฝกฝนตน จะตองฝกฝนทั้ง ๓ ดานคือ
๑. ฝกฝนดานปญญา พัฒนาความรูความเขาใจใหถูกตอง มีเจตคติ มีคานิยม มีแนวคิดที่
ถูกตอง สอดคลองกับกระบวนการฝกฝนอบรม คัมภีรทานเรียกวา มีสัมมาทิฐิ มีสัมมาสังกัปปะ นั้น
แล
๒. ฝกฝนดานศีล ควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา (ไมครอบคลุ มถึงใจ) ให สอดคลอง
เหมาะสมกับความรูความเขาใจนั้น
๓. ฝกฝนดานจิต จิตจะตองไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพ มองอีก
มุมหนึ่ง ทั้ง ๓ ดานนี้ครอบคลุมถึง กาย วาจาและใจ เพราะฉะนั้นจะพูดอีกนัยหนึ่งวา กระบวนการ
ฝกฝนนั้นก็คือ ฝกกาย วาจา และใจ อยางนี้ก็ไดครับ
ขณะที่ยังอยูในระหวางฝกฝนตนนี้ เรียกวา เสขะ (แปลวา ผูยังศึกษา หรือนักศึกษา) ยังไม
จบวางั้นเถอะ เมื่อฝกฝนจนครบกระบวนการแลว พูดอยางนักปฏิบัติก็วา เมื่อ “มรรคสมังคี” องค
มรรคกลมกลืนถูกสวนกันแลว ก็จะเกิดผลแหงการฝกฝน ผลนั้นก็คือ เกิดญาณหยั่งรูตามความเปน
จริง เป นความรูระดับ สูงสุด สู งขนาดไหน พู ดไดวา เมื่อเกิดความรูอยางนี้แล ว จะเกิดจักษุ ตาใน
มองเห็นแจมชัด (จักษุ) ความรูแจง (วิชชา) ความรูทั่วถึง (ปญญา) เกิดความสวางโพลงภายใน (อาโล
กะ) เรียกในที่นี้ดวยศัพทเทคนิควา “สัมมาญาณะ” สัมมาญาณะนี้มีสมรรถนะที่จะกําจัดกิเลสความ
๒๓

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, หนา ๖๒๑.
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มัวหมองใจออกหมดเกลี้ยงไมเหลือหลอ จิตก็จะเปนอิสระจากพันธะของกิเลส เปน “สัมมาวิมุติ”
(ความหลุดพนโดยสิ้นเชิง, อิสรภาพแทจริง)
พอถึงระดับนี้เสขบุคคล ก็จะกลายเปน “อเสขะ” (แปลวาผูไมตองศึกษาอีกตอไป หรือผู
จบการศึกษานั้นเอง) ไดปริญญาสูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนา ทานผูนี้จะเรียกวา พุทธ (ผูรู ผูตื่น
ผูเบิกบาน) ก็ได อรหันต (ผูไกลจากกิเลส) ก็ได ขีณาสวะ (ผูสิ้นอาสวกิเลส) ก็ได
พระพุ ทธศาสนาเชื่ อวามนุษย ทุกคนมี ศักยภาพที่ จ ะสามารถฝ กฝนและพั ฒ นาได หลั ก
การศึกษาตามแนวพุทธศาสนานั้น บุคคลยังตองเปนผูเรียนรู หรือตองศึกษาตลอดเวลา ตราบใดทีย่ ัง
ไม บ รรลุ ถึ งความสมบู ร ณ ด ว ยศี ล สมาธิ ป ญ ญา และวิ มุ ติ (เสขะ) พระพุ ท ธศาสนาจึ งกล าวถึ ง
การศึกษา “ตลอดชีวิต” (สิกขาสาชีพ) มานานแลว ตราบใดที่ยังไมบรรลุเปาหมายสูงสุดของชีวิต
คือบรรลุเปนพระอรหันต บุคคลนั้นก็ยังไมจบการศึกษา (อเสขะ) คําวา นักปราชญ (พหูสูตร) ก็ดี “ผู
มีการศึกษาดี” (สุสิกขิตะ) ก็ดี “ผูเชี่ยวชาญ” ก็ดี ไมใชเปนสิ่งที่พึงประสงคที่แทจริง (อานิสงส) ของ
การศึกษาในทัศนะของพระพุทธศาสนา ตัวอยางพระอานนทเถรเจาทานไดปรารภกับตัวทานเองวา
‘เรายั งเป น เสขบุ ค คล มี กิ จ ที่ จ ะต อ งทํ า แต พ ระศาสดาผู ท รงอนุ เคราะห เราจะปรินิ พ พานเสี ย
ทั้ ง ที่ พ ระอานนท เป น ผู เชี่ ย วชาญด านวิ ช าการ (academic expert) บาลี ใช คํ า ว า สุ เมธะ เป น
นักปราชญผูมีความรูดี ทานก็ยังเห็นวา ทานเปนนักเรียน (เสขะ) ยังไมจบการศึกษา (อเสขะ) แม
เปนพระอรหันต ก็ยังตองรูขาวสารขอมูลที่จําเปนอยู ๒๕
ระบบการศึกษาในสมัยพุทธกาลนั้นแบงเปน ๓ สวน ๒๖ คือ
(๑) ปริยัติ ได แก การศึ กษาเลาเรีย นพระธรรมวินั ย นั บ เปน สว นสําคัญ โดยความเป น
พื้ น ฐานของการปฏิ บั ติ และการศึ ก ษาเล า เรี ย นปริ ยั ติ ธ รรมนั้ น เป น การศึ ก ษาภาคทฤษฎี คื อ
การศึกษาเลาเรียนธรรมวินัยใหมีความรูพื้นฐานอยางแจมแจง เพื่อใหเกิดความกระจางแจงวา คํา
สอนของพระพุ ท ธองค ที่ จั ด เป น ธรรมบทนั้ น บทนี้ ว า ด ว ยเรื่ อ งอะไร ถ า ผู เรี ย นจะน อ มนํ าเอา
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางหรือแสงประทีปแหงชีวิต จะทําอยางไร
และเมื่อปฏิบัติตามแลวจะไดผลอยางไร
(๒) ปฏิบัติ ไดแก การนอมนําเอาหลักธรรมคําสอนที่ไดเรียนรูในทางภาคทฤษฎีแลวนําสู
ภาคปฏิบัติจริง ๆ เพื่อเปนการอบรมกาย วาจา ใจ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ นําเอาหลักธรรมที่เรียนรู
แลวนั้นมาเปนแนวทางหรือบรรทัดฐานแหงชีวิตใหเหมาะสมกับฐานะของตน เรียกวา ปฏิบัติ
24
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๒๔

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๗/๑๕๔.
ม.อุปริ. (ไทย) ๑๔/๙๔/๑๑๑.
๒๖
มาณพ พลไพรินทร, คูมือการบริหารกิจการคณะสงฆ, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ชุติมาการพิมพ,
๒๕๓๑), หนา ๑๕๖.
๒๕

วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 145 }

(๓) ปฏิเวธ ไดแก ผลของการปฏิบัติธรรมนั้น เชน พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระ
อรหันตสาวก และพระอริยบุคคล ผูไดรับผลแหงการปฏิบัติ ซึ่งทําใหยกฐานะจากปุถุชนธรรมดาขึ้น
เปนพระอริยบุคคล การบรรลุธรรมชั้นนั้น ๆ ตามภูมิธรรมที่ตนปฏิบัตินั้น ไมมีใครมายกยองหรือ
แตงตั้ งให ฐ านะหรื อ ตํ า แหน งแห งพระอริย เจ า นั้ น ไม มีก ารแต งตั้ งให จะรูไดด ว ยตนเอง เรีย กวา
ปฏิเวธ
สรุ ป ว า การศึ ก ษาในพระพุ ท ธศาสนากล าวโดยรวมมี ๒ อย าง คื อ คั น ถธุ ร ะ และ
วิปสสนาธุระ
คัน ถธุระ คือ การศึกษาภาคทฤษฎีในวิชาการตางๆ กลาวคือ เรียนจากครู ดูจากตํารา
สดับปาฐะนั่นเอง สวน วิปสสนาธุระ คือ การศึกษาภาคปฏิบัติจากผลการเรียนรูแลวนํามาปฏิบัติให
เกิ ดมรรคผลรูแจงในหลักธรรมคําสอนของพระพุ ทธศาสนาตามกระบวนคือ ปริยัติ ปฏิบัติ และ
ปฏิเวธ
ฉะนั้น การศึกษาจึงทําใหคนมีความรูฉลาดรูทันคน รูทันเหตุการณ โดยเฉพาะการศึกษา
ในพระพุทธศาสนาถือวามีความสําคัญอยางยิ่งผูมีการศึกษาคือผูเจริญ การศึกษาเปนกระบวนรองรับ
คนใหมีศักยภาพสูง สามารถทําการเผยแผสั่งสอนคนไดอยางมีประสิทธิภาพ พระพุทธเจาพระองค
ทรงความรูทุกสรรพศาสตรแลวนําศาสตรแหงความรูเหลานั้น มาเปนเครื่องมือในการเผยแผทําให
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงความรูนั่นเอง
สรุปความไดวา การศึกษาในพระพุทธศาสนากลาวโดยรวมมี ๒ อยางคือ คันถธุระ และ
วิปสสนาธุระ คันถธุระ คือการศึกษาภาคทฤษฎีในวิชาการตางๆ กลาวคือเรียนจากครู ดูจากตํารา
สดับปาฐะนั่นเอง สวนวิปสสนาธุระ คือการศึกษาภาคปฏิบัติจากผลการเรียนรูแลวนํามาปฏิบัติให
เกิดมรรคผลรูแจงในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา ตามกระบวนคือ ปริยัติ ปฏิบัติ และ
ปฏิเวธ ฉะนั้น การศึกษาจึงทําใหคนมีความรูฉลาดรูทันคน รูทันเหตุการณ โดยเฉพาะการศึกษาใน
พระพุทธศาสนาถือวามีความสําคัญอยางยิ่งผูมีการศึกษาคือผูเจริญ การศึกษาเปนกระบวนรองรับ
คนใหมีศักยภาพสูง สามารถทําการเผยแผสั่งสอนคนไดอยางมีประสิทธิภาพ พระพุทธเจาพระองค
ทรงความรูทุกสรรพศาสตรแลวนําศาสตรแหงความรูเหลานั้น มาเปนเครื่องมือในการเผยแผทําให
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงความรูนั่นเอง
องค ป ระกอบสํ าคั ญ ในการที่ ทําให การศึ กษาในพระพุ ทธศาสนาก าวหน าอยางมากคื อ
พระพุทธศาสนามิไดมีความหมายที่จะใหการศึกษาอบรมและการปฏิบัติธรรมอยูอยางในวัด เห็นได
จากตั้งแตเริ่มประดิ ษฐานพระพุ ทธศาสนาเมื่อคราวส งสาวกออกประกาศพระศาสนา วา “ภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชนและความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย”๒๗ นั่น
๒๗

วิ.ม.(ไทย) ๔/๓๒/๔๐.
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คือเปดโอกาสใหพุทธบริษัท ๔ ไดมีโอกาสศึกษาพระสงฆมีชีวิตผูกพันอยูในสังคมพระสงฆแลว ยัง
ตองมีสวนเกี่ยวของกับสังคมชาวโลก ดวยบทบัญญัติในการเลี้ยงชีพทางฝายวินัย
เปาหมายของการศึกษาคือเปาหมายของการศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาเปน
พลวัตมีการเปลี่ยนแปลงได ระบบการศึกษาที่มีเปาหมายชัดเจนสมบูรณ ตองพัฒนาทั้งในแงของสติ
ปญญา เหตุผล อารมณ และรางกายของผูเรียน แตอยางไรก็ตามกระบวนการเรียนรูตามแนวพุทธ
จิตวิททยาแตละขั้น นั้น จะตองประกอบดวยคุณ ธรรที่สรางเสริมความสุ ขในขณะเรียนรูที่เรียกวา
“อิทธิบาท” คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
เปาหมายทางการศึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยา
๑) เปนเปาหมายดานการดํารงชีพ ดํารงชีพเปนเรื่องสําคัญพื้นฐาน ที่พุทธศาสนาให
ความสํ าคั ญ ในฐานะเป น กระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต ในอริย มรรค ๘ ประการ ไดกลาวถึง
หลักการดําเนินชีวิตตองเปนสัมมาชีพ พระพุทธองคทรงเห็นวาทรัพยเปนปจจัยจําเปนสําหรับการ
ดําเนินชีวิตจึงใชหลักธรรมดวย เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตไว เชนทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชน ๒๘ สุขของ
คฤหัสถ ๒๙ ประโยชนที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย ๕ อยาง ๓๐
๒) เปาหมายดานการพั ฒนาบุคลิกภาพ สอนใหพัฒ นาบุคลิกภาพใหสมดุลมีความ
จําเปนตอการครองชีวิตทั้งสวนตัวและในทางสังคม โดยใชหลักธรรมตางๆ เชน สัปปุริสธรรม ๗ ๓๑
ทิศ ๖ ๓๒ และ เวสารัชชกรณธรรม ๓๓ เปนตน
๓) เปาหมายดานพัฒนาสติปญญา สติปญญาทําใหมนุษยแตกตางกับสิ่งที่มีชีวิตรูปแบบ
อื่น พระพุทธศาสนา ในคัมภีรวิสุทธิมรรค ไดจําแนกปญญาไว ๓ ทาง ๓๔
27

28

29

30

31

32

33

๓. บทสรุป
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาภายใต
กรอบการศึกษาของมหาวิทยาลัย กลาวคือ “ศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาการชั้นสูง” ตามพระ
ราชปณิธานลนเกลาราชการที่ ๕ จากที่นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยามา
ขางตนนั้น การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆไดบูรณาการหลักการและแนวคิดทางการศึกษาใน
พระพุทธศาสนามาประยุกตใชกับกระบวนการเรียนการสอน ไมวาสาขาวิชาใดๆ ก็ตามตองมีกลุม
๒๘

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๓๗.
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๕.
๓๐
ดูรายละเอียดใน องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๑/๖๔-๖๖.
๓๑
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓.
๓๒
ดูรายละเอียดใน ที.ปา. ๑๑/๒๔๔-๒๗๔/๒๐๐-๒๑๘.
๓๓
องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๗/๒๕๘-๒๕๙.
๓๔
ตตฺถ ปฐมา สชาติปฺญา ทุติยา วิปสฺสนาปฺญา ตติยา สพฺพกิจฺจปริณายิกา ปาริหาริกปฺญา ฯ
อางใน วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๔.
๒๙
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รายวิชาพระพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนาอยูในหลักสูตรนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ทางดานศาสตรสมัยใหม (วิชาการชั้นสูง) นั้นเอง ถาจะมองการศึกษาและกระบวนการเรียนรูตาม
แนวกพุทธจิตวิทยาแลวก็คือการศึกษาที่เกิดจากภายใน คืออายตนะภายใน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจอายตนะภายนอก ไดแกรูป เสียง กลิ่น รส สิ่งที่ถูกตองกาย (โผฏฐัพพะ) อารมณที่เกิดกับใจ
(ธรรมารมณ) และวิญญาณ คือความรูที่เกิดขึ้นเมื่ออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกัน
เมื่อองคประกอบทั้งสามดังกลาวประจวบพรอมกันจึงเกิดเปนผัสสะผัสสะจึงเปนจุดเริ่มตนการเรียนรู
ของมนุ ษ ย ขอ มู ล ต างๆ ที่ ผ า นเข า มาทางอายตนะจะเป น ขอ มู ล หรือความรูไดต อ งผานการแปล
ความหมายด วยจิ ต โดยประมวลผลจนเกิ ดเป น ความรูและสื่อสารกับ สิ่งแวดลอมตางๆ รอบตั ว
พระพุทธศาสนาจึงใหความสําคัญกับจิตและการรับรูอารมณตางๆ อันเปนสภาวะเฉพาะของจิตที่ไม
สามารถชั่ง ตวง วัด ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เชน ความโกรธ ความพอใจ ปติ ฯลฯ
การเรียนรูจึงเปนการใชอายตนะภายในตัวมนุษยเองสัมพันธกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวของ
อยางถูกตองและตองประกอบดวยโยนิโสมนสิการและสัมมาทิฏฐิ ซึ่งมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การแสดงออกทางกาย วาจา รวมถึงการสํารวมใจไมใหกิเลสเขาครอบงํา เปนการเริ่มความสัมพันธ
ทางสังคมหรือการเรียนรูภายนอกตัวบุคคลเขาไปหาภายในตัวบุคคล สงผลตอความสัมพันธดาน
จิตใจ อันเปนความสงบภายใน เปนการฝกฝนอบรมจิตใหพนจากอํานาจกิเลส ตัณหา อุปาทานดวย
สมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา จนพัฒนาไปสูปญญาที่ถูกตองตามหลักอริยสัจ ๔ ซึ่งเปนความรู
เทากันสิ่งทั้งปวงตามความเปนจริงจนสามารถทําลายกิเลสและหลุดพนจากความทุกข ความสัมพันธ
ทางพฤติกรรม จิตใจ และปญญาดังกลาวมีบทบาทตอการพัฒนามนุษยใหเจริญงอกงามใน ๔ ดาน
กลาคือ ภาวิกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต และภาวิตปญญา อันนําไปสูจุดหมายของชีวิตตามความพรอม
ของบุคคล ไดแก จุดหมายปจจุบันจุดหมายเบื้องหนาและจุดหมายสูงสุด

๔. ขอเสนอแนะ
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นั้ น ถ า จะมองให ลึ ก ลงไปแล ว องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ก็ คื อ คน (หรื อ ทุ น มนุ ษ ย ) คนในที่ นี้ ก็ คื อ
บุ ค คลากรทางการศึ ก ษานั้ น เอง ถามว า ถ า วิ ท ยาลั ย แห ง นี้ ถื อ ว า เป น วิ ท ยาลั ย ทางด า น
พระพุทธศาสนา หรือเปนศูนยกลางของการศึกษาและเผยแผพระพุ ทธศาสนาแลว สิ่งที่แสดงให
เห็นชัดแจงเชิงประจักษทางการวิชาการคืออะไร จุดขายของวิทยาลัยสงฆคืออะไร อยูที่ไหน มีอะไร
เปนเครื่องปรากฏ เพียงแคคําถามเหลานี้ก็สามารถจะเดาคําตอบไดในตัวเอง อยางนอยก็คือผลงาน
วิชาการของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน อันเปนที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัยและ
เปนที่ยอมรับของสังคม อนึ่งภายใตรวมเงาแหงตึกอันสวยงามใหญโตของวิทยาลัยสงฆคงไมสามารถ
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ตอบคําถามเหลานี้ได นอกเสียจากผลงานทางดานวิชาการของบุคลากรทั้งตําราวิชาการและงานวิจัย
ที่แสดงใหเห็นแจงประจักษอยางชัดเจนเทานั้น ดังนั้นวิทยาลัยตองกําหนดทิศทางและเปาหมายไว
อยางชัดเจนในการสงเสริมและเผยแพรผลงานของนักวิชาการทั้งระยะสั้นและระยะยาว สิ่งสําคัญ
ตองสงเสริมและชี้เปาใหถูกตองและตรงตามปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัยใหชัดเจนลงไปให
ไดวา จัดการศึกษาเพื่ออะไร จุดเดนที่ควรสงเสริมคืออะไร เพราะมหาวิทยาลัยแหงนี้ มีชื่อเรียกขาน
วา “มหาวิทยาลัยทางดานพระพุทธศาสนา ; Mahachula Buddhist University”

บรรณานุกรม

มหาจุ ฬ าลงกรณ ราชวิ ท ยาลั ย . พระไตรป ฎ กภาษาบาลี . ฉบั บ มหาจุ ฬ าเตป ฏ กํ ๒๕๐๐.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
__________. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
__________. อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฐกถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
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การสวดมนตขามปของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร (วัดใหญ)
The Chanting over the year of Wat Phra Sri Rattana Mahathat (Wat Yai)
พระครูสุมณฑธรรมธาดา ๑
0

๑. บทนํา
การสวดมนตมีความเปนมาตั้งแตสมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบัน มีหลักฐานในพระไตรปฎก
เช น การสวดมนต ที่ เมื องเวสาลี ของพระอานนท การสวดมนต ของพระจุ น ทะเพื่ อระงั บ อาการ
ประชวรของพระพุ ท ธเจ า นอกจากนั้ น ยั งมี ก ารสวดมนต เพื่ อ การทรงจํ าหลั ก ธรรมคํ าสอนของ
พระพุทธเจาดวย เชนการจําพระวินัยของพระอุบาลี การจําพระสูตรของพระอานนท และการพระ
อภิธรรมของพระสารีบุตร แมพระพุทธเจาก็ทรงรับสั่งใหภิกษุยกพระปาฏิโมกขขึ้นมาแสดงทุกกึ่ง
เดือน เพื่อทบทวนสิกขาบทและความประพฤติของตนเอง จุดประสงคในการสวดมนตสมัยนั้นจึงมุง
เพื่อรักษาพระธรรมคําสอนเปนหลัก ครั้นหลังพุทธกาลกระแสการสวดมนตของศาสนาพราหมณเปน
ที่นิยมของประชาชน พระพุทธศาสนานิกายตันตระจึงประยุกตการสวดมนตใหมีลักษณะเปนบท
อวยพรใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ เปนเครื่องปองกันภัยอันตราย ที่เรียกวาพระปริตร จนพระพุทธศาสนา
เข ามาในประเทศไทยในสมั ย สุ โขทั ย อิ ท ธิ พ ลของคติ ค วามเชื่ อว า บทสวดมนต เป น พิ ธี ก รรมที่
ศักดิ์สิทธิ์ก็ยังติดตามมา ดังจะเห็นวาในสมัยสุโขทัย มีการสวดมนตเจ็ดตํานานและสิบสองตํานานทุก
วัน พระที่ ส วนดงตาล คติ ความเชื่ อนี้ ได สืบ เนื่องมาจนถึงสมั ย อยุธ ยา โดยสังเกตได การพิ ธีถือน้ํ า
พิพัฒนสัตยาไดมีการสวดมนตเพื่อใหน้ําพระพุทธมนตนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ ประกอบกับโองการแชง
น้ําตามคติพราหมณอีกดวย ความเชื่อนี้ไดไหลผานมาถึงกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร ในปจจุบัน
แมจะมีการถอดความหมายของบทสวดมนตเปนภาษาไทยและมีการสวดมนตแปลกันมาก
แพรหลาย แตคติความเชื่อวาพระพุทธมนตมีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถขับไลภูตผีปศาจได ยังไมไดลบ
เลือนไปจากสังคมไทย กับทั้งยังมีการพัฒ นาบทสวดมนตขึ้นมาใหมเรื่อยๆ เพื่ อใชในวาระโอกาส
ตางๆ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งเปนพัฒนาการของการสวดมนตที่นาสนใจเปนอยางยิ่ง
สําหรับการสวดมนตขามปนั้นถือไดวา เปนการสวดมนตที่ไดรับความนิยมมากในสังคมไทย
มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะชื่อของการสวดมนตดังกลาวแสดงออกถึงความเปนสิริมงคลใน
เบื้องตนของปและเปนการเริ่มตนชีวิตที่ดีงามจากพระพุทธมนตของพระพุทธองค ที่คนสวนใหญใน
สังคมไทยใหความเคารพนับถือนั่นเอง ทั้งเปนการเคารพนับถือในพระพุทธศาสนาและเคารพนับถือ
ในความเชื่อเรื่องอานุภาพของพุทธมนต

๑ อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช .
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ซึ่งมีมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ๒ ไดเคยประกอบพิธี
สวดมนต ป ใหม ในชว งเทศกาลสงกรานตซึ่งในสมั ยนั้ น คื อวัน ขึ้น ปใหมของไทย โดยคืน กอนสิ้น ป
พระสงฆและประชาชนจะรวมกันสวดมนตบทมหาสมัยสูตร จากนั้นเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนจึงสวดบท
ชัยมงคลคาถา แตตอมาราชการไดกําหนดใหวันปใหมตรงกับหลักสากลคือวันที่ ๑ มกราคมของทุกป
พิธีการสวดมนตขามปนี้จึงเลือนหายไปจากสังคมไทย
1

แตในปจจุบันการสวดมนตขามปไดรับความนิยมจากสังคมไทยขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยมีทั้ง
หนวยงานตางๆ รวมกันจัดงานขึ้น ทั้งในสวนของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มหาเถรสมาคม
และสํ านั กงานกองทุ น สนั บ สนุ นการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) หน วยงานราชการทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนวัดวาอารามตางๆ ไดรวมกันจัดพิธีสวดมนตขามปขึ้น ประชาชนสวนใหญเขา
รวมกิจกรรมจึงทําใหประเพณีการสวดมนตขามปนี้กลับมาเปนที่สนใจอีกครั้งหนึ่งอยางมีนัยสําคัญ
ตอสังคมไทย
ช วงเทศกาลส งท ายป เก า-ต อนรั บ ป ใหม เมื่ อก อนเราจะเห็ น กิ จ กรรมรื่น เริงบั น เทิ งใจ
มากมายทั้งเคาทดาวน การแสดงดนตรี เตนรํา ดื่มกินแอลกอฮอล ฯลฯ แตชวงปหลังๆ ปรากฏวา
กิจกรรมที่ไดรับความนิยมมากขึ้นทุกป คือ “การสวดมนตขามป” ในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ตอเนื่อง
ถึงวัน ที่ ๑ มกราคม คนเข ารวมกิจ กรรมนี้ ไมไดมีแตผูสูงอายุเทานั้น มีทั้งคนหนุมสาว วัย รุน วั ย
ทํางานทั้งหญิงชาย-คนขามเพศการสวดมนตขามป เนื่องจาก ๑) การสวดมนตขามปเปนการเลือก
พาตัวเองไปรวมกิจกรรมที่วัดในชวงคืนสงทายปเกา-ตอนรับปใหม เสมือนเปนการปลีกตัวออกไป
จากกิจกรรมในทางโลกโดยปริยายเบื้องตนก็ไดตัดจากอบายมุขไมดื่มสุรา ไมไปอยูตามผับตามบาร
หรือสถานทีท่ ี่เปนอโคจรทั้งหลาย ไมตองเสี่ยงกับไฟไหม ตึกถลม อันธพาลกอเหตุตีรันฟนแทง ฯลฯ
และ ๒) การสวดมนต บังคับใหตองรวบรวมสมาธิ ตามองตัวหนังสือ ปากอานขอความ หูตองตั้งใจ
ฟงเสียงสวดมนตของคนหมูมาก กอใหเกิดความสงบนิ่ง สะกดจิตสะกดใจใหราบเรียบ สงบสุข
วั ด พ ร ะ ศ รี รั ต น ม ห า ธ า ตุ ว ร ม ห า วิ ห า ร ห รื อ วั ด ให ญ อํ า เภ อ เมื อ ง จั งห วั ด
พิษณุโลก นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศจํานวนมาก ไดมาไหวหลวงพอพระพุทธชิน
ราช เพื่อความเปนสิริมงคล ขณะที่วัดใหญ ไดเตรียมพรอมสถานที่ พิธีสืบชาตาเสริมบารมีสงทายป
เกาต อนรับ ป ใหม หรืองานสวดมนต ขามป ที่ทุกคืน วัน ที่ ๓๑ ธัน วาคมตอเนื่ องถึงเช าวัน ป ใหม ๑
มกราคม มี ช าวพิ ษ ณุ โ ลกจํ า นวนมาก มาร ว มงานสวดมนต ข า มป ที่ วั ด ใหญ ขณะที่ ท างวั ด ได
เตรียมพรอมผูกโยงสายสิญจน จากวิหารหลวงพอพระพุทธชินราชมาบริเวณโดยรอบวิหารพรอมกัน
นี้ ท างวั ด ได เชิ ญ ชวนให ป ระชาชนมาร ว มงาน การสวดมนต ข า มป ข องวั ด พระศรี รั ต นมหาธาตุ
๒

admin_dang, สวดมนต ข า มป เสริ ม มงคลแก ชี วิ ต ในป ๒๕๕๗, [ออนไลน ], แหล ง ที่ ม า :
http://scoop. mthai.com/ hot/5574.html [๔ มิถุนายน ๒๕๕๘].
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วรมหาวิห าร หรือ วั ดใหญ อํ า เภอเมื อง จังหวัดพิ ษ ณุ โลก มีพั ฒ นาการ มี วิธีป ฏิ บั ติ คุณ คาและ
ประโยชนตอชีวิตอยางไร ซึ่งประเด็นเหลานี้จะไดมีการนํามาศึกษาคนควาตอไป

๒. เนื้อหา
ชาวพุทธในสังคมไทยมีการสวดมนตในพิธีกรรมตางๆ เชน การทําวัตรเชา ทําวัตรเย็น การ
ขึ้นบานใหม การจัดงานนักขัตฤกษ หรือการสวดมนตในวาระวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วัน
ธรรมสวนะ วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันเขาพรรษาแลว ในปจจุบันชาวพุทธในสังคมไทยยังได
จั ด กิ จ กรรมการสวดมนต ขึ้น ระหว า งวั น ที่ ๓๑ ธัน วาคม ถึง ยางเขาวัน ที่ ๑ มกราคม ของทุ ก ป
เรีย กว า การสวดมนตขามป ซึ่งเป น ที่ นิย มในหมูช าวพุ ทธในสังคมไทยปจจุบัน ดังมีรายละเอีย ด
ตอไปนี้
๑ พัฒนาการของการสวดมนตขามป
คําวา ป ที่หมายถึง “ปใหม” และคําวาปใหม ของไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสากล
นิ ย ม การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารนั บ และการกํ าหนดวั น ขึ้ น ป ใหม ข องไทยจึ งมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พัฒนาการสวดมนตขามปอยางแยกออกจากกันไมได เพื่อใหเกิดความเขาในเบื้องตนตรงกัน จึงจะ
นําเสนอขอมูลเกี่ยวกันการกําหนดวันขึ้นปใหมไวดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหคําจํากัดความของคําวา “ป” หมายถึง เวลาชั่ว
โลกโคจรรอบดวงอาทิตยครั้งหนึ่งราว ๓๖๕ วัน สําหรับวันขึ้นปใหมนั้น ครั้งโบราณจะกําหนดขึ้น
ตามคติ ความนิยมและความเห็นของชาตินั้นๆ ซึ่งไมเปนวันเดียวกันดังเชนในปจจุบันนี้ ในสวนของ
ไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปใหมออกเปน ๔ ระยะ
ระยะที่ ๑ ยึดถือเอาตามจารีตของไทยแตโบราณ คือการถือเอาวันแรม ๑ ค่ํา เดือน อาย
เป น วัน ขึ้น ป ใหม เหมื อนหลายๆ ชาติที่ถือวาฤดู เหมัน ตห รือฤดู หนาวเป น การเริ่มต นป ดวยวาคน
สมัยกอนเห็นวาฤดูหนาว เปนชวงผานพนจากฤดูฝนอันมืดครึ้ม สวางเหมือนเวลาเชา สวนฤดูรอน
เปนชวงที่สวางเหมือนเวลากลางวัน และฤดูฝนเปนเวลามืดคลายกลางคืน เขาจึงนับฤดูเหมันตหรือ
ซึ่งมักตรงกับเดือนอายที่สวางเหมือนเวลาเชาเปนตนป นับชวงฤดูรอนเปนกลางปและฤดูฝนเปน
ปลายป
ระยะที่ ๒ ไดมีการเปลี่ยนวันขึ้นปใหมเปนวันขึ้น ๑ ค่ําเดือน ๕ คือราวชวงสงกรานต อัน
เปนการเปลี่ยนจารีตไปตามคติพราหมณที่นับวันตามจันทรคติ โดยใชปนักษัตรและการเปลี่ยนจุล
ศักราชเปนเกณฑ
ระยะที่ ๓ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ไดเปลี่ยนวันขึ้นปใหมเปนวันที่ ๑ เมษายนอันเปนนับวัน
ทางสุริยคติ ซึ่งไดประกาศใชมาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๓๒ เรียกวา วันตรุษสงกรานต แตไมคอยเปนที่นิยม
ของประชาชนมากนัก
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ระยะที่ ๔ ในป พ.ศ.๒๔๘๓ รัฐบาลไดแตงตั้ งคณะกรรมการขึ้น มา ๑ ชุด โดยมีห ลวง
วิจิตรวาทการ เปนประธานไดประชุมและมีมติเปลี่ยนวันขึ้นปใหมไทยใหเปนไปตามแบบสากลนิยม
คือวันที่ ๑ มกราคม ๓ ซึ่งมีเหตุผลวาวันดังกลาวกําหนดขึ้นโดยการคํานวณดวยวิทยาการทางดารา
ศาสตร และเปนที่นิยมใชกันมากวาสองพันป อีกทั้งไมเกี่ยวของกับลัทธิศาสนา หรือการเมืองของ
ชาติใด แตสอดคลองกับจารีตประเพณีของไทยแตโบราณที่ใชฤดูหนาวเปนตนป ดังนั้น ประเทศไทย
จึงมีวันขึ้นปใหมตรงกับนานาประเทศ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เปนตนมา
2

ภาณี วงษเอกและคณะไดสรุปแรงจูงใจ บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ทําใหเกิดการ
สวดมนตในสังคม โดยแบงออกเปน ๓ มิติ คือ
๑) การไดรับการปลูกฝงและถายทอดจากครอบครัว เปนการเรียนรูผานประสบการณที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมทางศาสนาตามความเชื่อ ความศรัทธาจากคนในครอบครัวที่อาศัยอยูดวยเปน
หลัก
๒) จากเหตุการณ สําคัญที่ เกิดขึ้นในชวงชีวิตซึ่งทําใหหั นมาสนใจในเรื่องการสวดมนต
อยางจริงจัง โดยเฉพาะกลุมคนวัยแรงงานและคนสูงวัยที่มักผานชวงเหตุการณสําคัญหรือปญหาที่
เปนวิกฤติของชีวิต ทําใหคนเหลานี้หันมาใชวิธีการสวดมนตเปนที่พึ่งทางใจ
๓) การเรียนรูหลักธรรมโดยเริ่มจากความสนใจและตั้งใจศึกษาหลักธรรมดวยตนเอง เห็น
ความสําคัญชองการสวดมนตที่สามารถนํามาปรับใชในการดํารงชีวิตประจําวันได ๔
3

จากเหตุจูงใจทั้ง ๓ ประการนี้ ทําใหการสวดมนตกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิต และเปน
เหตุการณปกติที่จะมีการสวดมนตในวาระโอกาสตางๆ โดยเฉพาะวาระโอกาสที่เปนมงคล สําหรับ
ตนเองและครอบครัว เชน การทําบุญขึ้นบานใหม การรับตําแหนงใหม การเปดกิจการใหม การหาย
จากอาการเจ็บปวย การรอดพนจากอุบัติเหตุ เปนตน การสวดมนตจึงเปนการเริ่มตนของชีวิตที่ดี
และไดกลายเปนกิจวัตรประจําวันสําหรับผูที่ประสงคจะพบกับสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตของตนเอง
สําหรับ ประเพณี การสวดมนตขามป นั้น พระวิจิตรธรรมาภรณ (เทอด ญาณวชิ โร) ได
อธิบายวาเปนประเพณีนิยมของชาวไทยมาแตเดิม โดยกอนสิ้นป พระสงฆจะไปเจริญพระพุทธมนต
บทนพเคราะหที่กรมประชาสัมพันธ จากนั้นก็จะรอเวลาเที่ยงคืนเพื่อเจริญพระพุทธมนตบทชัยมงคล
คาถา ออกอากาศไปทั่วประเทศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย โดยอนุวัติตามโบราณ
พระราชประเพณี แห งพระบาทสมเด็จพระนั่ งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ เคยประกอบพิธีในชวง
๓

กองบรรณาธิการ, สวัสดีปใหม, สารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ, ปที่ ๕ ฉบับที่
๗๓, (มกราคม ๒๕๕๔) : ๑.
๔

หนา ii.

ภาณี วงศเอกและคณะ, “ประชากรสามกลุมวัยไดอะไรจากการสวดมนต”, รายงานการวิจัย,
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เทศกาลสงกรานต อันเปนประเพณีปใหมของไทยที่มีมาแตเดิม การสวดมนตขามป จึงถือไดวาเริ่ม
จัดขึ้นที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหารเปนครั้งแรก ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๓ พระองคโปรดฯ ใหมีการฟนฟูพิธีเจริญพระพุทธมนตบทมหาสมัยสูตร ใหมีระเบียบแบบ
แผนมากขึ้ น โดยโปรดฯ ให ป ระกอบพิ ธีที่ พ ระวิ ห ารพระอั ฏ ฐารส วั ด สระเกศ ในช ว งเทศกาล
สงกรานต อัน เปน เทศกาลป ใหมตามธรรมเนี ยมโบราณของชาวไทย เพื่อนํ าน้ํ าพระพุ ทธมนตไป
แจกจายใหกับประชาชน ไดนําไปประพรมใหลูกหลานบานเรือน เรือกสวนไรนา ใหเกิดความรมเย็น
เปนสุข ๕ โดยเริ่มแรกนั้นพระสงฆจะสวดมหาสมัยไปจนจบ ครั้นถึงเวลาเที่ยงคืนเปลี่ยนศักราชจะเริ่ม
สวดบทชัยมงคลถาคา ตอมาราชการไดกําหนดใหวันปใหมตรงกับหลักสากล คือวันที่ ๑ มกราคม
ของทุกป พิธีการสวดมนตขามปนี้ จึงเลือนหายไปจากสังคม
4

ในป พ.ศ.๒๕๕๒ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอตอที่ประชุมมหาเถรสมาคมวา ประธาน
เครือขายองคกรงดเหลาไดมีหนังสือที่ สคล.๑๗๕/๒๕๕๒ ลงวัน ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ แจงวา
สํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา (สคล) เปนองคกรสาธารณประโยชน ภายใตมูลนิธิวิถีสุข ไดรับ
การสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส) และภาคเครือขาย ทั้งหนวยงาน
ราชการ องคกรเอกสาร รัฐวิสาหกิจ คณะสงฆและชุมชน ไดมีการจัดกิจกรรมในโครงการตางๆ เพื่อ
รณรงคใหมีการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอลในงานบุญ งานเทศกาล งานประเพณีและชุมชน
เช น โครงการงดเหล า เข า พรรษา โครงการกอดกฐิน ปลอดเหลา เป น ตน จากการสํารวจพบวา
ประชาชนรอยละ ๕๐ มีจิตสํานึกในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นตอเนื่องทุกปมา
ตลอด จึงขอเสนอใหมหาเถรสมาคมจัดกิจกรรมสวดมนตสงทายปเกา ตอนรับปใหม (ขามป) และขอ
ความรวมมือใหคณะสงฆทุกระดับชั้นทั่วประเทศเปนองคกรนําในการรณรงคใหประชาชนทั่วไปเห็น
ความสําคัญและสาระแทจริงของการเริ่มตนทําความดีชวงปใหม เชน การเลี้ยงฉลองโดยไมตองมี
น้ําเมา เปนตน มหาเถรสมาคมจึงพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหมีการสวดมนตขามป โดยมอบหมาย
ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการ จึงไดเริ่มมีการจัดกิจกรรมสวดมนตขามป
ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา
๒. วัตถุประสงคของการจัดสวดมนตขามป
วัตถุประสงคของการจัดสวดมนตขามปในอดีตนั้นเปนการสวดเพื่อใหเกิดความเปน สิริ
มงคลแกชีวิต เปนการชําระตนเองใหบริสุทธิ์ เปนมงคลในชวงกาวขามไปสูปใหม สวนในปจจุบัน
๕

พระวิ จิ ต รธรรมาภรณ (เทอด ญาณวชิ โร), บทความวิ ช าการ : ประวั ติ พิ ธี ส วดมนต ข า มป ,
[อ อ น ไ ล น ], แ ห ล ง ที่ ม า : http : //www.onab.go.th/ index.php?option= com_content&view =
article&id=5321 : 2011-12-20-15-51-47&catid=141:2011-12-20-15-40-50&Itemid=387 [๑๒ มิ ถุ น ายน
๒๕๕๘].
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การสวดมนต ได รั บ การรื้ อ ฟ น ขึ้ น มาใหม โ ดยมหาเถรสมาคม โดยมหาเถรสมาคมได กํ า หนด
วัตถุประสงคของการสวดมนตครั้งแรกไว ปรากฏตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๒ มติที่
๕๑๘/๒๕๕๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบใหสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดจัดปฏิบัติธรรมสวดมนต
ขามป ๒๕๕๓ ตามแนวคิด “สุขใจปใหมวิถีพุทธ หยุดภัยน้ําเมา” จึงจะเห็นไดวา วัตถุประสงคหลัก
ในครั้งแรกนั้นเปนความพยายามหยุดภัยอันตรายที่เกิดการดื่มสุราในชวงการเฉลิมฉลองวันขึ้นปใหม
ด ว ยการหั น หน าเข า วั ด สวดมนต โดยการประสานงานขององค ก รเครื อ ข ายงดเหล า (สคล.) มี
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) เปนผูสนับสนุน จากรายงานงานของมูลนิธิ
สาธารณสุ ข แห งชาติ พบว า การจั ด กิ จ กรรมสวดมนต ข ามป ระหว างวั น ที่ ๓๑ ธั น วาคม – ๑
มกราคม ชวยลดอุบัติเหตุไดถึงรอยละ ๒๐ เพราะประชาชนราว ๖.๕ ลานเขารวมกิจกรรมสวดมนต
ขามปตามวัดใกลบานทําใหลดความสูญเสียอันเกิดจากอบายมุขและการขับขี่ยานพาหนะ ๖ ซึ่งถือวา
ตอบสนองตอวัตถุประสงคไดเปนอยางดียิ่ง
5

นอกจากจากนั้นยังมีมติมหาเถรสมาคมในการเห็นชอบโครงการสวดมนตขามปในปตอๆ
ไปและมีวัตถุประสงคของโครงการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม สถานการณบานเมืองในปนั้นๆ
ดังปรากฏตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๕ มติที่ ๕๗๐/๒๕๕๕ เรื่อง ขอความเห็น ชอบ
โครงการ “สวดมนตขามป ทําความดีสงทายปเกา ตอนรับปใหม” ในมตินั้นระบุวัตถุประสงคของ
โครงการสวดมนตขามปไว ๓ ประการ คือ
๑. เพื่อถวายเปนพุทธบูชา เนื่องในโอกาสงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ป แหงการตรัสรู
ของพระพุทธเจา
๒. เพื่ อ ถวายพระพรชั ย มงคลและถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด พระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยูหัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕๕ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และพระบรม
วงศานุวงศทุกพระองค
๓) เพื่ อ ความเป น สิ ริ ม งคลแก ป ระชาชนชาวไทยและพุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ พํ า นั ก อยู ใน
ตางประเทศ
จะเห็ น ได ว า ในมติ ค ราวนี้ ไม มี ก ารรณรงค เ พื่ อ การงดเหล า เข า มาเกี่ ย วข อ งเลย แต
กลายเปนการเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ และความเปนสิริมงคลในวันขึ้นปใหมสําหรับประชาชน
แตถึงแมวัตถุประสงคหลักจะไมไดกลาวถึงในมติคราวนี้ แตผลลัพธที่เกิดขึ้นก็สามารถตอบสนอง
๖

