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สารจากผูอํานวยการ
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน ฉบับนี้ เปนปที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน
๒๕๖๑) ที่สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ไดจัดทําขึ้น ซึ่งจะเปนเวทีใหคณาจารย นิสิต นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป ไดนําเสนอบทความวิจัย
บทความวิชาการ หรือบทวิเคราะหเชิงวิชาการ อันเปนการบูรณาการระหวางทฤษฎีหลักแนวคิด กับ
เหตุการณหรือปรากฏการณในปจจุบัน ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่ง ตอกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งถือไดวา บทความที่ไดรับการตีพิมพนี้ เปนผลงานทางวิชาการ ที่เปนประโยชนตอแวดวง
การศึกษาทั้งของในประเทศไทย และระดับนานาชาติอีกดวย
ขออนุโ มทนาชื่น ชม ที่ทุก ทา นไดนําเสนอบทความอัน มี ป ระโยชนนี้ และขออนุ โ มทนา
ขอบคุณกองบรรณาธิการ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ไดทําใหวารสารสําเร็จลุลวง

พระศรีรัตนมุนี, ดร.
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บทบรรณาธิการ
ดวยวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน ฉบับนี้เปนปท่ี ๒ ฉบับที่ ๑ มีคณาจารยของ
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช นักวิชาการและผูสนใจทั่วไปไดนําเสนอผลงานทางวิชาการที่หลากหลาย
หัวขอจากหลายสาขาวิชาทั้งนี้ กองบรรณาธิการไดสงผลงานทางวิชาการเหลานี้ไปใหคณะกรรมการ
กลั่นกรองบทความทางวิชาการของแตละสาขาเปนผูอานและมอบใหเจาของบทความนําไปปรับปรุง
แกไขกอนการตีพิมพเปนที่เรียบรอยแลว และดวยความตั้งใจของที่มีความประสงคจะทําวารสาร
เลมนี้ใหสมบูรณตามเกณฑของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Jourrnal Citation Index
Centre) ซึ่งเนื้อหาสาระในเลมประกอบดวยเรื่องดังตอไปนี้
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ จนฺทาโก (พาณิช) บทความเรื่อง “ความงามแหงพระพุทธ
ชินราช” พบวาความงามของพระพุทธชินราชที่ผูสรางไดสรางขึ้นมาจากจิตวิญญาณที่เคารพบูชาคํา
สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาและดวยความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยางแรง
กล า จึ ง ได บ รรจงรั ง สรรค ส ร า งตามคติ นิ ย มในแนวคิ ด เชิ ง ปรั ช ญาแห ง การตี ค วามคํ า สอนทาง
พระพุทธศาสนาในหลักการแหงพุทธจริยศาสตร ซึ่งเปนหลักการประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน
การสรางพระพุทธชิราชจึงเปนการแสดงความหมายในเชิงนามธรรมใหปรากฏชัดเจนออกมาเปน
รูปธรรม วาพระพุทธองคเปนผูทรงพระคุณอันประเสริฐเปนอันมากยากที่จักพรรณนาใหสิ้นสุดได
แตเมื่อประมวลกลาวเฉพาะพระคุณที่เปนใหญเปนประธานแหงพระคุณทั้งปวง
พระสันตทัศน คมฺภีรปฺโญ (สินสมบัติ)และพระมหาสุรเดช สุรเตชสี (คุมสา) บทความ
เรื่อง “พระพุทธศาสนากับสาธารณสุขในสังคมไทยยุค ๔.๐” พบวาไมมีสิ่งใดจะสามารถสราง
ความสุขไดเทากับการเปนบุคคลไมมีโรคภัยเบียดเบียน แตในความเปนจริงแลวรางกายของมนุษยมี
ความเสื่อมโทรมเปนปกติธรรมดา ไมสามารถบังคับใหเปนไปตามความตองการได เพียงแตสามารถ
หยับยั้งปองกันและบรรเทาความทุกขที่เกิดจากโรคภัยไขเจ็บไดเทาที่วิทยาการของมนุษยจะกาวไป
โดยพูดถึงเรื่องราวของสาธารณสุข โดยมองอยางรอบดานตามศาสตรทางการแพทยเพื่อปองกันโรค
รักษา เยียวยา ไมใหเกิดขึ้นรุกรามในสังคมดวยวิธีที่เหมาะสม แตในทางพระพุทธศาสนาสอนใหเขา
ในธรรมชาติและเขาใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะรางกายเปนของธรรมชาติ ใครสรางกรรมอยางไรก็ตอง
รับผลเชน นั้น ดังพุ ทธสุภ าษิ ตวา กมฺมุนา วตฺต ตี โลโก. สัต วโ ลกย อมเปนไปตามกรรม นอกจาก
รางกายแลวพระพุทธศาสนายังมีบทบาททางดานจิตใจอีกโดยการสวดมนตแผเมตตา สวดพระปริตร
เปนตน เมื่อมีผูปวยก็ตองมีพยาบาลที่มีความรูทางวิชาการและการแพทยแลวนั้น ควรจะมีคุณธรรม
ประจําใจ เพื่อจะนําไปใชในการทํางานไดอยางมีคุณธรรมและคุณภาพ การแพทยของไทยยังมีการ
รักษาประชาชนที่ปวยดวยโรคตางๆ โดยมีการนําสมุนไพรตางๆมารักษาอีกดวย เพราะการแพทยใน
อดีตยังไมมีเครื่องมือที่ทันสมัย จึงใชภูมิปญญาชาวบานในการรักษา เมื่อเวลาผานไปแลวการแพทย
{ ค } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

โบราณและสาธารณะสุขจึงมีขึ้นการวางแผนงานโดยมีการคุมกันกันโรค และรักษาโรคและเรียนรูให
เกิดความรูจักโรคที่เกิดขึ้นไดทันสมัยเวลาอีกดวย สิ่งสําคัญที่ตองมีในการดูแลรักษาคือปจจัย ๔
วุฒิ หมื่นสิน บทความเรื่อง “ศีล ๕ ตามแนววิถีพระพุทธศาสนา” พบวาคําวาทุศีล
หมายถึงผูไมมีศีล มีลักษณะพฤติกรรมทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไมเรียบรอยไมเหมาะสม
พฤติกรรมดังกลาวทางพระพุทธศาสนาไดจัดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ไว ๓ ทางคือพฤติกรรมทาง
กายประกอบดวย พฤติกรรมการฆาสัตว พฤติกรรมการลักทรัพย พฤติกรรมประพฤติผิดในกาม
พฤติกรรมทางวาจา พฤติกรรมการพูดเท็จ พฤติกรรมการพูดคําหยาบ พฤติกรรมการพูดสอเสียด
และพฤติกรรมการพูดเพอเจอ พฤติกรรมทางใจจัดวาเปนพฤติกรรมมีความสําคัญมากเปนเหตุแหง
การกระทําทางอกุศล พฤติกรรมทางใจประกอบดวย การคิดอาฆาตรพยาบาทผูอื่น การคิดอยากได
ของผูอื่นมาเปนของตน และการคิดปองรายผูอื่น ที่กลาวมาขางตนนั้นคือพฤติกรรมของมนุษยผูทุศีล
สังคมทุศีลมีความเห็นแกตัว สรางความวุนวาย การเอารัดเอาเปรียบผูอื่นสังคมไมมีความยุติธรรม
มีการกอทะเลาะวิวาท สรางความเดือดรอนมาสูตนเอง ครอบครัว และสังคม สังคมไมมีศีลจึงเอา
รัดเอาเปรียบผูอื่นที่ไมมีทางสูหรือผูที่ออนแอกวา เชนการทารุณหรือการทรมานสัตวโดยไรความ
เมตตาปรานีใชงานไมใหมีเวลาพักผอน ไมใหกิน และยังทํารายสัตวใหถึงพิการและความตายดวย
โทสจริตโดยไมมีความเมตาสงสาร เปนเหตุใหสังคมไมสงบสุข.
พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ (โกฎิฉกรรจ) บทความเรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิด
อย า งมี วิ จ ารณญาณ ในศตวรรษที่ ๒๑” พบว า โลกแห งศตวรรษที่ ๒๑ เป นโลกแห งการ
ติดตอสื่อสารทางเทคโนโลยี มีการเชื่อมโยงขาวสารทุกภูมิภาคของโลกเขาไว ดวยกัน และสามารถสง
ขาวสารถึงกันไดดวยเวลาเพียงไมกี่วินาที ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกอยางรวดเร็ว สงผล
ตอการดํารงชีพของคนในสังคมอยางทั่วถึง ทั้งทางดานบวกและดานลบ การดํารงชีวิตในสังคมของคน
ในยุคนี้จึงจําเปนที่จะตองมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพื่อที่จะสามารถคิดวิเคราะห แยกแยะ
ขอมูลขาวสารที่ไดรับและสามารถปรับตัวใหเขากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการศึกษาถือวาเปนรากฐานของ
เตรี ยมความพร อมในการออกไปดํ ารงชี วิตในสังคม ดั งนั้นครูผูสอนจึงควรต องมี การตื่ นตัวในการ
ออกแบบวิธีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ ๒๑
การฝ กทั กษะการคิ ดอย างมี วิ จารณญาณจึ งเป นอี กหนึ่ งทั กษะที่ มี ความสํ าคั ญต อการศึ กษาในยุ ค
ศตวรรษที่ ๒๑
พระปลัดดํารงค ภทฺทมุนี (แคนศิลา) บทความเรื่อง “Thailand 4.0 การจัดการ
ศึ ก ษาไทยตามหลั ก อริ ย สั จ ๔” พบว า ไทยแลนด สี่จุ ด ศู น ย เป น โมเดลใหม เพื่ อ เปน แนวทาง
พัฒนาการจัดการศึกษาไทย ประเทศไทยมีความตื่นตัวกับแนวทางการพัฒนาประเทศใหม ที่ชื่อวา
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { ฅ }