ผลวิ เคราะห อุ บั ติ เหตุ ป ใ หม -ศวป., ชี้ ขั บ เร็ ว อั น ตรายใกล เมาขั บ , [ออนไลน ], แหล ง ที่ ม า :
http://www.roadsafetythai.org/node/175, [๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘].
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วัตถุประสงคหลักอยูเชนเดิม ดังที่พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) ไดใหขอคิดหลักธรรมเกี่ยวกับอานิสงส
หรือผลที่จะไดรับจากการสวดมนตขามป ไวดังนี้ ๗
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๑) ลดความเสี่ยงจากอบายมุข อุบัติเหตุและความชั่วราย
๒) เปนการทําบุญใหญใหกับชีวิต ทั้งทางกาย ทางจิตและทางปญญา
๓) เปนการสงทายดวยธรรมะและตอนรับดวยศีล
๔) เปนการสรางบรรยากาศรูเชนเห็นจริงในสัจธรรม
๕) เริ่มตนชีวิตดวยสิ่งที่เปนสิริมงคลอันจะสงผลใหไดพบสิ่งที่เปนมงคลตลอดทั้งป
โดยสรุปแลว วัตถุประสงคหลักของโครงการสวดมนตขามป คือ เสนอทางเลือกใหมใหแก
ประชาชนแทนการเฉลิมฉลองวันขึ้นปใหมดวยสุรายาเมา โดยการนําเสนอในประเด็นการทําบุญเพื่อ
ตนเองสําหรับการเริ่มตนชีวิตใหมในวันขึ้นปใหม ดวยการสวดมนต ฟงเทศน และเจริญภาวนา เปน
กุสโลบายในการนําความเชื่อดั้งเดิมของพุทธศาสนิกชนมาทดแทนธรรมเนียมนิยมการเคานดาวน
ของวัฒนธรรมตะวันตก เพื่อลดการสูญเสียทั้งดานชีวิตและทรัพยสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากเฉลิมฉลอง
ดวยสุรา ภายหลังไดนําโครงการนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศเนื่องในมหาวโรกาสสําคัญตางๆ
แตโดยเนื้อหาสาระแลวก็เพื่อใหประชาชนหยุดดื่มเหลาในวันขึ้นปใหมนั่นเอง
๓. รูปแบบการสวดมนตขามป
๑) รูปแบบกิจกรรม
รู ป แบบการสวดมนต ข า มป ไม มี ก ารกํ า หนดรู ป แบบที่ ต ายตั ว ลงไป แล ว แต ค วาม
เหมาะสมของทางวัดหรือสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมนั้น แตละทองถิ่น แตละวัด มีระเบียบวิธีและ
ขั้นตอนที่แตกตางกันออกไป เชน จังหวัดอยุธยาไดจัดกิจกรรมสวดมนตขามป ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๗ โดยมีผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนประธาน พิธีการเริ่มเวลา ๒๒.๐๐ น. มีการ
จุดธูป เทียนบู ชาพระรัตนตรัย สมาทานศี ล ๕ จากนั้น พระสงฆ และพุ ทธศาสนิ กชนรวมกั นเจริญ
พระพุทธมนต จนถึงเวลา ๒๓.๓๐ น. มีการแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ เวลา ๐๐.๐๑ น. ของ
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เจาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงประกอบพิ ธีเปดประตูพระวิหาร
พระพุ ทธไตรรัตนนายก (หลวงพอโต) นํ าพุทธศาสนิกชนเขากราบนมัสการองคหลวงพ อโต เพื่ อ
ความเปนสิริมงคลตอนรับวันขึ้นปใหม และประพรมน้ําพระพุทธมนตหลวงพอโต เจริญชัยมงคล
คาถาเปนลําดับสุดทาย ซึ่งแตกตางไปจากวัดเจดียหลวง จังหวัดเชียงใหม โดยไดเพิ่มพิธีสะเดาะนพ
เคราะหและพิธีสืบชะตาหลวงเริ่มมงคลใหชีวิตตอนรับปใหม จังหวัดลําพูนมีพิธีสูขวัญ สืบชะตา และ

๗

เด ลิ นิ ว ส อ อ น ไ ล น , ส ว ด ม น ต ข า ม ป มี ดี อ ย า ง ไร , [อ อ น ไล น ], แ ห ล ง ที่ ม า :
http://www.dailynews.co.th/ article/290135, [๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘].
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ถวายผาหมองค พระบรมธาตุหริภุญชัยเพิ่มมาอีกดวย ๘ โดยสรุปแลวรูปแบบกิจกรรม จะมีดงั ตอไปนี้
7

๑.๑ การบูชาพระรัตนตรัย ไหวพระ รับศีล ซึ่งปกติจะเริ่มประกอบพิธีกรรมประมาณ
๒๒.๐๐ น. เปนตนไป
๑.๒ การแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระเถระหรือพระนักเทศน บางสถานที่อาจจะตอง
นิมนตมาจากวัดอื่น เพราะถือวาเปนกรณีพิเศษของการจัดงาน ขอคิด คติธรรมที่ไดจากการเทศน
มักจะเปนเรื่องราวของการเริ่มตนชีวิตใหมตามหลักพระพุทธศาสนา เชน ความไมประมาท หลักการ
ทํางาน เปนตน
๑.๓ การเจริญพระพุทธมนต โดยเปนการเจริญพระพุทธมนตไปพรอมๆ กันระหวาง
พระสงฆกับพุทธศาสนิกชนที่มารวมกิจกรรม ซึ่งจะแตกตางไปจากกรณีปกติที่พระสงฆเปนผูสวด
สวนชาวบานเปนผูฟง ดังนั้น แตละวัดที่จัดกิจกรรมสวดมนตขามปมักจะมีหนังสือสวดมนตแจกแก
บรรดาผูที่มารวมกิจกรรม
๑.๔ การประพรมน้ําพระพุทธมนต ซึ่งเปนกิจกรรมสุดทาย แตละวัดจะมีการประพรม
น้ําพระพุทธมนตใหแกผูที่มารวมงานเพื่อความเปนสิริมงคลในวันขึ้นปใหม
นอกจากกิจกรรมเหลานี้ บางทองที่ บางวัด อาจจัดใหมีสวดนพเคราะห การอาบน้ํามนต
การผูกขอมือ การปฏิบัติธรรม สมาธิภาวนา ทางภาคเหนือจะเสริมพิธีสืบชาตาหลวงไวดวย บางวัดมี
การจุดพลุ ย่ําฆอง กลอง ระฆัง และมีการแจกวัตถุมงคลแกผูที่มารวมกิจกรรม ซึ่งเปนการสงเสริมให
คนสนใจไปสวดมนตใหมากยิ่งขึ้น
๒) บทสวดมนตตามมติมหาเถรสมาคม
เนื่องจากการสวดมนตมีระเบียบวิธีและการเรียงลําดับบทสวดมนต จํานวนบทสวดมนต
มาก-นอย แตกตางกันออกไปตามธรรมเนียมนิยมของแตละทองที่ เชน ภาคเหนือมักนิยมสวดบท
บารมี ๓๐ ทัศ ของครูบาศรีวิชัย ภาคกลายนิยมสวดเจ็ดตํานาน สิบสองตํานาน เปนตน ดังนั้น มหา
เถรสมาคมจึงไดกําหนดบทสวดมนตสําหรับการสวดมนตขามปไว เพื่อใหมีความสอดคลองกันทั่ว
ประเทศ ตามลําดับดังนี้ ๙
8

๘

ASTV ผู จัด การออนไลน , ป ใหม นี้ ขึ้ น เหนื อ “สวดมนต ข ามป -สรางบารมี ข ามชาติ รั บ ป แ พะ
๒๕๕๘”, ผูจัดการออนไลน, [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?
NewsID=9570000147215, [๑๓ มิถุนายน].
๙

มหาเถรสมาคมและสํานักงาพระพุทธศาสนาแหงชาติ, บทเจริญพระพุทธมนตเพื่อความเปนสิริ
มงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ, ๒๕๕๗), หนา ๕-๑๑๕.
{ 158 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

เจา

(๑) บทนอบนอมพระผูมีพระภาคเจา เปนการนอมใจบูชาองคสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธ

(๒) บทพระไตรสะระณะคมน เปนบทปฏิญาณตนเขาถึงพระพุทธเจา พระธรรมเจา
พระสังฆอริยเจา วาเปนที่พึ่งที่ระลึกสูงสุด
(๓) บทนะมะการะสิทธิคาถา เปนการนอมระลึกถึงและบูชาพระพุทธเจาทั้งหลายที่ลวง
มาแลวจนถึงปจจุบัน และที่จะอุบัติในอนาคตและอธิษฐานใหการนอมใจสักการบูชา มีอานุภาพยิ่ง
นี้ไดขจัดขอขัดของตางๆ ใหหมดไป และอันตรายทั้งปวงจงพินาศไป
(๔) บทมังคลสูตร เปนการนอมนํามงคลใหเกิดขึ้นกับชีวิตและมีอานุภาพในการปองกัน
ภัยอันตรา อันเกิดจากการตัดสินคดีความที่ไมเที่ยงธรรม
(๕) บทระตะนะสูตร เปนการสรรเสริญพระรัตนตรัยเปนรัตนะสูงสุด ไมมีรัตนะอื่นใดใน
โลกที่จะเสมอเหมือน ดวยการกลาวคําที่เปนจริงนี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดขึ้น
(๖) บทกะระณี ยะเมตตะสู ตร เปน การนึกแผเมตตาจิตไปยังทานผูอื่น ตั้งแตทานผูมี
พระคุณ ทานผูมีความปรารถนาดีตอกัน ตลอดจนสรรพสัตว ยักษ มาร พรหม ภูติผีปศาจทั้งหลาย
ทั้งปวง
(๗) บทขันธะปริตร เปนบทแผเมตตาจิตไปในบรรดาตระกูลงูที่มีพิษดุรายทั้งหลาย เพื่อ
เปนการคุมครองปองกันตนเองจากสัตวราย
(๘) บทวัฏฏะกะปะริตร เป นบทนอมนําพระคุ ณ คือ ศีล สมาธิ ปญ ญา วิมุตติ วิมุตติ
ญาณทั สสนะ และสั จจะ ของพระพุ ทธเจาทั้งหลายที่ลว งมาแลว ใหเกิดอานุภ าพในการปองกัน
คุมครองอันตรายจากไฟไหม และดับความรอนรน กระวนกระวายใจ ใหเกิดความรมเย็นเปนสุข
(๙) บทธะชัคคะสูตร เปนบทนอมใจเขาถึงพระพุทธเจา พระธรรมเจา
อริยเจา ใหเกิดความอาจหาญ แกลวกลาในการเผชิญปญหาและอุปสรรคนานาประการ

พระสังฆ

(๑๐) บทอาฏานาฏิ ย ะปริ ต ร เป น บทเจริ ญ เมตตาเพื่ อ ให อ มนุ ษ ย ท่ี ไม เ ลื่ อ มใสใน
พระพุทธศาสนาใหเกิดความเลื่อมใส และมีอานุภาพในการคุมครอง ปองกัน ไมใหอมนุษยที่เลื่อมใส
จับตอง สิงสู เบียดเบียน ประทุษราย ทําใหไดรับความลําบาก เดือนรอน
(๑๑) บทโพชฌังคะปะริตร เปนบทที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกคนทั้งปวง เพื่อความรู
แจง เห็ น จริ ง เมื่ อพระมหาโมคคั ล ลานะ พระกัส สปเถระเกิด อาพาธ ทรงแสดงบทนี้โปรด พระ
อรหันตทั้ง ๒ เกิดปติปราโมทย ความอาพาธก็หายหมดไป แมองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
อาพาธ ทรงโปรดใหพระจุนทเถระแสดงบทนี้ พระองคก็ทรงหายจากอาพาธเชนกัน
(๑๒) บทอะภะยะปริตร เปนบทแหงการใหอภัย และอโหสิกรรม ขจัดความขัดแยงใน
ชีวิตและสังคม ชวยบําบัดปดเปาลางรายอันเกิดจากสิ่งที่ทําใหไมสบายใจ บาปเคราะห ฝนราย และ
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สิ่งอันเปนอัปมงคลทั้งหลายใหพินาศไป
(๑๓) บทสั กกัตตะวา เป น บทที่ น อมนําเอาคุณ พระรัตนตรัย เพื่ อให เกิดเป น ธรรโมสถ
ขจัดทุกขโศกโรคภัย
(๑๔) บท นัตถิ เม ฯลฯ เปนบทที่นอมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อางเปนสัจวาจาเพื่อให
เกิดชัยมงคล
(๑๕) บท ยังกิญจิ ฯลฯ เปนบทที่นอมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งเปนรัตนะที่มีพลานุ
ภาพสูงสุดกวารัตนะทั้งมวลในโลก เพื่อใหเกิดความสวัสดิมงคล
(๑๖) บทพุทธะชะยะมังคะละคาถา เปนบทนอมระลึกถึงการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธ
องคจนพระองคมีชัยชนะตอพญามารและเหลาเสนามารทั้งหลาย แลวบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ
เพื่อใหเกิดชัยมงคลสําหรับผูปรารถนามงคลและไดประกอบพิธีอันเปนมงคล
(๑๗) บทชะยะปะริตร เปนบทที่นอมเอาชัยชนะของพระพุทธเจามาอํานวยพรใหเกิดชัย
มงคลแกตนเองและสรรพสัตวทั้งมวล
(๑๘) บทเทวะตาอุยโยชะนะคาถา เป นบทขออานุภ าพแหงพระพุ ทธเจา พระปจเจก
พุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลาย โปรดใหการคุมครองรักษาตลอดกาล
(๑๙) บทภะวะตุสัพ เปนบทที่ขอใหสรรพมงคลทั้งหลายทั้งปวงจงบังเกิดขึ้น ขอเทวดา
ทั้งหลายไดให การคุมครองรักษา ดวยอานุภ าพแหงพระพุ ทธเจา พระธรรมเจา พระสังฆอริยเจา
ขอใหความสุขสวัสดีจงบังเกิดขึ้น
(๒๐) บทนั กขั ตตะยั กข เป น บทแสดงถึงอานุภ าพพระปริตรวา สามารถปองกัน บาป
เคราะหอันเกิดจากอํานาจแหงดาวนักษัตร เหลายักษและภูตผีปศาจทั้งหลายได
โดยสรุปแลวทุกวัดจะใชบทสวดมนตคลายๆ กัน คือเจ็ดตํานานและสิบสองตํานาน
อาจจะมีบางวัดที่มีบทสวดมนตพิเศษเพิ่ม เชน พระคาถาชินบัญชร ยอดพระกัณฑไตรปฎก เปนตน
แตก็เปนบทสวดมนตเสริมไมใชบทสวดมนตหลัก ทั้งนี้ตามแตเวลาจะเอื้ออํานวย
การสวดมนตมีความเปนมาที่ยาวนานกอนพุทธกาล เดิมทีเปนธรรมเนียมและพิธีกรรม
ของศาสนาพราหมณที่ถือคติตามคัมภีรพระเวท ที่กําหนดใหมีการสาธยาย ทองบน และสรรเสริญ
พระเจาตามที่กําหนดไวในคัมภีรไตรเวท โดยแตละคัมภีรไดกําหนดรูปแบบ จังหวะ ทํานองและบท
สวดไวเพื่อใหถูกตองตามลักษณะของพิธีกรรม การสวดมนตนี้จึงมีลักษณะเปนการสรรเสริญพระเจา
มากกวาการนํ าคติธรรมคํ าสอนมาท องบ น สําหรับ ในพระพุ ทธศาสนามีการสาธยายคํ าสอนของ
พระพุทธเจาตั้งแตสมัยพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู แตไมใชลักษณะการสวดเพื่อประกอบใน
พิธีกรรมและไมมีพิธีกรรมใดในพระพุทธศาสนาที่กําหนดใหมีการสวดมนตดวย การสาธยายคําสอน
ในยุคนั้นจึงมีลักษณะคลายการทบทวนคําสอนของพระพุทธเจาเปนหลัก ดั่งเชนการสาธยายมนต
ของพระสารี บุ ต รในคราวสั งคายนาพระธรรมวิ นั ย ก็เป น เพี ย งการนํ าพระธรรมวินั ย มาแสดงให
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พระภิกษุฟงเทานั้น การสวดมนตที่คอนขางชัดเจนในสมัยนั้นก็คือการที่พระพุทธเจาทรงยกยองการ
สวดสรภัญญะของพระโสณะกุฏิกัณณะ แตนั่น ก็เพี ยงยกยองวาสวดไดดี ชัดเจน น้ําเสียงไพเราะ
ไมใชการรองรับวาวิธีการสวดสรภัญญะเปนพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา
การสวดมนตในพระพุทธศาสนาเริ่มปรากฏชัดเจนอีกครั้งเมื่อมีการทําสังคายนา พระ
ธรรมวินัยครั้งที่ ๑ มีการแบงกลุมพระเถระสาธยายพระธรรมวินยั ตามที่กลุมตนรับผิดชอบ เชน พระ
อุบาลีสวดพระวินัย พระอานนทสวดพระสูตร เปนตน เมื่อถาม-ตอบในพระธรรมวินัยเสร็จก็จะมีการ
สวดทบทวน ตรวจสอบความถู ก ต อ ง นั บ ว า เป น การสวดหมู ที่ มี รู ป แบบเป น ครั้ ง แรกของ
พระพุทธศาสนา ตอมาเมื่อมีการแยกนิกายเกิดขึ้น ฝายมหายานไดผนวกพิธีกรรมการสวดมนตให
สามารถเทียบเคียงกับพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ การสวดมนตในนิกายตันตระของมหายานจึงมี
วัตถุประสงคแตกตางไปจากเดิม คือ การสวดเพื่อสืบทอดพระธรรมวินัยเปนการสวดเพื่อตองการ
พลานุภาพของการสวดมนต ใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ สําหรับการสวดมนตขามปมีพัฒนาการมาตั้งแต
สมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี สืบตอมาจนถึงกรุงอยุธยาและรัตนโกสินทรในปจจุบัน แตเนื่องจาก
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการนับปใหมมาหลายรอบ จึงทําใหหลักฐานไมเดนชัดมีหลักฐาน
ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ ๓ ที่โปรดใหมีการสวดมนตขามปที่วัดสระเกศ สมัยนั้นยังเปนการนับวันขึ้น
ปใหมในวันสงกรานต
ประเพณีการสวดมนตขามปไดขาดหายไปชวงระยะเวลาหนึ่ง จนถึงป ๒๕๔๙ วัด
สระเกศจึงไดฟนฟูประเพณีการสวดมนตขามปขึ้นมาอีกครั้ง โดยเริม่ ประกอบพิธีสวดมนตขามปครั้ง
แรกที่วัดสระเกศ โดนอนุวัติตามที่รัชกาลที่ ๓ ทรงโปรดใหทําไว และในป ๒๕๕๓ มหาเถรสมาคมได
มีมิติใหวัดทุกวัดในประเทศไทยจัดกิจกรรมสวดมนตขามปทั่วประเทศ โดยไดรับความรวมมือจาก
คณะรัฐบาลและ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการผลักดันโครงการ
สวดมนตขามป มีประชาชนเขารวมโครงการนี้เปนจํานวนมากตั้งแตนั้นเปนตนมาจนถึงปจจุบัน
๔. การสวดมนตขามปของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร(วัดใหญ)
ตามมหาเถรสมาคมมีมติครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๕ มติที่ ๕๗๐/๒๕๕๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบ
โครงการ “สวดมนตขามป ทําความดีสงทายปเกา ตอนรับปใหม” ในมตินั้นระบุวัตถุประสงคของ
โครงการสวดมนตขามปไว ๓ ประการ คือ
๑. เพื่อถวายเปนพุทธบูชา เนื่องในโอกาสงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ป แหงการตรัสรู
ของพระพุทธเจา
๒. เพื่ อ ถวายพระพรชั ย มงคลและถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด พระบาทสมเด็ จ พระ
เจ าอยู หั ว เนื่ องใจโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธัน วาคม
๒๕๕๕ สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริกิ ติ์ พระบรมราชินี น าถ เนื่ อ งในพระราชพิ ธีม หามงคลเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ และสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช สยาม
มกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม
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๒๕๕๕ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
๓) เพื่ อ ความเป น สิ ริ ม งคลแก ป ระชาชนชาวไทยและพุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ พํ า นั ก อยู ใน
ตางประเทศ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดมีหนังสือถึงผูวาราชการแตละจังหวัดเพื่ อขอความ
รวมมือจังหวัดมอบหมายสํานักงานพระพุทธศาสนาดําเนินการ
๑.แจงทุกวัดใหมีการสมาทานศีล ฟงพระธรรมเทศนา สวดมนตและเจริญจิตภาวนาขาม
ปในวันที่ ๓๑ ธันวาคม และใหมีพิธีทําบุญตักบาตร ในวันที่ ๑ มกราคม ตามความเหมาะสม พรอม
ทั้งประชาสัมพันธเชิญชวนพุทธศาสนิกชน พรอมทั้งครอบครัว ลด ละเลิกอบายมุขสิ่งเสพติด และ
รวมกันทํากิจกรรมที่เปนมงคลดังกลาวที่วัด แทนการละเลนหรือกิจกรรมบันเทิงอยางอื่น
๒.แตงตั้งคณะกรรมการสวดมนตขามปเพื่อความเปนสิริมงคล ฯ
แหงชาติ

๓.จั ด ทํ าแผนการจั ด กิ จ กรรมตามโครงการดั งกล าว ส งสํ านั ก งานพระพุ ท ธศาสนา

๔.ใหรายงานจํานวนวัด/สํานักสงฆ/สํานักปฏิบัติธรรม จํานวนพระภิกษุ/สามเณร, แมชี/
ประชาชน,ทั้งหมดที่เขารวมโครงการ
๕.รายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อรวบรวมเสนอตอมหาเถรสมาคมตอไป
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกไดจัดทําโครงการโดยมีหลักการและเหตุผลวา
ดวยมหาเถรสมาคมไดมีมติเห็นชอบใหคณะสงฆรวมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ดําเนินการจัดกิจกรรมสวดมนตขามป โดยมหาเถรสมาคมกําหนดใหวัดทุกวัดจัด
ใหมีการสมาทานศีล ฟงพระธรรมเทศนา สวดมนตและเจริญจิตภาวนาขามปในวันที่ ๓๑ ธันวาคม
และใหมีพิธีทําบุญตักบาตร ในวันที่ ๑ มกราคม ตามความเหมาะสม พรอมทั้งประชาสัมพันธเชิญ
ชวนพุทธศาสนิกชน พรอมทั้งครอบครัว ลด ละเลิกอบายมุขสิ่งเสพติด มีวัตถุประสงค ๒ ประการ
คือ ๑. เพื่อความเปนสิริมงคลแกชีวิต ครอบครัวสังคมและเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม ๒.
เพื่อใหพุทธศาสนิกชนทุกหมูเหลาไดถือปฏิบัติตอเนืองกันทุกปตามหลักการดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธ
แตเนนจัดที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเปน
วัดศูน ยกลางของจังหวัด ทางสํานั กพุทธศาสนาจังหวัดพิ ษณุ โลกไดรับเงินอุดหนุนจากสํานั กงาน
พระพุ ท ธศาสนาแห งชาติ จึ งไดนํ าป ายและเงิน มาสนับ การจัดสถานที่กับ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิ ห ารหรื อ วั ด ใหญ ต ามสมควร และจากรายงาน ป ๒๕๕๘ จั งหวั ด พิ ษ ณุ โลกรายงานมี
ผูเขารวมกิจกรรม ๘๙,๔๓๐ คน จากวัดที่เขารวมกิจกรรม ๘๔๓ วัด
จากมติ มหาเถรสมาคม สํ านักงานพระพุ ทธศาสนาจังหวัดพิ ษณุ โลกได รวมกับ คณะสงฆ
จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมสวดมนตขามปในวันที่ ๓๑ ธันวาคม และใหมีพิธีทําบุญตักบาตร ใน
วันที่ ๑ มกราคม โดยเนนวัดที่เปนศูนยกลางของจังหวัด คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
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ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกหรือที่ชาวบานเรียกวาวัดใหญนั้น ในป ๒๕๕๙ ผูสื่อขาว
รายงานวา เมื่อค่ําวานนี้ ( ๓๑ ธ.ค.๕๘ ) ที่บริเวณวิหารหลวงพอพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนม
หาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระธรรมเสนานุวัตร รองเจาคณะภาค ๕ เปน
ประธานฝายสงฆ และนายชูชาติ กีฬาแปง ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก เปนประธานฝายฆราวาส
นําพุทธศาสนิกชนกวา ๑๐,๐๐๐ คน ที่พรอมใจกันนุงขาวหมขาว รับฟงพระธรรมเทศนาเรื่อง วัน
ขึ้นปใหม นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา รวมพิธีเจริญพระพุทธมนต เสริมดวงเสริมบารมี เปนการสงทายป
เกาวิถีไทย ตอนรับปใหมวิถีพุทธ หรือการสวดมนตขามป จากนั้นเวลา ๒๓.๕๙ น. มีการสวดชัย
มงคลคาถา เพื่อความเปนสิริมงคลแกชีวิต พระสงฆสวดชะยันโต และเขาสูวันขึ้นปใหมดวยการลั่น
ฆอง กลอง ระฆัง พระสงฆ กลาว สัมโมทนียกถา เพื่อเปนการใหศีลใหพรพุทธศาสนิกชนเนื่องในวัน
ขึ้นปใหม ๒๕๕๙ พรอมรับน้ําพระพุทธมนตเสริมมงคลชีวิต ขณะเดียวกันเหลาพุทธศาสนิกชนที่เขา
ร ว มพิ ธี ต างพากั น กราบสั ก การะขอพรองค พ ระพุ ท ธชิ น ราช สิ่ งศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คู บ า นคู เมื อ งของชาว
พิ ษ ณุ โลก ซึ่ งถื อ ว าเป น การเริ่ ม ต น ป ใหม ด ว ยความสุ ข และมี ค วามเป น สิ ริ ม งคลแก ต นเองและ
ครอบครัว กอนที่จะพาครอบครัวออกรวมทําบุญตักบาตรในรุงเชา ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
ตอไป ๑๐
9

พัฒนาการสวดมนตขามปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
จากรายงานดังกลาววัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มีผูรวมสวดมนตขามป ๒๕๕๙
กวา ๑๐,๐๐๐ คน นับวามากเปนลําดับตนของประเทศ การสวดมนตขามปของวัดพระศรีรัตนมหา
ธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีพัฒนาการมาจากการที่วัดพระศรีรัต
นมหาธาตุราชวรมหาวิหาร มีการทําวัตรสวดมนตของพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาเปนประจําทุก
วันอยูแลว เมื่อไดรับการประสานจากทางสํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ตามมติมหาเถร
สมาคมตั้งแตป ๒๕๕๕ ทางวัดโดยมีพระธรรมเสนานุวัตร รองเจาคณะภาค ๕ เปนเจาอาวาสก็ให
ความรวมมือดวยดีและพระภิกษุสามเณรภายในวัดก็สนับเปนอยางดี ๑๑
10

บทสวดมนตที่ใชสวดขามปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
บทสวดมนต ที่ วัด พระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิห ารมีความสอดคลองกับ บทสวดมนต ที่
กรมการศาสนากํ า หนดไว ในบทเจริ ญ พระพุ ท ธมนต ส งท ายป เก าวิ ถี ไทย ต อ นรั บ ป ใหม วิ ถี พุ ท ธ
๑๐

เมืองสองแคว, พิธีสวดมนตขามป เพื่อขอพรหลวงพอพระพุทธชินราชกอนใคร เพื่อความเปนสิริ
มงคลแก ชี วิ ต , [ออนไลน ], แหล ง ที่ ม า : http://iiquare.com/post.php?post_id=1195, [๑๒ ธั น วาคม
๒๕๕๙].
๑๑

สั ม ภาษณ นายประเมศ มุ สิ ก รัก ษ , นั ก วิ ช าการชํ านาญการ สํ านั ก งานพระพุ ท ธศาสนา จั งหวั ด
พิษณุโลก, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙.
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พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่กําหนดไวจํานวน ๒๐ บท ดังนี้ ๑๒
11

๑. บทนอบนอมพระผูมีพระภาคเจา
๒. บทไตรสรณคมน
๓. บทนะมะการะสิทธิคาถา (สัมพุทเธ)
๔. บทนะมะการะสิทธิคาถา (โย จักขุมาฯ)
๕. บทนะโมอัฏฐะกะคาถา
๖. บทมังคะละสูตร
๗. บทระตะนะสูตร
๘. บทกะระณียะเมตตะสูตร (ยอ)
๙. บทขันธะปริตร
๑๐.บทโมระปริตร
๑๑.บทวัฏฏะกะปริตร
๑๒.บทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
๑๓.บทอาฏานาฏิยะปริตร
๑๔.บทโพชฌังคะปริตร
๑๕.บทอะภะยะปริตร
๑๖.บทสักกัตวา
๑๗.บทนัตถิเม
๑๘.บทยังกิญจิ
๑๙.บทเทวะตาอุยโยชะนะคาถา
๒๐.บทถวายพรพระ
ขั้นตอนการสวดมนตขามปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ขั้นตอนการสวดมนตที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารมี ดังนี้ ๑๓
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๑๒

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, บทเจริญพระพุทธมนตสงทายปเกาวิถีไทย ตอนรับปใหมวิถี
พุ ท ธ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๘, (กรุ งเทพมหานคร : โรงพิ ม พ ชุ มนุ ม สหกรณ ก ารเกษตรแห งประเทศไทย จํากั ด ,
๒๕๕๗), หนา สารบัญ.
{ 164 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

วันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เวลา

๒๒.๐๐ น.

ผูรวมพิธีพรอมกันในบริเวณพระวิหารพระพุทธชินราช

เวลา

๒๒.๑๐ น.

- พิธีกรอาราธนาศีล
- พระแสดงพระธรรมเทศนาใหศีล
- พิธีกรอาราธนาธรรม
- พระสงฆแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “ วันขึ้นปใหม ”
- พระแสดงพระธรรมเทศนาอนุโมทนา/ประชาชนกรวดน้ํารับพร

เวลา

๒๓.๐๐ น.

พระธรรมเสนานุวัตร ประธานสงฆถึงบริเวณพิธี
- ประธานสงฆจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานสงฆนําไหวพระสวดมนต
- พระสงฆเจริญพระพุทธมนต
- ประชาชนนําสายสิญจนที่วัดจัดไววางไวบนศีรษะ
-ประธานสงฆกลาวสัมโมทนียกถาอวยพรปใหม

เวลา

๒๔.๐๐ น.

- เจาหนาที่ลั่นฆอง กลอง ระฆัง / พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา
- ประธานสงฆประพรมน้ําพระพุทธมนตใหแกพุทธศาสนิกชน
เพื่อความเปนสิริมงคลในวันขึ้นปใหม

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
เวลา

๐๑.๓๙ น.

รับบุญ รับพรปใหม ตักบาตรขาวสารอาหารแหง กรดน้ํารับพร
- พระภิกษุสงฆอนุโมทนาบุญใหพร
- เสร็จพิธี รับน้ําพระพุทธมนต
- รับแจกปฏิทินปใหม รูปหลวงพอพระพุทธชินราช

ขั้นตอนเบื้องตนของการเตรียมพิธีการ

๑๓

สัมภาษณ พระมหาสุบรรณ จนฺทสุวณฺโณ, วัดพระศรีรัตนมหาธานวรมหาวิหาร, เลนุการเจาคณะ
ตําบลหัวรอ ๑, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙.
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 165 }

ขั้นตอนนี้เปนการเตรียมความพรอมของการเตรียมการทั้งหมด เปนการจัดสถานที่ เตรียม
อุปกรณสําหรับประกอบพิธี เชน การเตรียมโตะหมูบูชา เตรียมดายสายสิญจน บาตรน้ํามนต ธูป
เทียน อาสนะ น้ําดื่ม เปนตน
ขั้นตอนการสวดสาธยายมนต
ขั้น ตอนการสาธยายมนตหรือการสวดมนตขามปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารมี
ขั้นตอนทั้งหมด ๔ ขั้นตอน. ดังนี้
๑) การบูชาพระรัตนตรัย สังคมไทยไดสรางกฎเกณฑทางดานพิธีกรรมวา การจะ
สวดคาถาอาคมบทใดก็ตาม หรือแมการจะประกอบพิธีกรรมใดใดจะตองสวดคาถานมัสการหรือ
บูชา.บูชาพระรัตนตรัย ๑๔ บางวัดบูชาพระรัตนตรัยตนดวยบท อิมินา สักกาเรนะฯ บางวัดใชบท อะ
ระหัง สัมมาฯ หรือบางวัดขึ้นตนดวยบท โย โส ภควาฯ แตทุกบทลวนมีวัตถุประสงคเพื่อบูชาพระ
รัตนตรัยเปนอันดับแรก เปรียบเสมือนการไหวครูกอนจะประกอบพิธีกรรม
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๒) การชุมนุมเทวดา บทสวดชุมนุมเทวดาจะกลาวถึงการอัญเชิญเทวดามาประชุม
ฟงพระปริตรที่จะสวด แสดงไมตรีจิตหวังใหเทวดามีสุข ปราศจากทุกข และขอใหเทวดาคุมครอง
ชาวโลกใหพนภั ย บทสวดนี้เปนบทที่ โบราณจารยประพัน ธขึ้น คาถาที่ ๑ ไมมีมีป รากฏในคัมภี ร
ปริตตฎีกาที่พระเตโชทีปเถระรจนาในสมัยอังวะ พ.ศ.๒๑๕๓ เพราะคัมภีรนั้นไดอธิบายความตั้งแต
ประโยคที่ ๒ ดังนั้น จึงสันนิษฐานวา คาถาแรกไดรับการประพันธขึ้นทีหลัง พ.ศ. ๒๑๕๓ ผูรูบางทาน
กลาววา คาถาเหลานี้ประพันธที่ประเทศศรีลังกา โดยพระอรหันตผูพํานักอยูในนิกายมหาวิหาร ๑๕
ปจจุบันการชุมนุมเทวดามักนิยมใหพระสงฆรูปที่ ๓ เปนผูสวด เรียกวาขัดสัคเค เพราะบทชุมนุม
เทวดาขึ้นตนดวยคําวา สัคเค
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๓) การเจริ ญ พระพุ ท ธมนต คื อ การสวดบทพระปริ ต รหรื อ บทพระพุ ท ธมนต
ตามลําดับของบทสวดมนต แตไมนิยมสวดบทขัดบทสวดมนตแตละบท ซึ่งเปนธรรมเนียมนิยมปกติ
ของภาคเหนือที่ไมนิยมสวดบทขัด ยกเวนแตเปนการสวดมนตพุทธาภิเษกเทานั้น ลําดับของบทสวด
มนตดังที่แสดงโดยละเอียดไวแลวในเบื้องตน จังหวัดและทํานองการสวดมนตของจังหวัดสุโขทัยมี ๓
รูปแบบ คือ
(๑) สวดแบบสังโยค คือสวดอยางพระมหานิกายสวดกันโดยทั่วๆ ไป

มี

๑๔

พระมหาสมคิด นาถสีโล (ใจเย็น), “การศึกษาวิเคราะหแนวคิดเรื่องมนตถาคาในพุทธปรัชญาเถร
วาทของสังคมไทย”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๓๑.
๑๕

พ ร ะ คั น ธ ส า ร า ภิ ว ง ศ , พ ร ะ ป ริ ต ต ธ ร ร ม ๘ ธ ร ร ม ด า , (ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร :
หางหุนสวนจํากัดไทยรายวันการพิมพ, ๒๕๕๐), หนา ๔.
{ 166 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

จังหวะการทอดเสียงตามครุ-ลหุของเสียงนั้นๆ
(๒) สวดแบบมคธ คือสวดเปนตอนๆ ของวลีหรือประโยค อยางพระธรรมยุต
สวดโดยทั่วๆ ไป หรืออยางพระมหานิกายสวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ เวลาทําวัตรเชาเย็นทั่วไป
(๓) สวดแบบสรภัญญะ คือ สวดคลายการเอื้อนเสียงเปนทํานองสรภัญญะ
หมายถึง สวดเปนทํานองพอดีๆ ชัดเจนดวยอักขระและพยัญชนะ
(๔) การสงเทวดา บทที่ใชสวดคือ เทวตาอุยโยชนคาถา เปนคาถาสงเทวดา
ใชสวดเพื่ออัญเชิญเทวดากลับวิมาน เพราะเมื่อแรกที่จะเจริญพระปริตรไดมีการชุมนุมเทวดาหรือ
อัญเชิญเทวดามาเพื่อฟงการเจริญพระปริตร ซึ่งถือวาเปนการแบงสวนบุญไปใหสรรพสัตวทุกจําพวก
ทุกหมูเหลา แมกระทั่งเทวดาซึ่งมองไมเห็นตัวก็แผเมตตาจิตไปถึง เนื้อความในทอนแรกของคาถา
นี้ เริ่มตนดวยการ แผเมตตาจิตไปในหมูสัตวทั้งหลายใหพนจากทุกขโศกโรคภัย จากนั้นไดกลาวเชิญ
เทวดาใหอนุโมทนาบุญกุศลที่บําเพ็ญมา ซึ่งก็รวมถึงบุญอันเกิดจากการเจริญพระปริตร เพื่อเทวดา
จะไดอานิสงสแหงบุญนั้นดวย ตอจากนั้นก็เปนการแนะนําเทวดาใหเกิดศรัทธาในการใหทาน รักษา
ศีล บํ าเพ็ ญ ภาวนาแลวเชิญ ให เทวดากลับ บทเทวตาอุย โยชนคาถานี้ จะต องสวดทุ กครั้งที่ มีการ
ชุมนุมเทวดา

สรุป
การสวดมนต ข า มป เป น ประเพณี นิ ย มของชาวไทยมาแต เดิ ม ตามโบราณ พระราช
ประเพณี แห งพระบาทสมเด็ จพระนั่งเกลาเจาอยูหั ว รัชกาลที่ ๓ เคยประกอบพิธีในชวงเทศกาล
สงกรานต อันเปนประเพณีปใหมของไทยที่มีมาแตเดิม การสวดมนตขามป จึงถือไดวาเริ่มจัดขึ้นที่วัด
สระเกศราชวรมหาวิหารเปนครั้งแรกมหาเถรสมาคมมีมติครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๒ มติที่ ๕๗๐/๒๕๕๕
เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการ “สวดมนตขามป ทําความดีสงทายปเกา ตอนรับปใหม” ในมตินั้น
ระบุวัตถุประสงคของโครงการสวดมนตขามปไว ๓ ประการ คือ
๑. เพื่อถวายเปนพุทธบูชา เนื่องในโอกาสงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ป แหงการตรัสรู
ของพระพุทธเจา
๒. เพื่ อ ถวายพระพรชั ย มงคลและถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด พระบาทสมเด็ จ พระ
เจ าอยู หั ว เนื่ องใจโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธัน วาคม
๒๕๕๕ สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริกิ ติ์ พระบรมราชินี น าถ เนื่ อ งในพระราชพิ ธีม หามงคลเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ และ สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช สยาม
มกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๕๕ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 167 }

๓. เพื่ อ ความเป น สิ ริม งคลแก ป ระชาชนชาวไทยและพุ ท ธศาสนิ กชนที่ พํ านั กอยู ใน
ตางประเทศ
จากมติ มหาเถรสมาคม สํ านักงานพระพุ ทธศาสนาจังหวัดพิ ษณุ โลกได รวมกับ คณะสงฆ
จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมสวดมนตขามปในวันที่ ๓๑ ธันวาคม และใหมีพิธีทําบุญตักบาตร ใน
วั น ที่ ๑ มกราคมทุ ก ป โดยเน น วั ด ที่ เ ป น ศู น ย ก ลางของจั ง หวั ด เช น วั ด พระศรี รั ต นมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง พุทธศาสนิกชนพรอมใจกันนุงขาวห มขาว ฟงพระธรรม
เทศนาเรื่อง วันขึ้นปใหม นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา รวมพิธีเจริญพระพุทธมนต เสริมดวงเสริมบารมี
เปนการสงทายปเกาวิถีไทย ตอนรับปใหมวิถีพุทธ หรือการสวดมนตขามป จากนั้นเวลา ๒๓.๕๙ น.
มีการสวดชัยมงคลคาถา เพื่อความเปนสิริมงคลแกชีวิต พระสงฆสวดชะยันโต และเขาสูวันขึ้นปใหม
ด ว ยการลั่ น ฆ อ ง กลอง ระฆั ง พระสงฆ กล า ว สั ม โมทนี ย คาถา เพื่ อ เป น การให ศี ล ให พ ร
พุทธศาสนิกชนเนื่องในวันขึ้นปใหม ๒๕๕๙ พรอมรับน้ําพระพุทธมนตเสริมมงคลชีวิต ขณะเดียวกัน
เหลาพุทธศาสนิกชนที่เขารวมพิธีตางพากันกราบสักการะขอพรองคพระพุทธชินราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์
คูบานคูเมืองของชาวพิษณุโลก ซึ่งถือวาเปนการเริ่มตนปใหมดวยความสุข และมีความเปนสิริมงคล
แก ตนเองและครอบครั ว ก อนที่ จ ะพาครอบครั ว ออกร ว มทํ าบุ ญ ตั ก บาตรในรุ งเช า ของวั น ที่ ๑
มกราคม

ขอเสนอแนะ
การสวดมนตขามปเปนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ควรกําหนดวัตถุประสงคเพื่อมุงไปที่
การชําระตนเองใหสะอาด บริสุทธิ์ เปนการเตรียมรางกาย จิตใจใหพรอมสําหรับการเริ่มตนทําความ
ดี ในป ใหม เพื่ อ ให เกิ ด ความเป น สิ ริ ม งคลแก ต นเองและครอบครั ว เป น เป าหมายหลั ก และเป น
วัตถุประสงคที่ชัดเจนตอไป ไมวาจะปไหนๆ ก็เปนการสวดมนตเพื่อความเปนสิริมงคลแกตนเองและ
ครอบครัว ไมควรมีวัตถุประสงคอื่นใดมารบกวนวัตถุประสงคหลักนี้ สวนผลที่ไดรับนอกเหนือจากนี้
เชน การลดอุบัติเหตุ การลดการทะเลาะวิวาทจากการเฉลิมฉลองปใหม จัดเปนผลพลอยไดที่เกิด
จากกิจกรรมนี้
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มนุษยในทรรศนะปรัชญาและพุทธปรัชญา
Human Being in Philosophy and Buddhist Philosophy View
ปญญา นามสงา ๑
0

แนวคิ ด เรื่ อ งธรรมชาติ ข องมนุ ษ ยในพุ ท ธปรัช ญาเถรวาทตั้งอยู บ นพื้ น ฐานของทฤษฎี
อนัตตา ซึ่งเปนผลใหความเขาใจธรรมชาติของมนุษยในดานตางๆ ถึงขั้นเลยความเปนตัวตนหรือเลย
ความเห็นแกตัวอยางแทจริง สวนแนวคิดเรื่องธรรมชาติของมนุษยในปรัชญาของอริสโตเติลตั้งอยูบน
พื้นฐานของทฤษฎีอัตตา ซึ่งเปนผลใหความเขาใจเรื่องธรรมชาติของมนุ ษยในทุกดาน ยังพั วพั น
เชื่อมโยงกับอัตตา และยังไมถึงขั้นเลยความเปนตัวตน เมื่อนําแนวคิดเรื่องธรรมชาติของมนุษยของ
ทั้งสองแนวคิดมาวิเคราะหเปรียบเทียบ พบวา แนวคิดของอริสโตเติลมีทั้งประเด็นที่เหมือนกันและ
แตกต างกั น กับ แนวคิ ดของพุ ทธปรัช ญาเถรวาท สรุป สาระสําคัญ ไดดังนี้ ทั้งอริส โตเติลและพุทธ
ปรัชญาเถรวาทเห็นเหมือนกันวา (๑) มนุษยเปนสัตวที่เกิดจากองคประกอบ ๒ สวนคือ สวนที่เปน
สสารหรือรูป (กาย) และสวนที่เปนอสสารหรือนาม (จิตหรือวิญญาณ) (๒) กายของมนุษยประกอบ
ขึ้นจากหนวยพื้นฐานที่เรียกวา ธาตุ ๔ ดิน น้ํา ไฟ ลม (๓) มนุษยรับรูโลกภายนอกผานประสาท
สัมผัส ประสาทสัมผัสแตละอยางจะมีอารมณหรือวัตถุ ที่เปนของเฉพาะตน (๔) จิตหรือวิญญาณของ
มนุษยมีอยูจริง โดยอาศัยรางกายเปนที่อยูเปนธรรมชาติที่ไมมีรูปราง เปนนามธรรม มีความสัมพันธ
กับรางกาย และมีความสําคัญกวารางกาย (๕) มนุษยมีจิตหรือวิญญาณเปนธรรมชาติพิเศษประจํา
ชีวิต และมีศักยภาพสูงใน การฝกฝนพัฒนาตนเอง (๖) มนุษยเปนสัตวที่มีปญญาหรือมีเหตุผลในการ
ดําเนินชีวิต (๗) ธรรมชาติของรางกายมนุษยมีการเปลี่ยนแปลง ไมสามารถดํารงอยูในภาวะเดิม
ตลอดไปได (อนิ จ จตา) และถู ก บี บ คั้ น ให เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงภายในอยู ต ลอดเวลา (ทุ ก ขตา)
(๘) มนุ ษ ย เป น สั ต ว ที่ ต อ งเกี่ ย วข อ งกั บ สั ง คม มี สั ง คมมาแต กํ า เนิ ด เพราะมนุ ษ ย เป น สั ต ว ที่ มี
สัญชาตญาณทั้งฝายสูงและฝายต่ําคอยเปนแรงผลักดันใหตองเกี่ยวของกับสังคม (๙) มนุษยควร
แสดงพฤติกรรมที่ดีตอผูอื่นและสังคม ควรมีมิตรภาพตอคนรอบขาง ทั้งนี้เพื่อการอยูรวมกันอยาง
สงบสุข
ส ว นประเด็ น ที่ อ ริ ส โตเติ ล และพุ ท ธปรั ช ญาเถรวาทเห็ น ต า งกั น กล า วโดยย อ มี ดั ง นี้
(๑) ทั้งสองแนวคิดวิเคราะหองคประกอบของชีวิตสวนที่เปนรูปหรือสสารไวมีรายละเอียดที่ลึกซึ้ง
และมากนอยตางกัน (๒) อริสโตเติลแสดงเรื่องธาตุ ๔ เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางชีวิตโลก
๑
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และจักรวาลเทานั้น แตพุทธปรัชญาเถรวาทแสดงเรื่องธาตุ ๔ นอกจากเพื่ออธิบายความสัมพันธของ
ชีวิตแลวยังแสดงไวเพื่อคุณคาทางจริยธรรมดวย เชน ใหเขาใจความเปนอนัตตาของชีวิต ใชเปน
อารมณกรรมฐานสําหรับฝกจิตใหสงบจากกิเลส เปนตน (๓) อริสโตเติลไมเชื่อวามนุษย มีสัมผัสที่
๖ แตพุทธปรัชญาเถรวาทเชื่อวามนุษยมีมโนสัมผัสเปนสัมผัสที่ ๖ (๔) วิญญาณ ในทรรศนะของ
อริสโตเติล เปนอมตะ เปนแบบของชีวิต ไมตกอยูภายใตกฎธรรมนิยาม แตวิญญาณในทรรศนะของ
พุทธปรัชญาเถรวาท มีการเกิดขึ้นตั้งอยูดับไปเปนกระแสตลอดเวลา และตกอยูภายใตกฎธรรมนิยาม
(๕) อริ ส โตเติ ล เชื่ อว า จุ ดหมายสู งสุ ดของวิ ญ ญาณคือการรวมตัว เขาเป น หนึ่ งเดี ย วกับ วิญ ญาณ
สมบูรณของผูเคลื่อนแรก (First Mover) แตพุทธปรัชญาเถรวาทเชื่อวา จุดหมายสูงสุดของวิญญาณ
คือ ความเปนอิสระและบริสุทธิ์จากกิเลสตัณหา (๖) ศักยภาพสูงสุดในทรรศนะของอริสโตเติล คือ
ความสามารถในการเขาถึงภาวะสูงสุดของความเปนมนุษยซึ่งไดแก การมีความสุขในฐานะนักคิด
และนักปรัชญา แตศักยภาพสูงสุด ในทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท คือ “โพธิหรือปญญาตรัส
รู” (๗) ธรรมชาติคือ “ความเปนอนัตตาของชีวิต” ไมมใี นปรัชญาของอริสโตเติล แตในพุทธปรัชญา
เถรวาท หลักอนัตตาถือเปนหลักการที่สําคัญอยางยิ่ง (๘) รายละเอียดของธรรมชาติฝายต่ําและฝาย
สูงของมนุษยในปรัชญาของอริสโตเติล ไมไดมีจํานวนมากและถูกจัดเปนระบบเทากับในพุทธปรัชญา
เถรวาท (๙) แนวคิดเรื่องธรรมชาติเชิงสังคมของมนุษยในพุทธปรัชญาเถรวาทมีทั้งสวนที่เปนโลกียะ
และโลกุตตระ แตในปรัชญาของอริสโตเติลมีเฉพาะสวนที่เปนโลกิยะอยางเดียว
คําสําคัญ : มนุษย, ปรัชญา, พุทธปรัชญา
Abstract
The concept of human nature in Theravada Buddhist Philosophy is based
on the theory of Anattā (not-self) which causes one to understand human nature in
different ways up to the state of really transcendental self or selfishness. On the
contrary, the concept of human nature in Aristotelian Philosophy is based on the
theory self (Attā) which causes one to understand the human nature in connection
with self and not beyond self at all. Comparatively analyzing the two concepts of
human nature, we shall find that the concept held by Aristotle is of both the same
points with and the different ones from the concept in Theravada Buddhist
Philosophy. The essences of these points are as follows : The Aristotelian Philosophy and the Theravada Buddhist Philosophy hold
the same ideas namely: - (1) Human beings are born from two compositions: matter
or corporeality (Form) and non-matter or mentality (Soul or Consciousness). (2)
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Human body is composed of the Four Primary elements, namely, earth, water, fire
and air or wind. (3) Human beings realize the world through nervous contacts each
of which has the object of its own. (4) Human being’s minds or consciousnesses
really exist in human being’s bodies. They are formless, having connection with
bodies and are of importance to bodies. (5) The Soul or Consciousness is a special
nature of human beings. Human beings are of highest potentiality, and can
developing themselves. (6) Human beings are wise and rational for living. (7) The
body of Human beings is an impermanent, changeable (Aniccatā) and is subject to
oppression all time, especially, it is subject to suffering (Dukkhatā). (8) Human
beings are always related to the society by nature, because they are made social
animals by two kinds of their instincts, namely, the low-instinct and the highinstinct. (9) Human beings should express their good behaviors or good conducts to
the other people in this world and should express their friendship to all the people
they meet or those who are in contact with them in order to live together happily
in the world.
The differences between the two philosophies are as follows : 1. Both Theravada Buddhist Philosophy and Aristotelian Philosophy are
different in analysis of the composition of human’s life in the part of corporeality or
matter. The Theravada Buddhist Philosophy gave its details more than Aristotle’s.
2. Aristotle explained the concept of Four Elements in order to explain only
the relationship between human’s life, the world and the cosmos. On the contrary,
Theravada Buddhist Philosophy, not only explained the concept of Four Elements
in order to express the relationship between human’s life, the world and the
cosmos but also explained it for the benefit of the moral value, such as trying to
enable one to understand the egolessness (Anattatā) of all lives or making it to be
an object of meditation for training mind to be free from defilements.
3. Aristotle did not believe that there is the sixth sense in human’s life, but
the Theravada Buddhist Philosophy believed that the mind-contact is the sixth
sense in human’s life.
4. The Soul, according to Aristotle, is immortal, the ‘Form’ of life, and isn’t
bound by the natural law. But, according to the Theravada Buddhist Philosophy,
consciousness is by nature momentary (khanika). It arises, sustains and perishes in
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each and every moment. Consciousness is subdivided into three sub moments,
namely, genesis (uppāda), development (thiti), and dissolution (bhanga). Besides
this, according to Buddhism, the consciousness is bound to the natural law or law
of the Dhamma.
5. Aristotle believed that the highest goal of the Soul is the reuniting with
the pure Soul of the Fist Mover which is the final aim of human soul, but in
Theravada Buddhist Philosophy, it is believed that the highest goal of consciousness
is the freedom or vimutti from all desires and defilements.
6. From the point of view of Aristotle, the ability to attain to human
absolute being, which is living in happiness as a Philosopher, is the highest
potentiality, whereas the Enlightenment (Bodhiñāna) is the highest potentiality from
the point of view of Theravada Buddhist Philosophy.
7. There is no concept of egolessness (Anattatā) of human’s life in
Aristotelian Philosophy, whereas this concept is the main point or most important
one in the Theravada Buddhist Philosophy.
8. The concept of human low-instinct and high-instinct in Aristotelian
Philosophy has less detail and system than in the Theravada Buddhist Philosophy.
9. From the point of view of Theravada Buddhist Philosophy, human social
nature has both mundane and supramundane levels; but in Aristotle’s Philosophy,
human social nature has only mundane level.
Keywards : Human, Philosophy, Buddhist Philosophy.

๑. ความนํา
ความคิดเกี่ยวกับมนุษยจัดเปนความคิดสําคัญประการหนึ่ง ที่นักปรัชญาทั้งฝายตะวันตก
และฝายตะวันออก ตั้งแตยุคโบราณจนถึงยุคปจจุบัน ใหความสนใจไมนอยไปกวาความคิดเกี่ยวกับ
โลกและชีวิต นักปรัชญาทั้งหลายไดพยายามเสนอคําตอบเกี่ยวกับมนุษย ดวยเหตุผลตางๆ มากมาย
แตก็ยังมีประเด็นใหตองหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันอยูอยางหาขอยุติ ไดยากนั่นเอง กิจกรรมตอบ
ปญ หาเกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย นี้ ได มีการกระทํ าต อเนื่ องจนถึงป จ จุบั น จะเห็น ไดจ ากที่ มีการแยกศาสตร
ออกมาศึกษาตางหากเรียกวา “มนุษยศาสตร” หรือ “มานุษยวิทยา” สําหรับนักปรัชญาไดจัดระบบ
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แนวคิ ด ที่ ให ค วามสํ าคั ญ เกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย นี้ เป น แผนกหนึ่ งต างหาก โดยเรี ย กเป น ศั พ ท เฉพาะว า
“มนุษยนิยม” (Humanism)๒
ในพุทธปรัชญาเถรวาทก็มีการเสนอทรรศนะเกี่ยวกับมนุษยเชนเดียวกัน นักปราชญผูรู
พุทธศาสนา หรือพุทธปรัชญาดี เห็นพองกันวา พุทธปรัชญาเถรวาทนี้ มีคําสอน ดานจริยปฏิบัติ ๓
เน น ที่ ตั ว มนุ ษ ย เป น สํ าคั ญ หรื อมี ม นุ ษ ย เป น ศู น ย ก ลางของคํ าสอน (Man-Centered)๔ ซึ่ งเรา
สามารถศึกษารายละเอียดไดในผลงานการวิจัยของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยทางพุทธ
ศาสนาหลายทาน ๕ รวมถึงงานเขียนหรืองานเรียบเรียง ของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา เชน
งานเขียนดานพุทธปรัชญาเถรวาทของ รศ.ดร.สมภาร พรมทา และ รศ.ดร.สุนทร ณ รังษี ๖ เปนตน
ประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับมนุษยที่นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาไดเสนอไว ลวนเปนเรื่องที่นาสนใจ
2

4

5

๒. เนื้อหา
มนุ ษย ในมุ มมองของปรัช ญาและพุ ทธปรัช ญา เปน สิ่งที่ นาสนใจศึกษาเปน อยางยิ่ง
ผูเ ขียนมีความสนใจเปนพิเศษเกี่ยวกับความคิดเรื่องธรรมชาติของมนุษยในพุทธปรัชญาเถรวาท จาก
การศึกษาแนวคิดดังกลาวในเบื้องตนพบวาพุทธปรัชญาเถรวาท กลาวถึงธรรมชาติของมนุษยไวใน
หลายๆ ประเด็นดวยกัน ขอนําเสนอเปนเบื้องตน ดังนี้ ๑) ธรรมชาติที่เปนองคประกอบของชีวิต
มนุษย ๒) ธรรมชาติที่มนุษยมีเสมอเหมือนกับสรรพสิ่ง ๓) ธรรมชาติพิเศษในตัวของมนุษย
จากหัวขอดังกลวขางตน ผูเขียนขอขยายความประเด็นดังกลาวพอเขาใจ ดังนี้
๒

มนุ ษ ยนิ ย ม มี ค วามหมายตามที่ พ จนานุ ก รมศั พ ท ป รัช ญา ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถานให ไวว า “๑.
ทรรศนะที่ถือวา มนุษยเปนสิ่งหนึ่งในธรรมชาติ มีศักดิ์ศรี มีคา และมีความหมายที่จะพัฒนาตนเอง โดยอาศัย
เหตุผล และวิธีการทางวิทยาศาสตร ไมตองอาศัยอํานาจเหนือธรรมชาติแตอยางใด ๒. มนุษยนิยมตามทรรศนะ
ของกลุมศาสนาบางกลุมถือวา มนุษยจะพัฒนาตนเองใหสมบูรณไดก็แตโดยอาศัยหลักคําสอนทางศาสนา”
๓

คําวา จริยปฏิบัติ นี้ ผูวิจัยนํามาจากขอเขียนของ รศ.ดร.สมภาร พรมทา (“กาลและอวกาศในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท,” วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (ภาควิชา ปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย), ๒๕๓๑, หนา จ .)
๔

วิจิตร เกิดวิศิษฐ, “คนในทรรศนะของพุทธศาสนา,” คนในทรรศนะของพุทธศาสนา อิสลาม และ
คริสตศาสนา, โดย เสรี พงศพิศ และคนอื่นๆ, (กรุงเทพมหานคร : สภาคาทอลิกแหงประเทศไทย, ๒๕๒๔), หนา
๑๗.
๕

วิจิตร เกิดวิศิษฐ, “คนในทรรศนะของพุทธศาสนา,” คนในทรรศนะของพุทธศาสนา อิสลาม และ
คริสตศาสนา, โดย เสรี พงศพิศ และคนอื่นๆ, หนา ๑๖.
๖

สมภาร พรมทา, พุทธปรัชญา : มนุษย สังคม และปญหาจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒) , หนา ๑๑ - ๕๕. และ สุนทร ณ รังษี, พุทธปรัชญาจากพระไตรปฎก,
พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓) , หนา ๙๑-๙๒.
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๑) ธรรมชาติที่เปนองคประกอบของชีวิตมนุษย
พุทธปรัชญาเถรวาท จําแนกธรรมชาติที่เปนองคประกอบของมนุษยไว ๒ สวน คือ รูป
กับนาม หรือกายกับจิต หรือขันธ ๕ ๗ ในทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทธรรมชาติทั้งสองสวนนี้
ประกอบกันขึ้นเปนชีวิตมนุษย ทั้งสองอาศัยซึ่งกันและเปนอยู จิตอาศัยกายและกายอาศัยจิต ซึ่งแต
ละสวนก็มีรายละเอียดปลีกยอยลงไปอีก แตทั้งหมดมีลักษณะอาศัยซึ่งกันและกัน ลักษณะที่เป น
ปจจัยแกกันและกันอยางนี้ทานบัญญัติเรียกวา “สังขตธรรม” สวนในการใหความสําคัญ ทานเนน
ความสําคัญของจิตมากกวากาย
6

๒) ธรรมชาติที่มนุษยมีเสมอเหมือนกับสรรพสิ่ง
ในคัมภีรชั้นปฐมภูมิของพระพุทธศาสนา กลาวถึงธรรมชาติที่เปนปรากฏการณภายใน
วิถีชีวิตจริงๆ ของมนุษย ซึ่งจะแสดงออกมาใหเห็นดวยตาเปลาและดวยสติปญญา คือมนุษยมีสังขาร
รางกายที่ตองเปลี่ยนแปลงไปเปนธรรมชาติ (อนิจจตา) มนุษยมีสังขารรางกายที่ถูกบีบคั้นไมใหอยูใน
สภาพเดิมเปนธรรมชาติ (ทุกขตา) มนุษยหาความเปนตัวตนที่แนนอนไมไดเปนธรรมชาติ (อนัตตตา)
ธรรมชาติทั้งสามประการดังกลาวนั้น นอกจากจะปรากฏแกมนุษยแลว ยังปรากฏแกสิ่งอื่นที่ไมใช
มนุษยดวย ซึ่งหมายความวา ไมเฉพาะแตมนุษยเทานั้นที่มีธรรมชาติอยางนี้ แมสิ่งอื่นที่ไมใชมนุษยก็
มีธรรมชาติเหลานี้ปรากฏอยูเชนเดียวกัน เนื้อความเดิมแทในเรื่องนี้ทานกลาวในสวนของหลักธรรม
เรื่องไตรลักษณ ๘ และธรรมนิยาม ๙
7

8

๓) ธรรมชาติพิเศษในตัวของมนุษย
พุทธปรัชญาเถรวาทไดแสดงภาวะที่สามารถเรียกไดวา เปนธรรมชาติพิเศษของมนุษย
คือ กล าวถึ งนามธรรมที่ เรน ลั บ ภายในตั วของมนุ ษ ย พุ ทธศาสนาเรีย กธรรมชาติ เรน ลับ นั้น วา
“จิต”๑๐ (เปนนามธรรมที่ละเอียดประณีตมาก) จิตเปนตนกําเนิดที่ทําใหมนุษยมีธรรมชาติรูจักใช
สติปญญา ตามทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท นามธรรมเรนลับนั้นเมื่อไดรับการฝกฝนพัฒ นา
อยางดีแลว จะแสดงศักยภาพออกมาไดเต็มสุดภาวะที่มนุษยจะทําได ดังมีพุทธวจนะรับรองไววา “
จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ : จิตที่ฝกดีแลวนําสุขมาให” หรือ “จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ : การฝกฝนจิตเปนความ
ดี” หรือ “จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ : จิตที่คุมครองดีแลวนําความสุขมาให” ๑๑ เปนตน
๗

ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๑๕/๒๐๘.,(ไทย) ๑๑/๓๑๕/๒๙๙, สํ.ข. (บาลี) ๑๗/๔๘/๓๙., (ไทย) ๑๗/๔๘/

๘

สํ.ข. (บาลี) ๑๗/๙-๑๒/๑๖-๒๑., (ไทย) ๑๗/๙-๒๑/๒๔-๓๓., สํ.สฬา. (บาลี) ๑๘/๑/๑., (ไทย) ๑๘/

๙

องฺ. ติก. (บาลี) ๒๐/๑๓๗/๒๗๘-๒๗๙., (ไทย) ๒๐/ ๑๓๗ /๓๘๕.

๖๖.
๑/๑.

๑๐

สมภาร พรมทา, พุทธปรัชญา : มนุษย สังคม และปญหาจริยธรรม, หนา ๑๓–๑๔.

๑๑

ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๕/๒๒., (ไทย) ๒๕/๓๕/๓๖.
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ดวยเหตุผลที่วา ทรรศนะเกี่ยวกับมนุษยเปนที่สนใจของนักปรัชญาทั้งตะวันออกและ
ตะวันตก ทําใหผูวิจัยตองการศึกษาเปรียบแนวคิดเรื่องธรรมชาติของมนุษยในพุทธปรัชญาเถรวาท
กับปรัชญาตะวัน ตก จากการสํารวจแนวคิดของนั กปรัชญาตะวันตก พบวา นักปรัชญากรีกสมั ย
รุงเรืองชื่อ อริสโตเติล (Aristotle) (๓๘๔–๓๒๒ B.C.) ซึ่งเปนผูที่ไดรับการยกยองวาเปนนักปรัชญาที่
ยิ่งใหญและมีอิทธิพลตอแนวคิดของนักปรัชญารุนหลังมากคนหนึ่ง ทั้งเปนบุคคลแรกที่จัดแนวคิด
ทางปรัชญาให เป นระบบมากที่ สุด ๑๒ นอกจากนี้ อริส โตเติลไดรับยกยองใหเปน บิดาแหงปรัชญา
การเมือง และเปนบิดาของศาสตรอยางนอยอีกสองสาขา คือ ตรรกศาสตร และสัตววิทยา ๑๓
11
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จากการไดศึกษาแนวคิดของอริสโตเติลในเบื้องตน พบวา อริสโตเติลก็ไดแสดงแนวคิด
เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยไว เชน กลาววามนุษยเปนสัตวเศรษฐกิจ (Economic animal) มนุษย
เป นสัตวการเมื อง (Political animal) มนุษยเป นสัตวสังคม (Social animal)๑๔ แนวคิดดั งกลาว
ทําใหผูเขีนตั้งสมมติฐานวา ในปรัชญาของอริสโตเติลจะตองมีประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของมนุษยอยางแนนอนและจากการศึกษาในเบื้องตนพบวา อริสโตเติลกลาวถึงธรรมชาติของมนุษย
ไว เทาที่สามารถเก็บประเด็นได มีดังนี้ ๑๕
14

๑) ธรรมชาติที่เปนองคประกอบแหงชีวิตของมนุษย
ในงานนิพนธเรื่อง On the Soul ๑๖ อริสโตเติลกลาววามนุษยมีองคประกอบแหงชีวิต
๒ ประการคื อ ร า งกายและวิ ญ ญาณ โดยร า งกายจั ด เป น สสาร และวิ ญ ญาณจั ด เป น แบบ
องคประกอบทั้งสองสวนนี้ อริสโตเติลใหความสําคัญกับวิญญาณมากถึงกับถือวา ในบรรดาสิ่งมีชีวิต
ดวยกันวิญญาณของมนุษยเปนวิญญาณที่มีระดับพัฒนาการสูงสุด ทั้งนี้เพราะวิญญาณของมนุษย
สามารถคิดอยางมีเหตุผล ทําใหมนุษยมีพุทธิปญญา แตสัตวเดรัจฉานไมมี อริสโตเติลเรียกวิญญาณ
ชนิดนี้วาพุทธิวิญญาณหรือวิญญาณแหงเหตุผล (Rational Soul)๑๗

๒) ธรรมชาติที่มนุษยมีเสมอเหมือนกับสรรพสิ่ง
๑๒

พระราชวรมุนี (ประยู ร ธมฺ มจิ ตฺโต), ปรัช ญากรีก : บ อเกิ ด ภูมิ ป ญ ญาตะวั น ตก, พิ ม พ ค รั้งที่ ๓,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศยาม, ๒๕๔๐), หนา ๒๗๑ - ๒๗๒.
๑๓

เรื่องเดียวกัน. หนา ๒๐๔.

๑๔

อ า งจาก วิ รั ช เตี ย งหงษากุ ล , การพั ฒ นาชุ ม ชนตามแนวความคิ ด นั ก ปรั ช ญาตะวั น ตก,
(กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๒๙), หนา ๖๒ - ๖๓.
๑๕

ทั้งสามประเด็นที่นําเสนอนี้ ผูผูเขียนหยิบเอาประเด็นที่ไดเสนอไวในสวนของพุทธปรัชญาเถรวาท
แลวจัดเนื้อหาจากปรัชญาของอริสโตเติลตามที่ไดศึกษาใหเขากับประเด็นดังกลาว.
๑๖

Aristotle, On the Soul, 430 a 15-25. อางจาก พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญา
กรีก: บอเกิดภูมิปญญาตะวันตก, หนา ๒๔๒.
๑๗

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก : บอเกิดภูมิปญญาตะวันตก, หนา ๒๔๔.
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 177 }

อริสโตเติลกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงวาเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของ
จักรวาล ซึ่งยอมหมายถึงมนุษยดวย และความเปลี่ยนแปลงในความคิดของอริสโตเติล มีสาเหตุ ๔
ประการดวยกันคือ ๑๘
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๑. วัสดุเหตุ (Material Cause) ไดแก สสาร
๒. รูปเหตุ (Formal Cause) ไดแก แบบ
๓. สัมฤทธิเหตุ (Efficient Cause) ไดแก ผูกระทําการ
๔. อันตเหตุ (Final Cause) ไดแก จุดมุงหมาย
ทรรศนะเรื่องความเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ยืนยันวา อริสโตเติลเห็นวา ชีวิตมนุษย มี
การเปลี่ยนแปลง ไมดํารงอยูกับที่ ซึ่งเทียบไดกับหลักอนิจจตาในพุทธปรัชญาเถรวาท ทรรศนะเรื่อง
ความเปลี่ยนแปลงของอริส โตเติ ลนี้ เท ากับ บอกวา มนุษยมีการเปลี่ย นแปลงเป น ธรรมชาติ และ
มนุษยกับสรรพสิ่งลวนมีความเปลี่ยนแปลง

๓) ธรรมชาติพิเศษของมนุษย
อริสโตเติลเชื่อวา ในชีวิตมนุษยนี้มีภาวะบางอยางแฝงเรนอยู เขาอธิบายเรื่องนี้ผาน
แนวคิดทางอภิปรัชญาเรื่อง ภาวะแฝงและภาวะจริง (Potentiality and Actuality) ๑๙ โดยใชเรื่อง
แบบและสสารเปนจุดเริ่มตนในการอธิบายแนวคิดนี้ อริสโตเติลเชื่อวา สสารมีความพรอม ที่จะ
กลายเปนอะไรก็ได การที่สสารมีความพรอมเชนนี้อริสโตเติลเรียกวา สสารมีศักยภาพหรือภาวะแฝง
(Potentiality) และภาวะแฝงจะกลายเปนอะไรนั้นถูกจํากัดดวยแบบ และแบบนั้น ก็คือ ภาวะจริง
(Actuality)๒๐
จะเห็นไดวา ธรรมชาติของมนุษยในทรรศนะอริสโตเติลมีประเด็นที่คลายกับพุทธปรัชญา
เถรวาท เชน แบงองคประกอบของชีวิตเปน ๒ ประการคลาย ๆ กัน กลาวถึงความเปลี่ยนแปลงของ
มนุษย แลกลาวถึงธรรมชาติเรนลับภายในบางอยางของมนุษยที่รอแสดงผลออกมาเมื่อถึงเวลาอัน
สมควร

มิติของมนุษยในทรรศนะของพุทธปรัชญา

พุทธปรัชญาแบงประเภทของชีวิตมนุษยไวเปน ๔ ลักษณะใหญๆ คือ ๒๑ (๑) แบงตามเพศ
(๒) แบงตามภูมิปญญา (๓) แบงตามจริต (๔) แบงตามคุณธรรม
20

๑๘

Masih, Y., A Critical of Western Philosophy, Fifth Revised and Enlarged Edition,
(Delhi: Motial Banasidass Publishers Private Limited, 1994), p. 93.
๑๙

Ibid., p. 96.

๒๐

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก : บอเกิดภูมิปญญาตะวันตก, หนา ๒๒๘-๒๒๙.
อภิ.สํ. (บาลี) ๓๔/๗๑๔-๗๑๖, ๘๓๘,๘๔๑/๒๐๕-๒๑๙.

๒๑

{ 178 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

ภาวรูปของมนุษย จําแนกตามเพศ

ภาวรูป หมายถึง รูปที่แสดงความเปนหญิงหรือชาย เปนรูปที่รูไดดวยใจ (ไมใชเห็นดวย
ตา) โดยอาศัยรูปราง สัณฐาน เครื่องหมาย นิสัยและกิริยาอาการตางๆ ใหรูวาเปนหญิงหรือชาย
ภาวรูป สามารถแยกออกเปน ๒ ลักษณะคือ อิตถีภาวรูป และปุริสภาวรูป
๑. อิตถีภาวรูป หมายถึง รูปที่แสดงความเปนเพศหญิง
๒. ปุริสภาวรูป หมายถึง รูปที่แสดงความเปนเพศชาย
รูปทั้ง ๒ เปนสุขุมรูป คือรูปที่ละเอียดที่เกิดจากกรรมเปนสมุฏฐาน เปนรูปที่เกิดครั้งแรก
ในชีวิต มีอยูแผซานไปทั่วรางกาย เปนธรรมที่รูไดดวยใจเห็นไมไดดวยตา เพราะตาเห็นไดเฉพาะสี
เทานั้น เห็นรูปที่ละเอียดไมไดเลย
ที่รูวาเปนหญิงหรือชาย รูไดก็ดวยการแสดงออก ๔ อยางดังกลาวขางตนเทานั้น คือ ๒๒
๑. รูปรางสัณฐาน (ลิงคะ) ไดแกรูปรางหนาตา แขนขา รวมไปถึงเครื่องหมายเพศดวย
๒. เครื่องหมาย (นิมิตตะ) ไดแกหนวดเครา หนาอก ซึ่งมีความแตกตางกันชัดเจน
๓. นิสัย (กุตตะ) ไดแก นิสัยใจคอ การเลน การแสดง การกระทําตางๆ
๔. กิริยาอาการ (อากปปะ) ไดแกกิริยาอาการตางๆ เชน การยืน การเดิน การพูด ถาเปน
หญิงจะเรียบรอย มีความละอาย ถาเปนชายก็จะแข็งกระดาง กลาหาญ เปนตน ๒๓
ในพุ ท ธปรั ช ญา ไม ว าหญิ งหรื อชายสามารถบรรลุโมกขธรรมไดเทาเที ย มกัน ขึ้น อยู ที่
องคประกอบในการบําเพ็ญเพียร ดังขอความที่แสดงถึงความเสมอภาคของมนุษยเพศบุรุษและสตรี
วา “บุคคลทุกคน เมื่อมีฉันทะ มีความเพียรพยายามและมีสติปญญาพรั่งพรอมแลว ก็สามารถบรรลุ
ธรรมสูงสุด คือพระนิพพานได ไมมีขอจํากัดเรื่องเพศวาจะเปนมนุษยเพศหญิงหรือเพศชาย”
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ภาวรูปของมนุษย จําแนกตามภูมปิ ญญา มี ๔ จําพวก

บุคคล ๔ คือประเภทของบุคคล (four kinds of persons)
๑. อุคฆฏิตัญู คือผูที่พอยกหัวขอก็รู, ผูรูเขาใจไดฉับพลัน แตพอทานยกหัวขอขึ้นแสดง
(a person of quick intuition; the genius; the intuitive)
๒. วิ ป จิ ตัญ ญ คื อผู รูตอเมื่ อขยายความ, ผูรูเขาใจได ตอเมื่ อทานอธิบ ายความพิ ส ดาร
ออกไป (a person who understands after a detailed treatment; the intellectual)
๓. เนยยะ คือผูที่พอจะแนะนําได, ผูที่พอจะค อยชี้แจงแนะนํ าให เขาใจได ด วยวิธีการ
ฝกสอนอบรมตอไป (a person who is guidable; the trainable)
๒๒

วิสุทฺธิ. (บาลี) ๓/๑๕. “อิตฺถีภาวลกฺขณํ อิตฺถินฺทฺริยํ อิตฺถีติ ปกาสนรสํ อิตฺถีลิงฺคนิมิตฺตกุตฺตากปฺปานํ
กรณภาวปจฺจุปฏฐานํ ฯ ปุริสภาวลกฺขณํ ปุริสินฺทฺริยํ ปุริโสติ ปกาสนรสํ ปุริสลิงฺคนิมิตฺตกุตฺตากปฺปานํ กรณภาวปจฺ
จุปฏฐานํ ฯ
๒๓
ดูรายละเอียดใน วิภาวินี. (บาลี) หนา ๑๙๔. ตตฺถ อิตฺถีลิงฺคนิมิตฺตกุตฺตากปฺปเหตุภาวลกฺขณํ อิตฺถตฺตํ
ฯ
ปุริสลิงฺคาทิเหตุภาวลกฺขณํ ปุริสตฺตํ ฯ
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 179 }

๔. ปทปรมะ คือผูมีบทเปนอยางยิ่ง ผูอับปญญา สอนใหรูไดแตเพียงตัวบทคือพยัญชนะ
หรือถอยคํา ไม อาจเขาใจอรรถคือความหมาย (a person who has just word of the text at
most; an idiot)๒๔

ภาวรูปของมนุษย แบงตามจริต

คําวา จริต หรือ จริยา คือความประพฤติปกติ ความประพฤติซึ่งหนักไปทางใดทางหนึ่ง
อัน เป น ปกติ ป ระจํ าอยู ในสั น ดาน พื้ น เพของจิ ต อุป นิสัย พื้น นิสัย แบบหรือประเภทใหญ ๆ แห ง
พ ฤ ติ ก รรม ข อ งค น (intrinsic nature of a person ; characteristic behavior; character;
temperament)
ตัวความประพฤติเรียกวา “จริยา” บุคคลผูมีความประพฤติอยางนั้นๆ เรียกวา “จริต”
๑. ราคจริ ต คื อ ผู มี ราคะเป น ความประพฤติป กติ ประพฤติ ห นั กไปทางรัก สวยรั ก งาม
(one of lustful temperament) กรรมฐานคูปรับสําหรับแก คือ อสุภะ และกายคตาสติ
๒. โทสจริต คื อผูมีโทสะเปน ความประพฤติป กติ ประพฤติหนั กไปทางใจรอนหงุดหงิด
(one of hating temperament) กรรมฐานที่เหมาะคือพรหมวิหารและกสิณ โดยเฉพาะวัณณกสิณ
๓. โมหจริต คือผูมีโมหะเปนความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางเขลา เหงาซึมเงื่อง
งง งมงาย (one of deluded temperament) กรรมฐานที่ เกื้ อกู ล คื อ อานาปานสติ และพึ งแก
ดวยมีการเรียน ถาม ฟงธรรม สนทนาธรรมตามกาลหรืออยูกับครู
๔. สัทธาจริต คือผูมีศรัทธาเปนความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางมีจิตซาบซึ้ง ชื่น
บาน นอมใจเลื่อมใสโดยงาย (one of faithful temperament) พึงชักนําไปในสิ่งที่ควรแกความ
ลื่อมใส และความเชื่อที่มีเหตุผล เชน พิจารณาอนุสติ ๖ ขอตน
๕. พุทธิจริต หรือ ญาณจริต (ผูมีความรูเปนความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปในทาง
ใชความคิดพิจารณา (one of intelligent temperament)
๖. วิตกจริต คือผูมีวิตกเปนความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางนึกคิดจับจดฟุงซาน
(one of speculative temperament) พึงแกดวยสิ่งที่สะกดอารมณ เชนเจริญอานาปานสติ หรือ
เพงกสิณ เปนตน ๒๕
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ภาวรูปของมนุษย จําแนกตามประเภทคุณธรรมของบุคคล

พฤติกรรมของมนุษยเมื่อจําแนกตามการกระทําแลว สามารถแบงออกเปน ๕ ประเภท
คือ มนุสฺสเนรยิโก มนุสฺสติรจฺฉาโน มนุสฺสเปโต มนุสฺสภูโต มนุสฺสเทโว ๒๖
๑. มนุสสเนรยิโก มนุษยสัตวนรก ไดแกเปนมนุษยแตมีพฤติกรรมเหมือนสัตวนรกคือมาก
ดวยโทสะ ทําตนใหเดือนรอนอยูเปนนิจ กอความวุนวาย เปนมนุษยผูดุราย หยาบคาย ฆาสัตวตัด
ชีวิตจี้ปลนเอาทรัพยสมบัติของผูอื่นมาเปนของตนโดยฆาเจาทรัพยตายบาง ทุบตีจนบาดเจ็บสาหัส
25

๒๔

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๕/๑๘๓. (มหาจุฬาเตปฎกํ ๒๕๐๐).
วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๑๒๗.
๒๖
สํ.สํ. (บาลี) ๒๓/๓๙๔/๒๓๖. (มหาจุฬาเตปฎกํ ๒๕๐๐)
๒๕

{ 180 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

บ า ง ข ม ขื น แล ว ฆ า บ า ง เบี ย ดเบี ย นผู อื่ น สั ต ว อื่ น ทรมานผู อื่ น สั ต ว อื่ น เป น คนไร ศี ล ธรรม ไม มี
มนุษยธรรมคือศีล ๕ ประจําตัวเลย นามวา มนุสสเนรยิโก แปลวามนุษยสัตวนรกคือเปนมนุษยแต
ชื่อ สวนความประพฤติทางกาย วาจา ใจนั้นเลวทราม ดุรายหยาบคายเหมือนสัตวนรกฉะนั้น
๒. มนุสสติรัจฉาโน มนุษยสัตวเดรัจฉาน ไดแก มนุษยที่ขวางศีลขวางธรรม มีโมหะคือ
ความหลงมาก ไมรูจักบาป ไมรูจักบุญ ไมรูจักคุณ ไมรูจักโทษ ไมรูจักประโยชนและมิใชประโยชน
ไมรูจักบุญคุณของผูมีพระคุณ เชน บิดามารดา ครูบาอาจารย เปนตน เปนมนุษยผูไรศีลธรรม ดื่ม
สุรา เสพยาบา กินกัญชา ทําอะไรทางกาย วาจา ใจ ก็ขวางๆ ผิดทํานองคลองธรรม นามวา มนุสสติ
รัจฉาโน แปลวามนุษยสัตวเดรัจฉาน เดรัจฉาน แปลวา ผูไปขวาง คือเดินทอดตัว ไมไดเดินตั้งตัว
เหมือนคน คนเดรัจฉานก็ฉันนั้น ทําอะไรก็ขวางธรรม ขวางวินัย คือขาดศีลธรรมเสมอๆ
๓. มนุสสเปโต มนุษยเปรต ไดแกมนุษยผูมากไปดวยความโลภ มากไปดวยตัณหา ชอบ
ลักเล็กขโมยนอย โลภเอาของผูอื่นมาเป นของตน แยงชิงวิ่งราวเปนตน ไมรูจักพอ ไมรูจักอิ่ม หิ ว
กระหายอยูเป นนิ จ กิน สิน บน ทุ จรติ คอรัป ชั่น ฉอโกง เป นนิจ เป นต น แมพวกที่ เที่ย วขอทานก็
สงเคราะหเขาในประเภทนี้ดวย
๔. มนุสสภูโต มนุษยแทๆ คือเปนคนเต็มตัว ไดแกคนรักษาศีล ๕ มั่นเปนนิตยไมขาดมี
เบญจศีล เบญจธรรม ไมประมาทตอศีลเพราะศีลเปนมนุษยธรรม คือเปนธรรมประจํามนุษย ธรรมที่
ทําใหคนเป นคน มนุ สสภู โต แปลวามนุ ษย แทๆ เพราะมีคุณ ธรรมของคนคื อศีล ศี ล ทานแปลวา
เศียร คือหัว ถาคนขาดศีล ก็คือคนหัวขาดนั้นเอง เพราะขาดจากคุณธรรมของความเปนคน
๕. มนุสสเทโว มนุ ษยเทวดา ไดแก มนุ ษยที่มีคุณ ธรรมเปน เทวดาหรือเทวธรรม มีหิริ
โอตตัปปะ จาคะ ปญญา บําเพ็ญกุศลเปนนิตย
มนุษยผูมีศีล ๕ มั่นเปนนิตย แลวยังไดพยายามบําเพ็ญกุศลเพิ่มพูนบารมีอยูเรื่อยๆ เชน
ใหทาน ฟงธรรม เรียนธรรม ปฏิบัติธรรม ไหวพระสวดมนต มีหิริคือความละอายตอบาปมีโอตตัปปะ
คือความสะดุงกลัวตอผลแหงบาปอยูเสมอ เรียกวาเปนผูมีใจสูงดุจเทวดาเพราะประกอบดวยเทวธ
รรมหรือวัตตบท ๗ ประการ ดังที่ปรากฏในพระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ปฐมเทวสูตร
ไดแก (๑) เราพึงเลี้ยงดูมารดาบิดาตลอดชีวิต (๒) เราพึงประพฤติตนออนนอมตอผูใหญในตระกูล
ตลอดชีวิต (๓) เราพึงพูดแตคําออนหวานเปนปยวาจาตลอดชีวิต (๔) เราไมพึงพูดคําสอเสียดตลอด
ชีวิต (๕) เราพึงมีใจปราศจากความตระหนี่อันเปนมลทินทางใจของผูครองเรือน มีการบริจาค มีการ
เสี ย สละได มี ฝ ามื ออั น ชุ ม ยิ น ดี ในการเสี ย สละ ไม ยิ น ดี ในการขอในสิ่ งที่ ไม ค วรขอ ยิ น ดี ในการ
แจกจายทานตลอดชีวิต (๖) เราพึงพูดแตคําสัตยตลอดชีวิต (๗) เราไมพึงโกรธจนตลอดชีวิต แม
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ถาความโกรธพึงเกิดขึ้นแกเรา เราตองกําจัดมันออกไปเสียโดยฉับพลันทันที ๒๗ มนุษยที่มีคุณสมบัติ
เชนนี้ ทานขนานนามวา มนุสสเทโว แปลวา มนุษยเทวดา ๒๘
26