“ไทยแลนด สี่ จุ ด ศู น ย ” มี ความเชื่อว า แนวทางการพัฒ นานี้ จะนํ าประเทศไทยมีความกาวหน า
ทันสมัยและรุงเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจตองขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมการศึกษาไทย ในบริบทการ
จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หนวยงานในสังกัดตองคํานึงถึง ๔ ประเด็น ปฏิรูปเรงดวนคือ
๑. โครงสรางการบริหารและงบประมาณ ๒. การบริหารงานบุคคล ๓. ระบบสารสนเทศ ซึ่งทั้งสาม
ดานจะนําไปสู ๔. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาล การศึกษาเปนการสราง
บุคลากรเพื่อนําไปสู การพัฒนาดานเศรษฐกิจของชาติ และสอดคลองกับ ไทยแลนดสี่จุดศูนยเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ
กิตติศักดิ์ แทงทอง บทความเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
(PLC) เพื่ อ ปฏิ รู ป โรงเรี ย น ในศตวรรษที่ ๒๑ ” พบว า ชุ ม ชนการเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ หรื อ
(ProfessionalLearning Community : PLC) คือวิธีการในการพัฒนาครูโดยการจัดบรรยากาศให
ครู ได แลกเปลี่ ย นเรีย นรูซึ่งกัน และกั น สงผลใหครูไมโ ดดเดี่ย วและมีเครือขายในการทํางานเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)
เปนกระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรูจากการปฏิบัติงานของกลุมบุคคลที่มารวมตัวกัน
เพื่ อทํ า งานร ว มกั น และสนั บ สนุ นซึ่ งกั น และกั น มีวัตถุป ระสงคเพื่อพัฒ นาการเรีย นรูของผูเรีย น
รวมกันวางเปาหมายการเรียนรูของผูเรียน และตรวจสอบ สะทอนผลการปฏิบัติงานทั้งในสวนบุคคล
และผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู การวิพากษวิจารณ การทํางานรวมกัน
การรวมมือรวมพลัง โดยมุงเนนและสงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางเปนองครวม
ดํารงค มหนิธิวงศ บทความเรื่อง “สหบทในภาษาอังกฤษ” พบวาสหบท หมายถึง การ
รวมคําเขาดวยกันโดยธรรมชาติ ความจําเปนในการเรียนรูสหบทจะชวยใหผูเรียนพูดและเขียน
ภาษาอังกฤษเปนวิธีธรรมชาติและถูกตองแมนยํา ผูใชภาษาที่มีทักษะอาจจะเลือกรังสรรคภาษา
อยางมีประสิทธิภาพ โดยดูความหลากหลายรูปแบบของสหบท บทความนี้มุงเนนใหผูเรียนไดใชคํา
ที่เกี่ยวของกันไดถูกตองและเกิดสุนทรียทางดานภาษา และสามารถซึมซับรูปแบบของภาษาที่ใช
ถูกตอง
จิรพจน ขวัญคงและผศ.ดร.อภิพัธน วิศิษฎใจงาม บทความเรื่อง “เอาใหแนใจใน
วิธีการสรางคําภาษาอังกฤษ” พบวาในบทความนี้จะไดแบง วิธีสรางคําในภาษาอังกฤษ โดยรวมมี
การแบงกลุมออกเปน 2 กลุม คือ
กลุมแรกที่เปนคํานาม (nouns)ซึ่งจะติดตามมาดวย คําคุณนาม สรรพนาม อีกกลุมที่เปน
คํากริยา(verbs) ซึ่งจะติดตามมาดวย กาล (tenses) ตางๆเปนตน คํานามที่เปนรากศัพท (stem
or root) เดี่ยวๆ คือยังไมมีปจจัย หรือ อุปสรรคใดๆมาผสมหรือ บวกเขาไปคือปรุงแตงกับคําศัพท
นั้นๆ เรียกวา หนวยคําอิสระ (free morphemes) สวนคํานามที่เปนรากศัพท (stem or root)
แบบผสม คือมี “s plural (พหุพจน)”
มาผสมหรือบวกเขาไปคือปรุงแตงกับคําศัพทนั้นๆให
{ ฆ } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

กลายเปนรูปพหุพจน เรียกวา หนวยคําผสม (bound morphemes) กระบวนการสรางคํา
(Word - Formation) มีการลงปจจัย (Affixation) ไดแกขบวนการบวก หรือเพิ่มปจจัยเขาไป ทั้ง
ขางหนาก็มี
ทั้งขางหลังบาง
มีการสรางศัพทโดยกฎทางไวยากรณ ของภาษาอังกฤษ
(Grammatical Conversion in English)ก็มีมีการสรางศัพท โดยการเพิ่มรากศัพทไปในสวน
ดานหนาหรือดานหลัง (compounding) ก็จะไดศัพทที่มีความหมายใหม มีการสรางศัพท โดยการ
เพิ่มปจจัยไปในสวนดานหนา เรียกวา Prefix โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปศัพทเดิม ก็จะไดศัพทที่มี
ความหมายใหมก็มี นอกจาก การประกอบคําศัพท หรือการสรางคําดังกลาว ยังมีการสรางคําโดย
วิธีพิเศษอีกเชน Reduplications, Clippings, Blending เปนตน
กลุมที่สองภาคคํากริยา(Verb Phrase )คําศัพทกลุมที่เปนคํากริยา(verbs) เมื่อมีการ
ประกอบปจจัย (Affixes) แลวจะทําใหเกิด ซึ่งจะ กาล (tenses) ตางๆ
ตัวอยางการใชปจจัย “S” ลงประกอบคํากริยา จะมีลักษณะแบงเปน 2 ประเภทเชนเดียวกันกับ
“S” ที่ไปประกอบกับคําศัพทที่เปน พหุพจน คือ ปรากฏเห็นรูป1 และไมปรากฏเห็นตัว1 เอส ซีโร
(Ф s)ซึ่งมีรายละเอียด กระบานการสรางจําพวกกริยา แตละชนิดของปจจุบันกาล

ดวยความปรารถนาดียิ่ง
พระครูรัตนสุตาภรณ, ดร.
บรรณาธิการ

วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { ง }

สารบัญ
กองบรรณาธิการ
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ
สารจากผูอํานวยการ
บทบรรณาธิการ

ก
ข
ฃ
ค

บทความวิจัย:
ความงามแหงพระพุทธชินราช
: พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ จนฺทาโภ (พาณิช)

๑

พระพุทธศาสนากับสาธารสุขในสังคมไทยยุค ๔.๐
: พระสันตทัศน คมภีรปฺโญ (สินสมบัติ)และพระมหาสุรเดช สุรเตชสี(คุมสา)
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The beauty of Buddhachinaraj
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ จนฺทาโภ (พานิช)

บทคัดยอ

ความงามของพระพุทธชินราชที่ผูสรางไดสรางขึ้นมาจากจิตวิญญาณที่เคารพบูชาคําสอน
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาและดวยความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยางแรงกลา
จึ ง ได บ รรจงรั ง สรรค ส ร า งตามคติ นิ ย มในแนวคิ ด เชิ ง ปรั ช ญาแห ง การตี ค วามคํ า สอนทาง
พระพุทธศาสนาในหลักการแหงพุทธจริยศาสตร ซึ่งเปนหลักการประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน
การสรางพระพุทธชิราชจึงเปนการแสดงความหมายในเชิงนามธรรมใหปรากฏชัดเจนออกมาเปน
รูปธรรม วาพระพุทธองคเปนผูทรงพระคุณอันประเสริฐเปนอันมากยากที่จักพรรณนาใหสิ้นสุดได
แตเมื่อประมวลกลาวเฉพาะพระคุณที่เปนใหญเปนประธานแหงพระคุณทั้งปวง พระคุณอันยิ่งใหญ
นั้นมี ๓ ประการ คือทรงมีพระปญญาคุณ พระวิสุทธิคุณและพระกรุณาคุณ ดังนั้นพุทธลักษณะใน
องคพระประติมาจึงสรางขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงพระคุณดังกลาวดวยการสรางตามแบบพุทธลักษณะ
มหาบุรุษลักษณะและอนุพยัญชนะดังที่มีปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา
คําสําคัญ: ความศรัทธา ความงาม พุทธชินราช
Abstracts
The beauty of the Buddhachinaraj was created by the spirit of the worship
to the Lord Buddha, and by so deep faith in Buddhism to create as concept
according to the Philosophy of Interpretation of Buddhist Teachings in the Buddhist
Ethics Principles which are the principle of Buddhist practice. The creation of
Buddhachinaraj is the expression of the abstract to appear as clear as concrete that
the Buddha is a great benefactor. It is difficult to describe all, but when it is
specifically comprehended to the great grace, the main of all grace. The great grace
is three things: the wisdom, the purity and the compassion. The Buddha’s posture
in the Buddha image was created to show such grace by creating the posture as
marks of the great man, and subsidiary characteristic as it appears in the Buddhist
scriptures.
Keywords: Faith, Beauty, Buddhachinaraj
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บทนํา

มุมมองความเขาใจของมนุษยวามนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐกวาสัตวโลกชนิดอื่นที่มีกําเนิด
ขึ้นมาในทามกลางขบวนการของธรรมชาติ ประสบการณของชีวิตโดยธรรมชาติไดเปนบทเรียนอัน
สําคัญ ที่มีก ารปรับ ปรุง พัฒ นาแกไขสืบ ต อ กัน มาไม ขาดสายแสดงถึง อารยะธรรมทางป ญ ญาที่
เจริญกาวหนามาโดยลําดับและมีการถายทอดปลูกฝงสิ่งที่มีคา สิ่งที่ดีงามและคานิยมอันถูกตองเพื่อ
เปนแนวทางสําหรับชีวิตที่เหมาะสมมาโดยตลอด ตามความเปนจริงแลวชีวิตของมนุษยเปนสวนหนึ่ง
ของธรรมชาติและไมอาจแยกจากธรรมชาติได ความฝนของมนุษยถายิ่งเปนความทะนงตนที่จ ะ
เอาชนะธรรมชาติซึ่งมีความเปนไปไมไดเลย นอกจากความภาคภูมิใจที่อําพรางตนเอาไวเท านั้นแต
ในทามกลางกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงและความเปนไปของกระบวนการธรรมชาติ ความ
อางวาง ความแปลก ความเปลาเปลี่ยวเปนแรงขับกระตุนใหเกิดความคิดคํานึง ความใฝฝน พยายาม
ที่จะเขาใจ ใฝแสวงหาความจริงเพื่อ สนองความตองการทางปญญารวมถึง ความสํานึกในคุณคา
โดยเฉพาะในดานสุนทรียศาสตรหรือความงาม อารมณในสิ่งสุนทรียะก็มีมาตั้งแตเริ่มแรกแลวเชนกัน
พฤติกรรมของอารมณทางสุนทรียะนั้นไดมีการปรับระดับใหสูงขึ้นและประณีตยิ่งขึ้นกลาวคือเปน
ความสามารถในการฝกฝนรสนิยมใหสูงขึ้น อาจจะเรียกวาเปนการพัฒนาอารยะธรรมทางปญญา
เหตุผลและความสํานึกในคุณคาจนเกิดเปนอารมณทางสุนทรียะที่ไดผานกระบวนการพัฒนาออกมา
เปนงานศิลปะทุกประเภท
สุนทรียศาสตรนั้นเปนที่เขาใจกันวาพูดถึงเรื่องของความงามซึ่งมีอยูในศิลปะทุ กประเภท
อาทิเชน บทกวี ภาพวาด หรือประติมากรรมรูปปนตางๆ ลวนแตมีความงามในตัวเอง สวนในทาง
ศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่งในพุทธศาสนามีประติมากรรมพระพุทธรูปแทนพระพุทธองคอยูมากหลาย
ปางหลากหลายอิริยาบถที่ไดมีการประดิษฐออกมาตามแรงขับความศรัทธาของแตละกลุมคนซึ่งรูป
เหลานี้ลวนแตมีความหมายทางคําสอนในพุทธศาสนาทั้งสิ้น

ความงามแหงพระพุทธชินราช

ความงามของพระพุทธรูปที่พุทธศาสนิกชนกลาววาเปนรูปแทนพระพุทธองคนั้นมีจํานวน
มากเพราะวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีผูนับถือพระพุทธศาสนามากกวาศาสนาอื่น พระพุทธรูปก็
มีความงามประณีตตางกันเพราะวาในแตละองคนั้นสรางขึ้นมาจากจิตวิญญาณที่เคารพบูชาศรัทธา
ในคําสองของพระพุทธองคของผูสรางและความงามของพระพุทธรูปที่ จําตองกลาวถึงองคหนึ่งใน
จํานวนหลายองคที่มีความงามอยางยิ่งหรืออาจกลาวไดวาเปนพระพุทธรูปที่มีความงามมากที่สุดใน
ไตรโลก ซึ่งมีนามปรากฏวา “พระพุทธชินราช”เปนพระพุทธรูปโบราณอยูคูบานคูเมืองสองแคว
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งความงามขององคพระพุทธชินราชนี้ไดประจักษแกผูที่ไปกราบไหวต้ังแตครั้ง
อดีตจนถึงปจจุบันมาโดยตลอด สมดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ลนเกลารัชกาลที่ ๖ ทรงตรัสสรรเสริญวา “...ถาพระพุทธชินราชยังคงอยูที่เมืองพิษณุโลกตราบใด
เมืองพิษณุโลกจะเปนเมืองที่ควรไปเที่ยวอยูตราบนั้น ถึงในเมืองพิษณุโลกจะไมมีชิ้นอะไรเหลืออยูอ กี
เลย ขอใหมีแตพระพุทธชินราชเหลืออยูแลว ยังคงจะอวดไดอยูเสมอวา มีของควรดู ควรชมอยางยิ่ง
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อยางหนึ่งในเมืองเหนือ หรือจะวาในเมืองไทยทั้งหมดก็ได...” พระพุทธชินราชสันนิษฐานวาสมเด็จ
พระมหาธรรมราชาลิไทโปรดใหสรางขึ้นในพุทธศักราช ๑๙๐๐ ซึ่งเปนประจักษพยานถึงความสูงสง
ทางฝมื อ และความฉลาดลึก ซึ้ ง ของช างในยุคนั้นนอกจากองคพ ระจะงดงามตามพุท ธลั ก ษณะ
กลาวคือเปนการนําเอาลักษณะที่งามตามแบบอยางพระพุทธรูปสุโขทัยกับเชียงใหมมาผสมผสานกัน
อยางลงตัว การประดิษฐานองคพระในจุดที่พอดีทั้งเรื่องแสงเงาและมุมมองยังมีสวนสําคัญที่ทําให
เราไดรับความงามนั้นอยางเต็มที่ดังมีคําจารึกที่ครั้งเมื่อสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพเสด็จมา
นมัสการพระพุทธชินราชครั้งแรกในป พุทธศัก ราช ๒๔๓๕ ไดท รงบันทึก ไววา “...เวลานั้นยังมิได
ปฏิสังขรณแกไขพระวิหารใหสวางอยางทุกวันนี้ พอไปถึงประตูวิหารแลเขาไปขางใน ดูที่อื่นมืดหมด
เห็นแตองคพ ระพุท ธชินราชตระหงานงามเหมือ นลอยอยูในอากาศ เห็นเข าก็จับใจเกิดเลื่อมใส
ในทันที เพราะเขาทําชองแสงสวางเขาทางประตูใหญดานหนาแตทางเดียวพระชินราชตั้งอยูขางใน
ตรงประตูและเปนของปดทอง จึงแลเห็นกอนสิ่งอื่นในวิหาร...”๑ ความงามของพระพุทธชินราชเปน
ความงามในเชิงพุทธศิลปที่เกิดมาจากการรังสรรคขึ้นของผูที่เคารพนับถือ พุทธศาสนาทําใหเปน
ประหนึ่ ง ว า เป น สิ่ ง แทนองค พ ระพุ ท ธเจ า ผู เ ป น ศาสดาของ เทวดาและมนุ ษ ย ทั้ ง หลายใน
พระพุทธศาสนาและเปนปูชนียะวัตถุที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปและจากการศึกษา
งานเขียนของนักปราชญหลายทานอธิบายความงามใหความรูในเชิงพุทธปรัชญาวา ในคําสอนของ
พระพุทธศาสนาเริ่มตนดวยสิ่งที่งามกลาวคือพระธรรม ดังพระพุทธพจนที่แสดงวา “พระสุคตนั้น
ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้ง
อรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริบูรณ บริสุทธิ์สิ้นเชิง”๒ พระพุทธพจนดังกลาวนี้มีปรากฏใหเห็นอยูใน
พระสูตรตางๆ ซึ่งในคัมภีรปรมัตถโชติกา อรรถกถาสุตตนิบาต ขุททกนิกาย ไดอธิบายขยายความวา
“งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด”อยางพิสดารไวหลายนัยวา
นัยที่ ๑ งามในเบื้องตนดวยบทที่ ๑ ของธรรม งามในทามกลางดวยบทที่ ๒ ของธรรม งาม
ในที่สุดทายดวยบทสุดทายของธรรม
นัยที่ ๒ งามในเบื้องตนดวยนิทาน งามในที่สุดดวยบทสรุป งามในทามกลางดวยบทที่เหลือ
นัยที่ ๓ งามในเบื้องตนดวยศีลและสมาธิ งามในทามกลางดวยสมถะ วิปสสนา มรรคและ
ผล งามในที่สุดดวยนิพพาน
นัยที่ ๔ งามในเบื้องตนเพราะการตรัสรูของพระพุทธเจา งามในทามกลางเพราะพระธรรม
ที่ดี งามในที่สุดดวยการปฏิบัติชอบของพระอริยสงฆ
นัยที่ ๕ งามในเบื้องตนเพราะการตรัสรูยิ่ง งามในทามกลางเพราะการตรัสรูของพระปจเจก
พุทธเจา งามในที่สุดดวยการตรัสรูของพระสาวก
นัยที่ ๖ งามในเบื้องตนเพราะการฟงธรรม งามในทามกลางเพราะการปฏิบัติธรรม งามใน
ที่สุดเพราะผลจากการปฏิบัติธรรม
๑
๒
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องฺ. จตุกฺก. (ไทย). ๒๑/๑๖๐/๑๙๘.
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นัยที่ ๗ งามในเบื้อ งตนเพราะแดนเกิ ดแห ง ที่พึ่ ง งามในทา มกลางเพราะบริ สุท ธิ์ ดว ย
ประโยชน งามในที่สุดเพราะบริสุทธิ์ดวยกิจ
นอกจากนี้ ยัง มี สารัตถะเนื้อความเรื่อ งราวที่เกี่ยวของกับความงามแหงองคส มเด็ จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาที่ไดกลาวไวในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาซึ่งกลาวถึงพราหมณหนุมผูหนึ่งที่ไดเรียน
จบไตรเทพแลวไดออกบวชเพื่อตองการชื่นชมพระวรกายของพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังมีขอความวา
ในสมัยหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จพระนครสาวัตถีพรอมดวยภิกษุสงฆ วักกลิ มานพนั้นเปนผูที่
อุปนิสัยหนักไปในทางราคะจริตรักสวยรักงาม พอไดเห็นพระรูปโฉมที่สงางาม ผิวพรรณผองใส พระ
อิริยาบถก็เหมาะสมไปทุกทวงทา จึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสและรักใครไมรูจักเบื่อหนายในการดูพระ
วรกาย พยายามเวียนมาเฝาดูอยูเปนนิตยผลที่สุดเกิดความคิดวา “ถาเราบวชจะไดตามดูพระวรกาย
ของพระพุ ท ธองค ไ ด ใ กล ชิ ด และตลอดเวลา” จึ ง ได เ ข า ไปกราบทู ล ขอบรรพชาอุ ป สมบทใน
พระพุทธศาสนา
ดังนั้นความงามในลักษณะที่เปนนามธรรมดังกลาวมานี้ถึงแมจะไมไดเปนความงามทางวัตถุ
แตก็มีนัยที่บงชี้ถึงความงามทางสุนทรียะที่มนุษยไดใชเปนเครื่องมือในการสรางจินตนาการรังสรรค
ความงามใหเปนความงามที่แสดงออกมาทางวัตถุโดยผานกระบวนการทางความศรัทธาเลื่อมใสที่มี
ตอองคพระพุทธเจาและพระสัทธรรมที่พระพุทธองคทรงแสดงจึงกอเปนความงามในการสรางรูป
เหมือนของพระพุทธองคที่ไดแสดงออกมาโดยทางจิตวิญญาณของผูสราง