27

๓. สรุป
จากเนื้อหาที่ไดนําเสนอไปนั้น ผูวิจัยไดประเด็นปญหาวา เฉพาะในสวนของธรรมชาติ
พิเศษของมนุษย ในขณะที่อริสโตเติลกลาววา ภาวะแฝงและเปนภาวะจริง เปนธรรมชาติอยางหนึ่ง
ของมนุษย ในทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท มีแนวคิดเรื่องภาวะแฝงและภาวะจริงหรือไมและมี
ทรรศนะอยางไรตอแนวคิดเรื่องภาวะแฝงกลายเปนภาวะจริงของอริสโตเติล ประเด็นปญหาเหลานี้
ไดกระตุนใหผูวิจัย สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย เปรียบเทียบระหวางแนวคิดของ
พุทธปรัชญาเถรวาทกับแนวคิดของอริสโตเติล ทั้งนี้ดวยเห็นวาแนวคิดของพุทธปรัชญาเถรวาทกับ
แนวคิ ดของอริส โตเติ ล มี ส ว นที่ ค ล ายคลึ งกั น ในแง ของประเด็ น หลั ก ดั งที่ ได กล าวไปบ างแล ว นั้ น
กระแสความคิดที่อยูตางวัฒ นธรรมตางภาษาแต กลับมีความคลายคลึงกันนี้ เป นเรื่องที่นาศึกษา
อยางยิ่ง โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องธรรมชาติพิเศษของมนุษยทั้งในพุทธปรัชญาเถรวาทและในปรัชญา
ของอริสโตเติล ซึ่งผูเขียนเห็นวาเปนประเด็นที่ตองไดรับการศึกษาใหเห็นสารัตถะที่ชัดเจนวา มีความ
เหมือนแตเพี ยงแนวคิด หรือมีความเหมือนในประเด็น ยอยลงไปอีก หรือเหมือนแตเพี ยงบางสวน
เทานั้น แตแตกตางในดานรายละเอียดปลีกยอย
ในพุทธปรัชญาไดจําแนกมนุษยไวโดยยอ คือรูปกับนาม หรือกายกับจิต เมื่อทํ าการ
จําแนกองคประกอบของความเปนมนุษยก็คือขันธ ๕ (รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ
วิญญาณขันธ) เมื่อกลาวตามอภิธรรมนัย ทานยกไว ๒ ประเภท คือ รูปธรรมและนามธรรม รูปไดแก
รูป ๒๘ (มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูป ๒๔) สวนนาม ไดแกเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อนํา
หลักการของพุ ทธปรัช ญามาจําแนกมนุ ษย ในมิ ติต างๆ จะเห็ น ได วา มิติภ าวะมนุษ ยจําแนกตาม
ภาวรู ป มนุ ษ ย จํ าแนกตามภู มิป ญ ญา มนุ ษ ย จํ าแนกตามจริ ต และมนุ ษ ย จํ าแนกตามคุ ณ ธรรม
ประจําตัว
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ภาษากายกับความหมายที่แสดงออก
ลํายอง สําเร็จดี*
ผึ้งเมื่อกลับมาถึงรังมันจะเคลื่อนตัวเสมือนเตนรํา เพื่อสื่อความหมายใหผึ้งงานตัวอื่น ๆ
รูว าแหล งน้ํ า หวานอยู ทางทิ ศไหนและมี ร ะยะหางเทาใดจากรังของมัน เพื่ อที่ บ รรดาผึ้งงาน
ทั้งหลายจะไดไปชวยกันขนอาหารมาเก็บสะสมไว
นกตัวผูทําทาพองขนเตนไปรอบตัวเมียเปนการเกี้ยวพาราสีเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ
สุนัขดมหนาดมกนกันเมื่อเจอสุนัขตัวอื่น เพื่อทําความรูจัก แลวอาจหันมากระดิกหาง
ประจบนายเพื่ อ รอรั บ เศษกระดู ก แต เ มื่ อ สุ นั ข สองตั ว ทํ า ท า แยกเขี้ ย วยิ ง ฟ น ยื น จั ง ก า
ประจันหนาพองขนที่คอ หางตก เราก็คาดไดวามันฟดกันในไมชา
แมวจะมีวิธีตี สนิ ทกับ คนไดแนบเนี ยนโดยเอาสีขางถูกกับ หน าแข งเจานายเพื่ อขอหั ว
ปลาทู แตถาบังเอิญมันประจันหนากันได มันก็จะพองขนขึ้นเพื่อใหแลดูตัวใหญ อยางนอยเจา
ตูบก็ตองยับยั้งชั่งใจวาจะปะทะกับ “แมวตัวโต” ที่เห็นอยูตรงหนาหรือไม
เด็ ก ๆ เมื่ อ ต อ งการให แ ม อุ ม ก็ ก างแขนออก ยื่ น แขนไปข างหน า เงยหน าขึ้ น มอง
อากัปกิริยาดังกลาวทําใหแมไมอาจจะปฎิเสธความตองการของเด็กเล็กได
ตํารวจใชไฟสองหนาผูตองหาที่นั่งอยูกลางหองบนเกาอี้ตัวที่หมุนไมได เพื่อสรางความ
ตึงเครียดและใชบรรยากาศอันคุกคามในการสอบสวนหาขอเท็จจริงจากคนราย โดยคอยสังเกต
สายตา ใบหนา มุมปาก และมือในทุกจังหวะที่เขาตอบคําถาม
จากตัวอยางที่ยกมาจะเห็นไดวาอากัปกิริยาที่แสดงออกเปนทาทางตางมีความหมายใน
ตัวของมัน ภาษาทาทางหรือภาษากายนับวาเปนวิธีการสื่อความหมายทางใจของคนและสัตว
มาตั้งแตดึกดําบรรพ แตเนื่องจากกลองเสียงของมนุษยมีวิวัฒนาการสูงสุดจนสามารถเปลงเสียงที่
มีคุณภาพตาง ๆ กัน และมนุษยมีมันสมองที่มีความสามารถไมรูจบ มนุษยจึงเปนสัตวโลกชนิด
เดียวที่มีภาษาพูดสําหรับถายทอดความรูสึกนึกคิด จนภาษาพูดมีวิวัฒนาการไปตามความเจริญ
ของสั งคม มนุ ษ ย มี ค วามเจริ ญ ในทุ ก ๆ ดาน จึงรูจัก ประดิษ ฐป กป ดอํ าพราง และซ อนเรน
ความรูสึกที่แทจริงดวยภาษาพูดและเสื้อผาอาภรณ เมื่อติดตอสื่อสารกันเราจึงมักจะสนใจ
* ผูชวยศาสตราจารย อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
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เฉพาะคําพูดที่ไดยิน โดยลืมสังเกตภาษากายอันเปนทาทางที่บอกความในใจไดดีกวาภาษาพูด
หลายเทานัก
ทาทางงาย ๆ ที่เมื่อเห็นแลวสามารถเขาใจถึงความรูสึกภายในไดทันที เชน เราสั่นศีรษะ
เมื่อต องการปฎิเสธ เมื่อเราโกรธม านตาจะเบิกกวาง สีหน าถมึ งทึงและมุมปากห อยตก เมื่ อ
ตองการจะเอาเรื่องกับใคร เราจะเอามือเทาสะเอวหันหนาไปประจันกับคนนั้น ทาทางที่เขาใจดี
นั้นเปนทาทางที่เราพบเห็นเปนประจําในชีวิตประจําวัน แตภาษากายก็มีวิวัฒนาการเชนเดียวกัน
กับภาษาพูดในสังคมที่ทันสมัยเชนปจจุบันนี้ ภาษากายไดรับการพัฒนาอยางสลับซับซอน ยิ่งมี
วัฒนธรรมแตกตางกันดวยแลวก็ยิ่งทําใหเขาใจภาษาทาทางยากยิ่งขึ้น เพื่อใหการติดตอเจรจา
เปนไปไดผลและรูเทาทันความคิด หรือความในใจของผูอื่น เราจึงจําเปนตองเรียนรูเรื่อง “ภาษา
กาย” อันเปนภาษาดั้งเดิมกันใหม หลังจากที่ไดละเลยความรูสวนนี้กันมาเปนเวลานาน
เรื่อง “ภาษากาย” จะเปนประโยชนกับทุ กคนที่อยูในวงสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
วงการธุรกิจ การเมือง และในหมูนักวิชาการ รวมทั้งจะเปนประโยชนกับบุคคลทุกวงการทุก
อาชีพ เพราะเราตางหลีกเลี่ยงจากการพบปะผูคนไมพน ครูบาอาจารยก็ตองพบปะสัมพันธกับ
ลูกศิษย ทนายความก็ตองเจรจากับลูกความในศาล แพทยพยาบาลก็ตองวิสาสะกับผูปวยนับ
รอยนับพัน ถาเราเอาใจใสและพิจารณาการใชทาทางของบุคคลที่คบคาสมาคมก็จะสามารถหยั่ง
รูใจเขาไดอยางดี สวนตัวเราเองเมื่อรูจักควบคุมการใชภาษากายไดดีแลวก็จะสามารถนําไปใชให
เกิดประโยชนทั้งในการประกอบอาชีพ และในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในป จ จุ บั น “ภาษากาย” ได รับ ความสนใจจากนักวิท ยาศาสตร นั กสังคมวิท ยา นั ก
มานุษยวิทยา นักสัตววิทยา นักการขายและนักการศึกษาอยางกวางขวาง ทั้งนี้เพราะเชื่อวา
“ภาษากาย” เปนความรูใหมของมนุษยสัมพันธในการที่จะทําใหเขาใจตนเองและผูอื่นใหลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น
ความจริ งการสื่ อ สารความหมายโดยไม ใชภ าษาพู ด นั้ น มนุ ษ ย ใชม านานกวาล านป
มาแลวแตเริ่มมีการศึกษากันอยางจริงจังเมื่อป ค.ศ. 1960 อีก 10 ปตอมา จูเลียส ฟาสท ได
พิมพหนังสือเกี่ยวกับภาษากายในหนังสือเลมนี้ ไดกลาวถึงความพยายามของวิทยาศาสตรทาง
พฤติกรรมที่เฝาสังเกตการสื่อความหมายโดยไมใชภาษาพูด ตั้งแตโบราณถึงระยะเวลาที่เขียน
หนังสือนั้น
นั ก แสดงภาพยนตร ส มั ย หนั ง เงี ย บ รวมทั้ ง ชาลี แซปปลิ น เป น ผู นํ า ในการสื่ อ
ความหมายโดยไมใชภาษาพูด เพราะเปนทางเดียวที่จะใชสื่อความหมายทางจอเงินในสมัยนั้น
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นักแสดงแตละคนจะแสดงความดีเลวออกมาเปนทาทาง และสัญญาณทางกายจนมีภาพยนตร
พูดเกิดขึ้น นักแสดงภาพยนตรเงียบจึงหมดบทบาทไป
ในป 1872 ชารลส ดารวิน ไดพิมพหนังสือที่วาดวย “การแสดงออกทางอารมณของ
มนุ ษ ย แ ละสั ต ว ” ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ ไ ด ก ลายเป น แบบอย า งของการศึ ก ษาสี ห น า และภาษากาย
นักวิทยาศาสตรในปจจุบันไดยึดหลักการของดารวินมาใชในการสังเกตกิริยาทาทางตาง ๆ เกือบ
หนึ่งลานประเภท อัลเบิรต เมอราเบียน พบวาการสื่อสารความหมายของคนเราใชภาษาที่เปน
คําพูดเพียงรอยละ 7 อีกรอยละ 38 เปนเสียงสูงๆ ต่ํา ๆ อีกรอยละ 55 เปนการสื่อความหมายที่
ไมใชเสียงเลย สวนศาสตราจารยเบิรต วิทสเตล พบวาการสื่อความหมายโดยการพูดกันตอหนา
คนเราใชภาษาพูดเพียงรอยละ 35 ที่เหลือรอยละ 65 เปนการสื่อโดยใชภาษากายและจากการ
วิจัยพบวา การสื่อความหมายโดยใชภาษากายมีความสําคัญนาเชื่อถือมากกวาภาษาพูดและเมื่อ
ภาษาสองชนิดนี้มีความขัดแยงกันเราจะเชื่อภาษากายมากกวาภาษาพูด
สิ่งที่ควรรูเรื่องภาษากาย
เปนธรรมชาติของมนุษยที่จะพูดโดยใชทาทางประกอบ แตการตีความหมายของกลุม
ทาทางที่คนเราแสดงออกนั้นจะตองคํานึงถึงวัฒนธรรมและปรากฏการณรอบตัว ในขณะที่พูด
และใชทาทางนั้น ๆ ดวย เชน เมื่อเราเห็นหญิงสาวคนหนึ่งมายืนกอดอก ไขวขา ตัวเกร็งอยูที่ปาย
รถเมลในวันที่อากาศหนาว ทาที่แสดงออกยอมหมายความวาเธอหนาว แตถาเธอยืนเชนนี้ใน
ขณะที่ กําลังฟ งการโนนนาวใจจากผูขายสิน คา ท าทางของเธอหมายความวาไมเห็นดวยและ
กําลังระมัดระวังไมใหหลงคารมคนขาย ดังนั้นการตีความหมายของทาทางที่ปรากฏจําเปนตอง
คํานึงถึงปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอทาทางนั้น ๆ ดวย เชน ถาใครคนหนึ่งจับมือทักทายแบบหลวม ๆ
ก็แสดงใหเห็นวาไมเขมแข็ง แตถาเขาเปนโรคกระดูกขอนิ้วมืออักเสบ เปนศิลปนนักดนตรี แพทย
ทางศัลยกรรม หรือผูที่ประกอบอาชีพอื่นที่ตองใชความละเอียดออนของมือเขาก็จะจับมืออยาง
หลวม ๆ เหมือนกับเสียไมไดเพื่อเปนการถนอมมือ การตีความหมายของทาทางจึงควรคํานึงถึง
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การศึกษา อาชีพ การแตงกาย ขอจํากัดทางรางกาย ตลอดจนเรื่องของ
โรคภัยไขเจ็บบางอยางเขามาพิจารณาดวย
ทาทางที่ใชประกอบการพูดในปจจุบันมีมากมาย ถาก็เปนทางาย ๆ ที่สามารถตีความได
ทันที แตบางทาก็มีความซับซอนพิสดาร ยากแกการเขาใจหรือบางครั้งก็กอใหเกิดความเจาใจผิด
ได ทั้งนี้เพราะเราลืมนึกถึงวัฒนธรรมนั่นเอง มีความจริงอยางหนึ่งที่ยอมรับกันวามนุษยทุกคน
ตองการอิสระ ตองการพื้นที่สวนบุคคลซึ่งรวมถึงบริเวณที่อยูรอบ ๆ สิ่งของที่เปนสมบัติของเขา
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นี่คือคําตอบที่วา ทําไมคนเราจึงชอบมีบานสวนตัว มีรถยนตสวนตัว มีหองนอนสวนตัว และมี
เกาอี้สวนตัว การเขาใจเรื่องขอบเขตสวนตัวจะชวยใหเราเขาใจผูอื่นและรูวิธีที่จะปฏิบัติตอผูอื่น
ไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น
ตามปกติคนเราจะมีการแบงแยกขอบเขตของตนเองออกเปน 4 ระยะ คือ
1. ขอบเขตขั้ น ใน มี ระยะห างระหว าง 6 นิ้ ว ถึ ง 8 นิ้ ว ขอบเขตส ว นนี้ เป น ขอบเขต
สวนตัว คนที่จะเขาใกลชิดไดตองเปนผูที่ผูกพันใกลชิดสนิทสนมเปนพิเศษเทานั้น ขอบเขตนี้ยังมี
ขอบเขตยอยลงไปอีก คือ ระยะหางที่จากตัวไมถึง 6 นิ้ว ซึ่งเปนขอบเขตหวงหามขึ้นในที่สุด
2. ขอบเขตสวนบุคคล มีระยะหางระหวาง 1 ½ ฟุต ถึง 4 ฟุต เปนระยะที่เรามักยืนใน
งานเลี้ยง ตาง ๆ ในสังคม
3. ขอบเขตในที่สาธารณะ มีระยะหางระหวาง 4 ฟุต ถึง 12 ฟุต ระยะนี้ที่เราใชเมื่อยืน
อยูกับคนแปลกหนา เชน ชางประปา ชางไม ที่เขามาซอมแซมงานในบาน
4. ขอบเขตในที่สาธารณะ มีระยะระหวางมากกวา 12 ฟุตระยะนี้เปนระยะเราเลือก
เมื่อตองออกไปพูดในที่ชุมชน เพราะทําใหรูสึกปลอดโปรงสบาย
ระยะของขอบเขตในเชิงปฏิบัติ เมื่อเรารูจักระยะของขอบเขตทั้งสี่ลักษณะแลว ก็ควรจะ
รูตอไปวา ผูที่จะรุกล้ําขอบเขตชั้นในไดก็ดวยเหตุผลสองประการ คือ ประการแรกผูรุกล้ําเปนคน
สนิทหรือชายหญิงที่เขาหากันโดยมีจุดประสงคทางเพศ อีกประการหนึ่งก็คือ ผูรุกล้ํามีประสงค
ราย และหากเมื่อใดมีคนแปลกหนารุกล้ําเขามาในขอบเขตชั้นใน รางกายจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีระในสภาพเตรียมพรอมจะสูหรือถอยหนี
เราจะสังเกตพบวาผูคนที่เบียดเสียดกันในโรงภาพยนตร ในลิฟท ในรถไฟ หรือในรถเมล
เปน ภาวะที่ จํ าเป น ต องให คนแปลกหน ารุ กล้ํา เข ามาในขอบเขตชั้น ในของตน คนเหลานี้ จึงมี
กฎเกณฑที่เปนที่รูกันวาไมจําเปนตองพูดกัน ไมสบตากัน ตีหนาตายไมแสดงความรูสึกใด ๆ ไม
ขยับรางกาย ดวงตาอาจจะจองมองเฉพาะหนังสือพิมพในมือ เราจะมีความรูสึกประการหนึ่งวา
ผูคนรอบ ๆ ตัวนั้นไมตัวตน ดังนั้นเผื่อมีใครถึงขอบเขตชั้นในเราจึงมีปฏิกิริยาโตตอบดวยทาทาง
ตาง ๆ ดังกลาว
ในฝูงชนที่กําลังบาคลั่งหรือประทวงดวยจุดมุงหมายเดียวกัน เมื่อฝูงชนแนนเขาแตละคน
จะมีขอบเขตสวนบุคคลนอยลง และเริ่มรูสึกเปนปรปกษเพิ่มมากขึ้น และนี่คือสาเหตุที่เมี่อฝูงชน
ใหญขึ้น คนที่รวมกลุมกันจะเพิ่มความโกรธ เกลียด เพิ่มขึ้น ๆ จนนําไปสูการใชกําลัง การเรียนรู
ถึงธรรมชาติเรื่องขอบเขตของบุคคลเชนนี้ชวยใหตํารวจสามารถปราบจลาจลไดโดยการพยายาม

{ 188 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

แยกฝูงชนสลายฝูงชนใหแตละคนมีขอบเขตสวนบุคคลกลับคืนมา เพื่อใหทุกคนสงบสติอารมณได
อีกครั้งหนึ่ง
ไม เ พี ย งแต ม นุ ษ ย เท า นั้ น ที่ ไม พึ ง พอใจ เมื่ อ ถู ก คนแปลกหน า รุ ก ล้ํ า ขอบเขตชั้ น ใน
ผลการวิจัยพบวา กวางจํานวนมากในหมูเกาะเจมส ซึ่งอยูใกล ๆ กับรัฐแมรี่แลนด ไดลมตายลง
เพราะตอมหมวกไตทํ างานมากเกินไป อันเป นผลจากการเครียดที่ ขอบเขตของมั นลดน อยลง
เนื่องจากมีจํานวนกวางเพิ่มมากขึ้น จึงไมแปลกที่พบวาเมืองใดที่มีประชากรหนาแนนมักจะมี
สถิ ติอาชญากรรมและความรุน แรงอยูในระดับ สู งตํารวจฝายสืบ สวนมักใชกลวิธีในการรุกล้ํา
อาณาเขตมาใชในการสอบสวนผูตองหาโดยการยื่นหนาถามใกล ๆ ผูตองหา คุกคามความลับ
ไดผลอยางงายดาย
วัฒนธรรมกับขอบเขต ดวยสามัญสํานึกเรารูวาเมื่อตองเผชิญหนากับคนแปลกหนา เรา
ตองการระยะหางที่พอเหมาะแตระยะที่ “พอเหมาะ” นั้น เราตองคําถึงวัฒนธรรมของคนในแต
ละชาติอีกดวย เชน คนยุโรปจะมีขอบเขตชั้นในเพียง 9 ถึง 10 นิ้ว ในขณะที่อเมริกามีขอบเขต
ชั้นในถึง 18 นิ้ว ดังนั้น ความแตกตางในเรื่องระยะของขอบเขตของผูคนในถิ่นตาง ๆ หากเรา
ละเลยก็จะทําใหการติดตอเจรจาไรผล ทั้งนี้เพราะอีกฝายหนึ่งอาจแปลเจตนาที่แสดงออกจาก
ทาทางของเราผิดพลาดไปได เชน ถาคนอเมริกาสองคนยืนคุยกัน เขาจะยืนหางกันประมาณ 2
ถึง 4 ฟุต และยืนรักษาระยะเชนนี้ไวตลอดเวลาที่พูดคุยกัน แตถามีคนญี่ปุนเดินเขาไปหา เขาจะ
เดินเขาไปใกลตามระยะที่คนเอเซียคุนเคย คนอเมริกันก็จะถอยหลังเพื่อปรับระยะ สวนคนญี่ปุน
ก็จะเดินไปหาเพื่อปรับระยะของตนเชนเดียวกัน ทําใหคนทั้งสองเดินไปจนรอบหอง นี่คือเหตุผล
วาทําไมเมื่อมีการติดตอธุรกิจกันระหวางชาวเอเซียและชาวอเมริกันตางฝายตางไมไวใจกัน ทั้งนี้
เพราะคนอเมริ กัน มองว า คนเอเซี ย ชอบตื้ อ และเป น กั น เองเกิ น ไป ส ว นคนเอเซี ย มองว าคน
อเมริกันไมเปนกันเองไรความรูสึกและเย็นชา
ระยะหางของขอบเขตสําหรับคนในเมืองและชาวชนบทก็มีสวนแตกตางกัน กลาวคือคน
ชนบทจะมี ขอบเขตส วนบุ คคลประมาณ 4 ฟุต ในขณะที่คนในเมืองจะมีขอบเขตสวนบุคคล
ประมาณ 1 ½ ฟุต การพบปะพูดคุยกับผูคนจึงควรมีความระมัดระวังและแยกแยะใหออกวาเขา
เปนคนในเมืองหรือคนจากชนบท มิฉะนั้นแลวอาจจะเกิดความเขาใจผิดกันได นักขายที่ประสบ
ความสําเร็จในอาชีพ จะเปนคนมีความละเอียดในเรื่องนี้มาก เชน ถาจะขายสินคาใหคนในเมือง
เขาจะทักทายดวยการจับมือ แตถาขายของใหคนในชนบทจะใชการทักทายดวยการโบกมือแทน
ขอบเขตและความเปนเจาของ ขาวของและสถานที่ที่เราใชอยูเปนประจํา เราจะถือวา
เปนสมบัติของเรา ผูหญิงบางคนจะไมยอมใหใครไปยุงเกี่ยวกับหองครัว หรือจักรเย็บผาของเธอ
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พอบานจะมีทาทางไมพอใจเมื่อใครคนหนึ่งไปนั่งเกาอี้ตัวโปรดของเขา นักธุรกิจบางคนจะทิ้งที่
เขี่ยบุหรี่ ปากกา หนังสือหรือสิ่งของอื่น ๆ ไวในบริเวณขอบเขตสวนตัวของเขา ดังนั้นเมื่อเรา
เปนแขกสถานที่ใดหรือของบานใด จึงควรสังเกตวาสิ่งใดหรือสวนใดเปนขอบเขตสวนตัวของเขา
อยาผลีผลามรุกล้ํากอนที่จะไดรับอนุญาต และนี่คือคําตอบวาทําไมคนเรามักอารมณเสียเวลาขับ
รถอยูบนทองถนนที่มีการจราจรคับคั่ง นักจิตวิทยาพบวาการขับรถยนตทําใหระยะขอบเขตสวน
บุคคลใหญขึ้นกวาเดิมถึง 10 เทา คนขับรถจึงรูสึกวารถของตนจะตองมีระยะประมาณ 12 ฟุต
ทั้งขางหนาและขางหลัง ดังนั้นถามีคนขับตัดหนารถแมจะไมเกิดอันตรายก็จะทําใหเขาเกรี้ยว
กราดจนอาจถึงขั้นลงไมลงมือ แตคนคนเดียวกันนี้ถาถูกใครตัดหนาเดินเขาไปในลิฟทแทนที่เขา
จะโกรธ เขาอาจจะขอโทษแลวปลอยใหใครคนนั้นเขาไปกอน
ภาษากายและความหมาย
ภาษากายที่เราใชในชีวิตประจําวันนั้นมีหลายลักษณะ จําแนกไดดังนี้
1. ทาปดปาก เราจะสังเกตไดวา เด็กพูดโกหก เขาจะรีบเอามือปดปากทันทีที่พูดจบ
ทามือปดปากนี้เราจะเห็นมาตั้งเล็กจนโต แตการใชทาทางมีลักษณะแยบยลยิ่งขึ้นทุกวัน เมื่อเด็ก
วัยรุนพู ดโกหกแทนที่จะยกมือปดปากอยางเด็กเล็ก ๆ เขาจะทําทาเฉไฉดวยการใชนิ้วถูเบา ๆ
รอบ ๆ ริมฝปาก ทามือปดปากของผูใหญนั้นเปลี่ยนแปลงไปบาง ถาผูใหญโกหกสมองจะสั่งงาน
ใหเอามือมาปดปากเหมือนกับการสกัดกั้นคําหลอกหลวงไมใหออกมา แตผูใหญจะถอนมือออก
จากปากอยางรวดเร็ว เปลี่ยนทาเปนการจับจมูกแทน คนที่พูดโกหกมักจะลืมนึกไปวาคําพูดกับ
ทาทางของเขานั้นมันขัดแยงกันอยูในตัว คนที่ช่ําชองในการโกหกหลอกหลวง เราจะเห็นเขาปด
ปากหรือจับจมูก แตถาสังเกตใหดีแลวจะเห็นอาการอื่น ๆ ปรากฎแทน เชน ใบหนากระดูก มาน
ตาหรี่หรือขยาย มุมปากบิดเบี้ยว ตากระพริบถี่กวาปกติ และยังมีสัญญาณเล็ก ๆ อยางอื่นอีก ที่
เกิดขึ้นในชั่วพริบตา หากไมมีผูใดสังเกตก็สามารถปดบังอําพรางไดชั่วระยะหนึ่ง
นั กการเมือ ง นั กกฏหมาย นั กแสดง และคนอานขาวทางโทรทัศ น ได พ ยายามปรับ
ทาทางและสีหนาใหสอดคล องกับเรื่องที่เขาพู ด แตไมสามารถกระทํ าไดอยางสนิทแนบเนี ยน
แมวาเขาจะหยุดใชทาทางทั้งหมดและซอนรางกายบางสวน โดยใชโตะบังสวนของรางกายไว ก็
ยังปรากฎวามีคนจับพิรุธของเขาไดโดยสังเกตจากสัญญาณผิดปกติอื่น ๆ ดังกลาวแลว
2. ทาฝามือ ลักษณะของผูพูดที่แบมือออก บอกใหเห็นถึงความจริงใจ ปดเผย ซื่อตรง
และยอมจํานน คนที่เอามือซอนไวขางหลัง หรือลวงกระเปา หรือกอดอกนั้นบอกใหเรารูวาเขามี
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ความลับบางอยางปดบังเราอยู ที่นาสังเกตก็คือคนที่พูดโกหกมักจะแบมือไมออก การใชทาแบ
มือจะใหความรูสึกปลอดโปรงใจแกผูที่เราคบคาสมาคมดวย ในขณะเดียวกันทาแบมืออาจใชใน
การขอรองอยางไดผล เพราะผูถูกเราขอรองจะไมรูสึกวาคําขอรองนั้นเปนการขมขู ตรงกันขาม
กับการขอรองดวยทาทางคว่ํามือลง อันแสดงใหเห็นถึงความมีอํานาจ คนที่เห็นจะรูสึกเหมือน
ไดรับคําสั่งและเกิดการตอตานทันที สวนคนที่ใชทากํานิ้วมือและชี้ไปขางหนา หรือใชทาชี้นิ้วนั้น
เหมือนใชไมอาญาสิทธิ์บังคับผูอื่นยอมทําตาม
3. ทาจับมือ การจับมือเปนการทักทายที่ใชเมื่อแรกพบและเปนการลาจาก สวนมาก
นิยมเขยา 3-7 ครั้ง ทาจับมือมีหลายลักษณะ เชน ทาจับมือที่แสดงความเหนือกวาและแสดง
อาการยิ น ยอม เราได ท ราบถึ ง อํ า นาจมื อ ที่ ค ว่ํ า และหงายแล ว ต อ ไปเราจะพิ จ ารณาถึ ง
ความสัมพันธของมือทั้งสองที่อยูในทาจับกัน ในการจับมือกันนั้นจะบงบอกเจตคติ 3 ประการ
คือ ความเหนือกวา การยินยอมและความเทาเทียม
การแสดงความเหนือกวาสงผานไป โดยการพลิกฝามือคว่ําลงเวลาจับมือกันและมักเปน
ฝายเริ่มจับกอน เมื่อคนสองคนตองการแสดงความเหนือกวาจะเห็นวาตางฝายตางพยายามที่จะ
จับฝายตรงขามใหอยูในทาหงาย จนบางครั้งถาฝายนั้นรูตัวและแข็งขืนไว ผลก็คือการจับมืออยู
ในทาตั้งฉากกับพื้นซึ่งเปนทาที่แสดงถึงความเทาเทียมกัน
การแกทาจับมือของคนที่แสดงอาการเหนือกวาโดยที่ทําใหเรากลายเปนฝายไดเปรียบ
ทําไดดวยการกาวเทาซายเขาไปหากอน ตอจากนั้นกาวเทาขวาไปขางหนาและขยับตัวใหลวงล้ํา
เขาไปหาในขอบเขตสวนบุคคลของเขา กาวเทาซายใหอยูในระดับเดียวกับเทาขวาและเริ่มจับมือ
เขากอนจะยื่นมือใหจับ พรอมทั้งกาวเทาซายมาขางหนา กาวเทาขวาตามแลวเลื่อนตัวเองเขามา
ในขอบเขตชั้นในของเราทําใหทาจับมือกลายเปนทาตั้งฉากกับพื้น เหตุที่ตองแกเผ็ดซายมากอน
แลวตามประชิดดวยเทาขวาและเราก็กาวเทาขวาออกกอนจะไมสามารถขยับตัวแกสถานการณที่
เสียเปรียบได หากเราฝกวิธีการจับมือดวยการกาวเทาซายกอนแลวเราจะกลายเปนฝายรุกได
ทันทวงที แตหากบังเอิญพบวาทาคว่ําฝามือของเขามีน้ําหนักจนเราไมมีโอกาสแข็งขืน วิธีการแก
เผ็ดตอไปคือ จับลงบนหลังมือของเขา แตวธิ ีนี้อาจทําใหเขาเสียหนาจึงควรใชอยางระมัดระวัง
นั ก การเมื อ งมั ก จั บ มื อ โดยใช ทั้ งสองข า ง เพื่ อ ให อี ก ฝ ายหนึ่ งรู สึ ก ว า เขาเป น คนที่ น า
ไววางใจและซื่อตรง แตการใชสองมือ เชนนี้ควรใชกับคนที่คุนเคยกันเทานั้น
ทาจับมือที่ไมควรใช ไดแก การจับมือในทาหลวม ๆ แบบซังกะตาย ทาบีบมือแรง ๆ ทา
จับมือที่แข็งเกร็ง ทาจับมือปลายนิ้วมือ และทาที่จับมือแลวดึงเขาเขามาหาตัวเรา
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มีทาจับมือบางทาที่เราชอบใชกับผูคนคุนเคย เชน ทาจับขอศอกถายทอดความรูสึกได
ดีกวาทาจับขอมือ ทาจับหัวไหลจะแสดงความรูสึกไดดีกวาทาจับตนแขน
4. ทาของมือ ทาของฝามือที่พบเห็นเปนประจํา ไดแก ทาถูฝายมือ การถูฝามือบอก
ถึงความคาดหวั งในสิ่ งที่ ดี การถูฝ ามื อเร็ว ๆ เป น การบอกผูฟงถึงเรื่องดี แตถาถูฝามื อขาง ๆ
แสดงวาเขากําลังตรึกตรองถึงผลประโยชนบางอยางอยูในใจ
ทาถูน้ิวหัวแมมือกับนิ้วอื่น เปนสัญญาณวาเขาตองการเงิน สวนทาประสานมือถูคลาย
แสดงความเชื่อมั่น แตกลับเปนทาที่แสดงความกระวนวายเปนปรปกษ นอกจากนี้ยังบอกใหรวู า
เจาของทานี้กําลังหงุดหงิดโดยพยายามปกปดและกลบเกลื่อนความรูสึกในทางลบ ทาประสาน
มือมีสามลักษณะ คือ ประสานมือเขาหากันตรงหนา มือวางบนโตะ และวางมือบนตัก เมื่อนั่ง
หรือประสานมืออยูขางหนา เมื่อยืนความสูงต่ําของมือที่ประสานจะบอกถึงความหงุดหงิดของ
อารมณ เปนทาที่แสดงออกในทางลบ ถาเราตองการใหความรูสึกของเขาดีขึ้น ตองพยายามทํา
ใหเขาคลายมือที่เกาะกุมกันออกใหอยูในทาแบฝามือ
ทานิ้วมือจรดกันเปนทาไหว เปนทาที่บอกความมั่นใจในตนเอง ผูหญิงมักใชทาไหวชี้ลง
พื้นมากกวาทาไหวปกติ แสดงใหเห็นวาอยากเปนผูฟงมากกวาผูพูด สวนทาไหวที่ใชรวมกับทาที่
ศีรษะเลยไปดานหลัง แปลวาคนนั้นมีทาหยิ่งยะโสโอหัง ยิ่งถาผูใดใชทาไหวตามหลังทากอดอก
ไขวหาง ตามลงไปทางอื่น ก็แปลไดชัดเจนวา เขาแสดงความมั่นใจในทางลบ
5. ทาจับมือ จับแขน และจับขอมือ สุภาพบุรุษเชื้อพระวงศอังกฤษมักเดินเชิดหนา
และไขวมือไวดานหลัง ผูบริหาร หรือผูนําประเทศ ชอบใชทานี้กันมาก ทานี้เปนทาที่แสดงความ
เชื่อมั่นในตนเองของบรรดาผูนําทั้งหลาย เพราะคนที่จะทําทานี้จะตองเผยอวัยวะสําคัญ ๆ เขน
ทอง หนาอก และคออยางไมเกรงกลัวอันตรายใด ๆ ถาใชทานี้ขณะที่มีความเครียดมาก ๆ ก็จะ
รูสึกผอนคลายไดมาก แตการใชทาจับมือไปขางหลังนี้ที่นาสนใจก็คือ ถามือที่อยูขางหลังสูงขึ้น
เทาใดก็แสดงวาคนนั้นมีความโกรธเพิ่มมากขึ้นเทานั้น
6. ทานิ้วหัวแมมือ ในตําราหมอดูลายมือ บอกไววาหัวแมมือแสดงถึงความแข็งออนของ
ลั ก ษณะการกระทํ า ของตั ว เอง ซึ่ งสอดคล อ งกั บ การสื่ อ ความหมายโดยใช นิ้ ว หั ว แม มื อ ท า
นิ้วหัวแมมือเปนทาเสริมทาทางอื่น ๆ ทาของนิ้วหัวแมมือเปนสัญญาณบอกอารมณ ขุนนางใน
ราชสํานักชอบใชเมื่อมีหญิงสูงศักดิ์ปรากฎกายอยูขาง ๆ ทานี้เปนที่นิยมของชนชั้นสูงหรือคนที่
แตงตัวหรูหราการใชทาหัวแมมือมีหลายลักษณะ ถานิ้วหัวแมมือโผลออกจากระเปาหลังแสดงให
เห็นถึงวิธีกลบเกลื่อนลักษณะที่มีอํานาจเหนือคนอื่น ทากอดอกที่มีนิ้วหัวแมมือชี้ขึ้นบนนอกจาก
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เปนทาทางแสดงอํานาจเหนือกวาแลว ยังเปนทาปองกันตัว นิ้วหัวแมมือยังใชเปนสัญญาณหยาบ
คายไรมารยาทเมื่อชี้ไปยังผูอื่น
7. ทาขยี้ตา ทานี้ ผูใชพยายามจะป ดบัง หลอกหลวง เพื่อจะไดไมตองจองหน าคนที่
กําลังพูดดวย ทานี้มักใชแสดงทาไมจริงใจแตไมคอยพบเห็นในชีวิตจริง
8. ทาขยี้หู ทานี้เปนสัญญาณเตือนวาเรื่องที่เขาไดยินนั้นมาจนเบื่อหูแลวและตองการ
โอกาสที่จะพูดบาง
9. ทาเกาคอ การเกาคอมักจะเกาประมาณ 5 ครั้ง เพื่อแสดงความสงสัยไมแนใจ
10. ทาดึงคอเสื้อ เปนทาของคนชอบพูดโกหกที่มักมีความรูสึกคันบริเวณใบหนาหรือคอ
จนตองดึงคอเสื้อ เพราะการโกหกทําใหเหงื่อบริเวณคอมีมากขึ้น เมื่อเขาเกิดความกลัววาจะถูก
จับได
11. ทานิ้วเขาปาก ทาใกลเคียงกับทาปดปากที่แสดงถึงการโกหก แตการอมนิ้วมือเปน
อีกความหมายหนึ่งที่แสดงใหรูวาผูทําตองการความมั่นใจ
12. ทาของแกมและคาง นักพูดที่ดียอมมีสัญชาตญาณบางอยางที่รูวาผูฟงสนใจหรือ
เบื่อเรื่องที่เขาพูด ถาผูฟงเริ่มใชมือทาวคางหรือแกม นั่นแสดงถึงความเบื่อหนาย ระดับความเบื่อ
หนายของผูฟงสัมพันธกับความมากนอยของมือและแขนที่พยุงใบหนาเอาไวและถาเบื่อหนายจน
ทนไมไหวก็จะเปลี่ยนเปนใชนิ้วเคาะโตะ หรือใชเทาเคาะพื้น แตถาเขาสนใจเขาจะแสดงออกดวย
การกํ ามื อแนบแก ม นิ้ ว ชี้ มักจะชี้ ขึ้น ข า งบน แต ถานิ้ว ชี้ตั้งตรงแนบกับ แกมและนิ้ว หัว แมมื อ
รองรับ หั วอยู แปลวา เขาไมเห็ น ดวยกับ เรา ถ าความขัดแยงยังเกิดตอไปผูฟงจะใช นิ้ว ถูไปมา
เบา ๆ หรือดึงที่ขอบตา
13. ทากอดอก ตอนเป นเด็กเมื่อมี อัน ตายเรามักหลบอยูห ลังโต ะ เก าอี้ แตพอโตขึ้ น
คราวใดที่รูสึกไมปลอดภัยเราจะกอดอก ทากอดอกนี้หมายถึง การสรางสิ่งกีดขางเพื่อปองกันตัว
หรือปองกันการคุกคามจากเหตุการณที่ไมพึงปรารถนา หรือถาเรารูสึกขุนมัวและไมสบายใจ การ
กอดอกจะทําใหรูสึกดีขึ้น มีการวิจัยเกี่ยวกับทากอดอกของนักเรียน ผลปรากฎวากลุมที่นั่งไขว
ห างกอดอกจะจดจํ า วิ ช าที่ เรีย นได เพี ย งรอยละ 38 การทดลองดั งกลาวแสดงวา เมื่ อ คนฟ ง
กอดอกความสนใจก็จะลดลงทันที บอยครั้งที่เราพบวามีผูนั่งกอดอกในหองประชุมเกินกวารอย
ละ 90 นั้นแสดงวาเขาไมเห็นดวยในเรื่องที่เขาไดยิน และถาเห็นใครคนหนึ่งทําทากอดอกตอหนา
ตอตาก็ตีความไดวาไมมีประโยชนที่จะพูดตอไป และถาเห็นใครกอดอกแนนหนาพรอมทั้งกํา
หมัดแนน เลือดขึ้นหนา กัดฟนแนน ก็ขอใหมั่นใจเถอะวาทาทางเชนนี้จะนําไปสูการทะเลาะ
เบาะแวงและการใชกําลั ง สวนท ากอดอกโดยเอามื อจับ ต นแขนไวแน นนั้ น แสดงวาเขากําลั ง
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อดกลั้น แตถากอดอกโดยนิ้วหัวแมมือชี้ขึ้น แสดงถึงความใจเย็น แสดงความเหนือกวา และ
ความเชื่อมั่นในตนเอง
14. ทาของขา ทาของขานั้นตองพิจารณารวมกับทานอื่น ๆ เชน คนที่นั่งไขวหาง และ
กอดอกแสดงวาคนนั้นไมสนใจในการสนทนา หรือแสดงอาการไมพอใจ แตถานั่งไขวขาแลวจับ
ขาแนน แสดงวาเปนผูมีบุคลิกภาพแข็งกราววองไว หนักแนนและดื้อดึง สวนคนที่ชอบยืนไขว
ขาจะบอกใหรูวาเขาไมไดผอนคลายและไมมีความมั่นใจในตนเอง มีอีกทาหนึ่งที่นาสนใจคือ ทา
นั่งไขวขอเทา ซึ่งแสดงถึงความอดกลั้น ประหมาหรือกําลังปกปดอารมณบางอยางไว
15. ทาของศีรษะ ชารลส ดารวิน เปนคนแรกที่บันทึกไววาคนหรือสัตวก็ตามจะเอียง
ศีร ษะไปข างหนึ่ ง เมื่ อสนใจในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ดั งนั้ น ถาเราเห็น ผูคนทํ าทาเอีย งศีรษะโนมตัว มา
ขางหนา ใชมือเทาแกมแสดงวาเราเขาถึงเขาไดดี ถาเขากมศีรษะลงแสดงถึงสัญญาณดานลบ
และอาการครุนคํานึง แตถาเขาใชมือหนุนทายทอย เปนทาที่แสดงความเชื่อมั่นในตนเองในเชิง
“รูทุกอยาง” นักกฎหมายชอบใชทานี้มากเพื่อใหคนเห็นวาเขาเปนคนมีภูมิ
16. สัญญาณของตา ในประวัติศาสตรที่ผานมา เราตางทราบดีวา แววตามีผลต อ
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย มี คํ า โบราณกล า วเอาไว ว า “จงสู ต าคน เมื่ อ พู ด กั บ เขา” ในการสร า ง
ความสัมพันธกับผูอื่นเราควรสบตาเขาอยางนอย รอยละ 60-70 ของเวลาที่สนทนากัน อยางไรก็
ตามระยะเวลาที่ ใช สบตากัน นี้ ต องขึ้น อยูกับ วั ฒ นธรรมด วย ทางยุ โรปตอนใตการจองตากั น
นาน ๆ เปน การหมิ่นประมาท สําหรับ คนญี่ ปุนนิยมจองมองคอมากกวามองตา นักคาเพชร
พลอยชาวจีนโบราณมักมองดูมานตาของลุกคาขณะที่ตอรองราคา ถาเห็นมานตาขยายแสดงวา
ลูกคากําลังสนใจสินคานั้น และหลายรอยปมาแลว โสเภณีใชยาขยายมานตาเพื่อใหลูกคาเกิด
อารมณนักเลนไพนิยมสวมแวนตาดําพรางดวงตา
การใชสัญญาณทางตาจึงมีอิทธิพลตอคนเราตลอดมา ในวงธุรกิจนักขายที่เกงกลาจะ
จองตรงบริเวณหนาผากของคูสนทนา เพราะทําใหเกิดความขึงขังจนอีกฝายหนึ่งรับรูวาผูขายมี
ความตั้งใจจริง สวนการจองตาในสังคม สายตาของเราจองต่ํากวาระดับดวงตาของคูสนทนาคือ
จองบริเวณสามเหลี่ยมที่อยูในขอบเขตของดวงตาและปาก การชายตามองที่ ยอมรับ กันวามี
เสนหคือ การมองดวยหางตาซึ่งใชรวมกับการเลิกคิ้วหรือยิ้ม แปลวาสนใจหรือเชิญชวน แตถา
ใชรวมกับการนิ่วหนา ขมวดคิ้ว หรือเบปากแสดงวามีความสงสัย หรือมีความเปนปรปกษ
คนที่หงุดหงิดงายมักพูดกับคนอื่นโดยการใชทาปดตา เพื่อความคิดของเขาปราศจาก
ผูคน และถาคนนั้นมีความรูสึกเหนือกวา เขาจะใชทาปดตารวมกับการเงยศีรษะ
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การควบคุมสายตาผูอื่น ผลการวิจัยชิ้นหนึ่งพบวาขอมูลขาวสารผานเขาสูสมองคนเรา
รอยละ 87 ผานมาทางตารอยละ 9 ผานมาทางหู และรอยละ 4 ผานมาทางความรูสึกอยางอื่น
ดังนั้นเมื่อเราพูดถามีอุปกรณแสดงประกอบวิธีควบคุมสายตาผูฟงอยางไดผลยิ่งก็คือ การใช
ปากกาหรือไมชี้ไปยังอุปกรณพรอมคําอธิบาย ตอจากนั้นจึงยกปากกามาถือไวในระดับสายตาที่
ระยะกึ่งกลางระหวางตาเรากับตาเขา วิธีคลายกับมีแรงดึงดูดของแมเหล็กที่ยกหัวของเขาขึ้น
จนกระทั่งเขาจองตาเรา เมื่อเปนเชนนี้เขาจะไดยินทุกคําที่เราพูด ทําใหเขารับรูไดอยางเต็มที่
ภาษากายที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันยังมีสัญญาณสําคัญและปลีกยอยอีกมาก เชน
สัญญาณและทาเกี้ยวพาราสี ทาที่เกี่ยวของกับบุหรี่ ซิการ บองยาเสนและแวนตา ทาทางที่
แสดงความเปนเจาของ การจัดตําแหนงที่นั่งที่เปนมิตรและเปนศัตรู การแสดงอํานาจโดยการ
จัดที่นั่งในหองทํางาน นอกจากนี้ยังมีกลุมของทาทางและสถานการณที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน
อีกเปนจํานวนมากที่ยังมิไดกลาวถึง แตเปนเรื่องที่เราไมควรมองขามผูคนในสังคมที่แวดลอมตัว
เราอยูจะเปนสนามสําคัญซึ่งจะชวยใหเราสามารถเขาใจวิธีการสื่อสารชนิดนี้ได
เราจะเรียนรูภาษากายไดโดยไมยาก เพียงแตพยายามใชเวลาสังเกตทาทางของผูคน
และคนใกลชิดในขณะที่เขาเผลอตัวและแสดงอารมณที่แทจริงออกมา ไมวาจะเปนในงานเลี้ยง
หองพั กผูโดยสาร ห องประชุมที่ สนามหญ า หรือหน าจอโทรทั ศน ฝกหั ดสังเกตเปน ประจํ า
วันละ 15 นาทีทุกวัน แลวเราจะรูสึกวาเราเขาใจทาทางตางๆ ที่คนเหลานั้นแสดงออกไดอยาง
นาอัศจรรย และเราจะรูสึกอิ่มเอิบเปนสุขเมื่อรูเทาทันความคิดของผูอื่น
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๑

บทคัดยอ

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคคลเกิดความเขาใจ และเขาถึงหลักของการบริหารการ
เปลี่ย นแปลงทางธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ หลักของการพั ฒ นาที่แทจ ริง เพื่อใหส มดุล กับ กฎ
ธรรมชาติ สามารถรู เขาใจ เขาถึงป ญหาและอุป สรรคในการบริห ารการเปลี่ย นแปลง และ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคปจจุบัน ถึงเวลาที่จะตองมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามแนว
พุทธ ตองตั้งแนวปองกัน ระบบการปองกัน ดีกวา การแกไขเมื่อปญหาเกิดขึ้นแลว ทบทวนกัน
ใหมวาเวลานี้เรากําลังเอาหลักของการพัฒนา มาไลลา การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม คือ
เปนการพัฒนาไปตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตก เปนการทําลาย และฟุมเฟอย เปลี่ยนหลักการเสีย
ใหมเราตองศึกษาใหเขาใจหลักของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติกอน สวนการพัฒนานั้นของเดิมมี
อยู แ ล ว แต ต อ งเสริ ม ให มั น ดี ขึ้ น แข็ งแรงและรวดเร็ ว ขึ้ น เรี ย กว าเศรษฐกิ จ เชิ งพุ ท ธ อาทิ เช น
พระพุทธเจาไดวางหลักของทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนในปจจุบัน
หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขใหเกิดขึ้น ไดแก อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมั่นเพี ยร
อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษาคุมครอง กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร และ สมชีวิตา
มี ค วามเป น อยู เหมาะสมแก ฐ านะ สามารถนํ า หลั กธรรมนี้ ไปใช ในระดั บ ประเทศ หรื อ ในระดั บ
ครอบครัวได

คําสําคัญ : การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ, กฎของธรรมชาติ, การพัฒนา,
เศรษฐกิจเชิงพุทธ

∗

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัด
ทานา จังหวัดตาก
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Abstract
This article aims to make people understand. Access and management of natural
change. Laws of Nature The real development In order to balance the natural law can
be understood that access barriers in change management and social and economic
development in the modern era. It's time to have a change management Buddhist. To
the defense Prevention is better than the system when a problem occurs. Well, this time
we are reviewing whether to pursue the development of economic and social change. It
was developed by the Western culture is destructive and wasteful, that we need to
change the study to better understand the changing nature before. The development of
those already existing. But to supplement it better Stronger and faster Called Buddhist
economics, like the Buddha has laid the legal entity Grantham Rd mini Bugatti Sang W
Koenig 4 fair fair as possible for the sake of the present. The principles of direct benefit to
occur, including Saudi rule base Sampta to with diligence ah love the Sampta up with
treatment coverage Kalayanapong Mitchell Eye dating people are friendly and the life
eye being suitable. position This principle can be used nationally. Or a family.
Keywords: management of natural change, the laws of nature, development. Buddhist Economy
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๑. บทนํา

สังคมปจจุบั นมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในทุก ๆ ดาน เชน ดานการเกษตร ดาน
อุตสาหกรรม ดานสังคม หลักสําคัญคงหนีไมพน เรื่องเศรษฐกิจ มนุษยทํางาน เพื่อใหปากทองอิ่ม มี
ความเปนอยูที่ดีขึ้นและดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงจึงมีผลกระทบทั้งทางตรง ทางออม ทางบวกและทาง
ลบตอวิถีชีวิตของมนุษย กระแสโลกาภิวัตนทําใหเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เขามามีบทบาทสําคัญ
ตอการพัฒนาของภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม มนุษยเปนปจจัยสําคัญหรือตัวแปรสําคัญที่ทําใหเกิด
การเปลี่ ย นแปลงในด า นป จ จั ย ๔ เช น เครื่ อ งนุ งห ม (Dressing) อาหาร (Foods) ที่ อ ยู อ าศั ย
(Places or Abiding ) และ ยารักษาโรค (medicaments) มนุษยตองอาศัยปจจัย เหลานี้รวมถึง
ปจจัยดานอื่น ๆ ดวย เพื่อการดํารงอยู แตกอนที่มนุษยจะไดมาซึ่งปจจัย ๔ ตองพยายามเรียนรู ขวย
ไขว แขงขัน ใหไดมาดวยความสามารถ และประสบการณ ยุทธศาสตรการปฏิรูปประเทศไทย ได
กาวพ น ระบบเศรษฐกิ จที่ ขับ เคลื่ อนดว ยป จจั ยการผลิต (ประเทศรายไดต่ํ า) กําลังไตอยูในระดับ
ระบบเศรษฐกิ จที่ ขับ เคลื่อนดว ยประสิ ทธิภ าพในการผลิ ต (ประเทศรายได ป านกลาง) ตามแผน
ยุทธศาสตรกําลั งขับ เคลื่อนไปสู ระบบเศรษฐกิ จที่ ขับ เคลื่ อนด วยนวั ตกรรม (ประเทศรายไดสู ง)
รู ป แบบรวยกระจุ ก จนกระจาย ยั งมี อ ยู เหมื อ นเดิ ม ความร่ํ ารวยที่ ได ม า ทํ าลายสิ่ งแวดล อ ม
เบียดเบียนธรรมชาติ คนรวยดูถูกคนจน วา งอมืองอเทา คนจน อาจจนทรัพย แตไมจนปญญา เขา
อยูกับธรรมชาติไดอยางลงตัว เบียดเบียนธรรมชาตินอยที่สุด ประเทศไทยในศตวรรษแหงความวาง
เปลา ประเทศที่มีรายไดระดับปานกลาง เกิดความเหลื่อมล้ํา ทุจริตคอรรัปชั่น ความขัดแยงที่รุนแรง
ทุนมนุษยท่ีออนดอย ทุนสังคมที่ออนแอ ทุนธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ทุนคุณธรรมจริยธรรมที่เสื่อม
ทราม จุดยืนที่ชัดเจนอยูตรงไหน ถึงเวลาที่จะตองมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธ ตอง
ตั้งแนวป องกัน ระบบการปองกัน ดีกวาการแกไข เรากําลังเอาหลักของการพัฒ นา มาไลลา การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เราตองเขาใจหลักของการเปลี่ยนแปลงกอน สวนการพัฒนา
นั้นของเดิมมีอยูแลว แตตองเสริมใหมันดีขึ้น แข็งแรงและรวดเร็วขึ้น
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๒. เนื้อหา

๒.๑ การเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนา
การเปลี่ยนแปลง ตรงกับ ศัพทวา “วัตตะ” ซึ่ง แปลวา เปลี่ยนไป หมุนไป ตามกาลเวลา
เปลี่ ย นแปลงไปตามธรรมชาติ คํ า ที่ เ ราได ยิ น อยู เ สมอ คื อ อภิ วั ต น เช น โลกาภิ วั ต น
(Globalization) และ โลกานุวัตร เปนตน อีกศัพทหนึ่ง คือ วัฏฏะ การหมุนเวียน
สว นคํา วา “พั ฒ นา” ตรงกั บ ศั พท ว า วัฒ นะ แปลง ว เปน พ ตามรูป ศัพท ซึ่งแปลวา พัฒ นา
หมายถึง ทําใหเจริญ ทําใหดีขึ้น ใหมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปไปในทางที่ดี ในทางที่เจริญ มัก
เกิดขึ้ นด วยน้ํ ามือของมนุ ษย การพั ฒ นามีอยู ๒ ดาน ใหญ ๆ คือ การพัฒ นาดานวัตถุ และ การ
พัฒนาดานจิตวิญญาณ
การพัฒนาดานวัตถุ คือ การคนควา วิจัย เพื่อใหไดนวัตกรรมดานวัตถุ สิ่งที่เปนรูปธรรม
ซึ่งจะเปนงานหลักของ นักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักประดิษฐ นักทดลอง นักศึกษาสถาบันชาง ตาง
ๆ เปนตน
การพั ฒ นาด า นจิ ต วิ ญ ญาณ คื อ การค น คว า วิ จั ย ทดลองเพื่ อ ให ได น วั ต กรรมด า นจิ ต
วิญญาณ สิ่งที่เปนนามธรรม หรือ ธรรมนวัตกรรม แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี ซึ่งเปนงานหลักของ
นักบวช ครู อาจารย นักวิชาการดานศาสนา ดานปรัชญา ดานจิตวิทยา ดานการเมือง ดาน
เศรษฐกิจ เปนตน
การพัฒนาดานวัตถุ และ การเปลี่ยนแปลงดานวัตถุ จะตรงกับโลกาภิวัตน เพราะเนนการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรับใชระบบทุนนิยมหรือบริโภคนิยม
การพัฒนาดานจิตวิญญาณ ที่รวม นักการเมือง (รัฐศาสตร) เศรษฐกิจ หรือ เศรษฐศาสตร
เข าด ว ยนั้ น ตามหลั ก การแล ว นั้ น หลั ก ของรั ฐ ศาสตร และหลั ก ของเศรษฐศาสตร วิ ธี พู ด ของ
นักการเมือง และนักเศรษฐศาสตร เนนการพัฒนาไปในแนวทางควบคูกับคุณธรรมจริยธรรม อยู
แลว นี้เปนทฤษฎี แตภาคปฏิบัตินั้นจะทําไดหรือไม อยูที่ตัวบุคคลนั้น โสคราตีส พูดไวเมื่อ ๒๕๐๐
ป ที่แลว วา “ไมมีสิ่งใดดี หรือ เลว แตความคิดทําใหเปนเชนนั้น”
อี.เอฟ. ชูเมกเกอร ๒ ไดกลาววา “สําหรับความคิดสมัยใหมในทุก ๆ สาขา แนวความคิด
เกี่ ย วกั บ “วิ วั ฒ นาการ” มี บ ทบาทอย างสํ า คั ญ แต ก็ ห าได เป น ดั ง นั้ น ไม ในวิ ช าเศรษฐศาสตร
พัฒนาการ แมวาคําวา “พัฒนาการ” กับ “วิวัฒนาการ” ดูเหมือนจะมีความหมายคลายคลึงกัน ไม
วาคุณคาทางทฤษฎีแหงวิวัฒ นาการในเฉพาะกรณีจะเปนเชนไรก็ตาม แนละมันไดสะทอนใหเห็น
ประสบการณของเราเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและทางเทคนิค ขอใหเรานึกถึงภาพ การไป
เยี่ ย มเยือนโรงงานอุ ตสาหกรรมสมั ย ใหม สมมติว าเป น โรงกลั่ น น้ํ ามั น ในขณะที่ เราเดิ น ดูร อบ ๆ
ความใหญโตมโหฬารของมันผานความสลับซับซอนอันมหัศจรรยของมัน เราอาจจะประหลาดใจวา
เป น ไปได อ ย างไรที่ จิ ตใจของมนุ ษ ย จ ะนึ กถึ งสิ่ งเหล านี้ ได ความโอฬารพั น ลึ กของความรู ความ
1

๒

อี.เอฟ.ชูเมกเกอร. สมบูรณ ศุภศิลป แปลและเรียบเรียง, จิ๋วแตแจว เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ.
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสมิต ๒๕๓๗), หนา ๑๙๔.
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ละเอียดประณี ตและประสบการณ ไดจุติเขาไปอยูในเครื่องไมเครื่องมือ ณ ที่นี้ไดอยางไรกัน! มัน
เปนไปไดอยางไร ? คําตอบก็คือมันไมไดกระโดดออกมาจากจิตใจของมนุษยคนใดคนหนึ่งอยางที่
ปรากฏอยูตรงหนาเรา แตมันเขามาโดยกระบวนการแหงวิวัฒนาการ มันเริ่มตนอยางงาย ๆ แลวสิ่ง
ละอั น พั น ละน อ ยถู ก เติ ม เข า ไปและถู ก ปรั บ ปรุ ง ให ดี ขึ้ น ครั้ น แล ว สิ่ ง ทั้ งหมดได ก ลายเป น สิ่ ง ที่
สลับซับซอนมากขึ้น ๆ แตถึงกระนั้นสิ่งที่เราไดเห็นจริง ๆ ในโรงกลั่นนี้ก็เปนแตเพียงยอดของภูเขา
น้ําแข็งเทานั้น”
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในพระพุทธศาสนา
นิยาม ๕ ๓ หมายถึง กําหนดอันแนนอน, ความเปนไปอันมีระเบียบแนนอนของธรรมชาติ,
กฎธรรมชาติ อันครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง ทุกสิ่งทุกอยางดําเนินไปตามกฎทั้ง ๕ ประการนี้ ไดแก
๑ ) อุ ตุ นิ ย า ม (physical laws) คื อ ก ฎ ธ ร ร ม ช า ติ เกี่ ย ว กั บ ป ร า ก ฏ ก า ร ณ
ธรรมชาติ เชน อุณหภูมิ ดินฟาอากาศ สิ่งแวดลอม
๒) พีชนิยาม (biological laws) คือ กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับ
พันธุกรรม กระบวนการถายทอดขอมูลของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว เชื้อโรค ผานการสืบพันธุ
๓) จิตนิยาม (psychic law) คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทํางานของจิต เจตสิก
๔) กรรมนิยาม (Karmic Laws) คือ กฎแหงกรรม คือกฎแหงการกระทําและผล
2

ของการกระทํา

๕) ธรรมนิยาม (General Laws) อันไดแกกฎไตรกษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ขยายความนิยามทั้ง ๕
อุตุนิยาม คือ กฎธรรมชาติ ครอบคลุมความเปนไปในปรากฏการณธรรมชาติ หลักของอุตุ
นิยามตามแนวพระพุทธศาสนามุงใหศึกษากฎของธรรมชาติคือลักษณะของสภาวะ ธาตุท้ัง ๕ คือ
ดิน น้ํา ลม ไฟ และ อากาศ เกิดขึ้นดวยเหตุและปจจัย โดยไมมีใครเปนผูกําหนด ใหเกิดขึ้น หรือ
หามได ปรากฏการณธรรมชาติ เชน ฟารอง ฝนตก ลมพายุ แผนดินไหว คลื่นยักษ เปนตน การ
เคลื่อนที่ของระบบจักรวาล ก็เชนกัน ปรากฏการณเหลานี้ มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การ
เกิดขึ้นเพราะวัตถุธาตุ คือ ดิน น้ํ า ลม ไฟ อากาศปรับ เปลี่ยนสภาพของตนเอง อั นเนื่องมาจาก
อิทธิพลอุณหภูมิความรอนและความเย็น กฎขอนี้จึงเรียกวา อุตุนิยาม แปลตามตัววา ฤดูกาล ความ
รอนและเย็น พลังงานที่ปรากฏอยูตามธรรมชาติ
พีชนิยาม คือ กฎธรรมชาติที่ครอบคลุมความเปนไปเกี่ยวกับพันธุกรรม การสืบพันธุของ
สัตวและพืช กฎขอนี้จึงรวมรางกาย ระบบและกระบวนการทํางานของสิ่งมีชีวิต การถายทอดขอมูล
ทางพันธุกรรม เชน เมื่อเรานําเมล็ดขาวเปลือกไปหวานลงในนา เมล็ดขาวเปลือกก็งอกออกมาเปน
ตนกลาออน และกลายเปนตนขาวเสมอ สัตวชนิดใด เมื่อออกลูก ก็กลายเปน สัตวชนิดนั้นเสมอ
หวานพืชเชนไร ยอมไดผลเชนนั้น ความเปนระเบียบในหลักของพุทธศาสนาคนพบวา มีเหตุและผล
๓ พระพหรมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺ ต).นิยาม

๕. พจนานุกรมศาสตร ฉบับประมวลธรรม.
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มาจากการควบคุมของธัมมตา ๓ ลักษณะ คือ สมตา การปรับสมดุล วัฏฏะ การหมุนเวียน และ ชี
วิตา ความเปนอยูโดยการมีหนาที่ตอกัน
จิตนิยาม คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการกลไกการทํางานของจิต เจตสิก
ขันธ ๕ ตามหลักพุทธศาสนา คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยนยอเหลือเพียง รูป กับ
นาม สรรพสัตว ประกอบดวย ๒ สวนนี้ คือ รางกาย อัน เปน รูป และ จิต อันเปนนาม จิตนิยาม
คือ กฎธรรมชาติในสวนที่เกี่ยวของกับการทํางานของ จิต และ เจตสิกเทานั้น จิต คือ ธรรมชาติ
ชนิดหนึ่งซึ่งรูอารมณ จิตเปนตัวรู สิ่งที่จิตรู เรียกวาอารมณ จิต มีชื่อเรียกหลายคํา เชน มนายตนะ
มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุ
กรรมนิยาม คือ กฎแหงกรรม คือกฎแหงการกระทําและผลของการกระทํา การกระทํา
ของจิต ที่เกิดจากเจตนาของจิต อันเปนมโนกรรม กรรมที่เกิดจากการกระทําทางกาย อันเป น
กายกรรม กรรมที่เกิดจากการพูด อันเปนวจีกรรม
ธรรมนิยาม ไดแก กฎไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ไตรลักษณ มี ชื่อเรียกอีก เชน สามัญลักษณะ ลักษณะ ๓ แบงออกเปน ๓ ลักษณะ คือ
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกสรรพสิ่งในสากลจักรวาล ไมสามารถหลีกเลี่ยง ลักษณะทั้งสามนี้ได
เปนหลักของการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เปนหลักของการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ บัณฑิตผู
ฉลาดจะรูและเขาใจหลักของไตรลักษณเปนอยางดี
ทุ กชี วิ ต ในสากลจั กรวาลย อมเชื่ อมโยงเป น หนึ่ งเดีย วกัน กับ จักรวาลและอยูภ ายใต พลั ง
อํานาจของกฎนิยามทั้ง ๕
วิชาแหงศาสตรทุกแขนง สามารถผสมกลมกลืมกันไดหมด ถามนุษยเขาใจหลักของมันอยาง
ถองแท เพราะธรรมชาติสรรคสรางใหมันเกิดมาอยูรวมกัน
นักวิทยาศาสตร ศึกษา วิจัย ทดลอง เนนในสวนที่เกี่ยวกับ อุตุนิยาม และ พีชนิยาม
เปนสวนมาก ไมคอยสนใจในสวนของ จิตนิยาม กรรมนิยาม และ ธรรมนิยาม นี้คือความแตกตางกัน
จุดเนนที่แตกตางกันระหวาง วิทยาศาสตรกับพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา เนนกฎของนิยามทั้ง ๕
จึงมองภาพรวมของโลกและชีวิตไดกวางขวางและลงลึกมากกวา
๒.๓ พระธรรม เปน อกาลิโก
กาลเวลาเปลี่ยนแปลง แต ธรรมะ ไมเคยเปลี่ยนแปลง ธรรมะ เปน อกาลิโก อยูเหนือกาล
เลา เป น กฎเกณฑ ห รือ กระบวนการของธรรมชาติ ที่ มีอ ยู คูจั กรวาลตลอดไป สั จ จธรรม ไม
เปลี่ยนไปตามกาลเวลา เราตองปรับตัวอยูกับหรือเขากับหลักธรรม (ธรรมะ มีอยูทุกหนทุกแหง) ให
ไดในสถานการณที่เปลี่ยนไป หลักธรรม สามารถนํามาประยุกตใชไดทุกยุคทุกสมัย
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๒.๔ การแสดงธรรมของพระพุทธเจาทรงจําแนกตามกลุมผูฟง ๔
ครั้งหนึ่งมีผูใหญบานคนหนึ่งชื่อ อสิพันธกบุตร มากราบทูลถามพระพุทธเจาวา “พระผูมี
พระภาคเจามีพระเมตตาตอคนทั้งหลายถวนหนากัน โดยมิไดรําเอียงวา คนนั้นเปนพระภิกษุ พระ
ภิกษุณี ผูเปนสาวกของพระองค คนนั้นเปนอุบาสก อุบาสิกา ผูเปนสาวกของพระองค และคนนั้น
เปนผูนับถือคําสอนลัทธิอื่น ซึ่งไมใชสาวกของพระองค ใชหรือไม”
อสิพันธกบุตร เขาใจวาพระพุทธเจาแสดงธรรมเพราะเห็นแกหนา แสดงธรรมกับชนกลุม
หนึ่ง แตไมแสดงธรรมกับชนอีกกลุมหนึ่ง
พระพุทธเจาตรัสตอบวา “ตถาคตเมตตาตอคนทั้งหลายถวนหนากัน โดยมิได รําเอียงวา
คนนั้นเปนหรือ ไมเปนสาวกของตถาคต”
พระพุทธเจายอนถามเชิงเปรียบเทียบวา “ชาวนาคนหนึ่งมีนาอยูสามแปลง แปลงที่หนึ่งมี
เนื้อดินดีเลิศ แปลงที่สองมีเนื้อดินปานกลาง และแปลงที่สามมีเนื้อดินเลว เมื่อเขาจะหวานพืช จะ
หวาน ในแปลงใดกอน”
อสิพันธกบุตร กราบทูลตอบวา “ขาแตพระองคผูเจริญ ชาวนาคนนั้นแมปรารถนาจะใหนา
ทั้งสามแปลงมีพืชเติบโตอุดมสมบูรณเหมือนกันหมด แตก็จําเปนตองหวานพืชในแปลงที่มีเนื้อดินดี
เลิศกอน เสร็จแลวก็จะหวานพืชในแปลงที่มีเนื้อดินปานกลาง ตอจากนั้นจึงจะหวานพืชในแปลงที่มี
เนื้อดินเลว ดวยหวังวาอาจจะมีโอกาสอยูบางที่พืชจะเติบโตในแปลงที่มีเนื้อดินเลว ได หรือ มิฉะนั้น
ก็ยังเปนอาหารของโคได”
พระพุทธเจา ทรงเปรียบเทียบบุคคล หรือ เวไนยสัตว เหมือนนา ๓ แปลง เพราะสรรพ
สัต ว มีอุป นิ สั ย จริต บุ ญ บารมี ที่สั่ งสมมาไมเหมือนกัน เลือกที่จ ะแสดงธรรมใหแกเวไนยสัตวที่ มี
อุปนิสัยแกกลากอน พระพุทธเจาทรงมีเมตตาตอเวไนยสัตวทั้งหลายถวนหนากัน แต เวไนยสัตว แต
ละกลุมเปรียบไดกับนาที่มีเนื้อดินแตกตางกัน มีตนทุนที่แตกตางกัน
ประยุกตใชแนวคิดนี้ ถานําไปใชกับทรัพยากรบุคคล ผูบริหารตองมีความรูความสามารถใน
การมองอุปนิสัยของคนอื่นออก เลือกคนและใชคนใหเหมาะสมกับงานได
ด า นการลงทุ น ผู ล งทุ น ต อ งศึ ก ษาพื้ น ที่ กลุ ม เป า หมาย ความต อ งการสิ น ค า เวลาที่
เหมาะสม ฤดู ก าล ว า มี ค วามเหมาะสมอย า งไร มี ค วามเสี่ ย งมากน อ ยเพี ย งใด ศึ ก ษาความ
เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน อยูเสมอ
3

๒.๕ หลักปฏิบัติตามแนวพุทธสําหรับรองรับการเปลี่ยนแปลง
มหาปเทศ ๔ ๕
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสหลักตัดสินวินัย มหาปเทศ ๔ ขอสําหรับอางใหญ ไวดังนี้
4

๔

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรคเลม ๔ ภาค ๒, คามณิสังยุต, เทศนาสูตร วาดวยการ
แสดงธรรม เปรียบดวยนา ๓ ชนิดและวาดวยการแสดงธรรมเปรียบดวยขวดน้ํา ๓ ใบ.
๕
พระไตรปฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย). พระวินัยปฎก เลมที่ ๕ มหาวรรค ภาค ๒.
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๑) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไมไดหามไววา สิ่งนี้ไมควร หากสิ่งนั้นเขากับสิ่งที่ไมควร
ขัดกับสิ่งที่ควร สิ่งนั้นไมควรแกเธอทั้งหลาย
๒) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไมไดหามไววา สิ่งนี่ไมควร หากสิ่งนั้นเขากับสิ่งที่ควร
ขัดกับสิ่งที่ไมควร สิ่งนั้นควรแกเธอทั้งหลาย
๓) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไมไดอนุญาตไววา สิ่งนี้ควร หากสิ่งนั้นเขากับสิ่งที่ไม
ควร ขัดกับสิ่งที่ควร สิ่งนั้นไมควรแกเธอทั้งหลาย
๔) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไมไดอนุญาตไววา สิ่งนี้ควร หากสิ่งนั้นเขากับสิ่งที่ควร
ขัดกับสิ่งที่ไมควร สิ่งนั้นควรแกเธอทั้งหลาย
มหาปเทศ ๔ พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไว สําหรับอางเพื่อสอบสวนเทียบเคียงหลักพระ
วินัย ของภิกษุทั้งหลาย เพราะในอนาคต กาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป สงฆหมูใหญ ไดเกิดขึ้น หมูภิกษุ
ถาไมเจริญ ศีล สมาธิ ปญญา เมื่อไมเจริญ ศีล สมาธิ ปญญาแลว ถลําลงสูธรรมดํา (ไมใสใจใน
หลักพระธรรมวินัย) โดยนัยนี้ พระธรรมเลอะเลือน พระวินัยจึงเลอะเลือน พระวินัยเลอะเลือน
พระธรรมจึงเลอะเลือน เกิดความสงสัยในหลักคําสอน และขอที่ทรงหาม จะไดนําหลักของมหาป
เทศ ๔ มาสอบสวนเทียบเคียงถึงความถูกตองหรือไมถูกตอง พระพุทธเจาไดทรงวางหลักมหาปเทศ
๔ ไวเพราะพระองคทรงทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดานเวลา ดานพุทธบริษัท นับเปน
หลักปฏิบัติอีกขอหนึ่งที่มีความรอบคอบอยางยิ่งของพระพุทธเจา
๒.๖ การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ ดานปจจัย ๔ (เศรษฐกิจ)
๒.๖.๑ กินดี อยูดี ควรเปลี่ยนเปน กินอยูแตพอดี
พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ไดกลาวไววา “กินดี อยูดี ควรเปลี่ยนเปน กินอยูแต
พอดี” ตามหลัก โภชเน มตฺตฺุตา ความรูจักประมาณในอาหาร ควรคํานึงอยูเสมอวา “กิน
มาก อายุ สั้ น กิ น น อ ย อายุ ยื น ” เมื่ อ พู ด ถึ งป จ จั ย ๔ ที่ มี ความจําเป น ต อ การดําเนิ น ชี วิต คื อ
เครื่ อ งนุ งห ม อาหาร ที่ อ ยู อ าศั ย และ ยารั ก ษาโรค การเป น อยู ข องมนุ ษ ย จ ะครอบคลุ ม และ
เกี่ยวเนื่องดวยปจจัยทั้ง ๔ จึงหนี้ไมพนในเรื่องของเศรษฐศาสตร
นักเศรษฐศาสตรสมัยใหม สรางมาตรฐานการครองชีพใหเปนเรื่องที่ยากแกการเขาใจอยาง
ยิ่ง คุนเคยกับการวัด ดวยตัวเลขดวยจํานวนการบริโภคประจําป โดยเขาใจวา ผูที่บริโภคมาก จะกิน
ดี อยูดี กวาผูท่ีบริโภคนอย เชน ปจจัยดานเครื่องนุงหม ถาเราสวมใสเสื้อผาเพื่อความอบอุนของ
รางกายกั นหนาวกันรอนใหเกิดความสบายแกรางกายและปกปด ความนารังเกี ยจของรางกาย ก็
นาจะบรรลุวัตถุประสงคนี้แลว ความคิด การออกแบบสรางสรรคงาน ดวยความพยายามอัน
พอประมาณ และความเหนื่อยยากนอยที่สุด การออกแบบ อาศัยการตัดเสื้อผาอันสลับซับซอนที่
ปรากฏอยูในยุคปจจุบันนี้ ในเมื่อผลงานดานความงามที่มากความสามารถ โดยที่เสื้อผานั้นใชนุงหม
ในระยะเวลาแหงสมัยนิยมเทานั้น ตองอาศัยการตัดเย็บอยางซับซอน
ปจจัยดานอาหารก็เชนกัน มนุษยตองการอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย บริโภคอาหาร
เพื่อใหรางกายนี้ดํารงอยูได ก็นาจะบรรลุวัตถุประสงคขอนี้แลว แตผูผลิตรวมทั้งตัวผูบริโภคเอง ตาง
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ก็ใชความพยายามรังสรรคแตงแตมสีสันอาหารอยางวิจิตรพิสดาร ปรุงแตงรส บางครั้งอาจลืมไปวา
อาหารทีต่ นบรรจงปรุงรสขึ้นนั้นมีประโยชนทางโภชนาการอยางไร อาจเกิดโทษแกรางกาย
ปจจัยดานที่อยูอาศัยก็เชนกัน ใชทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย ฟุมเฟอย แขงขันและ
ทําลายธรรมชาติ เพื่อเอามาสรางที่อยูอาศัย แตงแตมสีสันอยางสวยงาม
นักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ ถือวาการแขงขันที่ทําลายธรรมชาติ ฟุมเฟอย วัดกันที่ตัวเลข วัด
กันที่วัตถุ แนวคิดเชนนี้ เปนแนวคิดที่ไรเหตุผลอยางยิ่ง จุดมุงหมายที่แทจริง นาจะอยูที่การกินอยู
แตพอดี เปนอยู ใชจายแตพอเพียง โดยการบริโภคอุปโภคใหนอย ไมทําใหตนเองและผูอื่นไดรับ
ความเดือดรอน
หัวใจของการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ คือ เปนอยูและเรียนรูกับธรรมชาติความ
เรียบงาย ยั่งยืน ไมรวย ไมจน มีความสุข ใหความสําคัญดานจิตใจ เห็นคุณคาของความเปนมนุษย
ดวยกัน และ อหิงสธรรม (ความไมเบียดเบียนตนและผูอื่น)
๒.๖.๒ การบริหารการเปลี่ยนแปลงดานหลักทรัพย
เพื่อความไมประมาทในชีวิต พระพุทธเจา ไดทรงวางหลักการบริหารจัดการหลักทรัพยใน
การดําเนินชีวิต มีขุมทรัพยทั้งเอาไวใชสอยในภพปจจุบัน และขุมทรัพยทั้งที่ติดตามตัวไปในภพอื่น ๆ
ไดแก
นิธิกัณฑสูตร วาดวยขุมทรัพยทั้ง ๔ คือ
๑) ถาวรนิธิ ขุมทรัพยถาวร หรือ อสังหาริมทรัพย เชน ที่ดิน ไรนา บาน อาคารตาง ๆ
๒) ชั งคมนิ ธิ ขุ มทรัพย ที่เคลื่อนที่ ได หรือ สังหาริมทรั พย เชน ทรัพย สิน เงิน ทอง
รถยนต
๓) อังคสมนิธิ ขุมทรัพยอยูกับตัว เชน วิชาความรูศิลปะวิทยาการแขนง
ตาง ๆ
๔) อนุคามิกนิธิ ขุมทรัพย คือ บุญบารมี ที่เกิดจาก ทาน ศีล สมาธิ ปญญา
การบริหารจัดการหลักทรัพย
กุศลธรรม ถือวาเปน หลักทรัพยประเภทอริยทรัพย ทรัพยอันประเสริฐ
หลักของ สัมมัปปธาน ๔ ๖ เปนองคธรรมที่ชวยสงเสริมใหเกิดญาณ เปนเรื่องของความเพียร ๔ หรือ
สัมมาวายามะ ไดแก ความพยายามในทางที่ชอบ ซึ่งเปนการปฏิบัติในขั้นของจิตใจคือ ในสวนของ
จิตตสิกขา ในขอธรรมนี้ไดแสดงไวเปน ๔ อยางคือ
5

๖
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๑) สังวรปธาน ไดแกเพียรระวังไมใหบาปเกิดขึ้นภายในจิตใจ ในขั้นของการปฏิบัตินั้น ทรง
สอนใหปลูกฝง ความพอใจในการที่จะสํารวมระวัง เพื่อไมใหบาปเกิดขึ้นภายในจิต อันไดแก การ
สํ ารวจอิ น ทรีย ท้ั ง ๖ คื อ ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ เวลาเห็ น รูป ฟ งเสี ย ง ดมกลิ่ น ลิ้ มรส ถูก ตอ ง
โผฏฐัพพะ รูธรรมารมณดวยใจ แตการปฏิบัติ จะตองอาศัยความพยายาม ปรารภความเพียร คือ
การกระทําที่ติดตอสืบเนื่องกันไปสามารถสํารวจไดมากนอย แคไหนเพียงใดก็ประครองจิตไว คือ
รักษาคุณภาพจิตไวในฐานะนั้น ๆ แลวก็พยายามสํารวมระวังตอไป
๒) ปหานปธาน เพี ย รละบาปอกุ ศลธรรมที่ เกิด ขึ้น แลว หมายถึ ง การทํ าฉั น ทะให เกิ ด
พยายาม ปรารภ ความเพียร ประคองจิตตั้งมั่น เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว
๓) ภาวนาปธาน เพียรทํากุศลที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น หมายถึง การทําฉันทะใหเกิดพยายาม
ปรารภ ความเพียร ประคองจิตตั้งมั่น เพื่อทํากุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น
๔) อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวใหตั้งมั่นมิใหเสื่อมและเจริญไพบูรณ
ยิ่งขึ้นไป หมายถึง การทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งมั่น เพื่อความตั้ง
มั่นเพื่อความไม หลงลืมเพื่อความไพบูรณ เพื่อความเจริญ เพื่อใหบริบูรณแหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้น
แลว อยางไรก็ตาม สัมมัปปธาน ๔ คือ การมุงมั่นทําความชอบดวยความเพียร มี ๔ ประการ คือ
(๑) สังวรปธาน คือ เพียรระวังสํารวม ไมใหอกุศลเกิดขึ้น
(๒) ปหานปธาน คือ เพียรละเลิกอกุศลทีก่ ระทําอยู และที่เกิดขึ้นแลว
(๓) ภาวนาปธาน คือ เพียรฝกฝนและเจริญบํารุง กุศลธรรมใหเจริญยิ่งขึ้น
(๔) อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษากุศลธรรม ที่เกิดขึ้นแลว
ประยุ กต ใช สั งวรปธาน ได แก เพี ย รระวังไมให บ าปเกิดขึ้น ภายในจิตใจ สังวร คือการ
สํารวม หรือ ใช ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยางประหยัด การสํารวมทรัพยในกระเปา คือใช
ทรัพยที่มีอยูอ ยางประหยัด ดวยความสํารวมมัธยัสถ
ประยุกตใช ปหานปธาน เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ละคาใชจายที่ไม
จําเปน อบายมุขตาง ๆ สิ่งที่เปนการพนัน ก็ตองละ ตัดใจเสีย เหลือทรัพยไวใชในคราวที่จําเปน ใช
แนวทางของพระพุทธเจา คือ ทรงแสดงตามลําดับแหงความเปนไปของ อัสสาทะ อาทีนวะ และ
นิ ส สรณะ เปรี ย บเที ย บให เห็น ชั ด อั ส สาทะ น ายิน ดี นาพอใจ แต อาที น วะ มี โทษไม น ายิ น ดี
นิสสรณะ สละไป พนไป ตัดใจ
ประยุ ก ต ใช ภาวนาปธาน เพี ย รทํ ากุ ศ ลที่ ยั งไม เกิ ด ให เกิ ด ขึ้ น ขยั น มั่ น เพี ย รหาทรั พ ย
อดออมไว นึกอยูเสมอวา “ไมมีความยากจน ในหมูคนขยัน” ดังคําสุภาษิตที่โบราณจารยไดถายทอด
มาถึงคนรุนหลัง วา “อยานอนตื่นสาย อยาอายทํากิน อยาหมิ่นเงินนอย อยาคอยวาสนา” หรือ
“พายเถอะ หนาพอพาย ตะวันจะสาย ตลาดจะวาย สายบัวจะเนา” อยางนี้เปนตน ลวนเปนคํา
สอนเตือนใจอยูเสมอ ในเรื่องของการใชความเพียรสําหรับหาทรัพย พอกพูนทรัพยใหมากขึ้น
ประยุกตใช อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวใหตั้งมั่นมิใหเสื่อม มีแต
เจริญไพบู รณ เมื่อหาทรัพยมาไดแลว สามารถตอยอดของรายได เพิ่มรายได โดยใชทรัพยเป น
{ 206 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

ตนทุน ลงทุนทํากิจการธุรกิจสวนตัว คนเราควรดํารงชีวิตเพื่อความไมประมาทควรมีชองทางของ
รายได ๓ ชองทาง คือ ทรัพยรายวัน ทรัพยรายเดือน และ ทรัพยรายป
๒.๗ รักษาทรัพยไวไดอยางไรในภาวะสังคมที่เสี่ยงเชนนี้
ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔๗ (ธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนในปจจุบัน, หลักธรรมอันอํานวย
ประโยชนสุขขั้นตน - virtues conducive to benefits in the present; virtues leading to temporal welfare)
๑) อุฏฐานสัมปทา (ถึงพรอมดวยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่การงาน ประกอบอาชีพ
อันสุจริต มีความชํานาญ รูจักใชปญญาสอดสอง ตรวจตรา หาอุบายวิธี สามารถจัดดําเนินการใหไดผลดี - to be
endowed
with
energy
and
industry;
achievement
of
diligence)
๒) อารักขสัมปทา (ถึงพรอมดวยการรักษา คือรูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพยและผลงานอันตนไดทําไว
ดวยความขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย - to be endowed
with
watchfulness;
achievement
of
protection)
๓) กัลยาณมิตตตา (คบคนดีเปนมิตร คือ รูจักกําหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย เลือกเสวนาสําเหนียกศึกษา
เยี่ยงอยางทานผูทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา - good company; association with good people)
๔) สมชีวิตา (มีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจายเลีย้ งชีวติ แตพอดี มิใหฝดเคือง
หรือฟูมฟาย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว - balanced livelihood; living economically)
ธรรมหมวดนี้ เรียกกันสั้นๆ วา ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือเรียกติดปากอยางไทย ๆ วา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน
(อัตถะ แปลวา ประโยชน จึงมีประโยชนซ้ําซอนกันสองคํา)
ประยุกตใช อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพี ยรในการปฏิ บัติหนาที่ และ
ทํางานของตน ศึกษาชี วประวัติของบุ คคลที่ ประสบความสําเร็จในชีวิต ลวนแต ลงมือทํ างานของตนอยางเต็ม
ความสามารถดวยกันทั้งสิ้น เชน รอลฟ เคอร กลาวไววา “วางแผนสําหรับวันพรุงนี้ ลงมือทําในวันนี้” วอลต
ดีสนีย บอกวา “จงหยุดพูด และ เริ่มลงมือทํา” คุณตัน อิชิตัน พูดวา “ความมุงมั่น คือ วิริยะ และ จิตตะ ไม
ไดมาจากคําพูด แตมาจากการลงมือทํา”
ประยุกตใช อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือรูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพยและผลงานอัน
ตนได ทํ าไว ด วยความขยั นหมั่นเพี ยร ข อมู ลเอกสารต าง ๆ อั นเป นผลงานของตนควรเก็ บรั กษาไว เพราะเป น
ฐานขอมูลอันเยี่ยม เราสามารถยอนกลับมาทบทวนตรวจสอบขอผิดพลาด รูจุดออน จุดแข็ง เพื่อปรับปรุงแกไข และ
พัฒนาใหดียิ่งขึ้น
ดานผูบริหารเมื่อรูวามีบุคลากรผูมีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ทรงคุณภาพ เกิดขึ้นในองคกร สมควรที่จะรักษา
บุคลากรผูนั้นไวในองคกร สรางแรงจูงใจ ใหบุคลากรรักในองคกรของตน สรางบุคลากรใหเกิดความรูสึกวาตนก็เปน
สวนหนึ่งขององคกร
6

๗

พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม พิมพครั้งที่ ๑๒, พ.ศ. ๒๕๔๖.
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ประยุกตใช กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร คือ รูจักกําหนดบุคคล ปุคคลัญุตา เลือกเสวนา การคบ
คนสามารถคบไดทั้งหมด แตอยูที่ตัวเราจะเลือกเอาขอดี ขอเสีย ของคน ๆ นั้นอยางไร ไมใชหนาที่ของเราที่จะไป
จําแนกวาใครดี ใครเลว ดังคําสุภาษิตของ พุทธทาสภิกขุ วา เขามีสวน เลวบาง ชางหัวเขา
จงเลือกเอา สวนที่ดี เขามีอยู
เปนประโยชน โลกบาง ยังนาดู
สวนที่ชั่ว อยาไปรู ของเขาเลย
จะหาคน มีดี โดยสวนเดียว
อยามัวเที่ยว คนหา สหายเอย
เหมือนเที่ยวหา หนวดเตา ตายเปลาเลย
ฝกใหเคย มองแตดี มีคุณจริง ฯ
ประยุกตใช สมชีวิตา มีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจายเลี้ยงชีวิตแตพอดี ขอ
นี้ตองยอนกลับไปดูในเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ ดานปจจัย ๔ (เศรษฐกิจ) เปนเรื่องของปากทอง กิน
ดี อยูดี ควรเปลี่ยนเปน กินอยูแตพอดี มีสุภาษิตจีนกลาวไววา “โรคเขาทางปาก ภัยออกจากปาก” หมายความ
วา โรคภัยไขเจ็บเขาทางปาก เพราะเกิดจากการรับประทานอาหารเขาไปในรางกาย สวนประโยควา ภัยออกจากปาก
เพราะคําพูด จะพูดใหคนรักก็ได พูดใหคนเกลียดก็ได พูดใหภัยพนไปจากตนก็ได พูดใหภัยเกิดกับตัวเองก็ได
พระพุทธเจาทรงสอนใหแบงทรัพยออกเปน ๔ สวน ไดแก
๑) ใชหนี้เกา
ใชหนี้เกา คือ ใหพอแม ทานใหกําเนิดและเลี้ยงเรามา บุญคุณของพอแมมี ๒ สวนคือ อัตตคุณ ตัวตน
ของเรา เลือดเนื้อของเราไดมาจากพอและแม อุปการคุณ ทานทั้งสองเลี้ยงดูดวยขาวและน้ํา น้ํานมและขนมตาง ๆ
เราเปนหนี้บุญคุณทาน ตองตอบแทน ใชหนี้เกา
๒) ใชหนี้ใหม
ใชหนีใ้ หม คือ ใหลูก และ เลี้ยงดูภรรยา ลูกและภรรยา เปนเจาหนี้ที่เราสรางขึ้นมาทีหลัง เปนเจาหนี้ใหม
ที่เราตองชดใช
๓) ฝงไว
ฝงไว คือ ออมทรัพยไว เก็บไวสําหรับลงทุนหรือใชเมื่อยามจําเปน และ ทําบุญ เพื่อฝงไวเปนอริยะ
ทรัพย สําหรับใชเปนเสบียงในการเดินทางไปในสังสารวัฏ
๔) ทิ้งเหว
ทิ้งเหว คือ ใสปากใสทองและใชจายอื่น ๆ พระองคทรงเปรียบเทียบทองคนเราเปนเหวลึก กินเขาไป
เทาไหรก็ไมเคยเต็ม ที่มาของเรื่องนี้คือ ฑี ฆชาณุ สูตร วาดวย หัวใจเศรษฐี ( อุ อา กะ สะ )อั นเปน ประโยชน
ปจจุบัน หรือ เปาหมายบนดินของมนุษย คนเราตองมีการวางแผนสําหรับใชทรัพยสินที่มีอยู
สะ คือ สมชีวิตา หรือ ใชจายทรัพยเปน บางแหง โบราณจารย ถายทอดกันมาอีกแบบหนึ่งใหจํางายๆ
วา ใหแบงทรัพยเปน ๕ สวน ไดแก
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๑) ใชหนี้เกา ๑ สวน บํารุงเลี้ยงดูบุ พพการี บิดามารดา ญาติ พี่ นองและผูมีพระคุณ โดยเฉพาะบิดา
มารดา ผูเปนบุตรธิดามีหนี้เกาที่จะตองใชคืน แตบุตรธิดา บางคนอาจจะลืมหนี้เกานี้ได กูไปแตลืมคืน
๒) ใหเขากู ๑ สวน เลี้ยงดูบุตรธิดาใหศึกษาเลาเรียน (เพราะกอนนั้นบิดามารดาก็ใหเรากูมา ถาบุตรธิดา
มีความกตัญูกตเวทีเขายอมใชหนี้เกาใหเรา) บุตรธิดามีความกตัญูกตเวที ก็ยอมจะใชหนี้ใหกับบิดามารดา
๓) ใสปากงูเหา ๑ สวน ใหภรรยาเก็บไว ยามขาดแคลนและปวยไข ไดรักษา ถาไดหญิงดีเปนศรีภรรยาก็
ดีไป กลายเปนใสปากมนุษยผูประเสริฐ ถาไดหญิงใจดําเปนภรรยา แตงตัวเกง เที่ยวเตรเกง ปนใจใหชายอื่น คบชู
เข าทํ านอง “ช างสารงูเห า ข าเก าเมี ยรั ก”ก็ กลายเป นใส ปากงูเห าในทั นที่ (ปจจุบันงูอาจไม คาย แถมเมมอี ก
ตางหาก เพื่อความไมประมาท จึงตองฝากธนาคาร หรือ ซื้อหุนไวบาง...ก็ดนี ะ)
๔) ทิ้งลงเหว ๑ สวน สําหรับใชจายบริโภค เชน คาใชจายจิปาถะ คากิน ทองคนเราเปรียบเหมือนเหว ทิ้ง
ลงไปเทาไรก็ไมเต็ม
๕) ฝงดินไว ๑ สวน ทําบุญทําทานฝากฝงไวในพระพุทธศาสนา เขตแหงบุญเพื่อทําลายมัจฉริยะ ความ
ตระหนี่ ออกจากจิตใจ