ความหมายทางสุนทรียะ

สุนทรียศาสตรเปนสาขาหนึ่งของปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสวย ความงาม ความไพเราะ
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความงามทางศิลปะ เพื่อหามาตรการสําหรับตัดสินความงาม ความงามเปน
ความรูสึกทางจิตใจจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับธรรมชาติ นิสัยสวนบุคคลหรือการฝกอบรม ความงาม
เปนคุณสมบัติทางศีลธรรม พุท ธิปญญาและรูปสมบัติซึ่ง อาจโนมนาวใจเราใหเกิดความรูสึกและ
ปราบปลื้ม ยินดี ดวยความสมบูร ณ ของรูป สี เสียง ถอ ยคํา และความคิ ด ความงามเปน ความ
กลมกลืนระหวางเนื้อหากับรูปแบบ ความงามในแงปรัชญาเปนเรื่องราวของการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมประโยชนที่มีคุณคาตอสังคม สุนทรียะจึงมีสวนประกอบเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพตางๆ
ของแตละบุคคลใหเหมาะสมกลมกลืน๓
ทัศนะเกี่ยวกับสุนทรียศาสตรไดมีผูนิยามความหมายไวหลายทาน อาทิเชน พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ใหความหมายวา สุนทรียศาสตร น. ปรัชญาสาขาหนึ่งวาดวย
ความงามและสิ่งที่งามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ๔

๓

สถิต วงศสวรรค, รศ. ปรัชญาเบื้องตน. พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพรวมสาสน, ๒๕๔๓), หนา ๑๙๐.
ราชบัณ ฑิตยสถาน, พจนานุ กรม ฉบับ ราชบัณฑิ ต ยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. (กรุง เทพมหานคร : บริษั ทนานมี บุค ส
พับลิเคชั่นส จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๐๕.
๔
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พจนานุก รมศั พ ทป รัชญาอั ง กฤษ-ไทย ใหความหมายสุนทรียศาสตร (Aesthetics) ว า
ปรั ช ญาสาขาที่ว า ดว ยความงามและสิ่ง ที่ ง ามทั้ง ในงานศิ ล ปะและในธรรมชาติ โดยศึ ก ษาถึ ง
ประสบการณ คุณคาทางความงามและมาตรฐานในการวินิจฉัยวาอะไรงาม อะไรไมงาม๕
สุนทรียศาสตร (Aesthetics) คือ สาขาปรัชญาที่วาดวยความงามและสิ่ง ที่งามทั้งในงาน
ศิลปะและธรรมชาติ โดยศึกษาประสบการณคุณคาทางความงามและมาตรการตัดสินวาอะไรงาม
หรือไมงาม การตัดสินคุณคาทางสุนทรียศาสตรมีได ๓ ลักษณะ คือความสวยงาม ความติดตาติดใจ
และความเลอเลิศ นักปราชญหลายสํานักไดเสนอทฤษฎีเพื่ออธิบายวาเพราะเหตุใดจึงมีการตัดสินวา
ศิลปวัตถุประกอบดวยลักษณะทั้งสามนั้น นักปราชญดังกลาวแบงเปน ๓ กลุม คือ
๑) กลุมอารมณนิยม (Emotionist) อธิบายวาการตัดสินเกิดจากอารมณที่เก็บกดไวใน
จิตใตสํานึก
๒) กลุมเหตุผลนิยม (Rationalist) อธิบายวาการตัดสินเกิดการเห็นความกลมกลืนไม
ขัดตา
๓) กลุมสรางสรรค (Creativist) อธิบายวาการตัดสินเกิดจากความสามารถสรางสรรค
๖
ของมนุษย
สุนทรียศาสตรที่นอกจากการใหความหมายของราชบัณฑิตยสถานแลวยั งมีนักปรัชญาที่มี
เชื่อในอดีตที่ใหความหมายไวอีกเชน สุนทรียศาสตร (Aesthetics) ของพลาโต หมายถึงปรัชญาสวน
ที่เกี่ยวกับความงามและศิลปะ๗ หรืออีกนัยหนึ่งสุนทรียศาสตร (Aesthetics) วาคือคุณวิทยาแขนง
หนึ่งที่แสวงหาความจริงหรือความรูเกี่ยวกับคุณคาความงาม ๘
สุนทรียศาสตรหรือปรัชญาศิลปะของอาริสโตเติล (Aristotle) ปรากฏอยูในงานนิพนธเรื่อง
“กวีศาสตร (Poetics)” อาริสโตเติลแบงศิลปะออกเปน ๒ ประเภท คือ
๑) ประดิษฐศิล ป ไดแกศิลปะที่มุง ประดิษฐเ ครื่อ งมือ อุปกรณไวชวยการทํางานของ
มนุษย เชน การประดิษฐรถมาและบานเรือน
๒) วิจิตรศิลป ไดแก ศิลปะที่มุงเลียนแบบธรรมชาติดวยการสรางโลกแหงจินตนาการ
ขึ้นมาเลียนแบบโลกแหงความเปนจริง๙
ดังนั้นสรุปไดวา สุนทรียศาสตร นั้นมาจากศัพทภาษาบาลีวา สุนทรียะ แปลวา ความงาม,
ความดี สวนคําวา ศาสตร แปลวา วิชา รวมกันเปนคําวา สุนทรียศาสตร แปลวา วิชาวาดวยความ
งาม หรือการศึกษาเรื่องความงาม ในเรื่องของความงามนั้นมีมากหลายสาขา กลาวคือ ความงาม
๕