๓. สรุป

การเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง หมายถึง เปลี่ยนไป หมุนไป ตามกาลเวลา เปลี่ยนแปลง
ไปตามธรรมชาติ
การพัฒนา หมายถึง ทําใหเจริญ ทําใหดีขึ้น ใหมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปไปในทางที่ดี ในทางที่เจริญ
การพัฒนานั้น เกิดขึ้นไดจากน้ํามือของมนุษย
ในบทความนี้ใชหลักแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง คือ กฎ ของนิยาม ๕ หมายถึง
กฎอันแนนอน ความเปนไปอันมีระเบียบแนนอนของธรรมชาติ กฎธรรมชาติ ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง ทุกสิ่งทุก
อยางในสากลจักรวาลดําเนินไปตามกฎทั้ง ๕ ประการนี้ ไดแก
อุตุนิยาม คือกฎธรรมชาติเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ เชน อุณหภูมิ
ความแปรปรวนของดิน ฟา อากาศ
พีชนิยาม คือ กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับพันธุกรรม กระบวนการถายทอดขอมูลของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว
เชื้อโรค ผานการสืบพันธุ
จิตนิยาม คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทํางานและกลไกของจิต และเจตสิก
กรรมนิยาม คือ กฎแหงกรรม กฎแหงการกระทําและผลของการกระทํา
ธรรมนิยาม อันไดแกกฎไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
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พระธรรม เปน อกาลิโก กาลเวลาเปลี่ยนแปลง กาลเวลาเปลี่ยนไป แตธรรมะไมเคยเปลี่ยนแปลง ธรรมะ อยู
เหนือกาลเวลา พระพุทธเจาไดวางหลักปฏิบัติสําหรับรองรับการเปลี่ยนแปลง คือ มหาปเทศ ๔ สําหรับเปนขอ
สอบสวนเทียบเคียงหลักพระธรรมวินัยใหเหมาะสมตามยุคสมัย
การบริหารการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ ใชหลัก โภชเน มตฺตฺุตา ความรูจักประมาณในการบริโภค
ปจจัย ๔ เนนความเปนอยูแตพอดี หลักความไมประมาท เปนหลักการบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
พระพุทธเจาไดวางหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงดานหลักทรัพยไวใน นิธิกัณฑสูตร วาดวยขุมทรัพยทั้ง ๔ คือ
ขุมทรัพยสําหรับไวใชสอยในภพปจจุบัน และขุมทรัพยที่ติดตามตัวไปใชสอยในภพอื่น ๆ อีก ขุมทรัพยทั้ง ๔ คือ
ถาวรนิธิ ขุมทรัพยถาวรหรืออสังหาริมทรัพย เชน ที่ดิน ไรนา บาน อาคารตาง ๆ
ชังคมนิธิ ขุมทรัพยที่เคลื่อนที่ได หรือ สังหาริมทรัพย เชน ทรัพยสิน เงิน ทอง รถยนต เปนตน
อังคสมนิธิ ขุมทรัพยอยูกับตัว เชน วิชาความรูศิลปะวิทยาการแขนงตาง ๆ
อนุคามิกนิธิ ขุมทรัพย คือ บุญบารมี ที่เกิดจาก ทาน ศีล สมาธิ ปญญา เปนตน
กุศลธรรม ถือวา เปนหลักทรัพยประเภทอริยทรัพย ทรัพยอันประเสริฐ อันเปนทรัพยภายใน หลักของ
สัมมัปปธาน ๔ เปนองคธรรมที่ชวยสงเสริมใหเกิดปญญา และสงเสริมเรื่องของความเพียร ความพยายามในทางที่
ชอบ นํามาประยุกตใช เพื่อใหทรัพยสินภายนอกเกิดขึ้น เจริญขึ้น และรักษาเก็บไวใชสอยเมื่อถึงเวลาจําเปน ใน
ภาวะสั งคมและ เศรษฐกิ จที่ เสี่ ยงเช นนี้ ทํ าอย างที่ จะหาทรัพยและรักษาทรัพยไวได พระพุ ทธเจาไดวางหลั ก
ของทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนในปจจุบัน หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขให
เกิดขึ้น ไดแก อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมั่นเพียร อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษาคุมครอง กัล
ยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร และ สมชีวติ า มีความเปนอยูเหมาะสมแกฐานะ
ประเทศไทยเปนประเทศที่กาํ ลังพัฒนามาหลายทศวรรษ ในศตวรรษแหงความวางเปลาที่ผานมา ประเทศที่
มีรายไดระดับปานกลาง มีความเหลื่อมล้ํา การทุจริตคอรรัปชั่นมีอยูทุกวงการ เกิดความขัดแยงที่รุนแรง ทุนมนุษย
ที่ออนดอย ทุนสังคมที่ออนแอ ทุนธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ทุนคุณธรรมจริยธรรมที่เสื่อมทราม จุดยืนที่ชัดเจนอยู
ตรงไหน ถึงเวลาที่จะตองมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธ ตองตั้งแนวปองกัน ระบบการปองกัน ดีกวา
การแกไข เรากําลังเอาหลักของการพัฒนา มาไลลา การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เราตองเขาใจหลักของ
การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติกอน สวนการพัฒนานั้นของเดิมมีอยูแลว แตตองเสริมใหมันดีขึ้น แข็งแรงและ
รวดเร็วขึ้น
วิชาแหงศาสตรทุกแขนง สามารถผสมกลมกลืมกันไดหมด ถามนุษยเขาใจหลักของมันอยางถองแท เพราะ
ธรรมชาติสรรคสรางใหมันเกิดมาอยูรวมกัน

๔. ขอเสนอแนะ

เศรษฐกิจเปนเรื่องสําคัญ เปนเรื่องของปากทอง เศรษฐกิจเกี่ยวของกับทรัพยากรทางธรรมชาติในทุกดาน
มนุษยตองเรียนรูการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ กฎของธรรมชาติรูวาทรัพยากรชนิดใดที่นํามาใชแลวหมดไป รูวา
ทรัพยากรชนิดใดนํามาใชแลวสามารถหาชดเชยทดแทนกันได ถึงเวลาที่จะตองมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามแนว
พุทธ ตองตั้งแนวปองกัน ระบบการปองกัน ดีกวาการแกไขเมื่อปญหาเกิดขึ้นแลว ทบทวนกันใหมวาเวลานี้เรากําลัง
เอาหลักของการพัฒนา มาไลลา การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม คือเปนการพัฒนาไปตามกระแสวัฒนธรรม
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ตะวันตก เราตองเขาใจหลักของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติกอน สวนการพัฒนานั้นของเดิมมีอยูแลว แตตอง
เสริมใหมันดีขึ้น แข็งแรงและรวดเร็วขึ้น
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บทคัดยอ

บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเห็นกระบวนการของการบริหารการพัฒนาที่ควรนอมนํา
หลักพุทธธรรมตามแนวทางของพุทธศาสตรมาเปนองคประกอบหลักทุกขั้นตอนของกระบวนการ
บริหารการพัฒนาตามแนวทางของบริหารศาสตร
คําสําคัญ : การบริหารการพัฒนา, พุทธธรรม

Abstract
This article aims to make the process of developing a management
approach that should be adopted Buddhist doctrines of Buddhism is the main
component of all stages of the process of developing guidelines of Management
Sciences.
Keyword: Development Administration, Buddhist

๑.บทนํา

การบริ ห ารการพั ฒ นา (Development Administration) หมายถึ ง กิ จ กรรมหรื อ
กระบวนการหนึ่งของการบริหาร ซึ่งจัด วาเป นวิทยาการสมั ยใหม อัน เกิ ดจากการศึกษา ค นควา
ทดลอง จากผู ที่ ถูกเรี ย กวา “นั กวิช าการ” แล วนํ ามาถ ายทอดเป น องค ความรู ภ ายใต ระบบของ
การศึกษาในศาสตรที่เกี่ยวของ มีความชัดเจนโดดเดนยิ่งขึ้นจากผลสําเร็จในการนําไปปฏิบัติของ
∗

อาจารยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชวัดทานา จังหวัดตาก
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ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการบริ ห ารงาน ซึ่ งเป น ลั ก ษณะการบริห ารเชิ ง
เปรียบเทียบ โดยประเทศที่กําลังพัฒนาและประเทศดอยพัฒนา พยามศึกษารูปแบบการบริหารการ
พัฒนาของประเทศที่พัฒนาแลวเปรียบเทียบกับประเทศของตน ดวยเหตุนี้จึงเรียกวา “การบริหาร
รัฐกิจเปรียบเทียบ”และวิวัฒนาการเปน “รัฐประศาสนศาสตรเปรียบเทียบ” ซึ่งประเทศกําลังพัฒนา
และประเทศดอยพัฒนาเหลานั้น พยามหาหนทางพัฒนาประเทศของตนใหมีความเจริญกาวหนา
เทียบเทาประเทศพัฒนาแลว ดวยการศึกษารูปแบบการกําหนดนโยบายของประเทศเหลานั้น แลว
นํามากําหนดเปนรูปแบบการพัฒ นาโดยมุงสูการพั ฒ นาทางดานเศรษฐกิจเป นสําคัญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศไทยไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกในป พ.ศ. ๒๕๐๔ นับวาลาชากวา
ประเทศอื่นๆในเอเชีย (อินเดีย พ.ศ. ๒๔๙๓ ฟลิปปนส พ.ศ. ๒๔๙๔) โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศ
ไทยในขณะนั้ นเศรษฐกิจของประเทศสวนใหญขึ้น อยูกับ การเกษตร ๘๐% ๑ โดยการแนะนําของ
ธนาคารโลก และจากการเปรี ย บเที ย บรูป แบบการบริห ารของรัฐ และการกําหนดนโยบายของ
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการเปรียบเทียบปรากฏการณและพฤติกรรม เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตร
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ” (Comparative Public Administration) ห รื อ (comparative public
administration) โดยพยามยามที่ จะใชการวิเคราะหโดยวิธีเปรียบเทียบโครงสราง กระบวนการ
และพฤติกรรม ฯลฯ เปนตน
การบริหารการพัฒนาของประเทศไทยเริ่มมีความชัดเจนยิ่งขึ้นในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร เปน
นายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะเมื่อไดมีการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (National Institue
of Development Administration หรื อ NIDA) ในป พ.ศ. ๒๕๐๙ และมี ก ารสอนหลั ก สู ต รใน
ระดั บ ปริ ญ ญาโท ด านการบริ ห ารการพั ฒ นา ในคณะรัฐ ประศาสนศาสตร โดยพระราชบัญ ญั ติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (National Institue of Development Administration หรือ
NIDA) และในหมวด ๑ บททั่ วไป “มาตรา ๕ ใหจัดตั้งสถาบัน วิช าการชั้น สูงขึ้น เรียกวา สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีวัตถุประสงคใหการศึกษาวิชาการบริหารและการพัฒนา ทําการวิจัย
สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง” จอมพลถนอม กิตติขจร เปนผูลงนามสนองพระบรมราชโองการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๕๐๙/๒๙/๔/๓๑ มีนาคม ๒๕๐๙ ๒
6

๒.ความหมายของการบริหารการพัฒนา

การบริห ารการพัฒ นาเป น พาหะ (carrier) ของคานิ ยมการประดิษฐคิด คน (innovating
values) เพื่อกรุยทางไปสูความเป นสมัยใหมและความเปนอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงการ
จั ด ตั้ งกลไกเพื่ อ การวางแผนสํ าหรั บ ความเจริ ญ เติ บ โตมี การจั ด ตั้ งหน ว ยงานใหม ห รื อ ที่ เรี ย กว า
๑

พิพิธ ศุภพิพัฒน, “การพัฒนาเศรษฐกิจ: ความหมาย แนวความคิดทางทฤษฎีและการสงผลของทฤษฎี
ในการปฏิบัติ,(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๒), หนา ๖๘.
๒
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการ และการบริหารการพัฒนา: แนวคิด ความหมาย ความสําคัญ
และตัวแบบการประยุกต, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอ็กซเปอรเน็ท จํากัด ๒๕๕๐), หนา ๑.
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“หน ว ยงานสร า งชาติ ”(nation building departments) เพื่ อ พยามในการดํ าเนิ น การให บ รรลุ
วัตถุประสงคของการพัฒนา ๓
การบริห ารการพั ฒ นา ประกอบดวย ๒ สวน คือ ๑) การนําเอาแผนงานซึ่งจะกอให เกิ ด
ความทันสมัยมาปฏิบัติ และ ๒) ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบบริหารซึ่งจะเพิ่มสมรรถนะของ
การปฏิบัติตามแผนงานนั้นๆ ๔
การบริหารการพั ฒ นา มี ความหมายทั้งทางตรงและทางออม ในทางตรงการบริห ารการ
พัฒนาหมายถึง การบริหารเพื่อการพัฒนา (Administration of Development A of D) สวนใน
ทางอ อ มนั้ น การบริ ห ารการพั ฒ นาหมายถึง การเสริมสรางสมรรถนะทางการบริห าร เพื่ อ การ
พัฒนาการบริหาร (Development of Administration D of A) ๕
Weidner ได แบ งการบริ ห ารการพั ฒ นา เปน ๒ ส วน คื อ กระบวนการ และความรูทาง
วิชาการ (Area of study)
สวนที่เปนกระบวนการนั้น Weidner มีความเห็นวาการบริหารการพัฒนาเปนกระบวนการ
บริหารงานของรัฐบาลที่นําองคกรไปสูการประสบความสําเร็จ ตามวัตถุประสงคในดานการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งวัตถุประสงคดังกลาวไดถูกกําหนดโดยผูมีอํานาจหนาที่ดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ส ว นที่ เป น ความรู ท างวิ ช าการ Weidner มองว า การบริ ห ารการพั ฒ นาเป น เรื่ อ งของ
การศึกษาหาความรูทางวิชาการ เปนสวนหนึ่งของการบริหารรัฐกิจที่มุงแสวงหาความรูในเรื่องบาง
เรื่อง และเรื่องดังกลาวจะเปนที่ยอมรับกันไดมากนอยเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูความศรัทธาของบุคคล
กลุมบุคคลและประเทศนั้น ๆ
จากความหมายของการบริ ห ารการพั ฒ นา สรุ ป ได ว า การบริ ห ารการพั ฒ นา คื อ
กระบวนการจัดการความเปลี่ ยนแปลงที่เกี่ย วของกับ สาธารณะ โดยองคกรที่รับ ผิดชอบในการ
กําหนดนโยบายคิ ดหารูปแบบและสรางกลไกหลัก ทั้ งนี้ ตองพิ จารณาสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกมาเปนองคประกอบที่สําคัญ เพื่อเพิ่มสมรรถนะใหกับองคกรนั้นๆ
7

8

9

๓.ความหมายของพุทธธรรม

พุ ท ธธรรม คื อ ธรรมะที่ มี อ ยู แ ล ว ในธรรมชาติ เป น กฎของธรรมชาติ องค ส มเด็ จ พระ
สัมมาสัมพุทธเจามิไดทรงบัญญัติหรือสรางขึ้นใหม เพียงแตพระองคทรงคนพบและฝกฝนอบรมตน

๓

Irwing Swerdlow (ed.), Development Administration: Concepts and Problems (Syracuse:
Syracuse University Press, ๑๙๖๓), p.๒.
๔
Harry J. Friedman, “Administrative Roles in Locai Governments”, in E.W. Weidner (ed.),
Development Administration in Asia (North Carolina: Duke University Press, ๑๙๗๐), p. ๒๕๔.
๕
Ferd W. Riggs (ed.), Frontiers of Development Administration (North Carolina: Duke
University Press, ๑๙๗๐), p. ๖.
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จนตรัสรูแจงในธรรมชาตินั้นๆ แลวนํามาเผยแผใหแกหมูชนที่ยังวนเวียนอยูในทุกข ใหไดเจริญรอย
ตามบนหนทางแหงความดับทุกขและเปนสุขในฐานะที่พบพระพุทธศาสนา ๖
พุ ท ธธรรม คื อ ธรรมะ หรือ หลั ก ธรรมคําสั่งสอนของพระพุ ท ธเจา ที่ พระพุ ท ธองค ทรง
คนพบหลักความจริงอันประเสริฐที่เปนธรรมชาติมีปรากฏอยูในโลก แลวนํามาประกาศเผยแผเพื่อ
ประโยชนสุขแกชาวโลก มีคุณลักษณะ ๖ ประการ ดังนี้ ๗
๑. สวากขาโต เปนธรรมที่พระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว
๒. สันทิฏฐิโก เปนธรรมที่ผูศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นไดดวยตนเอง
๓. อกาลิโก เปนธรรมที่ปฏิบัติไดและใหผลไมจํากัดกาล
๔. เอหิปสสิโก เปนธรรมที่ควรกลาวกะผูอื่นวาทานจงมาดูเถิด
๕. โอปนยิโก เปนธรรมที่ควรนอมมาใสตัว
๖. ปจจัตตัง เวทิตัพพัง วิญูหิ เปนธรรมที่รูไดเฉพาะตน
จากความหมายของพุ ท ธธรรม สรุ ป ได ว า พุ ท ธธรรม คื อ หลั ก ธรรมคํ าสั่ งสอนของ
พระพุทธเจาที่ทรงคนพบสัจจธรรมดวยพระองคเอง อันเปนหลักการที่ดีในการนําไปประพฤติและ
ปฏิบัติตอตนเองและองคกร
10

11

๔.พุทธธรรมกับการบริหารการพัฒนา

พุทธธรรมกับการบริหารการพัฒนาประกอบดวยองคความรู ๒ ศาสตรดวยกัน คือ
๑. พุทธศาสตร องค ความรูเกี่ยวกับพระพุ ทธศาสนาอัน เป นหลักธรรมคําสอนขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มีลักษณะเปนนามธรรม
๒. บริหารศาสตร องคความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ความเจริญเติบโต และการพัฒนา มีลักษณะเปนรูปธรรม
ดังนั้น พุทธธรรมจึงสามารถนํามาประยุกตกับการบริหารการพัฒนาไดตามความหมายของ
พุทธธรรมขางตน เพราะหากนําหลักพุทธธรรมมาเปนองคประกอบของการบริหารการพัฒนาจะเปน
แนวทางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะหนึ่งไปสูอีกสภาวะหนึ่งที่ดีกวา สรางความเจริญเติบโต
ตามลําดับขั้นตอนอยางเปนระบบ และกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ตามลักษณะของการบริหาร
การพั ฒ นา คื อ เปลี่ ย นแปลง เจริ ญ เติ บ โต และพั ฒ นา แต ทั้ ง นี้ ค วรเป น ไปตามแนวทางของ
มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา คื อ ข อปฏิ บั ติที่ เป น กลางตามกฎธรรมชาติห รือทางสายกลางนั่ น หมายถึงตาม
สภาพแวดลอมของการบริหารการพัฒนานั่นเอง โดยมิโนมเอียงไปในดานใดดานหนึ่ง หรือประโยชน
ใดประโยชนหนึ่ง เพราะสภาพแวดลอมทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอก เปนปจจัยสําคัญใน

๖

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปะยุตโต), ตามรอยพุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไทยยูเนี่ยนกราฟ
ฟสก, ๒๕๕๕), หนา๑๕.
๗

ม.มู.(ไทย) ๑๒/๗๔/๖๕-๖๖
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การกํ า หนดทิ ศ ทางและสร า งระบบการบริ ห ารการพั ฒ นา ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ
กระบวนการประเมินสภาพแวดลอมตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา

๕.มรรคมีองค ๘

อริยสัจขอสุดทาย คือ มรรค เปนคําสอนในภาคปฏิบัติ คือการนําความรูความเขาใจที่แจม
แจงแลวจากกระบวนการในการศึกษา คนควา วิเคราะห ตามหลักการของไตรสิกขามาประพฤติ
ปฏิบัติ เปนกระบวนธรรมในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและโดยเฉพาะอยางยิ่งตอง
เปนไปตามลักษณะของการบริหารการพัฒนา คือ เปลี่ยนแปลง เจริญเติบโต และพัฒนา
หากเปรี ย บมรรคมี อ งค ๘ เป น ถนนทางหลวงที่ ส มบู ร ณ สั ม มาวาจา สั ม มากั ม มั น ตะ
สัมมาอาชีวะ เขาเปนหมวดศีล เปรียบไดดังการจัดกองดินที่กอแนนขึ้นดวยหินกรวดทราย เปนพื้น
ถนนสําหรับสัญจร สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เขาเปนหมวดสมาธิ เปรียบไดดังที่ตัดขอบ
กั้น คันถนน เสนแนว โคงเลี้ยว เปนเครื่องกํากับแนวถนน และสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ เขาเปน
หมวดป ญ ญา เปรี ย บได ดั ง การจั ด สั ญ ญาณ เครื่ อ งหมายป า ยจราจร โดยมี ไ ตรสิ ก ขา เป น
กระบวนการในการพัฒนาองคมรรคใหสมบูรณ ๘
ตามหลักการของมรรคมีองค ๘ และไตรสิกขา จึงเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนด
แนวทางการบริ ห ารการพั ฒ นา เรี ย กว า จะสร า งระบบและกลไกเพื่ อ ให เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
เจริญเติบโต และพัฒนาไดนั้นตองดําเนินการตามหลักการของมรรคมีองค ๘ และไตรสิกขา โดย
คํานึงถึงผลประโยชนจากการบริหารการพัฒนาเพื่อสวนรวมเปนสําคัญ
12

๖.ไตรสิกขา

๑. ศีล ความประพฤติชอบทางกายและวาจา ขอปฏิบัติตนขั้นพื้นฐานเพื่อความเปนปกติ
๒. สมาธิ ความตั้งมั่นแหงจิต
๓. ปญญา ความรูตัวทั่วพรอม รูอยางชัดแจง
มรรคมีองค ๘
สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)
สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ)

ไตรสิกขา
๓. ปญญา

สัมมาวาจา (วาจาชอบ)
สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ)
สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ)

๑. ศีล

๘

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปะยุตโต), อางแลว หนา๖๔.
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สัมมาวายามะ (พยายามชอบ)
สัมมาสติ (ระลึกชอบ)
สัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ)

๒. สมาธิ

๗.โยนิโสมนสิการ

การใช ความคิ ดอย า งถู ก วิธี คิ ดอย า งมี ร ะเบี ย บ คิด วิเคราะห เป น หลัก ธรรมภาคปฏิ บั ติ
แนวทางหนึ่งที่สามารถประยุกตใชในการบริหารการพัฒนา โดยการคิดพิจารณากําหนดแนวทางการ
บริหารการพัฒนา เรียกวาจะสรางระบบและกลไกเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เจริญเติบโต และ
พัฒนาไปในทางที่ไมกอใหเกิดทุกขหรือผลเสียหาย ใหเปนไปเพื่อประโยชนเพื่อสวนรวมเปนสําคัญ
โยนิโสมนสิการ แบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้ ๙
๑. โยนิ โสมนสิ ก ารประเภทพั ฒ นาป ญ ญาบริสุ ทธิ์ รูเขาใจ มองเห็ น ตาม
ความเปนจริง
๒. โยนิ โสมนสิการประเภทสรางเสริมคุณ ภาพจิต มุ งสรางคุณ ธรรมและ
กุศลธรรม
การบริหารการพัฒนาจัดวาเปนกระบวนการเพราะตองปฏิบัติตามลําดับขั้นตอน และทุก
ขั้นตอนก็ตองใชกระบวนการคิดวิเคราะหเปนสําคัญ จึงปฏิเสธการคิดวิเคราะห ตามแนวทางของ
โยนิโสมนสิการไมไดเลย ทั้งโยนิโสมนสิการประเภทพัฒนาปญญาบริสุทธิ์ รูเขาใจ มองเห็นตามความ
เปนจริงในสภาพปญหาและความตองการ ดวยการคิดวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อกําหนดรูปแบบ
แนวทางของการบริห ารการพั ฒ นา และโยนิ โสมนสิการประเภทสรางเสริมคุ ณ ภาพจิ ต มุ งสราง
คุณธรรมและกุศลธรรมเพื่อประโยชนสวนรวมเปนสําคัญบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
13

๘.สรุป

การบริหารการพัฒ นาเปนรูปแบบการบริหารเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง สรางความ
เจริญเติบโต และเกิดการพัฒนา เพื่อกําหนดเปนรูปแบบโครงสรางกลไกลการพัฒนาภายใตบริบท
ของสภาพแวดลอมทั้ งภายนอกและภายในดวยการประยุกตห ลักพุ ทธธรรมมาเปน องคป ระกอบ
สําคัญตามแนวทางของมัชฌิมาปฏิปทา มรรคมีองค ๘ ไตรสิกขา และโยนิโสมนสิการ ผลที่ไดจาก
การบริหารการพัฒนาก็จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดีขึ้น มีความเจริญเติบโตกาวหนา
อยางตอเนื่อง และพัฒนาอยางยั่งยืน

๙

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปะยุตโต), อางแลว หนา๖๗.
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บรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหา
จุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย.กรุ งเทพมหานคร : โรงพิ มพ ม หาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย ,
๒๕๓๙.
(๑) หนังสือ
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปะยุตโต). ตามรอยพุทธธรรม,
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไทยยูเนี่ยนกราฟฟสก, ๒๕๕๕.
พิพิธ ศุภพิพัฒน. การพัฒนาเศรษฐกิจ : ความหมาย แนวความคิด
ทางทฤษฎี แ ละการส ง ผลของทฤษฎี ใ นการปฏิ บั ติ , กรุ ง เทพมหานคร : โรงพิ ม พ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๒.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการ และการบริหารการ
พัฒนา : แนวคิด ความหมาย ความสําคัญ และตัวแบบการประยุกต, กรุงเทพมหานคร :
บริษัทเอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, ๒๕๕๐.
๒. ภาษาอังกฤษ
Irwing Swerdlow (ed.), Development Administration:
Concepts and Problems (Syracuse: Syracuse University Press, ๑๙๖๓), p.๒.
Harry J. Friedman, “Administrative Roles in Locai
Governments” , in E.W. Weidner (ed.), Development Administration in
Asia (North Carolina: Duke University Press, ๑๙๗๐), p. ๒๕๔.
Ferd W. Riggs (ed.), Frontiers of Development
Administration (North Carolina: Duke University Press, ๑๙๗๐), p. ๖.
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“ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคในยุคโลกาภิวัตน”
“Leadership and creative in the era of globalization”
พระปลัดสุขสันต ยสินฺธโร*
พระมหาจักรพันธ จกฺกวโร*
วีระ จุฑาคุปต*
อํานาจ สาเขตร*
อํานาจ ทาปน*

บทคัดยอ
การที่องคการจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวนั้นขึ้น อยูกับคุณสมบั ติของ ผูนําใน
องค ก ารนั้ น เป น อย างมาก ทั้ งนี้ เพราะผู นํ าที่ ดี จ ะพั ฒ นา ผู ใต บั งคั บ บั ญ ชาหรือ ผู ป ฏิ บั ติ งานของ
หนวยงานนั้นไดดีและทั้งสองฝาย ก็จะชวยกันสรางผลผลิต สินคา หรือบริการที่ตองการได ดังนั้นใน
ทุก วันนี้จะเห็นไดวาการฝกอบรมในองคการตางๆ ไดใหความสําคัญแกเรื่อง ภาวะความเปนผูนํา
(Leadership) มากขึ้น ซึ่งเปนการพยายาม แสวงหาวิธีการใหมๆในการพัฒนานักบริหารใหเปนผูนํา
ที่ดีผูนําที่รูจักตัดสินใจอยางเด็ดขาด มักมีคุณสมบัติพิเศษของผูนําถาผูนํามีความมุงมั่น ตัดสินใจเร็ว
ไมโลเล เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบอยๆ ลูกนองก็จะเกิดความมั่นใจ เชื่อถือ และสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีเปาหมายชัดเจน ผูนําจะตองมีจุดยืน มีอุดมการณ หรือมีจุดหมายที่ชัดเจน เพื่อที่จะ
สามารถมุงหนาไปยังจุดๆ นั้นไดงาย และเร็วขึ้น เพราะเรารูวาเรากําลังทําอะไรอยู คนที่รูวาตนเอง
กําลังทําอะไรอยูนั้น ยอมดีกวาเดินไปคิดลังเลไป เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา รูจักใชคน ผูนําที่ดีตองรูจัก
ลู ก น อ งของตนว า ใครเหมาะที่ จ ะทํ า อะไร งานไหนควรให ใครรั บ ผิ ด ชอบ คนไหนเก ง อะไร มี
ขอบกพรองดานใดอยูบาง ก็ พ ยายามแก ไขให เ ขาสมบู ร ณ แ บบขึ้ น ใครขาดใครเกิ น ส ว นไหน ก็
ปรับแตงใหลงตัว
มีความซื่อสัตย ผูนําตองเปนตัวอยางของความซื่อสัตยตอองคกรดวย การเปนเจานาย
เป น คนเกง และเป น คนดีที่ไวใจได เปน คุณสมบัติเชนนี้ก็จ ะเปน แบบอยางใหลูกนองตระหนักถึง
คุ ณ ลั กษณะที่ ดี ของเขา เขาควรจะยิ่ งต องยึดถือความสัตยซื่อเปน สรณะตามไปดว ย สนับ สนุ น
ลู ก น อง ผู นํ า ที่ ดีต องให โอกาสลู ก น องหรือผู ใตบั งคับ บัญ ชา ให มีโอกาสให เขาไดทํ างานที่ พิสู จ น
ความสามารถของเขา งานใดจะสงเสริมใหความสามารถของลูกนองโดดเดนเปนที่ยอมรับ ก็ควร
สนั บ สนุน ให มีโอกาสเขาไดเจริญ เติ บ โต ผูนําที่ดีตองสราง ลูกนองให เก งขึ้น กวาเดิม โดยไมต อง
หวาดกลัววาเขาจะเลื่อนขั้นขึ้นมาทํางานแทนไดในภายภาคหนา มีมนุษยสัมพันธดี ผูนําที่ดีตองมี
มนุษยสัมพันธดี ทั้งในและนอกองคกร มีการพบปะสังสรรคกันนอกเวลางานบาง เพื่อสราง
*

อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
วัดทานา จังหวัดตาก
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สัมพันธภาพที่ดีตอกัน และจะสง ผลใหการทํางานราบรื่นยิ่งขึ้น ฟงความคิดเห็นของผูอื่น ผูบริหาร
ตองรู จั กรับ ฟ งความคิ ดเห็ น ของผู ใต บั งคั บ บั ญ ชา มี ใจกวาง ที่ จ ะรับ ฟ งขอเสนอแนะและถาเป น
ขอเสนอแนะที่ดีก็สนับสนุน พยายามสรางบรรยากาศใหผูใตบังคับบัญชา กลาแสดงความคิดเห็น แต
ตองไมเปนคนหูเบา และในการเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเสรีนั้น ตองอยูภายใตขอบเขต
ควรอยูในลักษณะการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นมากกวาการกลาวโจมตี มีบุคลิกภาพดีเยี่ยม เปนสิ่ง
ที่ไมควรมองขามอยางยิ่ง ผูนําหรือเจานายควรเปนผูมีบุคลิกดี แตงกายเหมาะสมกับรูปราง หรือ
ฐานะทางสังคม ตองดูสะอาดสะอาน ดูสุภาพ เขางานสังคมไดอยางไมขัดหูขัดตา และมีบุคลิกดึงดูด
ใจ นาเชื่อถือ เป นที่ ยอมรับของคนทั่วไป มี ศิลปะในการเจรจา ในการพูดนั้นตองคิดกอน มี การ
เตรียมการมากอน ความคิดตองไมสับสน พูดอยางสั้น กระชับ ตรงประเด็น จริงใจ เปนธรรมชาติ
พูดดวยความนุมนวล พูดอยางรูจักไตรตรอง รูจักสถานการณ รูคิด รูกาลเทศะ และรูจักคนที่เรา
กําลังเจรจา พูดจาตองมีหางเสียง มีจังหวะจะโคนที่ราบรื่น มีเสียงหนักเบาเพื่อเนนความสําคัญของ
สิ่งที่พูด และไมทําใหรูสึกเบื่อ สายตาควรจับจองไปยังผูฟงถวนทั่ว และเมื่อพูดจบ จงแสดงทาทีวา
คุณพรอมแลวที่จะรับฟงความเห็นของคนอื่น ไมปดกั้น ไมคิดวาสิ่งที่คุณพูดไปนั้นดีที่สุด ถูกตองที่สุด
กวาคนอื่นๆ แตมันมีความถูกตองรอบคอบอยางที่ สุดแลว จากความคิดของคุณ คนอื่น ๆ มีความ
คิดเห็นอยางไร ตองเปดโอกาสใหเขาแสดงออกมา เพื่อไดรับแรงสนับสนุน หรือหากถูกคาน ก็เปน
โอกาสที่ เราจะอธิบ ายเพิ่ มเติ มได มี ค วามเป น ผู นํา ความเป น ผูนํ าสํ าคั ญ สูงสุ ด ผูนํามีความคิดที่
เฉียบคม การลงมือที่เฉียบขาด และมีการประสานงานที่เฉียบแหลม มักจะอยูขางหนาผูอื่นเสมอ ทั้ง
การคิ ด การแสดงความคิ ดเห็น การลงมื อทํ า และความรับผิ ดชอบ พรอมจะผิดกอนคนอื่ น และ
อธิบายถึงความผิดพลาดนั้นอยางกลาหาญ ถูกตอง และแสดงภูมิรูวาเขาเกิดการเรียนรูจากความ
ผิดพลาดได พรอมจะนําพาทุกคนใหกาวพนความผิดพลาดนั้นๆ ปรับตัวเขากับทุกสถานการณ ได
อยางเหมาะสมและถูกตอง เขาใจองคกรและเห็นใจผูรวมงาน ประสานประโยชนขององคกรและ
ผูรวมงานไดดี ไดรับความเชื่อถือศรัทธาจากผูรวมงานในทุกระดับ
คําสําคัญ : ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค, ยุคโลกาภิวัตน
Abstract
The organization is a success or failure depending on their features. The leaders in
that organization as well. This is because the development will be good. Subordinates or
employees of the agency and that both parties. Helped to create goods or services they
need, so today we can see that in every training organizations. Recognizes the importance of
the subject. Force leadership (Leadership), which greater efforts. Seeking new ways to
develop executive leadership as well as leaders decisive action. There are special features of
the leader if the leader is committed to fast hesitant to change frequently. Subordinates,
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ensuring reliable and able to work effectively. The goal is clear Leaders must have a clear
destination or ideological stance. In order to be able to head to the point it was easier and
faster because we know what we're doing. People who know they are doing it. I think a
better way to do it. Change in use of a good leader must know who their followers to do
good. Job is supposed to be responsible What people do There are flaws exist. I tried to fix
him up perfectly. No one gets beyond where It is tailored to meet be honest The leader
must be an example of loyalty to the organization. The boss is a genius And a great person
to be trusted. Features like this would be a role model to his subordinates recognize the
attributes of his he should even be faithfully upheld as a refuge as well. support staff Good
leaders have the opportunity to subordinate or subordinates. Give him a chance to prove his
ability to function. Any work to promote the talents of prominent supporter is acceptable. It
should support He has a chance to thrive. Good leaders must build Make good men
better Without fear that he will move up to replace it in the future. friendly Good leaders
have good interpersonal skills. Both inside and outside the organization Are hanging out for
some time. To build a good relationship with each other and will contribute to the smooth
functioning of the page. Listen to the opinions of others Executives need to listen to the
opinions of subordinates is generous to listen to suggestions and feedback is a good
support. Try to create a subordinate. Dare comment Last but not as credulous And the
opportunity to express their opinions freely so. Under the Scope Should the nature of the
exchange The more such attacks A great personality What should not be overlooked as
well. Leader or boss should have a good personality. Wear suitable shape or social position
must clean by polite society to work with no Ince. And engaging personalities reliability is
acceptable to the people. The art of negotiation In a speech to the idea before. Is preparing
to come first The idea is not to be confused Speaking of short, direct, sincere talks with a
natural softness. Speaking as contemplated I think I know the situations and people know
that we are negotiating. Talk to a twang A smooth rhythm There was light to highlight the
importance of what was said. And do not feel tired Eyes should be fixed on the audience
thoroughly. When finished But that reaction Are you ready to listen to the opinions of others,
do not block do not think what you say is the best. The most accurate than others. But it is
accurate and thorough as possible. From your ideas others have to say. To allow them to
express themselves. To get support If the opposition It is an opportunity for us to explain
further. leadership Leadership priority Leaders have no idea who honed the act
resolutely. And coordinating insightful. Often in front of other people always think the
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comments action and responsibility. Will be ready before others And explain the mistakes
that have been heroic stature and show that he is learning from its mistakes. Anyone willing
to take a step beyond that mistake. Adapting to all situations appropriately and
correctly. Understand the organization and sympathetic colleagues. Coordination of benefits
and co-workers as well. The faith of colleagues at all levels.
Keywords : Creative leadership, globalization

๑. บทนํา
คําวา ภาวะผูนํา (Leadership) เปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งในการบริหารและจัดการ
องคกรทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อใหการดําเนินการบรรลุยังเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่องคกรได
ตั้งไว เปนการมองที่เนนไปที่ตัวบุคคล เรามักจะไดยินคําพูดที่ใชเรียกแทน ผูนําในทิศทางที่แตกตาง
กันและมักจะมีขอบเขตที่กวางขวางตามทัศนะของผูพบเห็น เพื่อความเขาใจความหมายเกี่ยวกับ
ผูนําใหความหมายที่ เปนบุคคลที่จะมาประสาน ชวยใหคนทั้งหลายรวมกัน โดยที่วาจะเปนการอยู
รวมกันก็ตาม หรือทําการรวมกันก็ตาม ใหพากันไปดวยดีสูจุดหมายที่ดีงาม ที่วาพากันไป ก็ใหพากัน
ไปด วยดี นั้น หมายความวาไปโดยสวัสดี หรือโดยสวัสดิ ภ าพ ผ านพ น ภั ยอัน ตรายอยางเรียบรอย
เปนตน แลวก็บรรลุถึงจุดหมายที่ดีงามโดยถูกตองตามธรรม” หมายความวาเปนความจริงความแท
ความถูกตอง และไดมาโดยธรรม ๑ หรืออาจจะเปนผูชักพาใหคนอื่นเคลื่อนไหวหรือกระทําการใน
ทิศทางที่ผูนํ ากํ าหนดเปาหมายไว มีศิล ปะ มีอิทธิพลตอกลุมชน เพื่ อใหพวกเขามี ความตั้ งใจที่จ ะ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามตองการ หลายคนมีบทบาทเปนผูนํากันแลว เชน เปนผูนําองคกร
ผูนําสมาคม และแมกระทั่งเปนหัวหนาครอบครัวก็จัดวาเปนผูนํา ๒ หรืออาจเปนผูมีบุคลิกลักษณะ มี
คุณสมบัติเดนกวาผูอ่ืนในกลุมและมีอิทธิพลมากกวาบุคคลอื่นในหนวยงาน ทั้งสามารถสรางความมี
ประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลใหเกิดขึ้นแกหนวยงาน ไดนอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงบุ คคลใด
บุคคลหนึ่งซึ่งรับบทบาทเปนผูบริหารประสานผลประโยชนในกลุมเสมือนเปนสัญลักษณของกลุม มี
อิทธิพลและอํานาจ สามารถบังคับบัญชาบุคคลในกลุม ใหปฏิบัติงานบรรลุผลตามเปาหมายที่องคกร
กําหนดไวได
0

1

๑
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๒. ความหมายของภาวะผูนํา
การที่คนเราจะเปนผูนําไดอยางมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลนั้น ผูเขียนคิดวาตอง
เป น “ผู ที่ มี แ ผนงานและการตั ด สิ น ใจแก ป ญ หาไปปฏิ บั ติ ให บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามเป า หมายมี
กระบวนการในการโนมนาวและชักจูงความคิดเห็นและพฤติกรรมของบุคคลอื่นใหคลอยตาม ให
มี ค วามกระตื อ รื อ ร น ที่ จ ะหาทางบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามเป า หมายปฏิ บั ติ ก ารขององค ก รให มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ” ซึ่งมีความสอดคลองกับนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาทีไ่ ดให
ความหมายของภาวะผู นํ า ไว ว า ภาวะผู นํ า คื อ คุ ณ สมบั ติ เช น สติ ป ญ ญา ความดี งาม ความรู
ความสามารถของบุคคลที่ชักนําใหคนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายที่ดีงาม ๓ การ
ที่ผูนําใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาที่ในความสัมพันธซึ่งมีอยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารและอํ านวยการโดยใช ก ระบวนการติ ด ต อ ซึ่ งกั น และกั น เพื่ อ มุ งให บ รรลุ ผ ลตาม
เปาหมายที่ไดกําหนดไว คุณลักษณะสวนบุคคลที่จะแสดงออกมาเมื่อมีปฏิสัมพันธกับกลุมในระหวาง
การทํ างานหรื อกั บ ผู ร ว มในสถานการณ เดี ย วกั น ในอั น ที่ จ ะทํ าให กิ จ กรรมของกลุ ม ดํ าเนิ น ไปสู
เปาหมายและความสําเร็จ ๔
จากการศึ กษาแนวคิ ดเรื่ องภาวะผู นําตามหลักวิช าการทั่ ว ไปจะพบวา ผู นํ านั้ น ตาม
ความหมายจริงๆแลว หมายถึงผูที่ไดรับการแตงตั้งหรือเลือกตั้งจากผูคนในสังคมหรือหมูคณะใน
องคกร ชุมชน สังคมที่ใดที่หนึ่งเพื่อใหเปนผูมีอํานาจและหนาที่ในการนําพาผูคนในสังคมหรือชุมชน
ในสังคมนั้นๆ ดําเนินกิจกรรมภายในสังคมหรือชุมชนใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ซึ่งความเปน
ผูนําที่ไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งภายใตมติของสังคมดังกลาวนี้จะมีอํานาจและหนาที่ในการนําหรือ
เปนผูใชอํานาจเพื่อการกระทําการบางอยางใหสําเร็จ
สวนคําวา ภาวะผูนํานั้น หมายถึง ศักยภาพการเปนผูนํา หรือเปนลักษณะพิเศษของผูนํา
ทั้งที่ อยูภายนอกและอยูภ ายในที่ผูนํ าสามารถนํ าเอาทั กษะหรือเทคนิคและวิธีการในนํามาใช ซึ่ ง
ภาวะผูนํานี้ยังหมายถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สติปญญา ที่อยูภายในจิตใจของผูนําคนนั้น
ดวย และเมื่อนํ าคําวา ผู นํามาวิเคราะห กับ คําวาภาวะผู นํ าก็จ ะพบวา ผูนํ านั้ น ใครๆ ก็เปน ได ซึ่ง
อาจจะมาจากการเลือกหรือแตงตั้งได สวนคําวาผูนําเปนคณะลักษณะภายในของผูที่เปนผูนําทั้ ง
เทคนิ ควิธี การและศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม จริย ธรรม สติปญ ญา เปน ตน ซึ่งจะพบวาผูนํานั้น ใคร ๆก็
เปนได แตจะไดรับการยอมรับจากคนในสังคมหรือไมนั้นก็อยูที่ความเปนผูนําของตนที่เราเรียกกันวา
“ภาวะผูนํา” เทานั้น หากผูนําไมมีภาวะผูนําก็อาจจะถูกสังคมปฏิเสธได แตถาผูนําที่มีภาวะผูนําก็
จะเปนที่ยอมรับจากสังคมเชนกัน และสามารถนําพาองคกร ชุมชน และสังคมไปสูจุดมุงหมายหรือ
ประสบความสําเร็จได
2

3

๓

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา, พิมพครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก,
2547 ), หนา ๔.
๔
พระครูสิริจันทนิวิฐ, ภาวะผูนําเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรมการพิมพ, ๒๕๔๘), หนา ๑๘.
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ความหมายของคํ าวา ผูนํ า (Leader) และภาวะผู นํ า (Leadership) ดั งที่ ไดกล าวมา
นักวิชาการยังไดเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา โดยพิจารณาจากปจจัยสําคัญและจุดเนนที่
แตกตางกัน การศึกษาภาวะผูนําจากทฤษฏีตางๆ ซึ่งมีอยูมากมาย ผูวิจัยจะขอนําเสนอทฤษฏีจาก
นักวิชาการที่ไดรวบรวมไวและคิดวานาจะเปนประโยชนตอ การวิจัยในครั้งนี้หลายทานที่ไดกลาวถึง
ทฤษฎีภาวะผูนําที่เปนหลักใหญๆ และนาสนใจไว อาทิ ติน ปรัชญพฤทธิ์ ไดกลาวถึงทฤษฎีภาวะผูนํา
ไวหลายทฤษฎี ดังนี้
๑. ทฤษฎี ผูยิ่งใหญ (Greatman Theories) ทฤษฎี นี้เชื่อวา ผูนํ ามี ลักษณะพิเศษ บาง
ประการที่ผูตามไมมี คือ มี พลังกาย มีพลังสมอง และมีพลังศีลธรรม ที่ สืบเนื่องมาจากพั นธุกรรม
และสภาพแวดลอมแตละยุคแตละสมัย เชน เลนิน เชอรชิล ฮิตเลอร และมุสโสลินี เปนตน
๒. ทฤษฎีสภาพแวดลอม (Environmental Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวา ผูที่จะกาวขึ้นสู
ความเปนผูนําไดนั้นขึ้นอยูกับความสามารถในหนาที่และความชํานาญ (Abilities and Skills) ของ
เขาในขณะนั้น วามีความสามารถแกไขสถานการณตา งๆ ในยามวิกฤตได เชน สงคราม เปน ตน
ทฤษฎี นี้เชื่ อวา ภาวะผูนํ าจะสืบ เนื่องมาจากภาวะทางสังคม วัฒ นธรรม เศรษฐกิจและการเมื อง
ลักษณะผูนําในกลุมทฤษฎีนี้ เชน มหาตมะคานธี และมารติน ลูเธอร คิง เปนตน
๓. ทฤษฎี บุ ค คลสถานการณ (Personal Situational Theories) ทฤษฎี นี้ ไดนํ า เอา
ทฤษฎี สองทฤษฎีขางตนมารวมกัน คือ ภาวะผูนําจะสืบเนื่องมาจากลักษณะพิเศษของผูนําเองและส
ถาการณที่อยูร อบตัวของผูนํา ปจจัยสําคัญที่นักทฤษฎีกลุมนี้ใหความสนใจเปนพิเศษ คือ สถานภาพ
ปฏิกิริยา โตตอบ การรับรู และพฤติกรรมของบุคคลในกลุมของผูนําและผูตาม
๔. ทฤษฎีปฏิกิริยาโตตอบความคาดหวัง (Interaction Expectation Theories) ทฤษฎี
นี้ เชื่ อ วา ภาวะผู นํ า เกิ ด จากปฏิ กิ ริ ย าโตต อบและความคาดหวัง ระหวา งสมาชิ ก ในกลุ ม ฉะนั้ น
ผูที่จะกาวเขาสูตําแหนงผูนําไดตอ งมีความคิดริเริ่ม และสามารถดูแลโครงสรางของปฏิกิริยาโตตอบ
ของสมาชิกในกลุม เพราะจะตองสามารถตอบสนองความคาดหวังของสมาชิกในกลุมตลอดเวลา
๕. ทฤษฎี ม นุ ษ ยนิ ย ม (Humanistic Theories) ทฤษฎี นี้ มุ งที่ จ ะพั ฒ นาสถาบั น ใหมี
ผลงานที่มีประสิทธิผลและมีความเปนปกแผน โดยเนนความสําคัญที่การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย
พยายามทําใหบุคคลในสถาบันมีความเปนอิสระเสรี สามารถสนองความตองการของตนเอง และ
ของสถาบันได เปาหมายของภาวะผูนําตามทฤษฎีนี้ก็คือ การปฏิบัติการเพื่อที่จะใหไดมาซึ่งผลงาน
และน้ําใจจากผูรวมงานในเวลาเดียวกัน
๖. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theories) ทฤษฎีน้ีเชื่อวา การที่ผูตามยินยอม
หรือยอมรับผูนําก็เพราะทั้งสองฝายมีสัญญาทีจ่ ะแลกเปลี่ยนประโยชนซึ่งกันและกัน กลาวคือ การมี
สมาชิกคนใดคนหนึ่งภายในกลุมไดรับการยกยองหรือแตงตั้งใหเปนผูนํานั้น นอกจากจะทําใหผูนั้น
มีความรูส ึกวาตนไดรับรางวัลและผลประโยชนแลว ยังทําใหสมาชิกคนอื่นๆ มีความพึงพอใจยอมรับ
ผูนําคนนั้นดวย อยางไรก็ดี หากฝายใดฝายหนึ่งเสียผลประโยชน หรือฝายหนึ่งละเมิดสัญญา ทั้งสอง
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ฝายไมสามารถอดทนตอไปได ภาวะผูนําก็จะหมดความสําคัญลง ๕ นอกจากนี้แลวยังมีผูใหแนวคิด
ทฤษฎีผูนําเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํามี ๒ มิติ คือ ดานกิจสัมพันธและดานมิตรสัมพันธ โดยไดอธิบาย
ไว ว า ดา นกิ จ สั ม พั น ธ หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง ความเปน ผู นํ า กั บ สมาชิ ก ของกลุ ม
และเนน ดํ า เนิ น งานใหเปน ระเบี ย บ ชองทางการติ ด ตอ สั มพั น ธใหเปน ไปตามสวยงาม ดานมิ ต ร
สัมพันธ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงความสัมพันธการเปนผูนํากับสมาชิกของกลุม ในลักษณะการ
เปนมิตร เคารพนับถือซึ่งกันและกัน
แนวคิดทฤษฎีนี้ เปนทฤษฎีของนักวิชาการจากตางประเทศ ซึ่งไดเสนอแนวคิดในเรื่องนี้
ไวมากมาย ซึ่งผูวิจัยไดนํามารวบรวมเพื่อเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับนักวิชาการ
ของตะวันตก ที่ไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา โดยมีแนวคิดพื้นฐานตั้งอยูบนสมมติฐานตางๆ ดังนี้
๑. ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนํา (Traitist Theory) โดยมีสมมติฐานวา ผูนําที่ประสบ
ผลสําเร็จจะมีลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี
๒. ทฤษฎี ทางสถานการณ (Situatist Theory) โดยมีสมมติฐานวา บุคคลที่ ไดรับ การ
ยอมรั บ วาเปน ผู นํ าที่ เหมาะสมที่ สุ ด ในสถานการณใด สถานการณห นึ่ ง ทั้ งนี้ ก็เพราะวาเกิ ดจาก
ลักษณะของกลุมที่เขาเปนผูนํา
๓. ทฤษฎีการเปนผูตาม (Followship Theory) โดยมีสมมติฐานวา เครื่องบงชี้คุณภาพ
ของ ผูนําก็คือคุณภาพของผูตาม ซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินคุณคาของผูนํา คือ การวิเคราะห
ผูตามนั้นเอง
๔. ทฤษฎี ข องผลรวม (Electic Theory) ทฤษฎี นี้ เกิ ด จากการนํ า เอาคํ าอธิ บ ายของ
ทฤษฎี
ทั้ง ๓ ขางตนมารวมกัน เพื่อจะทําการอธิบายเกี่ยวกับภาวะผูนํา ๖
สวน Barbara Kelleman (บารบารา เคลแมน) ไดสรุปความหมายเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะ
ผูนําแบบตางๆ เอาไว ๑๐ หมวด ประกอบดวย
๑) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนจุดศูนยกลางของกระบวนการกลุม ภาวะผูนําจากหมวดนี้จึง
เปนผลลัพธที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมของกลุม
๒) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนบุคลิกภาพและผลกระทบ ภาวะผูนําจากหมวดนี้ถือเปนกา
รเชื่อมโยงภาพพจนอันทําใหปจเจกบุคคลสามารถที่จะกระทําการจูงใจบุคลอื่นๆ ใหทําหนาที่สอดคล
องกับภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4

5

๕

ติน ปรัชญพฤทธิ์, ภาวะผูนําและการมีสวนรวม, เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุ ษยใน
องคการ หนวยที่ ๑๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๗),
หนา ๖๓๕-๖๓๗.
๖ Hodge Billey J. & Herbert J. Johnson, Management and Oganization Behavior.
New York : John Willey & Sons, 1970, pp. 255-259.
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๓) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนศิลปะที่ใชในการชี้นํา ภาวะผูนําจากหมวดนี้ถือเปนการแสด
งออกในบริบทของอํานาจและอิทธิพล ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะใหกลุมนั้นดําเนินการเปนไป
ตามแนวทางหรือเจตนารมณของตัวบุคคลที่เปนผูนํา
๔) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนการใชอิทธิพล การเปนผูนําในลักษณะนี้นั้นไดกอ ใหเกิดผล
กระทบกับพฤติกรรมของสมาชิกภายในกลุม ที่ตอบสนองแนวนโยบายของผูนําในลักษณะทําดวย
ความสมัครใจ
๕) ภาวะผูนํ าในฐานะที่ เปนพฤติกรรมเดน อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนพฤติกรรมของป
จเจกบุคคลที่แสดงออกในโอกาสที่ไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุม
๖) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนรูปแบบของการชักชวน ภาวะผูนําจากหมวดนี้ถือเปนการบริ
หารคนดวยวิธีการจูงใจและมีการสรางจุดมุงหมายรวมกัน โดยไมใชวิธีการบีบบังคับ
๗) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนการใชความสัมพันธในเชิงอํานาจระหวางบุคคล ภาวะผูนํา
จากหมวดนี้เกิดจากการยอมรับในอํานาจของกันและกัน ซึ่งบุคคลหนึ่งสามารถใชอํานาจมาบังคับอีก
บุคคลหนึ่งใหลดการตอตาน เทาที่จะลดลงไดมากที่สุด ซึ่งบุคคลหลังนี้สามารถจะทําใหเกิดขึ้นได
๘) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนเครื่องมืออยางหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะใหบรรลุจุดมุงหมายโดยที่
ภาวะผูนําจะเปนการกระทําเพื่อใหมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของกลุม
๙) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนการจําแนกบทบาท ทั้งนี้โดยที่ภาวะผูนํานั้นตองการรวบรวม
บทบาทตางๆ ในกลุมเขาไวดว ยกั น ทั้งนี้ก็ดวยการอํานวยการใชความพยายามเพื่ อที่ จะใหบรรลุ
ความสําเร็จที่ตั้งเปาหมายเอาไว
๑๐) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนคนที่มีความคิดริเริ่ม โดยบางครั้งภาวะผูนําก็เกิดขึ้นมาจาก
ผลพวงของความคิดริเริ่มสรางสรรคภายใตปฏิสัมพันธภายในกลุม ๗
กลาวโดยสรุป ผูนํ าที่ จะประสบความสํ าเร็จ ในการบริห ารงานไปสูเป ห มายได ดีนั้ น จะตอง รูรูจั ก
ผสมผสานสวนดีจากการเรียนรูตางๆ มาเป นของตนเอง มีความพรอม มีความสามารถในรอบ
ดาน และที่สําคัญคือจะตองรูจักครองตน คือปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม มีความรูดี มี
ความรับผิดชอบดี มีความเสียสละ มีความยุติธรรม นาเลื่อมใส ศรัทธา ครองคน คือรูจักมีมนุษย
สัมพันธที่ดี การใหมีสวนรวม การมีความจริงใจตอกัน การยกยองใหเกียรติกัน มีศิลปะ ในการจูงใจ
คน มีวิธีการสื่อสารที่ดี มีความเสียสละ ครองงานคือมีวิสัยทัศน มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติ
หนาที่ ทํ างานเป น ระบบ มี การประสานงานและการกระจายอํ านาจ รูจั กมอบหมายงาน มี การ
ติดตามและประเมินผล สิ่งตางๆที่กลาวมานี้จะทําใหการบริหารงานไดประสบผลสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6

๓. ลักษณะของผูนํา
๗

Barbara Kelleman (ed)., Leadership as a Political Act in Leadership :
Multidisciplinary Perspective , (New Jersey : Prentice Hall , 1984), p. 70.
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ลักษณะของผูนําจะเปนแบบใด ขึ้นอยูกับสถานการณของสังคมในแตละแหงเปนหลัก
สําคัญ เพราะผูนําคือบุคคลที่ไดรับการยอมรับจากชุมชนหรือสังคม จึงตองพัฒนาและปรับตัวตนเอง
ใหเขากับสภาพแวดลอมและสถานการที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
ภาวะผูนํา เปนกระบวนการของอิทธิพลที่บุคคลหนึ่งพยายามใชอิทธิพลตอบุคคลอื่น ให
มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ตองการ ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว ในการกลาวถึงภาวะผูนํา
จะตองพิจารณาลักษณะ ๓ ประการ คือ
๑. ภาวะผูนําที่เปนกระบวนการของการใชอิทธิพล
๒. ภาวะผูนําอยูที่ระดับความถูกตองที่ผูตามจะปฏิบัติตาม
๓. การบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
ผูนํา คือบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในกลุม จะมาจากการเลือกตั้ง แตงตั้ง หรือยกยอง
จากกลุมใหเปนผูชี้แนะ ชวยเหลือใหกลุมปฏิบัติกิจกรรมตางๆ จนประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ที่ตั้งไว และมีวิธีการศึกษาภาวะผูนํ า ๔ แนวทาง คื อ ๑.ศึกษาอํานาจ-อิทธิพลของผูนํ า (powerinfluence approach) ๒.ศึกษาคุณลักษณะของผูนํา (trait approach) ๓.ศึกษาพฤติกรรมของผู
นํ า (behavior approach) ๔ .ศึ ก ษ าจากสถานการณ  (situational approach) นั่ น เอง ซึ่ ง
สอดคล อ งกั บ นั ก วิ ช าการของไทยหลายท า น ได ก ล า วถึ ง ผู นํ า ในรู ป แบบการปกครอง ก อ นที่
พระพุทธเจาจะอุบัติขึ้น ชมพูทวีปแบงออกเปน ๒ สวน คือ สวนกลางหรือเขตชั้นในเรียกวา “มัชฌิม
ประเทศ” และส วนรอบนอกหรือหัวเมืองชายแดน เรียกวา “ป จจันตประเทศ” ในมัชฌิ มประเทศ
แบงเปนแควนหรือรัฐใหญๆ ได ๑๖ แควนและแควนขนาดเล็กอีก ๕ แควน รวมเปน ๒๑ แควน ใน
แต ล ะแคว น หรื อ รั ฐ มี ค วามแตกต างกั น อยู บ า ง บางรั ฐ ก็ เป น ระบบกษั ต ริ ย บางรั ฐ ก็ เป น ระบบ
สาธารณรัฐ ดังนั้นจึงไดสรุปผูนําในรูปแบบการปกครองรัฐตางๆ ในชมพูทวีปนั้นได ๓ ประเภท คือ
๑. ผูนําแบบจักรวรรดินิยม ไดแก ผูนํารัฐที่มีแสนยานุภาพมาก มีอํานาจเหนือรัฐอื่น
กลาวคือใชอํานาจยึดครองรัฐอื่นมาเปนเมืองขึ้นของตน ประมุขของรัฐแบบนี้เรียกวา “มหาราชา”
หรือ “พระจักรพรรดิ”
๒. ผูนําแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ไดแก ผูนํารัฐที่มีอํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครอง
บ านเมื อ งโดยตรง แต อาจทรงมอบหมายอํานาจนั้ น ใหพ ระบรมวงศานุว งศห รือ ปุโรหิ ต ขาราช
บริพารไปปฏิบัตแิ ทนได ประมุขของรัฐที่ปกครองแบบนี้เรียกวา “ราชา”
๓. ผูนําแบบประชาธิปไตย ไดแก ผูนํารัฐที่อํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครองมิไดขึ้นอยู
กับประมุขแหงรัฐแตเพียงผูเดียว จะมี “สภา” หรือ “สังฆะ” เปนผูกําหนดนโยบาย และมีอํานาจ
ตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการบานเมือง สังฆะจะทําหนาที่เลือกสมาชิกขึ้นมาคนหนึ่งทําหนาที่เปนหัวหนา
ฝายบริหารเรียกวา “ราชา” ในสมัยโนน เรียกการปกครองแบบนี้วา สามัคคีธรรม ๘
7

๘

วิรัช ถิรพันธุเมธี, พุทธปรัชญาการปกครอง, (กรุงเทพฯ : ดวงแกว, 25๕๔), หนา ๖-๘.
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๔. แนวคิดผูนําในพระพุทธศาสนา
จากการศึกษาประเด็นในเรื่องภาวะผูนําในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในหลักฐานและ
เอกสารหรือคัมภีรที่สําคัญทางพระพุทธศาสนามาทั้งหมดเราจะพบวาพระพุทธศาสนาถือไดวาเปน
อีกศาสนาหนึ่งที่ใหความสําคัญกับแนวความคิดเรื่องภาวะผูนําเอาไวโดยเห็นวาในสังคมทุกสังคมนั้น
จะตองมีบุคคลที่เกิดมาเพื่อทําประโยชนแกผูอื่นหรือมาเปนผูนําผูอื่นอยูเสมอ ซึ่งบุคคลที่มีภาวะผูนํา
และเปนผูเขามาแกไขปญหาความขัดแยงในทางพระพุทธศาสนานั้น หากพิจารณาจากหลักฐานเชิง
คัมภีรเราจะพบวา เมื่อโลกมนุษยและสังคมมนุษยเกิดขึ้นมาแลวในระยะแรกมนุษยมีกิเลสและไมมี
ศีลธรรมอันเปนกฎจริยธรรมพื้นฐานของสังคมก็ทําใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันตอมามนุษยก็ได
เริ่มพิจารณาหาบุคคลผูที่มีความเหมาะสมเขามาเปนผูนําเพื่อการแกไขปญหาความขัดแยงดังกลาว ๙
ซึ่งก็ถือวาเปน กรณี ที่ชี้ให เราเห็ นวา ภาวะผูนํานั้นเปน สิ่งที่ มีปรากฏอยูในเนื้ อหาพระพุทธศาสนา
ซึ่ งพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ ข องผู นํ าที่ ป รากฏในหลั กธรรมข อ ต างๆ เป น การพิ จ ารณาในแงข อง
คุณธรรมที่เปนหลักการที่พระพุทธองคไดทรงวางไวเปนกรอบในการดําเนินชีวิตหรือการทําหนาที่ใน
การบริหารของผูที่เปนผูนํา โดยหลักธรรมสําคัญที่บงถึงความเปนผูนํานั้นมีดังตอไปนี้
พรหมวิ ห าร ๔ คื อ ธรรมประจํ าใจของผู ป ระเสริ ฐ หรื อ ผู มี จิ ต ใจยิ่ งใหญ ก ว างขวาง
ดุจ พรหม คือ
๑) เมตตา ( ความรัก ) คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี ตองการชวยเหลือใหทุกคนประสบ
ประโยชนและความสุข
๒) กรุณา ( ความสงสาร ) คืออยากชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความทุกขใฝใจที่จะปลด
เปลื้องบําบัดความทุกขยาก เดือดรอน ของคน และสัตวทั้งปวง
๓) มุทิตา ( ความเบิกบานพลอยยินดี ) เมื่อเห็นผูอื่นอยูดีมีความสุขก็มีใจแชมชื่นเบิก
บานเมื่อเห็นเขาประสบความสําเร็จงอกงามยิ่งขึ้นไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจดวย
๔) อุเบกขา ( ความมีใจเปนกลาง ) คือ มองตามความเปนจริงโดยวางจิตเรียบสม่ําเสมอ
มั่น คงเที่ ยงตรงดุ จตราชั่ ง มองเห็ น การที่ บุ คคลจะไดรับ ผลดี ห รือชั่ว สมควรแกเหตุที่ต นประกอบ
พรอมที่จะวินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามความเที่ยงธรรม ๑๐
หลักอคติ ๔ เมื่อมีคุณธรรมสมบูรณ การทํางานจะถูกตองเปนประโยชนยิ่งขึ้น ก็ดวยละ
อคติ ๔ ความลําเอียงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความวุนวายในสังคมเพราะสรางความแตกแยก
จนเกิดไรความสามัคคีกันไดโดยงาย ผูทําหนาที่รับผิดชอบตอสังคมจักตองไมเปนผูมีความลําเอียง
โดยเด็ดขาดในปุราเภทสุตตนิทเทส อัฎฐกวรรค ขุททกนิกาย วาดวยผูไมมีความลําเอียงวา คําวา
“ละ” ไมถึงความลําเอียงในธรรมทั้งหลาย คือไมถึงฉันทาคติ ไมถึงโทสาคติ ไมถึงโมหาคติ ไม ถึง
ภยาคติ ไมลําเอียงดวยอํานาจแหงราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา อนุ สัย ไมไป
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๙

ที.ปา.(ไทย)๑๖/๑๓๐/๙๖.
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๔/๒๒๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๒.
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ออกไป พาไป นํ าไปด วยธรรมทั้ งหลายอัน ทํ าให เป น พรรคพวก เพราะฉะนั้นจึงชื่อวาไมถึงความ
ลําเอียงในธรรมทั้งหลาย อคติมี ๔ ประการ ที่นักปกครองที่ดีเมื่อปฏิบัติหนาที่แลวพึงละเวน คือ
๑) ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ
๒) โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง
๓) โมหาคติ ลําเอียงหลงหรือเขลา
๔) ภยาคติ ลําเอียงเพราะขลาดกลัว ๑๑
๕) สวนในทางพระพุทธศาสนาไดมีการกลาวถึง”ผูนํา” ดังมีปรากฏในอัคคัญญสูตรวา
การกําเนิดของผูนํามาจากความเสื่อมของจิตใจมนุษย จึงมีการคัดเลือกแตงตั้ง “มหาสมมต” บุคคล
ที่มีลักษณะรูปงดงาม นาดู นาเลื่อมใส และนาเกรงขามกวาหมูชนในที่นั้น ใหทําหนาที่ วากลาว ติ
เตี ยน ขั บ ไล ผูที่มีความประพฤติมิช อบตามธรรม และไดมีการเรีย กชื่อของผูนําไววา “กษั ต ริย ”
เพราะเปนใหญในที่นาทั้งหลาย และ “ราชา” เพราะเปนผูที่ถูกแตงตั้งโดยชอบธรรมจากหมูคณะ
นั้นๆ ๑๒
๖) จากลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาเปนลักษณะ
ของผู นํ า ที่ ดี คื อ เป น ผู นํ าที่ มี ธ รรมในตนเอง ซึ่ งหลั กธรรมสํ าคั ญ ที่ เกี่ ย วกั บ ผู นํ าได มี ป รากฏใน
พระไตรปฎก สามารถนําไปประยุกตใชได เชน หลักปาปณิกธรรม ๓ ๑๓ หลักพรหมวิหารธรรม ๔ ๑๔
หลักอคติ ๔ ๑๕ หลักสังคหวัตถุ ๔ ๑๖ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ๑๗ และหลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ๑๘ เปน
ตน
๗) ผูนํ าตามแนวพระพุ ทธศาสนา เปน ลักษณะของผูนําที่ดี คือ เปนผูที่มีธรรมเป น
เครื่ อ งชี้ นํ า ในการปกครองและการบริ ห าร รั ฐ ประเทศ องค ก รหรื อ หมู ค ณะ ให ป ระสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่ ไดตั้งไวดวยดี ธรรมจึงเปนเครื่องเสริมสรางคุณสมบัติ ของผูนํ า ให มี
ภาวะผูนําสูง และเปนปจจัยสําคัญที่ผูนําควรมีสําหรับ “การเปนผูนําที่ด”ี
จากแนวทางการศึ ก ษาใหญ ๆ ทั้ ง ๒ แนวทาง พอสรุ ป ได ว า ผู นํ า ตามแนวทฤษฎี
ตะวันตกไดเนนถึง “ความรูและความสามารถ” คือ ”ผูนําที่เกง” และผูนําตามแนวพระพุทธศาสนา
ไดเนนถึง “การมีธรรม” คือ “ผูนําที่ดี” คือ ควรมีทั้งความประพฤติดี มีความรูและความสามารถดี
ซึ่งเปนภาวะผูนําที่พึงประสงค ที่เหมาะสมกับยุคปจจุบัน ที่ตองการผูนําที่มีธรรม มีวิสัยทัศน และ
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๑๑

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๙๖.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓๑/๙๖.
๑๓
องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๐/๑๖๓.
๑๔
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๒.
๑๕
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๓๙.
๑๖
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐.
๑๗
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔.
๑๘
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๔๐/๖๒.
๑๒
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รูจั กวิ ธี ก ารสร างแรงบั น ดาลใจให บุ ค ลากร ดํ าเนิ น กิ จ กรรมของหน ว ยงาน องค ก ร ตลอดจนถึ ง
ประเทศชาติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรนั้นๆ และนําไปสูความเจริญรุงเรือง
ไดอยางมั่นคง
หลักสัปปุริสธรรม ๗ สวนการดําเนินกิจกรรมตางๆ จะมีความเหมาะสมเพียงใด มีหลัก
พุทธธรรมอีกสวน คือ สัปปุริสธรรม ในสัปปุริสสูตร อุปริปญณาสก มัชฌิมนิกาย ปรากฏพุทธโอวาท
เรื่องธรรมของคนดี (สัตบุรุษ) คนที่สมบูรณแบบ หรือมนุษยโดยสมบูรณ ซึ่งถือวาเปนสมาชิกที่ดี มี
คุณคา ที่แทจริงของมนุษยชาติ มีธรรมะ หรือคุณสมบัติที่เรียกวา สัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ
๑. ธัมมัญุตา (รูหลักและรูจักเหตุ) คือรูหลักการและกฎเกณฑของสิ่งทั้งหลายที่ตนเขา
ไปเกี่ยวของในการดําเนินชีวิต การปฏิบัติกิจหนาที่ และการดําเนินกิจการตางๆ รูเขาใจในสิ่งที่ตน
จะตองประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เชน รูวาตําแหนงฐานะ อาชีพการงานของตน มีหนาที่และความ
รับผิดชอบอยางไร มีอะไรเปนหลักการจะตองทําอะไรอยางไร จึงจะเปนเหตุใหบรรลุถึงผลสําเร็จที่
เปนไปตามหนาที่ และความรับผิดชอบนั้นๆ ตลอดจนขั้นสูงสุด คือรูเทาทันกฎธรรมดา หรือหลัก
ความจริงของธรรมชาติเพื่อปฏิบัติตอชีวิตอยางถูกตองมีจิตใจเปนอิสระไมตกเปนทาสของโลกและ
ชีวิตนั้น
๒. อัต ถั ญ ุ ต า(รูความมุ งหมายและรูจั กผล)คื อรูความหมายและความมุ งหมายของ
หลักการที่ตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงคของกิจการที่ตนกระทํา รูวาหลักการนั้นๆ มีความมุงหมาย
อยางไร รูวาที่ตนทําอยางนั้นๆ ดําเนินชีวิตอยางนั้นเพื่อประสงคประโยชนอะไรหรือควรจะไดบรรลุ
ถึงผลอะไร ที่มีหนาที่ตําแหนงฐานะ การงานอยางนั้น เขากําหนดวางกันไวเพื่อความมุงหมายอะไร
กิจการที่ตนทําอยูขณะนี้เมื่อทําไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง เปนผลดีหรือผลเสียอยางไร เปนตน
ตลอดจนถึงขั้นสูงสุด คือรูความหมายของคติธรรมและประโยชนที่เปนสาระของชีวิต
๓. อั ต ตั ญ ุ ต า (รู จั ก ตน) คื อ รู จั กตั ว ตนของเราเอง วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กํ าลั ง
ความรู ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม สามารถประเมินตนเองไดในหลักธรรม ดังนี้ ศรัทธา
(ชอบ รักในงานอะไร) ศีล (วินัย) สุตะ(ความรู) จาคะ (ความเสียสละ) ปญญา (กระบวนการในการ
พัฒนาความรูที่มีอยู) เปนตน แลวประพฤติใหเหมาะสม และรูที่จะแกไขปรับปรุงตอไป
๔. มั ต ตั ญ ุ ต า (รู จั ก ประมาณ) คื อ รู จั ก พอดี เช น รู จั ก ประมาณในการบริ โภครู จั ก
ประมาณในการใชจายทรัพย รูจักความพอเหมาะพอดีในการพูด การปฏิบัติกิจและทํ าการตางๆ
ตลอดจนการพักผอนหลับนอน และการสนุกสนานรื่นเริงตางๆ
๕. กาลั ญ ุ ต า (รู จั ก กาล) คื อ รู ก ารเวลาอั น เหมาะสมและระยะเวลาที่ พึ งใช ในการ
ประกอบกิจ กระทําหนาที่การงานปฏิบัติการตางๆ และเกี่ยวของกับผูอื่น เชน รูวาเวลาไหนควรทํา
อะไร และทําใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหเหมาะเวลา ใหถูกเวลา เปนตน
๖. ปริ สั ญ ุ ตา (รู จั ก ชุ ม ชน) คื อ รูจั กถิ่ น รูจัก ที่ ป ระชุม ชนและชุม ชน รูกาลอั น ควร
ประพฤติปฏิบัติในถิ่นชุมชน และตอชุมชนนั้นวา ชุมชนนี้เมื่อเขาไปหาควรตองทํากิริยาอยางนี้ควร
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ตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้มีระเบียบวินัยอยางนี้ มีวัฒนธรรมประเพณีอยางนี้ มีความตองการอยางนี้
ควรเกี่ยวของ ควรตองสงเคราะห ควรรับใช ควรบําเพ็ญประโยชนใหอยางนั้นๆ เปนตน
๗. ปุ คคลั ญ ุ ต า (รูจั กบุ คคล) คื อ รูจัก และเขาใจ ความแตกตางแห งบุ คคลวาโดย
อัธยาศัยความสามารถและคุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูจักที่จะปฏิบัติตอ
บุคคลอื่นๆ ดวยดีวาควรจะคบหรือไม ไดคติอะไร จะสัมพันธเกี่ยวของ จะใช จะยกยอง จะตําหนิ
หรือจะแนะนําสั่งสอนอยางไรจึงจะไดผลดี เปนตน ๑๙
หลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ ในสุวัณณหังสชาดก อสัมปทานวรรค ขุททกนิกาย
ไดกลาวถึงคุณธรรมของผูปกครองหรือธรรมของพระราชา ๑๐ ประการ คือ
๑. ทาน (ใหปนประชา) คือบําเพ็ญตนใหเปนผูใหโดยมุงปกครองหรือทํางานเพื่อใหเขา
ได มิ ใ ช เ พื่ อ จะเอาจากเขา เอาใจใส อํ า นวยบริ ก ารจั ด สรรความสงเคราะห อนุ เ คราะห ใ ห
ประชาราษฎรไดรับประโยชนสุข มีความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนใหความชวยเหลือแกผูเดือดรอน
ประสบทุกข และใหความสนับสนุนแกคนที่ทําความดี
๒. ศีล (รักษาความสุจริต) คือ ประพฤติดีงามสํารวมกายและวจีทวารประกอบการสุจริต
รักษากิตติคุณ ประพฤติใหควรเปนตัวอยาง และเปนที่เคารพนับถือของประชาราษฎร มิใหมีขอที่
ผูใดจะดูแคลน
๓. ปริจจาคะ (บําเพ็ญกิจดวยความเสียสละ) คือสามารถเสียสละความสุขสําราญสวน
ตน ตลอดจนชีวิตของตนได เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและความสงบเรียบรอยของบานเมือง
๔. อาชชวะ (ปฏิบัติภารกิจโดยชื่อตรง) คือซื่อตรงทรงสัตยไรมารยา ปฏิบัติภารกิจโดย
สุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวงประชาชน
๕. มัททวะ (ทรงความออนโยนเขาถึงคน) คือมีอัธยาศัยไมเยอหยิ่งหยาบคาย กระดาง
ถือตน มีความงามสงาเกิดแตทวงทีกิริยาสุภาพนุมนวล ละมุนละไม ควรไดความจงรักภักดี แตมิขาด
ยําเกรง
๖. ตปะ (พ น มั ว เมาด ว ยเผากิ เลส) คื อ แผดเผากิ เลส ตั ณ หา มิ ให เข ามาครอบงํ าจิ ต
ระงับยับยั้งขมใจ ไมหลงใหลหมกมุนในความสุขสําราญ และการปรนเปรอมีความเปนอยูสม่ําเสมอ
หรือเปนอยูอยางงายๆ สามัญ มุงมั่นแตจะบําเพ็ญเพียรทํากิจในหนาที่ใหสมบูรณ
๗. อักโกธะ (มีเหตุผลไมโกรธา) คือ ไมกราดเกรี้ยวไมวินิจฉัยความ และกระทําการดวย
อํานาจความโกรธ มีเมตตาประจําใจไวระงับความเคืองขุน วินิจฉัยความและกระทําการดวยจิตอัน
สุขุมราบเรียบตามธรรม
๘. อวิหิงสา (มีอวิหิงสานํารมเย็น) คือ ไมหลงระเริงอํานาจ ไมบีบคั้นกดขี่ มีความกรุณา
ไมหาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแกประชาราษฎรผูใด ดวยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง
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๑๙

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔ ; องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๕/๑๑๔.
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๙. ขันติ (ชนะเข็ญดวยขันติ) คืออดทนตองานที่ตรากตรํา อดทนตอความเหนื่อยยากถึง
จะลําบากกายนาเหนื่อยหนายเพียงไรก็ไมทอถอย ถึงจะถูกยั่ว ถูกหยันดวยถอยคําเสียดสี ถากถาง
อยางไรก็ไมหมดกําลังใจ ไมยอมละทิ้งกิจ กรณียกิจที่บําเพ็ญโดยธรรม
๑๐. อวิโรธนะ (มิปฏิบัติคลาดจากธรรม) คือ ประพฤติมิใหผิดจากประศาสนธรรม อัน
เปนประโยชนสุขความดีความงาม ของรัฐและราษฎรเปนที่ตั้ง อันใดประชาราษฎรปรารถนา โดย
ชอบธรรมก็ไมขัดขืน การใดจะเปนไปโดยชอบธรรมเพื่อประโยชน สุขของประชาชนก็ไมขัดขวาง
วางตนเป น หลั ก หนั ก แน น ในธรรม คงที่ ไม มี ความเอนเอี ย งหวั่ น ไหวเพราะถ อยคํ าดี ร าย ลาภ
สักการะ หรืออิฏฐารมณ อนิฏฐารมณใดๆ ตั้งมั่นในธรรม ทั้งสวนยุติธรรม คือความเที่ยงธรรมก็ดี
นิติธรรมคือระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดีไม
ประพฤติใหเคลื่อนคลาดวิบัติไป ๒๐
พละ ๕ ของพระมหากษั ต ริย ได แ สดงให เห็ น ถึ งลั ก ษณะของผู มี อํ านาจนั้ น จะต อ ง
ประกอบไปดวยทรัพยากรแหงอํานาจ ๕ ประการ คือ
๑) พาหพลัง หรือ กายพลัง หมายถึงมีกําลังกายหรือกําลังแขนแข็งแรง สุขภาพดี
มีความสามารถและชํานาญในการใชอาวุธ ตลอดจนถึงมีอาวุธยุทโธปกรณพรั่งพรอม
๒) โภคพลัง คือ มีโภคะหรือสมบัติมาก พรอมที่จะใชเลี้ยงดูบริวารหรือใชสอยใน
กิจการตางๆ ไดไมติดขัด
๓) อมัจจพลัง คือ มีอํามาตย ขาราชการ ผูบริหารที่ทรงคุณวุฒิ เกงกลาสามารถ
และเปนผูที่มีความจงรักภักดีซื่อสัตยตอแผนดิน
๔) อภิ ชัจจพลั ง คือ มี ชาติต ระกู ลสูง กําเนิ ดในตระกู ลสูง เป น ขัตติยราชที่ได รับ
ความเคารพเทิดทูนจากประชาชน และเปนผูที่ไดรับการฝกฝนอบรมมาแลวเปนอยางดีตามประเพณี
แหงราชตระกูลนั้นๆ
๕) ปญญาพลัง คือ กําลังแหงปญญา มีสติปญญาสามารถมาก หยั่งรูเหตุผลรูจักผิด
ชอบชั่วดี ประโยชนมิใชประโยชน สามารถวินิจฉัยเหตุการณทั้งหลายภายในและภายนอก ดําริการ
ตางๆ ไดผลดีเปนอยางยิ่ง ๒๑
กําลังขอแรก คือ กําลังแขนหรือกําลังกายแมวาจะสําคัญแตก็จัดวาต่ํากวากําลังในขอ
อื่นๆ เพราะหากวาไมมีกําลังในขออื่นๆ มาค้ําจุนแลว กําลังกายอาจใชไปในทางที่ผิด เปนอันธพาล
ไปได สวนกําลังปญญาทานจัดวาเปนกําลังที่ประเสริฐสุด เพราะเปนเครื่องกํากับควบคุม และนําทาง
กําลังอื่นๆ ทุกอยาง ยังมีหลักธรรมที่เปนกําลังหรือเรียกวาพละ ๔ ซึ่งเปนหลักธรรมที่ทําใหเปนผูมี
อํานาจ มีความมั่นใจไมหวั่นไหวตอภัยอันตรายตางๆ คือ
๑) ปญญาพละ มีกําลังแหงปญญามาก
๒) วิริยพละ มีกําลังแหงความเพียรมาก
19
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๒๐
๒๑

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๔๐/๖๒.
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๔๔/๕๓๒ ; ชา.อุ. (ไทย) ๗/๓๔๘/๔๓๘.
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๓) อนวัชชพละ มีกําลังแหงความสุจริต หรือความบริสุทธิ์ ไมมีขอบกพรองเสียหาย
อันเกิดจากการประกอบอาชีพ หรือ การทํางานสุจริตไมมีโทษ
๔) สังคหพละ มีกําลังแหงการสงเคราะห คือ การยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคนไวไดมาก
ดวยการสงเคราะหดวยวิธีการตางๆ ๒๒
การแบ งป น การพู ด จาดี ไพเราะ การบํ าเพ็ ญ ตนเป น ประโยชน ในโลกนี้ ความเป น ผู
ประพฤติตนเสมอในธรรมนั้นๆ ในบุคคลนั้นๆ ตามควร เปนตน อันไดแกสังคหวัตถุ ซึ่งมีดวยกัน ๔
ประการ คือ
๑) ทาน การให ป น การเอื้ อ เฟ อ เผื่ อ แผ สิ่ งของแก บุ ค คลอื่ น ด ว ยเห็ น ว าสิ่ งของที่ ต น
เสียสละไปนั้นจะเปนประโยชนแกผูรับ เปนการแสดงความมีน้ําใจ และเปนการยึดเหนี่ยวจิตใจของ
มิตรสหายบริวารไวได พระพุทธเจาทรงสรรเสริญการใหไวมากมาย เชน “ผูใหยอมเปนที่รัก”๒๓ ผูให
ยอมผูกมิตรไวได”๒๔ เปนตน ผูที่มีความตระหนี่นั้นไมสามารถที่จะผูกมิตรหรือยึดเหนี่ยวจิตใจของ
มิตรและบริวารไวได
๒) ปยวาจา การมีวาจาเปนที่รัก เปนที่ดูดดื่มจิตใจของผูฟง มีวาจาสุภาพออนหวานชวน
ฟง เปนวาจาที่ไมหยาบคายและเปนวาจาที่กอใหเกิดประโยชน การมีปยวาจานี้มีความสําคัญเปน
อยางมากในการผูกมิตรหรือรักษาน้ําใจมิตร บุคคลที่ไดรับมอบหมายใหเปนทูตหรือเปนตัวแทนของ
ประเทศในการเจรจาเรื่องราวตางๆ ที่ เกี่ยวข องกับ ผลประโยชน ของประชาชนและประเทศชาติ
จะตองมีเทคนิคในการใชคําพูดอยางดีเยี่ยม เพราะถาหากใชคําพูดที่ไมดีก็จะสงผลใหประชาชนและ
ประเทศชาติสูญเสียผลประโยชนได
๓) อัตถจริยา การประพฤติตนเปนประโยชน เชน การชวยเหลือผูอ่ืนในเวลาที่จําเปนไม
เป น คนนิ่ งดู ดายในเมื่ อตนเองมี กําลั งความสามารถที่พ อจะชวยเหลือได ในการผูกสัมพัน ธไมตรี
ระหวางประเทศก็เชนเดียวกัน จะตองเปนผูที่รูจักใหการชวยเหลือในเวลาที่สมควรชวยเหลือ เชน
เมื่อถึงคราวที่มิตรประเทศตองประสบภัยพิบัติตางๆ ที่ประเทศสัมพันธมิตรพอที่จะชวยเหลือไดก็ให
การชวยเหลือตามกําลังความสามารถ เพื่อเปนการผูกสัมพันธไมตรีหรือแสดงถึงความสัมพันธไมตรี
อันดีตอกัน
๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอตนเสมอปลาย ไมคบมิตรเพราะเห็นแกประโยชนสวน
ตน มิใชวาเมื่อเห็นวามิตรหมดประโยชนสําหรับตนแลวก็เริ่มหางเหินหรือเลิกคบไป การคบหามิตร
จะตองคบดวยความจริงใจ และมีความเสมอตนเสมอปลายในยามที่มิตรรุงเรืองและคราวตกต่ํา ๒๕
หลักธรรมทั้งสี่ประการนี้ มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของมิตร
หรือบริวารไวได และในการเลือกคบหามิตรนั้น จะตองคบหาบุคคลที่เรียกวากัลยาณมิ ตรเท านั้ น
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๒๒

องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๒๐๙/๓๗๖.
ธรรมรักษา, พระไตรปฎกฉบับสุภาษิต, (กรุงเทพมหานคร : รุงแสงการพิมพ, ๒๕๓๒), หนา ๒๐๘.
๒๔
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๐๙.
๒๕
องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๑๔/๒๒๒.
๒๓
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เพราะหากไปคบหากับคนพาลมาเปนมิตร หรือไดคนพาลมาเปนบริวารแลว แทนที่จะเปนปจจัย
สงเสริมใหผูนั้นเปนผูมีอํานาจ กลับทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงและสูญเสียอํานาจไปในที่สุด ในเรื่องนี้
พระพุทธเจาไดตรัสแสดงถึงโทษของการคบหาคนพาลเปนมิตรไวในมงคลสูตรวา
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภั ย ...อุ ป ท วะ...เหล า ใดเหล า หนึ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ภั ย ...อุ ป ท วะ...
อุปสรรค เหลานั้นทั้งหมดยอมเกิดแตคนพาล หาเกิดขึ้นแตบัณฑิตไม เหมือนกันฉันนั้นแล
ภิกษุ ทั้งหลาย คนพาลมีภัยจําเพาะหนา บัณฑิ ตหามีภัยจําเพาะหนาไม คนพาลมี อุปทวะ
บัณฑิตหาอุปทวะมิได คนพาลมีอุปสรรค บัณฑิตหาอุปสรรคมิไดดวยประการดังนี้แล ภิกษุ
ทั้งหลาย ภัยไมมีแตบัณฑิต อุปทวะไมมีแตบัณฑิตอุปสรรค ไมมีแตบัณฑิต ๒๖
การมีกัลยาณมิตรและบริวารที่ดี จึงเปนเครื่องสงเสริมสนับสนุนใหบุคคลนั้นๆ เปนผูที่มี
อํานาจมากยิ่งขึ้นและสามารถดํารงอํานาจนั้นไวไดนานอีกดวย การมีกัลยาณมิตรและบริวารที่ดีจึง
เปนปจจัยสงเสริมในการมีอํานาจอีกประการหนึ่งดวย
หลักจักรวรรดิวัตร ๑๒ ในการบําเพ็ญกรณียะกิจของจักรพรรดิ คือการปฏิบัติหนาที่
ของผู ป กครองที่ ยิ่ งใหญ เรี ย กว า “จั กรวรรดิ วั ต ร” ๒๗ เป น หลั ก ธรรมที่ ช ว ยให ผู ป กครองดํ าเนิ น
กุศโลบายในทางการเมือง วัตถุประสงคของหลักจักรวัตรนั้นเปนไปเพื่อประโยชนสุขอยางแทจริง
ของสังคมโดยสวนรวม โดยมุงสอนใหผูนําใชอํานาจเพื่อสรางสรรคความสงบสุขและระบบเศรษฐกิจ
ที่ดีของราษฎร และจุดมุ งหมายสําคั ญ คื อ การอธิบ ายถึงวิธีการที่จ ะใชอํานาจทางการเมืองเพื่ อ
ราษฎรโดยเข าไปปรึ กษาสมณะพราหมณ ผู ป ระพฤติดีป ฏิบั ติช อบ นั กปราชญ นักวิช าการผู ท รง
คุณ ธรรม เพื่ อให รูชั ด ในรัฐ ประศาสโนบายอั น ดี ชั่ว นโยบายที่ ควรประกอบหรือไม ควรประกอบ
เพื่อที่จะปกครองหรือบริหารบานเมืองใหมีความเจริญกาวหนา มีอยู ๑๒ ประการ คือ
๑. ใหยึดถือธรรมเปนหลัก เปนธงชัยในการปกครองประเทศ เคารพยําเกรงธรรม
๒. ให ความคุ มครองรักษาอั น เป น ธรรมแก อัน โตชน หรือ ชนภายใน เช น พระมเหสี
พระโอรส พระธิดา ตลอดถึงผูปฏิบัติราชการในพระองคทั้งหมด โดยการอบรมสั่งสอนใหอยูในความ
สงบเรียบรอยดีงามเปนตน
๓. ใหความคุมครองรักษาแกกําลังพล เชน ทหาร ขาราชการ ตํารวจ โดยเปนธรรม
๔. ใหความคุมครองแกกษัตรียที่เปนเมืองขึ้น ตลอดถึงชนชั้นผูปกครองและนักบริหาร
ชั้นผูใหญทั้งหลาย
๕. ให ความคุ มครองแก อนุ ย นต หรื อขาราชบริพ ารผูตามเสด็จ ในสมั ยป จ จุบัน ก็คื อ
ขาราชการพลเรือน
๖. ใหความคุมครองแกชนเจาพิธี ผูประกอบอาชีพวิชาการ พอคา เกษตรกรดวยวิธีการ
จัดหาทุนทรัพยและอุปกรณในการประกอบอาชีพใหเปนตน
25