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทป รัชญาอังกฤษ-ไทย. (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งกรุพจํากัด ,
๒๕๓๒), หนา ๔.
๖
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก บอเกิดภูมิปญญาตะวันตก.พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพศยาม, ๒๕๕๐), หนา ๑๘-๑๙.
๗
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๑๗.
๘
จรูญ โกมุทรัตนานนท, สุนทรียศาสตร ปญ หาเบื้องตนในปรัชญาศิลปะและความงาม. (กรุงเทพมหานคร : ศูนย
เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๓๙), หนา ๑๐.
๙
อางแลว, ปรัชญากรีก บอเกิดภูมิปญญาตะวันตก. หนา ๒๙๗.
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ทางจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม วรรณกรรม และดนตรีการละคร เปนตน ทั้งหมดนี้
เปนความงามที่สนองความตองการทั้งทางกายและจิตใจของมนุษยทั้งสิ้น๑๐

ทฤษฎีทางสุนทรียะ

ความงามขององคพระพุทธชินราชนับวาเปนความงามของวัตถุทางสุนทรียะ หมายถึงวัตถุที่
ถูกนํามาพิจารณาหรือรับรูอยางสุนทรียะซึ่งสามารถแบงออกเปน ๒ ประเภทคือ วัตถุทางธรรมชาติ
(nature) และผลงานศิลปะ (work of arts) ในสวนองคพระพุทธชินราชนั้นจัดเปนประเภทของ
ประติม ากรรม (Sculpture) เปนทัศนศิล ป ๓ มิติอีก ประเภทหนึ่งแตมีลัก ษณะเปนรูป ทรงหรือ
รูปราง รูปทรงหรือรูปรางนี้อาจนํามาจากธรรมชาติหรือสรางสรรคขึ้นใหม ประติมากรรมมีวิธีการ
สรางหลายวิธีจ ากวัสดุหลายประเภท หรือ เราอาจจะเรียกวาเปน ศาสนศิล ป (Religious Art)
กลาวคือศิลปะของการสรางสิ่งที่เกี่ยวกับศาสนา เชน เทวรูป พระพุทธรูป๑๑
ความงามทางสุนทรียะขององคพระพุทธชินราชจัดวาเปนความงามทางศิล ปะแตก็เ ปน
ปญหาที่ไดมีการถกเถียงกันมาอยางยาวนานในหมูนักสุนทรียศาสตร นักวิจารณศิลปะและศิลปน ได
มีคําตอบที่หลากหลายยากแกการหาขอยุติที่ลงตัว แตในคําตอบที่หลากหลายนี้สามารถจัดไดเปน ๓
กลุม หรือจะเรียกวา ๓ ทฤษฎีใหญ คือ
๑) ทฤษฎีการเลียนแบบ (Theory of Representation)
๒) ทฤษฎีรูปทรง (Theory of Form)
๓) ทฤษฎีการแสดงออกซึ่งความรูสึก (Theory of Expression)
ในทฤษฎีการเลียน (Theory of Expression) แบบอาจมีความหมายในลักษณะดังนี้ คือ
๑) การทําเสียงหรือทาทางของคนคนหนึ่งใหเหมือนกับคนอื่น
๒) การทําสิ่งใหมขึ้นอีกชิ้นหนึ่งใหเหมือนหรือคลายคลึงกับตนแบบจนดูเหมือนเปนสิ่ง
เดียวกัน
๓) การทําศิลปะขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งใหดูเหมือนหรือคลายคลึงกับตนแบบซึ่งไมใชศิลปะ
๔) การทําสิ่งหนึ่งขึ้นมาใหมใหเปนตัวแทนหรือสัญลักษณของอีกสิ่งหนึ่งซึ่งไมใชศิลปะ
(ทั้งสองสิ่งอาจจะเหมือนกันหรือไมเหมือนกันก็ได)๑๒
ทฤษฎีรูปทรง (Theory of Form) ความลมเหลวของทฤษฎีการเลียนแบบขอหนึ่งคือ การ
เลียนแบบไมใชสิ่งเดียวที่สําคัญในการประเมินคาของศิลปะ “การจัดการภาพที่สมดุล” ในภาพเขียน
“สัดสวนอันเหมาะสม” ในประติมากรรม “จังหวะหรือทํานอง” ในดนตรี “ฉันทลักษณ” ในกาพย
กลอน ยังนับวาเปนสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่ง นักสุนทรียศาสตรเรียกสิ่งนี้วา “รูปทรง” รูปทรงในศิลปะคือ
สวนประกอบหนึ่งในสองสวนสําคัญที่ประกอบขึ้นเปนศิลปะ สวนประกอบอีกสวนหนึ่งคือ เนื้อหา
รูป ทรงในศิล ปะคือ “องคป ระกอบศิล ปห รือ สื่อ ที่ถูก จัดวางหรือรวบรวมขึ้นใหสัม พันธกันอยาง
๑๐

พวง มีนอก,ผศ. สุนทรียศาสตร. (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๖), หนา ๓๔๓.
อางแลว, ปรัชญาเบื้องตน. หนา ๑๙๖.
๑๒
อางแลว, สุนทรียศาสตร ปญหาเบื้องตนในปรัชญาศิลปะและความงาม. หนา ๒๑-๒๓.
๑๑
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กลมกลืนและอยางมีเอกภาพ” ซึ่งทฤษฎีรูปทรงมีความแตกตางจากทฤษฎีการเลียนแบบขณะที่
ทฤษฎีการเลียนแบบเปนทฤษฎีเกาแกแตรูปทรงเปนทฤษฎีสมัยใหมที่เกิดขึ้นเพื่อโตแยงความเชื่อ
ของทฤษฎีการเลียนแบบ เพราะการเลียนแบบใหความหมายศิลปะขึ้นอยูกับโลกภายนอกแตรูปทรง
คิดวาศิลปะเปนสิ่งที่มีคาในตัวเอง นักทฤษฎีรูปทรงมีหลายพวกแตที่โดดเดนที่สุดคือ ทฤษฎีรูปทรง
ของ คลีฟ เบลล (Clive Bell, 1881-1964) และแนวรวมคนสําคัญ โรเจอร ฟราย (Roger Fry) เปน
นัก วิ จ ารณ ศิ ล ปะด านทั ศ นศิ ล ป ดั ง นั้ น ทฤษฎี รู ป ทรงของคนทั้ ง สองนี้จึ ง เนน หนั ก ไปทางด า น
ทัศนศิลป๑๓
ทฤษฎีการแสดงออกซึ่งความรูสึก (Theory of Expression) ในการรับรูตอผลงานศิลปะ
นอกเหนือจากการที่เราพบสิ่ง ที่นาสนใจในเรื่องการเลียนแบบบางสิ่งจากโลกภายนอกและเรื่อ ง
รูปทรงแลวยังมีบางสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเราปฏิเสธไมไดเลยวามันเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งเมื่อเราเกี่ยวของ
กับศิลปะสิ่งนั้นคือ “อารมณหรือความรูสึก” (feeling, emotion) ซึ่งเปนคุณสมบัติภายในตัวมนุษย
เชน บางครั้งรูสึกเศราเมื่อฟงเพลง รูสึกสงบเมื่อมองเห็นวัด หรือรูสึกตื่นเตนเมื่อดูภาพเขียน เปน ตน
ดังนั้นทฤษฎีการแสดงออกซึ่งความรูสึกนี้ใหความสําคัญตอความรูสึกที่ซอนอยูภายในตัวเราหรือ ตัว
ศิลปน และในทฤษฎีนี้สามารถแยกออกเปน ๒ กลุมใหญ คือ
๑) กลุมที่อธิบายการแสดงออกซึ่งความรูสึกในรูปกระบวนการสรางสรรคของ ศิลปน
หรือเนนที่ตัวของศิลปน ในกระบวนการนี้บางคนถือวาเปนกระบวนการที่มีเปาหมายแนนอน (ลีโอ
ตอลสตอย) บางคนเชื่อวาเปนกระบวนการที่จบสิ้นในตัวเอง (อาร. จี. คอลลิงวูด)
๒) กลุมที่อธิบายการแสดงออกซึ่งความรูสึกวาเปนคุณสมบัติบางอยางของศิลปะ กลุม
นี้เนนที่ตัวผลงานมากกวาตัวศิลปน (ซี. เจ.ดูแคส, โอ. เค. บราวสมา)๑๔
ดังนั้นทั้ง ๓ ทฤษฎีนี้มีความตางกันแตก็มิไดขัดกันจนดูเหมือนเขากัน ไมไดหรือเราอาจจะ
เรียกวาเปนการเติมของในสวนทฤษฎีที่ยังไมสามารถอธิบายความงามทางสุนทรียะในงานศิลปะชิ้น
นั้นๆ ไดครบถวน
การสรางพระพุทธรูปเปนการถายทอดแนวคิดและจินตนาการที่สะทอนถึงความศรัทธาที่มี
ตอพระพุทธเจามาเปนองคแทนของพระองคในลักษณะของงานศิลปะ ซึ่งนอกจากจะสื่อถึงความดี
แลวยังแสดงใหเห็นถึงความประสานสอดคลองกันระหวางปรัชญาพุทธศาสนาและปรัชญาศิลปะจน
กอใหเกิดความงามที่มีคุณคาทางสุนทรียภาพอยางสูง ดังที่ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ไดกลาวถึง
พระพุทธรูปปางลีลาซึ่งชางสุโขทัยนิยมสรางกันเปนพิเศษวาในการมองดูพระพุทธรูปที่สวยงามแบบ
นี้รูปหนึ่ง เราจะรูสึกวารูปนั้นกําลังเคลื่อนไปขางหนาอยางแชมชอย มีนิ้วพระหัตถทําทาอยางสุภาพ
เปนเครื่องหมายแสดงถึงพระธรรมจักรกลาวคือ พระอริยาบถของพระพุทธองคขณะทรงดําเนินไป
ประกาศพระศาสนาของพระองค พระวรกายมีทรวดทรงออนช อ ยอยางสวยงามเพราะเหตุวาใน
ขณะทีพ่ ระองคกําลังเบือนไปทางดานหนึ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่ของพระชงฆนั้น พระกรก็จะ
หอยลงมาอยางไดจังหวะตามลักษณะที่ออนโคง พระเศียรมีลักษณะคลายดอกบัวตูมและพระศอซึ่ง
๑๓
๑๔

เรื่องเดียวกัน. หนา ๓๔-๓๗.
เรื่องเดียวกัน. หนา ๔๕-๔๖.
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ผายออกเบื้องลางก็ตั้งอยูบนพระอังสาอยางไดสัดสวน๑๕ ความงดงามของพระพุทธรูปที่สรางขึ้นนั้น
นอกจากจะเปนสิ่งที่มองเห็นไดภายนอกเชนนี้แลวยังสามารถสื่อถึงพระพุทธจริยาของพระองคตาม
ตําราหรือ คัมภีรท างพุท ธศาสนาที่ไดอ ธิบ ายไวดวยโดยเฉพาะตํารามหาบุรุษลัก ษณะที่แสดงถึง
ลักษณะพิเศษของพระพุทธเจา ๓๒ ประการ๑๖ ถือวามีอิทธิพลอยางยิ่งตอ การสรางพระพุทธรูป
ตั้งแตอดีตจนปจจุบัน ลักษณะพิเศษของพระพุทธรูปทั่วไปที่เดนชัด เชน
ก) พระเกตุมาลา มีความกลาวไวในมหาบุรุษลักษณะวา ศีรษะเปนรูปอุณหิส คําวา
“อุณหิส” หมายถึง สวนที่เปนกระหมอมของศีรษะซึ่งนูนสูงตั้งขึ้นอยางสงางามดังผาโพกหรือมงกุฎ
การสรางพระพุทธรูปจึงพยายามสรางใหมีกระหมอมสูงแตกตางไปจากคนทั่วไป
ข) พระศก พระพุทธรูปรุนแรกที่สรางขึ้นในแควนคันธารราษฎรนั้น พระศกมีลักษณะ
เปนเสนหยิกสวย (แบบคดกริช) ซึ่ง คงเปนไปตามลัก ษณะของเทวรูปในศาสนาเดิม ของผูส ราง
ประกอบกับขอมูลที่ไดรับการบอกเลามาเกี่ยวกับลักษณะของพระมหาบุรุษที่วา “ผมแยกเสนกัน สี
เขีย วเข ม แหมือ นดอกอั ญ ชัน หรื อ โคนหางนกยู ง หมวดเวี ยนขวา” ซึ่ ง ได ถูก ตี ความและสรา ง
พระพุทธรูปใหมีพระศกเชนนั้น
พระพุทธลักษณะอื่นในพระพุทธปฏิมา พิจารณาโดยพระสรีระทั่วไปแลวจะพบวา ศิลปน
พยายามทําใหเกิดนูน ๗ แหง เชน พระอุระ พระปรัศว พระพาหา พระปฤษฎางค ทั้ง นี้เพื่อให
สมบูรณดวย คุณะ คือหลักเกณฑแหงการสรางตามตํารามหาบุรุษลักษณะ ๑๗ พระพุทธชินราชเปน
พระพุ ท ธรู ป ที่มี พุ ท ธลั ก ษณะที่ ง ดงามประทั บ นั่ง สมาธิ ร าบทรง “ปางมารวิ ชัย ” สร า งแบบ
พระพุ ท ธรู ป ตามมหาปุ ริ ส ะลั ก ษณะในคั ม ภี ร พ ระไตรป ฎ ก โดยเป น สกุ ล ช า งสุ โ ขทั ย แม
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว ยั ง ทรงประทั บ พระราชหฤทั ย อย า งยิ่ ง เมื่ อ ได
ทอดพระเนตรพุทธลักษณะอันงดงามของพระพุทธชินราช๑๘ ความงามของพระพุทธชินราชนี้เปน
ความงามของรูปทรงในศิลปะ กลาวคือองคประกอบศิลปหรือสื่อที่ถูกจัดวางขึ้นใหสัมพันธกันอยาง
กลมกลืน ในศิลปะนั้นเกิดจาการนําเอาเรื่องราวตางๆ จากโลกภายนอกมาใสไวในศิลปะของศิลปน
และเนื้อหาของศิลปะจึงอาจหมายถึงธรรมชาติหรือเรื่องราวของมนุษยในสวนที่เปนศีลธรรม ศาสนา
และปรัชญาทางความคิด หรืออาจหมายถึงความรูสึกของมนุษยที่แสดงออกมาในสวนที่เปนความ
สงบและถายทอดออกมา ความงามของพระพุทธชินราชนี้เปนการปลุกอารมณทางสุนทรียะหรือ
อารมณแหงความเพลิดเพลินตอพุทธศิลป นอกจากนี้ศิลปะความงามนี้เปนรูปทรงที่มีความหมายใน
ตัวของมันเอง ซึ่งคลีฟ เบลล เรียกวา “รูปทรงนัยะ” หรือ “รูปทรงบริสุทธิ์” เพราะคือแกนแทของ
ทัศนศิลปและเบลลเชื่อวารูปทรงนัยะคือสิ่งเดียวเทานั้นที่มีรวมอยูในทัศนศิลปทุกแขนงกลาวคือ
สถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมเปนตน ของทุกยุคทุกสมัย
๑๕

วิบูลย ลี้สุวรรณ. ศิลปะกับชีวิต. (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอสพีเอฟ พริ้นติ้ง กรุป จํากัด, ๒๕๔๒), หนา ๑๐๓.
ศึกษาเนื้อความเพิ่มใน “ลักขณสูตร วาดวยลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ” ที.ปา. ๑๑/๑๙๘/๑๕๙.
๑๗
ราชบัณฑิตยสถาน. ศิลปกรรมไทย : พระพุทธปฏิมา พระบรมมหาราชวัง วัด เรือนไทยภาคกลาง. พิมพครั้งที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ, ๒๕๔๑), หนา ๒-๓.
๑๘
สงวน รอดบุญ. พุทธศิลปสุโขทัย.พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๓), หนา ๑๖๒.
๑๖
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การซาบซึ้งหรือการมีอารมณสุนทรียะเราจะตองมุงสนใจตอรูปทรงนัยะเทานัน้ ศิลปะเปนสิง่
ที่มีอยูในโลกสวนตัวของมันเองและตัดขาดจากเรื่องราวในชีวิตประจําวันมันใหความสุขสูงสุดและอยู
เหนือสิ่งอื่นใดของชีวิต ดังคํากลาวของเบลลวา “...การซาบซึ้งตอผลงานศิลปะเราไมตองอาศัยสิ่งใด
จากชีวิต เราไมตองการความรู ความคิด หรือเรื่องราวของชีวิต และไมมีความเกี่ยวดองกับอารมณ
ของชีวิต ศิลปะพาเราจากโลกแหงกิจกรรมของมนุษยสูโลกแหงความสุนทรียอันสูงสุดชั่วขณะนี้ เรา
จะถูกตัดขาดจากผลประโยชนของมนุษย การคาดหวังและความจําของเราจะหยุดพัก เราจะถูกยก
ใหอ ยูเ หนือ กระแสธารแห ง ชีวิต ”๑๙ การที่ จ ะนํ าเอาทฤษฎี รู ป ทรงมาจับ เขากับ ความงามทาง
ประติมากรรมในพระพุทธศาสนานั้นก็จะไดเฉพาะรูปทรงความงามทางพุทธศิลปที่ไดมีการกระทํา
สืบตอกันมาตามสายธารแหงความศรัทธาและความเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจาจึงไดมีการ
แสดงออกซึ่งความกตัญูตอพระองคโดยการสรางประติมากรรมรูปเปรียบแทนพระองคขึ้นมาดวย
ลักษณะอิริยาบถที่แตกตางกันออกไปซึ่งตรงนี้อาจจะเรียกวาเปนทฤษฎีรูปทรงในทางพุทธศิลปก็ได
จึงมีความตางจากรูปทรงของประติมากรรมในสวนศิลปะตะวันตก ซึ่งตรงนี้จะมองไดวาเปนเพราะ
ฐานความคิดในเชิงวัฒนธรรมที่มีความตางกันรูปทรงของประติมากรรมจึงตางกัน
ดังนั้นแนวคิดเชิงปรัชญาการสรางพระพุทธรูปเปนการถายทอดความดีตามแนวทางของ
พุทธจริยศาสตรและความงดงามตามแนวทางของสุนทรียศาสตร ผานวัตถุที่เปนสัญลักษณแทนองค
พระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งอาจมีความเกี่ยวเนื่องไปถึงแนวคิดเชิงปรัชญาในสวนอื่นดวย แตการเขาถึง
หรือการเขาใจแนวคิดนั้น ยอมขึ้นอยูกับพื้นฐานของปจเจกชนแตละคนวาจะเขาถึงในระดับใดและ
มากนอยเพียงใด