๒๖

คณะกรรมการแผนกตํารา มหามกุฎราชวิทยาลัย, มังคลัตทีปนีแปล เลม ๑, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๔๑–๔๒.
๒๗
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕/๔๕-๔๖.
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๗. ใหความคุมครองแกราษฎรทั้งปวง ทั้งในเมือง ชนบท และชายแดน โดยเปนธรรม
เสมอเหมือนกัน
๘. ใหความคุมครองแกพระสงฆ บรรพชิต นักบวช สมณชีพราหมณ
๙. ใหความคุมครองแก นก และ เนื้อ สัตวที่ควรสงวนทั้งหลาย
๑๐. ห าม ป อ งกั น มิ ให เกิ ด ความไม ช อบธรรมทุ ก ชนิ ด เกิ ด ขึ้ น ในพระราชอาณาจั ก ร
ปราบปรามผูมีอิทธิพลตางๆ มิใหมีการกระทําทุจริต ผิดกฎหมายบานเมืองอันจะกอใหเกิดความ
เดือดรอนแกประชาชนอยูในรัฐโดยเด็ดขาด
๑๑. ธนานุ ป ระทาน แบ งป น ทรัพยเฉลี่ยใหแกป ระชาชนผูยากไร มิให มีผูขัดสนขาด
แคลนอยูในแวนแควนโดยไมไดรับการเหลียวแลชวยเหลือตามสมควร หรือการกระจายรายไดใหแก
ประชาชนสม่ําเสมอกันมากที่สุดเทาที่จะทําได ไมปลอยใหความเจริญกระจุกอยูเฉพาะสวนใดสวน
หนึ่งของประเทศเทานั้น
๑๒. สมณพราหมณปริปุจฉา มีความสนใจศาสนาและศีลธรรมหมั่นปรึกษาไตถามสมณ
พราหมณ ผู ป ระพฤติ ดีป ฏิ บั ติช อบ นั กวิ ช าการผูมี ความรูดี ความสามารถดี ต องแสวงหาป ญ ญา
ความรูและคุณธรรมอยูเสมอ มีที่ปรึกษาที่ดี บริสุทธิ์ มีคุณธรรม เพื่อใหรูชัดในสิ่งที่ควรกระทําและ
ในสิ่งที่ควรเวน
จากที่ ย กตั ว อย างมานี้ กิ จ กรรมที่ ผู นํ าต องดํ าเนิ น การนั้ น มี ความเกี่ ย วพั น กั บ ความ
เปนอยูของประชาชน คือ การกินดี และอยูเย็นเปนสุข ถาผูนําดีนั่นหมายถึงตองสามารถจัดการกับ
ปญหาตางๆ เพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขของอาณาประชาราษฎรได นับเปนการนําหลักพุทธธรรมมาใช
ในการบริหารประเทศและสะทอนใหเห็นถึงภาวะความเปนผูนําตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งพระพุทธองคทรงแสดงใหเห็นวาเปนผูปกครองโดยธรรมอยางสม่ําเสมอยอมสั่งสมบารมีอันยาก
แกคนพาลทั่วไปจักทําลายลางได ทรงแสดงใหเห็นวาหลักธรรมเปนเกราะคุมครองผูประพฤติปฏิบัติ
และนํ าประโยชน สุ ข มาสู ผู ที่ อ ยู ใต ก ารปกครองโดยธรรม จะเห็ น ได ว าลั ก ษณะของผู ที่ จ ะเป น
ผูปกครองนั้นยอมมีความสําคัญยิ่งเชนเดียวกันกับพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอก เพราะฉะนั้น
ผูปกครองจําเปน อยางยิ่งที่จะตองมีคุณ สมบัติทั้งภายใน คือ จิตใจ และคุณธรรม สวนคุณสมบั ติ
ภายนอก คือความรูความสามารถ และผูที่ใหการสนับสนุน เปนตน
ในทางพระพุทธศาสนานั้น คนเรานั้นเมื่อมาอยูรวมกันเปนหมู เปนกลุม เปนชุมชนเปน
สังคม แตที่เราพูดวาอยูรวมกันนั้น ความจริง ถาดูลึกลงไปจะเห็นวาตัวคนรวมกันจริง แตมักจะ
รวมกันแคเพียงภายนอก สวนขางในนั้นคอนขางจะกระจัดกระจายที่วากระจัดกระจาย ก็คือ มีความ
แตกต างกั น หลายอย า งหลายประการ ต างจิ ต ตางใจ ต างความรู สึ ก ตางความนึ ก คิด ต างความ
ตองการ
ตางความรู ความสามารถ ตางระดับของการพัฒ นาเปนตน รวมกันอยู และ
รวมกันทํา เพื่อจะใหอยูกันดวยดี และทําการดวยกันไดผลบรรลุจุดหมายประสบความสําเร็จ

๕. การพัฒนาผูนําอยางสรางสรรค
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 237 }

มนุ ษ ย ต อ งเป น ผู ก ระทํ าด ว ยการฝ ก ฝนอบรมให เกิ ด คุ ณ สมบั ติ ภ ายในตน ซึ่ งได แ ก
คุ ณ สมบั ติ ท างกาย ทางศี ล ทางจิ ต และทางป ญ ญาที่ ส ง ผลไปสู ภ ายนอกตนซึ่ ง แสดงออก
ผ านพฤติ กรรมทางกายและวาจาและเมื่ อมี ป ฏิ บั ติในทุก ดานครบถ วนแล วในทางเป น ความจริง
เพราะเมื่อพฤติกรรมหรือการประพฤติ ปฏิ บัติ เป น ไปแต ในสิ่ งที่ ดีงามยอมนําไปสูการพัฒ นาอยาง
สรางสรรคได
นักวิชาการทางพระพุ ทธศาสนาหลายท านไดพูดถึงการพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษยอยาง
สรางสรรคไววา การศึกษาอบรมในพระพุทธศาสนายึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังจะเห็นไดจากการ
จัดการเรียนการสอนให สอดคลองกับพั ฒ นาการและวุฒิ ภาวะของผูเรียน โดยที่พระพุ ทธเจาทรง
เทียบความพรอมในการศึกษาเลาเรียนของบุคคลเขากับบัวสี่เหลาและทรงจําแนกประเภทของบุคคล
ที่จะเขารับการศึกษาอบรมไปตามจริต ๖ และที่สําคัญคือพระพุทธเจามุงใหผูเรียนลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง ตัวอยางเชน การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนาเริ่มตั้งแตการรับคนเขามาบวชที่ตองมี
การกลั่นกรองโดยคณะสงฆ พระพุทธเจาทรงมอบความเปนใหญใหคณะสงฆในการใหการอุปสมบท
แกกุลบุตร เมื่อบวชเขามาแลวพระบวชใหมจะตองไดรับการฝกหัดอบรมและการศึกษาเลาเรียนจาก
พระอุ ป ช ฌาย โดยอยู ภ ายใต ก ารปกครองดู แ ลของท านจนพรรษาครบ ๕ พรรษา ๒๘ ตามหลั ก
พระพุทธศาสนา ถาจะใหถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนาจะตองพูดวา มนุษยเปนสัตวประเสริฐดวย
การฝก ถาไมฝกแลวหาประเสริฐไม การฝกก็คือทําใหพัฒนาขึ้นดวยสติปญญา เปนตนมนุษยเปน
สัตวที่ตองฝกจึงจะประเสริฐ เพราะเหตุใดเพราะมนุษยอาศัยสัญชาตญาณไดนอย ไมเหมือนสัตว
ประเภทอื่น ซึ่งเกิดมาแลวก็อยูไดดวยสัญชาตญาณ แมแตคลอดออกมาวันนั้น อยางลูกหาน ก็เดินได
เลย ว ายน้ํ าได ทัน ที หากิ น ได ทัน ที แต มนุ ษย เป น สัตวที่ ตองฝกฝนพั ฒ นาโดยเฉพาะสิ่งที่เรีย กวา
ปญญามาใชดําเนินชีวิต แทนที่จะอยูอยางสัตวอื่นที่เปนตามสัญชาตญาณ ๒๙
พอจะสรุปไดวา มนุษยสวนใหญไมรูตัว ไมรูหลักการ ไมรูธรรมชาติอันนี้ การเรียนรูการ
ฝก การหัดนั้นจําเปนเพื่อใหตัวดําเนินชีวิตอยูไดก็เรียน ก็ฝก ก็หัดไปดวยความจําเปนจําใจ พอทําได
ก็หยุดฝก จึงไมพัฒนาเทาที่ควร ถาเขารูธรรมชาติแหงชีวิตของตนเอง รูหลักการของชีวิตมนุษยอยาง
นี้แลววา ชีวิตที่ดีของมนุษยไดมาดวยการเรียนรู ฝกฝน พัฒนา ตองมีสิกขา ถาเราฝกฝนพัฒนาเรียน
รูอยูเรื่อย ชีวิตของเราก็จะดีงาม จนมีชีวิตที่ประเสริฐนอกจากนี้ทานไดเขียนไวในหนังสือ การพัฒนา
ที่ย่ังยืน พอจะสรุปไดวา แนวความคิดที่มองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติและถือวามนุษยเปนผู
ที่จะพิชิตเขาครอบครองจักการกับธรรมชาติไดตามใจชอบ ซึ่งเปนรากฐานของอารยธรรมตะวันตก
ทุกแขนง และแนวคิดที่ผิดพลาดนี้ เองไดทําลายระบบบูรณาการที่ ทําให มนุษยดํารงอยูดวยดี คื อ
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๒๘พระธรรมโกศาจารย

ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓๙.
๒๙พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), การสรางสรรคปญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ, พิมพครั้ง
ที่ ๗, (กรุงเทพ มหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๐), หนา ๒๙.
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มนุษย ธรรมชาติ สังคม ซึ่งเปนรากฐานความคิดที่ไดสรางปญหาใหกับสังคมมนุษยมาจนถึงปจจุบันนี้
ทานยังมองเห็นรากฐานความคิดของตะวันออกนั้นมองมนุษยเปนสวนหนึง่ ของธรรมชาติ
การพัฒนาตามหลักธรรมจะผสมผสาน เปนการฝกใหมีสัมมาทิฐิ เมื่อมนุษยโดยทั่วไปถูก
อบรมเลี้ยงดู มีการกลอมเกลาทางสังคม จนมี มิจฉาทิฐิมาอยางยาวนาน การบอกเลาแตเพี ยงวา
ความคิดความเห็นที่ตนมีอยูเปนมิจฉา และจะใหปรับเปลี่ยนไปเลยนั้น เปนสิ่งคาดหวังไดยาก ดังนั้น
จึงควรตองมีเทคนิคใหมมาชวย ซึ่งในการพัฒนามนุษยตามกระแสหลักใชทฤษฎีทางจิตวิทยา และ
พฤติกรรมศาสตรมาชวย เชนการใชวิธีการที่จะทําใหคนมีการเรียนรูเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีคิด
เปลี่ยนกระบวนทัศน เปลี่ยนปรัชญาชีวิต ความเชื่อระดับฝงลึกได นั่นคือการเปลี่ยนจากมิจฉาทิฐิมา
เป น สั ม มาทิ ฐิ หรื อหากใช แนวทางพุ ท ธ หลั ก ธรรมที่ เป น ประโยชน คื อ กาลามสู ตรหรื อ โยนิ โส
มนสิ ก าร ซึ่ งมี จุ ดเน น ที่ ก ารพิ จ ารณาถึ งความคิ ด ความเชื่อ ของตนวาเป น สัม มาทิ ฐิห รือ มิจ ฉาทิ ฐิ
แนวทางในการพัฒนาขางตนจึงกลาวไดวาเปนการผสมผสานทั้งเทคนิคของตะวันตกและของพุทธ
ธรรมเข าด ว ยกั น หรื อ สํ าหรั บ แนวทางการพั ฒ นาตามหลักพุ ท ธธรรม ซึ่งใช มรรคมีองค ๘ หรื อ
ไตรสิกขา(ศีล สมาธิ ปญญา) เปนแนวทางในการพัฒนาจะมี ๓ แนวทางสําคัญ คือแนวทางของการ
ใช“ศีล” นําการพัฒนา เปนการใชศีลเปนจุดเริ่มตน เปนแนวทางปฏิบัติใหแกผถู ูกพัฒนา แนวทางที่
สองคื อการใช “สมาธิ” เป น จุ ดเน น ในการพั ฒ นา และแนวทางที่ ส ามคือ การใช “ป ญ ญา” เป น
แนวทางจุดเนน ในการพั ฒ นา แนวทางทั้ งสามจะตองสอดคลองกับเป าหมาย ลักษณะและความ
พรอมของกลุมเปาหมาย ยกตัวอยางเชน ผูที่ตองการศึกษาปฏิบัติพัฒนาตนเองในแนวทางพุทธเปนผู
มีเปาหมายในการพั ฒ นาเพื่ อที่ หลุ ดพ นจากหวงทุกข มีภูมิธรรมสูง ยอมจะตองใช “ปญ ญา”เป น
แนวทางในการพัฒนา เนื่องจากสอดคลองทั้งเปาหมายและความพรอมของผูที่ตองการ ๓๐
ดังกลาวเบื้องตนแลว สภาพปญหาในการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ทําใหมีความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาบุคคลในภาครัฐอีกหลายดาน
ไดแก พัฒนาดานความรูความเขาใจดาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด รวมทั้งวิธีการ
และแนวทางปฏิบัติมากมายประกอบการดําเนิ นงาน เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมีความรูความ
เขาใจ จึงจะสามารถปฏิบัติงานได การพัฒนาบุคลากรหรือขาราชการผูปฏิบัติงานใหมีความรูความ
เขาใจในโครงสรางและระบบงานของทางราชการและวิธีการทํางานอยางแทจริงเพื่ อสนองความ
จําเปนในการใหบริการที่เหมาะสมแกประชาชนและปรับใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ พัฒนาความรูความชํานาญของขาราชการผูปฏิบัติงานใหทันกับความกาวหนา
ของเทคโนโลยี ในดานตาง ๆ เชนเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณทางการแพทย
สมัยใหม เปนตน ชีวิตการทํางานของขาราชการยอมตองมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาที่การงาน
หรือมีการเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น ในกรณีเชนนี้หากมีการนําเอาวิธีการฝกอบรมหรือการพัฒนาบุคคล
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๓๐ทวี วั ฒ น

ปุ ณ ฑริ ก วิ วั ฒ น , พุ ท ธศาสนากั บ สั งคมไทยป จ จุ บั น , (กรุ งเทพมหานคร : วิ ถี ทั ศ น ,
หนา ๑๔๑.
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วิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสมนํามาชวยก็จะทําใหบุคลากรเหลานั้นสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงใหมได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเร็วกวาการใหเรียนรูงานในหน าที่ใหมเอง สภาพความเปน จริงเกี่ยวกับ
รายไดของขาราชการซึ่งไดแก เงินเดือนและคาตอบแทนที่ขาราชการไดรับอยูในอัตราคอนขางต่ําไม
สัมพันธกับสภาวะการครองชีพในปจจุบัน ก็ทําใหเกิดพฤติกรรมไมพึงประสงคหลายประการเชน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ การไมเสียสละ อุทิศเวลาใหกับราชการ เปนตน จึงมี
ความจําเปนตองมีการพัฒนาจิตใจของขาราชการใหมีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติและจิตสํานึกที่
ถูกตอง ในการปฏิบัติราชการ
จากการทบทวน แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาพอสรุ ป ได ว า การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของผูนํา เพราะมนุษยเปนตัว
ขันเคลื่อนที่สําคัญและมีบทบาทมากที่สุดในการพัฒนาทุกๆ ดาน และจะทําอยางไรที่จะใหองคการ
นั้นมีคุณภาพ นั้นคือ ถาองคการนั้นมีบุคลากรที่ดีมีคุณภาพแลว จะตองคงรักษาบุคลากรนั้นใหอยู
กับองคการใหนานที่สุดหรือมีการจัดการฝกทักษะใหกับบุคลากรในองคการก็ได เพื่อที่จะไดพัฒนา
บุคลากรใหมีความสามารถในการทํางานและมีการแกปญหาเมื่อมีอุปสรรคไดทันทวงที

๖. บทสรุป

ภาวะผูนํานั้น เปนกระบวนการที่ผูบริหารจะให มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอื่น ปจจัยที่
สําคัญยิ่งอยางหนึ่งแหงความสําเร็จของการทําหนาที่ผูนํา คือ การเปนผูประกอบดวยคุณสมบัติที่
เหมาะสม มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความตองการของคน ซึ่งความตองการเปนตัวกําหนด
เปาหมายและทิศทางในการตัดสินใจ ถาเปลี่ยนความตองการของคนไดก็เปลี่ยนตัวของคนนั้นได ผู
นําที่ดีจะชวยใหคนพัฒนาความตองการของตน ทั้งในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลใหมีความต
องการที่ถูกตองดีงามและใหหมูชนมีการประสานความรวมมือเปน อันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะการ
พัฒนาความตองการเปนการพัฒนาความสุขของคน เพราะความสุข เกิดจากการสนองความตองการ
ถาหากเปลี่ยนความตองการได ก็เปลี่ยนวิธีการหาความสุขของเขาไดดว ย เมื่อทําอะไรตรงกับความ
ตองการ ก็ทําใหเขาสมใจและมีความสุขคนก็จะรวมมือทําอยางเปนไปเองโดยประสานกลมกลืนและ
เต็มใจจะหาทางทําใหสําเร็จ จึงพรอมที่จะทําและทําไดงาย แตในทางตรงกันขาม ถาผูนํากระทําการ
ที่ฝนความตองการของคน ทั้งสองฝายก็จะไมมีความสุขและสิ่งที่ทําก็ยากจะสําเร็จ แนวทางการ
พัฒนามนุษยอยางสรางสรรค ควรนําวิถีพุทธจะผสมผสานระหวางแนวทางของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยแนวทางอื่นๆและแนวทางของพระพุทธเจา สําหรับการพัฒนาเพื่อการปรับปรุงผลงาน เพิ่ม
ความรูความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน แนวทางการพัฒนาอยางสรางสรรคจะมีความเหมาะสมใน
การพัฒนามากขึ้น
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บรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
ก. ขอมูลปฐมภูมิ (Parimary sources)
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . พระไตรป ฎ กภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
ข. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources)
(๑) หนังสือ :
คณะกรรมการแผนกตํารา มหามกุฎราชวิทยาลัย. มังคลัตทีปนีแปล เลม ๑. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.
ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน. พุทธศาสนากับสังคมไทยปจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : วิถีทัศน. ๒๕๔๕.
ธรรมรักษา. พระไตรปฎกฉบับสุภาษิต. กรุงเทพมหานคร : รุงแสงการพิมพ, ๒๕๓๒.
พระครูสิริจันทนิวิฐ. ภาวะผูนําเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรมการพิมพ, ๒๕๔๘.
พระธรรมโกศาจารย ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีการบริหาร. (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). การสรางสรรคปญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ. พิมพครั้งที่
๗. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๐.
พระพรหมคุ ณ าภรณ (ป.อ. ปยุตฺ โต). ภาวะผู นํ า. พิมพครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิ ก,
2547.
วิรัช ถิรพันธุเมธี. พุทธปรัชญาการปกครอง. กรุงเทพฯ : ดวงแกว, 25๕๔.
๒. ภาษาอังกฤษ :
Barbara Kelleman (ed).. Leadership as a Political Act in Leadership :
Multidisciplinary Perspective. New Jersey : Prentice Hall, 1984.
Hodge Billey J. & Herbert J. Johnson. Management and Oganization Behavior.
New York : John Willey & Sons, 1970.
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ขั้นตอนการดําเนินงานของวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน
วิทยาลัยสงฆพทุ ธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประกาศรับบทความ
รับรับบทความ

ไมผา น
กองบรรณาธิการตรวจ
เนื้อหาและรูปแบบของ

ผานโดยไมมีการ

ผ่าน

สงคืนผูเขียนปรับแกไข
เบื้องตน ( ๗ วัน)

ไมผา น
กองบรรณาธิการตรวจ
เนื้อหาและรูปแบบของ

แจงผูเขียน

ผานโดยมีการแกไข
กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อสงคืนผูเขียน

ผูเขียนปรับแกไขและสงคืนวารสาร (๗ วัน)

กองบรรณาธิการแจงยืนยันรับบทความตีพิมพให
ผูเขียนบทความทราบ (ออกหนังสือตอบรับ)

จัดรูปแบบและสงโรงพิมพเพื่อตีพมิ พและเผยแพรตอไป
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คําแนะนําสําหรับผูนิพนธบทความ

สถานที่ติดตอเกี่ยวกับบทความ
สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๑๗ หมู ๖ ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๕๖๐๐๐
โทรศัพท ๐๕๕ – ๒๘๗๒๔๕ – ๖

๑. สวนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพในวารสาร

วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน ตีพิมพบทความประเภทตาง ๆ ดังนี้
๑.๑ บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรูวิชาการ
อยางเขมขน และผานการอานและพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ มีกลุมเปาหมาย
เปนนักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ
๑.๒ บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู วิชาการ มีกลุมเปาหมายที่
เปนนิสิต นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป
๑.๓ บทความวิจัย (Research article) ไดแกรายงานผลงานวิจัยใหมที่มีองค
ความรูอันเปนประโยชน ซึ่งไมเคยตีพิมพในวารสารใด ๆ มากอน
๑.๔ บทความปริทรรศน (Review article) บทความที่รวบรวมความรูจาก
ตํารา หนังสือและวารสารใหม หรือจากผลงานและประสบการณของผูนิพนธมาเรียบเรียงขึ้น โดย
มีการวิเคราะหสังเคราะหวิจารณเปรียบเทียบกัน
๑.๕ ปกิ ณ กะ (Miscellany) ไดแก บ ทความทบทวนความรู เรื่องแปล ย อ
ความจากวารสารตางประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ แนะนําเครื่องมือใหม ตําราหรือ
หนังสือใหมที่นาสนใจ หรือขาวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
การสงบทความ
บทความที่จะตีพิมพในวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน จะตองสงจดหมาย
นําสงบทความพรอมตนฉบับแบบพิมพ ๓ ชุด มายังกองบรรณาธิการ กรณีที่บทความไดรับการ
พิจารณาให ตีพิมพบรรณาธิการจะแจงให ผูนิพนธส งบทความตน ฉบับ ที่แกไขครั้งสุดท าย พรอม
ซีดีรอม (CD ROM) ๑ แผนที่บรรจุเนื้อหาและขอมูลที่มีอยูในบทความทั้งหมดที่ไดแกไขแลว ทั้งนี้
ผูนิพนธตองมีสําเนาเก็บไวดวยเพื่อการอางอิง
การตรวจสอบบทความและพิสูจนอักษร
ผูนิพนธควรตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมบทความใหถูกตองตามรูปแบบ
ของบทความที่วารสารกําหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองแนนอน พรอมทั้งพิสูจนอักษร
กอนที่จะสงบทความนี้ใหกับบรรณาธิการ การเตรียมบทความใหถูกตองตามขอกําหนดของวารสาร
จะทําใหการพิจารณาตีพิมพมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
ไมพิจารณาบทความจนกวาจะไดแกไขใหถูกตองตามขอกําหนดของวารสาร
การเตรียมบทความ
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บทความตองเป นตัวพิมพ โดยใชชุดแบบอักษร (fout) ชนิดไทยสารบรรณ (TH
Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ จัดกั้น หลังตรง และพิ มพห นาเดียวลงบนกระดาษพิ มพ สั้น ขนาดบี ห า
(B5) พิมพใหหางจากขอบกระดาษซายกับดานบน ๑ นิ้ว และดานขวากับดานลาง ๐.๕ นิ้ว พรอม
ใสหมายเลขหนากํากับทางมุมขวาบนทุกหนา บทความไมควรยาวเกิน ๑๕ หนากระดาษพิมพสั้น
โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง
การพิจารณาและคัดเลือกบทความ
บทความแตละบทความจะไดรับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความ
วารสาร (Peer Review) ๒ ท าน ที มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ เกี่ ยวของ และได รับความ
เห็ น ชอบจากกองบรรณาธิ การกอนตี พิมพ โดยการพิ จ ารณาบทความจะมีรูป แบบที่ผูพิจ ารณา
บทความไมทราบชื่อหรือขอมูลของผูเขียนบทความ และผูเขียนบทความไมทราบชื่อผูพิจารณา
บทความ (Double – blind peer review)

๒. สวนบทคัดยอ (Abstract)

โดยแยกต า งหากจากเนื้ อ เรื่ อ ง บทความวิ จั ย และบทความปริ ท รรศน ต อ งมี
บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งบทคัดยอควรเขียนใหไดใจความทั้งหมดของเรื่อง ไม
ต อ งอ า งอิ ง เอกสาร รู ป ภาพ หรื อ ตาราง และลั ก ษณะของบทคั ด ย อ ควรประกอบไปด ว ย
วัตถุประสงค (Objective) วิธีการศึกษา (methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion)
และคําสําคัญ (Key words) ซึ่งควรเรียบเรียงตามลําดับและแยกหัวขอใหชัดเจนดังนี้
- วัตถุประสงค ควรกลาวถึงจุดมุงหมายของการศึกษา
- วิธีการศึกษา ควรกลาวถึงวิธีการคนควาขอมูล ระเบียบวิธีวิจัยที่นํามาศึกษา
สถิติที่นํามาใช
- ผลการศึกษา ควรประกอบดวยผลที่ไดรับจากการคนควา ศึกษา และผลของ
คาสถิติ (ในกรณีมีการวิเคราะห)
- สรุป ควรกลาวถึงผลสรุปของการคนควาและศึกษา
- คําสําคัญ ควรมีคําสําคัญ ๓ – ๖ คํา ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา และจะ
ปรากฏอยูในสวนทายของบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตอง
จัดเรียงคําสําคัญตามตัวอักษร และคั่นดวยเครื่องหมายอัฒภาค (;)

๓. สวนเนื้อเรื่อง ควรประกอบดวย

๓.๑ บทนํ า (Introduction) เป น ส ว นนํ าโดยอาศั ย การปริ ท รรศน (review)
ขอมูลจากรายงานวิจัย ความรู และหลักฐานตางๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่
ปรึกษา และกลาวถึงเหตุผลหรือความสําคัญของปญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา
ตลอดจนวัตถุประสงคของการศึกษาใหชัดเจน
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๓.๒ วิธีการศึกษา (methods) กลาวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากร
และกลุมตัวอยางในการศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย รวมทั้งสถิติที่นํามาใช
วิเคราะหขอมูล
๓.๓ ผลการศึกษา (Results) เปนการแสดงผลที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหใน
ขอ ๓.๒ ควรจําแนกออกเปนหมวดหมูแลสัมพันธกับวัตถุประสงคของการศึกษา โดยการบรรยายใน
เนื้อเรื่องและแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดวยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความ
เหมาะสม
๓.๔ การอภิป รายผล (Discussion) เป นการนํ าขอมูลที่ ไดมาจากการวิเคราะห
ของผูนิพนธนํามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผูอื่น เพื่อใหมีความเขาใจหรือเกิดความรูใหมที่
เกี่ย วข องกั บ งานวิจั ยนั้ น รวมทั้ งขอดี ข อเสี ย ของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็น ใหม ๆ
ปญ หาและอุป สรรคตางๆ ที่ ได จากการศึ กษาครั้งนี้ เพื่อเปน แนวทางที่จะนําไปประยุกตใหเกิด
ประโยชน
๓.๕ ขอเสนอแนะ (Suggestion) การแนะแนวการนํ าผลการวิจัย ไปใชใหเกิด
ประโยชนตอไป
๓.๖ กิ ต ติ ก รรมประกาศ (Acknowledgement) เป น ส ว นที่ ก ล า วขอบคุ ณ ต อ
ขอบคุณตอองคกร หนวยงานหรือบุคคลที่ใหความชวยเหลือรวมมือในการวิจัย รวมทั้งแหลงที่มา
ของเงินทุนวิจัย และหมายเลขของทุนวิจัย
๓.๗ เอกสารอ า งอิ ง (References) ใช รู ป แบบการอ า งอิ ง แบบเชิ ง อรรค
(Footnote) เปนการทํารายการเอกสารอางอิงหรือคําอธิบายเพิ่มเติมที่อยูดานลางของขอความใน
หน ากระดาษแต ละหน า ซึ่ งมี รูป แบบการเขียนอางอิงแตกตางกัน ตามประเภทของเอกสารหรือ
แหลงที่ใชอางอิง ดังนี้
การอางอิงแบบเชิงอรรค
๑. หนังสือ
๑.๑ คัมภีรพระไตรปฎกหรือหนังสือสําคัญพิมพเปนชุด
ให อางชื่ อย อคัมภี ร. เลม/ขอ/หน า. และใหวงเล็บ คําวา (บาลี) ไวห ลังคํายอในกรณี ที่ใช
พระไตรป ฎ กฉบั บ ภาษาบาลี ห รือวงเล็ บ คํ าว า (ไทย) ไวห ลังคํายอในกรณี ที่ใชพระไตรป ฎ กฉบั บ
ภาษาไทยตัวอยางเชน ๑ขุ.ชา (บาลี) ๒๗/๘๕๕/๑๙๑
๑.๒ หนังสือทั่วไป
ผูแตง, ชื่อเรื่อง, (สถานที่พิมพ: สํานักพิมพหรือโรงพิมพ, ปที่พิมพ), หนา. ตัวอยางเชน
พระเทพโสภณ (ประยู ร ธมฺ ม จิ ตฺ โ ต), ปรั ช ญากรี ก : บ อ เกิ ด ภู มิ ป ญ ญาตะวั น ตก,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยล ๒๕๔๔), หนา ๓๘.
Venerable Dr. W. Rahula} What the Buddha Taught,(Bangkok; Haw Trai
Printing2004)P.69.
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๒. วารสาร
ผูเขียน, “ชื่อบทความ” , ชื่อวารสาร , เลมที่หรือปที่ (เดือน ป). หนา. ตัวอยางเชน
พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร. “การกําหนดประเด็นปญหา การตั้งชื่อเรื่อง
และการเขียนวัตถุประสงคการวิจัยทางสังคมศาสตร”, มจร.สังคมศาสตรปริทรรศน, ปที่ ๓ ฉบับที่
๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘
K.N. , Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bidhi ,
vol.77 No, 1: 10-15.
๓. วิทยานิพนธ
ชื่อผูวิจัย, “ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ”, ระดับของวิทยานิพนธ, (ชื่อแผนกวิชาหรือคณะและ
มหาวิทยาลัย), ปที่พิมพ. ตัวอยางเชน
อนุวัติ กระสังข, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรตามแนวพุทธภายใตกระแสปริโภค
นิยม”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗
๔. สัมภาษณ
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ, ตําแหนง (ถามี), วัน เดือน ป ตัวอยาง
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗.
๕. เว็บไซต
พระธรรมโกศาจารย (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตโต). ธรรมประกาศโนบาย. (ออนไลน).
แหลงที่มา:http://www.brddhismth.Com/index.php?lay=show&ac=article&ld=
538970572&Ntype=9
[๗ กันยายน ๒๕๕๕].
๖. ภาษาอังกฤษ
Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York : Harper and Row
Publishers, 1970)
การเขียนบรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
(ก) ขอมูลชั้นปฐมภูมิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิ ท ยาลั ย .กรุง เทพมหานคร : โรงพิ ม พ ม หาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๙.
(ข) ขอมูลทุติยภูมิ
๑) หนังสือ
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หนา. ตัวอยางเชน

จํ า น ง อดิ วั ฒ น สิ ท ธิ์ . สั งค ม วิ ท ยาต าม แ น วพุ ท ธ ศ าส ต ร .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.
๒) วารสาร
ผู เขี ย น, “ชื่ อบทความ” , ชื่ อวารสาร , เล มที่ ห รื อป ที่ (เดื อน ป ) :

พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร, “การกําหนดประเด็น
ปญหา
การตั้งชื่อเรื่องและการเขียนวัตถุประสงคการวาจัยทางสังคมศาสตร”,มจร.สังคมศาสตร
ปริทรรศน, ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘
๓) วิทยานิพนธ
ทรงวิทย แกวศรี. “การศึกษาวิเคราะหยุทธวิธีในการประกาศศาสนา
ของพระพุทธเจา”. ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีปณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
๔) สัมภาษณ
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ, ตําแหนง (ถามี), วัน เดือน ป ตัวอยาง
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗.
๕) เว็บไซต
พระธรรมโกศาจารย (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตโต). ธรรมประกาศโน
บาย. (ออนไลน). แหลงที่มา : http://www.brddhismth.
Com/index.php?lay=show&ac=article&ld= 538970572&Ntype=9
[๗ กันยายน ๒๕๕๕].
๖) ภาษาอังกฤษ
Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York
: Harper and Row Publishers, 1970)

๔. สวนภาพประกอบ (Figure) และสวนตาราง (Table)

ภาพประกอบและตารางควรมีเทาที่จําเปน โดยพิมพหนาละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง
สําหรับคําบรรยายภาพและตารางใหพิมพเหนือภาพหรือตาราง สวนคําอธิบายเพิ่มเติมใหใสใตภาพ
หรือตาราง

๕. ลิขสิทธิ์

เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผูนิพนธทุกทานตองลงลายมือชื่อในแบบฟอรมใบมอบ
ลิขสิทธิ์บทความใหแกวารสาร ฯ พรอมกับบทความตนฉบับที่ไดแกไขครั้งสุดทาย นอกจากนี้ ผู
นิพนธทุกทานตองยืนยันวาบทความตนฉบับที่สงมาตีพิมพนั้น
ไดสงมาตีพิมพเฉพาะในวารสาร
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราชปริทรรศน เพียงแหงเดียวเทานั้น หากมีการใชภาพหรือตารางของผู
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นิพนธอื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพอื่นมาแลว ผูนิพนธตองขออนุญาตเจาของลิขสิทธิ์กอน พรอมทั้ง
แสดงหนังสือที่ไดรับการยินยอมตอบรรณาธิการ กอนที่บทความจะไดรับการตีพิมพ

๖. การติดตอโฆษณาและการสมัครสมาชิก

การติดตอโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเปนสมาชิกวารสาร มจร พุทธชินราช
ปริทรรศน กรุณาติดตอ “บรรณาธิการวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน” สํานักงานวิชาการ
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๑๗ หมู ๖ ต.บึงพระ
อ.เมือง จ พิษณุโลก ๕๖๐๐๐ โทรศัพท ๐๕๕ – ๒๘๗๒๔๕ – ๖

๗. อัตราคาวารสาร

กําหนดออกวารสารปละ ๓ ฉบับ จําหนายราคาฉบับละ ๑๕๐ บาท ไมรวมคาขนสง

๘. อัตราคาสมาชิก

ปละ ๓๐๐ บาท
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หนังสือขอเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพในวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน
เขียนที่.........................................................................
.......................................................................
........................................................................
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ........................
ขาพเจาชื่อ.....................................................ฉายา...................................นามสกุล....................................
ที่อยู...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
โทรศัพท..............................................................E-mail:………………………………………………………………………………..
มีความประสงคขอตีพิมพบทความ ( ) บทความวิจัย ( ) บทความวิชาการ เรื่อง :
(ภาษาไทย).................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................ใน
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน ซึ่งดําเนินการโดยวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย โดยบทความฉบับนี้ขาพเจาไดนิพนธขึ้นเพื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา............................
สาขาวิชา...........................................................จาก (ชื่อสถาบัน)...............................................................................
ปการศึกษา.....................................หรือไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก................................................................
เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแลวมีมติใหแกไขปรับปรุงบทความ ขาพเจามีความยินดีรับ
ไปแกไขตามมติดังกลาวนั้นและขาพเจาขอรับรองวา (ขีดเครื่องหมาย )
( ) เปนผลงานทางวิชาการของขาพเจาแตเพียงผูเดียว
( ) เปนผลงานของขาพเจาและผูเขารวมนิพนธตามชื่อที่ระบุในบทความจริง
( ) บทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน
( ) บทความนี้ไมไดคัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผูใดทั้งสิ้น
ทั้ ง นี้ ข า พเจ า ได ชํา ระค า ธรรมเนี ย มขอตี พิ ม พ บ ทความลงในวารสาร วิ ท ยาลั ย สงฆ พุ ท ธชิ น ราช
ปริทรรศน ตามอัตราที่ไดกําหนดไว คือ
( ) บทความวิชาการ ๓,๐๐๐ บาท
( ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท – เอก ๕,๐๐๐ บาท
( ) บทความวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย ๕,๐๐๐ บาท เปนที่เรียบรอยแลว
อนึ่ง แมเมื่อขาพเจาปรับแกไขแลว แตงานยังไมเรียบรอยและไมไดรับการใหการลงตีพิมพ ขาพเจาไม
ติดใจเอาความใด ๆ ทั้งสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือวาเปนที่สุด
ลงชื่อ.....................................................
(...................................................)
ผูนิพนธบทความ
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ใบตอบรับสมาชิกวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน
ที่....................................................
วัน........เดือน.......................พ.ศ..........
กราบมนัสการ/เรียน บรรณาธิการวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน
ขาพเจา (ชื่อภาษาไทย)............................................................................................................................................
(ชื่อภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................................
ที่อยู (ที่สามารถติดตอได)........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
E – Mail.................................................................................เบอรโทรศัพท ............................................................
โทรสาร............................มีความประสงคจะขอรับสมัครเปนสมาชิกวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน
( ) สมาชิกประเภทรายป ๓๐๐ บาท (จํานวน ๓ เลม)
( ) เลมละ ๑๕๐ บาท
พรอมนี้ ขาพเจาไดสง
( ) เงินสด
( ) ธนาณัติ (สั่งจาย.........................................................)
( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย
( ) แคชเชียรเช็ค ในนาม.........................................................................................................
โปรดนําสงวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน
สถานที่ติดตอ  ที่บาน
 ที่ทํางาน
เลขที่..............ถนน.........................................หมูที่................ตําบล/แขวง................................................
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.............................
โทรศัพท...................................................................โทรศัพทเคลื่อนที่......................................................
โทรสาร...............................................................E-Mail............................................................................
ลงชื่อ..................................................
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กาพยฉบัง๑๖
@ เดินตามรอยพระบาทพอ
ปลูกตนไมหลากหลายพันธุ
@ ปลูกกฤษณาหอมอนันต
ไมขายไมใหผูใด
@ กลวยมะพราวราวพงไพร
เลี้ยงคนไดหลายลานคน
@ สรางเมืองใหญกลางไพรสณฑ
ขนสงฯ ขยายยายมา
@ พื้นที่กวางสุดลูกตา
แหลงทองเที่ยวที่รมเย็น
@ OTOPอยูใกลมองเห็น
จุดศูนยกลางสรางความดี
@ ประชุมคณะสงฆทุกกรณี
ไมเวนวางตางเลื่องลือ
@ บริหารใหเห็นฝมือ
พระธรรมเสนานุวัตร...ศรัทธา

กินอยูเพียงพอ
วิจยั สรางสรรค
น้ําหอมชื่นใจ
เปดทางกวางลน
เตรียมพรอมพัฒนา
วิทยาลัยสงฆเปน
ปฏิบัติธรรมตลอดป
ผูคนนับถือ

ผศ.ลํายอง สําเร็จดี
ผูป ระพันธ
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วัตถุประสงค
เพื่อ สงเสริ มและสนับ สนุ นให คณาจารย นั ก วิช าการ นิสิต นัก ศึ กษาและผู สนใจทั่ ว ไปได มีโ อกาสเผยแพร ผลงานทางวิ ชาการและ
ผลงานวิ จัย ทางสั งคมศาสตร แ ละแขนงวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ งอั น ได แ ก พระพุ ทธศาสนา รั ฐศาสตร รั ฐประศาสนศาสตร การจัด การ สั ง คมวิ ท ยา
เศรษฐศาสตร พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะหที่เสนอทางออกของปญหาใหแกสังคม
คณะกรรมการทีป่ รึกษาวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน
พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
อธิการบดี
พระราชวรเมธี, ดร.
รองอธิการบดีฝายบริหาร
พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
พระสุวรรณเมธาภรณ, ผศ.ดร.
รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิชาการ
พระราชวรมุนี, ดร.
รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
พระเมธีธรรมาจารย
รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ
พระโสภณวชิราภรณ
รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ
รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝายกิจการทัว่ ไป
พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร, ดร.
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พระราชปริยัติมุนี, ผศ.ดร.
คณบดีคณะพุทธศาสตร
พระครูโสภณพุทธิศาสตร, ดร.
คณบดีคณะครุศาสตร
พระครูปริยัติกิตติธํารง, ผศ.ดร.
คณบดีคณะสังคมศาสตร
พระครูสังฆรักษเอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร.
คณะบดีคณะมนุษยศาสตร
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปฺโญ, รศ.
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร
บรรณาธิการ
: พระครูรัตนสุตาภรณ, ดร.
ผูชวยบรรณาธิการ : สิริกมล ทองเชื้อ
กองบรรณาธิการ :
พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระศรีศาสนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูโกวิทอรรถวาที, ดร.
วิทยาเขตแพร
รศ.ดร.ประภาษ เพ็งพุม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.สุพรต บุญออน
วิทยาเขตนครสวรรค
ผศ.ดร.วรกฤต เถื่อนชาง
วิทยาเขตนครสวรรค
เลขานุการ :
สิริกมล ทองเชื้อ
ศิลปกรรม :
พระดนุสรณ ชุติวาที
สํานักงาน :
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน
สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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กลอนสุภาพ
สงบนิ่งเปนอาจิณเหมือนหินผา
เจิดจรัสแกรงกลาปญญาแรง
มีดวงตาที่เขาใจในชีวิต
เห็นคุณคาการศึกษากาวหนาไกล
เรื่องมนุษยสัมพันธนั้นยอดยิ่ง
ทั้งใจกวางเกินมนุษยสุดประมาณ
ทุกเรือ่ งราวเปนระเบียบเรียบรอยหมด
ยามพูดจาไดอารมณคารมดี
เมืองสองแควแหงนี้มีบุญนัก
ใครทุกขยากตรอมกมลพนลําเค็ญ

แตนัยตาที่มุงมั่นพลันทอแสง
วิสัยทัศนพุงแซงเหนือผูใด
คอยพินิจบริหารงานนอยใหญ
สรางงานใหญ..สรางตอ..ไมทองาน
เปนคนจริงคอยชวยเหลือเอื้อประสาน
ความคิดอานแยบยลเหตุผลดี
เกียรติปรากฏขจรไกลไปทุกที่
ทุกวลี...ชัด...ปลอบปลุกทุกประเด็น
มีทานยืนเปนหลัก...ยืนโดดเดน
โลกมองเห็นอัจฉริยภาพซาบซึ้งทรวง
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