สรุป

ความงามของพระพุทธชินราชเปนความงามที่รังสรรคบรรจงสรางขึ้นมาจากความศรัทธา
อยางแรงกลาและพระมหากษัตริยทุกพระองคทั้งในอดีตและปจจุบันไดเสด็จไปกราบถวายสักการะ
ซึ่งเปนเครื่องยืนยันถึงความงดงามของประติมากรรมทางพุทธศิลปในพระพุทธศาสนาทีบ่ รรพบุรษุ ได
สรางสรรคไวใหตกเปนมรดกของแผนดิน และเปนการประกาศอวดตอสายตาชาวโลกวาภูมิปญญา
และความสามารถทางศิล ปะของคนในแผนดินไทยนี้ไมดอยไปกวา ชนชาติใด ความงามถึงแมใน
คัมภีรพระไตรปฎกจะมิไดกลาวถึงลักษณะความงามของวัตถุธาตุ แตก็กลาวถึงความงามของพระ
พุทธลักษณะของพระพุทธเจาที่เปนลักษณะความงามของพระมหาบุรุษมีวรรณะผองใสดุจดังทองคํา
และงดงามในทุกอิริยาบถของการยางพระวรกายดวยการอาศัยเหตุดังกลาวนี้พุ ทธศาสนิกชนจึงได
สรางความงามทางวัตถุธาตุดวยจิตที่บริสุทธิ์เปนสมาธิปญญาที่ใหเปนองคประติมากรรมแทนพระ
พุทธองคโดยการสรางตามหลักคําสอนที่มีมาในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาจึงไดปรากฏความงาม
ออกมาอยางมีจิตวิญญาณและแฝงไวดวยความเปนสิ่งที่ตองเคารพบูชาเปนสรณะทางใจ มิใชสราง
เพื่อ เปนการระบายความในใจของนัก ศิล ปะที่อ ยากจะโชวและความงามนี้ ทฤษฎี สุนทรียะทาง
๑๙

อางแลว, สุนทรียศาสตร ปญหาเบื้องตนในปรัชญาศิลปะและความงาม. หนา ๓๘-๓๙
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ตะวันตกก็มิไดกลาวถึงไวเพราะวามุงเนนแตความงามที่ปรากฏเปนรูปสวนของวัตถุเทานั้นจึงทําให
ขาดอรรถรสในการดูความงาม แตถามาพิจารณาดูแลวก็จะพบวาในสวนของทางตะวันตกนั้นไดเนน
ใหความสําคัญกับวัตถุมากกวาจิตใจ
ดังนั้นความงามตามทฤษฎีรูปทรงในทางตะวันตกไมสามารถที่จะเขาถึงความงามที่ออกมา
จากจิตวิญญาณที่เกิดจากความเคารพศรัทธาในพุทธธรรมอยางลึกซึ้งจึงถายทอดออกมาเปนพุทธ
ศิล ปซึ่งเปนความงามที่เ กิดจากความศรัทธา (ความเชื่อ ) จากปสาทะ (ความเลื่อ มใส) และจาก
เหตุผลในพุทธปรัชญา (ปญญา) จึงเปนความงามที่หาคาเปรียบมิไดและในความงามวัตถุธาตุเรียกวา
“อุทเทสิกเจดีย” เปรียบดังองคพ ระปฏิมากรพระพุทธชินราชที่มีพ ระพุท ธลักษณะงดงามจับจิต
ปรากฏตอสายตาของมนุษยชาติ
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พระพุทธศาสนากับสาธารณสุขในสังคมไทยยุค 4.0
Buddhism and Public Health in Thai Society 4.0
พระสันตทัศน คมฺภีรปฺโญ (สินสมบัติ) ๑*
พระมหาสุรเดช สุรเตชสี (คุมสา) **
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บทคัดยอ
ไมมีสิ่งใดจะสามารถสรางความสุขไดเทากับการเปนบุคคลไมมีโรคภัยเบียดเบียน แตใน
ความเปนจริงแลวรางกายของมนุษยมีความเสื่อมโทรมเปนปกติธรรมดา ไมสามารถบังคับใหเปนไป
ตามความตองการได เพียงแตสามารถหยับยั้งปองกันและบรรเทาความทุกขที่เกิดจากโรคภัยไขเจ็บ
ไดเทาที่วิทยาการของมนุษยจะกาวไป โดยพูดถึงเรื่องราวของสาธารณสุข โดยมองอยางรอบดาน
ตามศาสตรทางการแพทยเ พื่อป องกัน โรค รักษา เยียวยา ไมใหเกิดขึ้น รุ กรามในสั งคมดว ยวิ ธี ที่
เหมาะสม แตในทางพระพุทธศาสนาสอนใหเขาในธรรมชาติและเขาใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะรางกาย
เปนของธรรมชาติ ใครสรางกรรมอยางไรก็ตองรับผลเชนนั้น ดังพุทธสุภาษิตวา กมฺมุนา วตฺตตี โลโก.
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม นอกจากรางกายแลวพระพุทธศาสนายังมีบทบาททางดานจิตใจอีก
โดยการสวดมนต แผเ มตตา สวดพระปริตร เปน ตน เมื่ อมีผูปว ยก็ตองมีพยาบาลที่มีความรูทาง
วิชาการและการแพทยแลวนั้น ควรจะมีคุณธรรมประจําใจ เพื่อจะนําไปใชในการทํางานไดอยางมี
คุณธรรมและคุณภาพ การแพทยของไทยยังมีการรักษาประชาชนที่ปวยดวยโรคตางๆ โดยมีการนํา
สมุนไพรตางๆมารักษาอีกดวย เพราะการแพทยในอดีตยังไมมีเครื่องมือที่ทันสมัย จึงใชภูมิปญญา
ชาวบานในการรักษา เมื่อเวลาผานไปแลวการแพทยโบราณและสาธารณะสุขจึงมีขึ้นการวางแผน
งานโดยมีการคุมกันกันโรค และรักษาโรคและเรียนรูใหเกิดความรูจักโรคที่เกิดขึ้นไดทันสมัยเวลาอีก
ดวย สิ่งสําคัญที่ตองมีในการดูแลรักษาคือปจจัย ๔ คือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษา
โรค นี้เปนสิ่งสําคัญในการรักษาดูแล สวนพระพุทธศาสนารักษาดวยจิตใจดวยบทสวดมนต ดังนั้น
พระพุทธศาสนาและสาธารณะสุขลวนรักษาดูแลและปองกันโรคตางๆของชีวิตมนุษยอีกดวย
คําสําคัญ : การสาธารณสุข, หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา, โรค, การแพทย

Abstract
Public Health refers to the disease prevention department not to happen in
society and community. It is a collaborative effort to address the epidemic. It
consists of germs in humans, animals and the environment. The condition is
*
**

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาปรัชญา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
พระมหาสุรเดช สุรเตชสี นิสิตคณะพุทธศาสตรสาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
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investigated. To find germs and prevent them are in time in the right way.
Buddhism teaches in nature and understands what happens because the body is of
nature. Who created the karma, however, must receive such results. As the proverb
says, "Mundi TattoLoko" is a karmic animal. In addition to the body, Buddhism also
plays a role in the mind, by praying, hymn, etc. When the patient has a nurse with
academic and medical knowledge. should be moral, and to be used to work with
integrity and quality. Thai doctors also treat people with various diseases. The herbs
are treated as well. In the past, there was no modern medicine. So they use the
folk wisdom to heal. Over time, traditional medicine and public health have
become increasingly available. And to cure the disease and learn to know the
disease are up to date. The main factors that need to be cared for are 4 factors:
food, clothing, housing and medicines. This is important to maintain, Buddhism with
the mind with prayer.So Buddhism and the public health care and prevention of
diseases of human life as well.
Keywords : Public Health, Buddhism Principles, Diseases, Medical.

๑. สาธารณสุขจากอดีตสูยุค ๔.๐
หากมองยอนกลับไป สาธารณสุขถือเปนวาระสําคัญของชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เนื่องจากอุบัติกาลของความเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพมีความหลากหลายและกอใหเกิดปญหา จึงถือ
ว า เป น วาระสํ า คั ญในการสร า งความก าวหน า ทางวิ ทยาการเพื่ อใหเ ท าทั น ต อ สภาพแวดล อ มที่
เปลี่ยนแปลงเพื่อดูแลปองกันความสูญเสียที่อาจเกิดจากการละเลยดานความเปนอยูและสาธารณสุข
ของมนุษย ทั้งนี้อาจมีบางแหลงพื้นที่ ที่ไมสามารถดูแลอยางทั่วถึง อาจทําใหเกิดความเหลื่อมล้ํา ไม
เท า เที ย มกั น ในการเข า ถึ งบริ การทางสาธารณสุ ขและการแพทย ถื อเปน ป ญ หาที่ฝง รากลึกใน
สังคมไทย จึงเปนโจทยสําคัญที่โยบายสาธารณสุขยุคไทยแลนด 4.0 จะตองอุดชองวางความเหลื่อม
ล้ําทางสังคม ทําใหคนตางรายไดมีศักยภาพในการเขาถึงบริการสาธารณสุขและการแพทยแตกตาง
กันอยางเสมอภาคซึ่ง นายแพทยโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยกคําพูดของ พล.อ.
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่วา “เราจะพัฒนาประเทศอยางไร โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง”
เปนหัวใจของนโยบายสาธารณสุขยุคไทยแลนด 4.0 วา มีคียเวิรดสําคัญคือ “นวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค” ไมไดหมายถึงเฉพาะเครื่องมือหรือเทคโนโลยีทันสมัย แตรวมไปถึงแนวคิดยุคใหมที่จะ
มาพัฒนา ปรับใช เพิ่มประสิทธิภาพ และสรางมูลคาในทางสาธารณสุข ตามแนวทาง Value Base
Healthcare คือการสาธารณสุขที่คุมคา ผลลัพธที่ออกมาจะถูกหารดวยทรัพยากรที่ใชไป เพื่อให
เกิดความคุมคาสูงสุด
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วาง 3 กลไกหลัก ขับเคลื่อนสูยุทธศาสตร 20 ป
ทุกหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุขมียุทธศาสตรภายใน 20 ป คือ มีเปาหมายในดาน
ความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น มุ ง ลดความเหลื่ อ มล้ํ า พั ฒ นาบุ ค คลากร สร า งศั ก ยภาพการแข ง ขั น
ขณะเดียวกันก็ตองคิดคนนวัตกรรมใหมๆ โดยมีกลไกหลัก 3 ขอ คือ Inclusive Growth Engine ,
Productivity Growth Engine และ Green Growth Engine
Inclusive Growth Engine กลไกขับเคลื่อนที่คนสวนใหญมีสวนรวมอยางเทาเทียมและ
ทั่วถึง โจทยคือทําอยางไรใหประชากรทุกเพศทุกวัยไดรับสิทธิดานสาธารณสุขเทากันเด็กไทยตอง
ไดรับการดูแลตั้งแตในครรภแม ไดรับสารอาหารครบถวน มีพัฒนาการทั้งสติปญญาและอารมณ
อยางสมวัยสวนผูสูงอายุ ตองสรางคุณคาใหสังคมยอมรับ ไมใชถูกขังไวที่บาน ตองมีงานทําหรือมี
รายไดเลี้ยงตัว และตองมีสุขภาพดี แข็งแรง ไมนอนติดเตียง
Productivity Growth Engine กลไกขับเคลื่อนผานการสรางและยกระดับผลิตภาพ เชน
การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร โดยไดกําหนดสมุนไพร 4 ชนิด เพื่อสงเสริม ไดแก ไพล กระชายดํา
ขมิ้นชัน และใบบัวบก ซึ่งใบบัวบกใชสกัดสารมาทําเครื่องสําอาง สวนกระชายดําชวยใหชีวิตยืนยาว
และเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เปนตน
Green Growth Engine กลไกการขับเคลื่อนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยจะ
หนาสราง Green and Clean Hospital เปนสถานพยาบาลที่ไมปลอยขยะติดเชื้อออกสูชุมชน
ควบคูไปกับการพัฒนาความพรอมของโครงสรางพื้นฐานทั้งดานบุคคลากร ระบบHR และการเงิน
แตอยางไรเสียไมวาจะเปนการเกิด แก เจ็บ ตาย นั้นเปนเรื่องธรรมชาติของมนุษยและสัตว
ทั้งหลายในโลกใบนี้ ถึงกระนั้นก็ดี การรักษาโรคเพื่อมิใหตองมีอันเจ็บปวยหรือทุกขทรมานกอนเวลา
อันควร ก็นาจะเปนเครื่องเตือนสติใหมนุษยเรงทําความดี ทําบุญกุศล ใหมากกอนที่จะสิ้นอายุขัย
ของตัวเอง
พระไตรปฎกเลม ๒๑ ขอ ๑๕๗“อินทรียวรรคที่ ๑”๑" พระพุทธองคตรัสเอาไววาโรค ๒ ๒
อยางนี้ คือ ๑. โรคทางกาย ๒. โรคทางใจ ชนทั้งหลายใหคํามั่นสัญญา ถึงความไมมีโรคทางกาย
ตลอด ๑ ปมีปรากฏอยู ตลอด ๑๐ ป มีปรากฏอยู ตลอด ๕๐ ป มีปรากฏอยู แมตลอดยิ่งกวา ๑๐๐
ป ก็ยังมีปรากฏได แตเหลาชนใดใหคํามั่นสัญญา ถึงความไมมีโรคทางใจ แมสักครูหนึ่งนั้น หาไดยาก
ในโลก เวนแตพระอรหันตเทานั้น”
แมพระพุทธเจาจะไมมีโรคทางใจใดๆ แตก็ยังมีโรคทางกายเกิดขึ้น เพราะทรงเคยไปสราง
"วิบากกรรมอันเปนบาป" เอาไวในอดีต จึงตองรับผลกรรมเจ็บปายทางกายไดอีก เชนการปรากฏใน
พระไตรปฎกเลม ๓๒ ขอ ๓๙๒ "พุทธปทาน" วา
2

3

๑

อง.จตุ. (ไทย) ๒๑/-/๑.
วิกพิ ีเดีย สารานุกรมเสรี.โรค เปนสภาวะผิดปกติของรางกายหรือจิตใจของสิง่ มีชีวติ .
https://th.wikipedia.org/wiki/โรค. (เมื่อวันที่๑ ก.พ.๒๕๖๑).
๒

(ออนไลน).
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ถูกไฟไหมผิวหนัง เพราะในอดีตชาติเคยฆาคนตายเปนจํานวนมาก ตองปวดศีรษะ เพราะ
เคยเห็นผูคนพากันฆาปลา แลวเกิดความยินดีพอใจ เจ็บปวดหลังเพราะเคยทํารายผูอื่นใหบาดเจ็บ
เปนโรคบิดทองรวง เพราะเคยลงมือถายยาใหบุตรเศรษฐีแตทําใหเขาถึงแกความตาย
พระพุทธองคตรัสถึงคนไขในโลกนี้ วามีอยูหลายประเภทดวยกัน ดังปรากฏในพระไตรปฎก
เลมที่ ๒๐ขอ ๔๖๑ "คิลานสูตร ๓" ดังนี้
"ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนไขมีปรากฏอยูในโลกนี้ ๓ จําพวก คือ
๑. คนไขบางคนในโลกนี้ ไดโภชนะ (อาหาร) ที่สบายหรือไมไดก็ตาม ไดเภสัช (ยา)ที่สบาย
หรือไมไดก็ตาม ไดอุปฏฐาก (คนดูแลหรือหมอ) ที่สมควรหรือไมไดก็ตาม ยอมไมหายจากอาพาธ
(เจ็บปวย) นั้นไดเลย
๒. คนไขบางคนในโลกนี้ ไดโภชนะที่สบายหรือไมไดก็ตาม ไดเภสัชที่สบายหรือไมไดก็ตาม
ไดอุปฏฐานที่สมควรหรือไมไดก็ตาม ยอมหายจากอาพาธนั้นได
๓. คนไขบางคนในโลกนี้ ไดโภชนะที่สบายจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไมไดยอมไมหาย ได
เภสัชที่สบายจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไมไดยอมไมหาย ไดอุปฏฐานที่สมควรจึงหายจากอาพาธนั้น
เมื่อไมไดยอมไมหายก็เพราะคนไขจําพวกสุดทายนี้เอง เราจึงอนุญาตคิลานภัต(อาหารรักษาผูปวย)
อนุญาตคิลานเภสัช (ยารักษาผูปวย) อนุญาตคิลานุปฏฐาก (หมอหรือผูดูแลพยาบาลคนไข)เอาไว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และก็เพราะอาศัยคนไขเชนนี้ ถึงคนไขอื่นก็ควรไดรับการบํารุงดวย
ในพระไตรปฎกเลม ๒๑ ขอ ๘๗ "ปุตตสูตร ๔" ทรงกลาวถึงเหตุที่ทําใหคนเราตองเจ็บปวย มี
อยู ๘ ประการดวยกันคือ
๑. ดี (อวัยวะภายใน) เปนสมุฏฐาน ๒.เสมหะ (เมือกจากลําคอหรือลําไส) เปนสมุฏฐาน ๓.
ลม (ภายในกาย) เปนสมุฏฐาน ๔. ประชุมกันเกิดขึ้น ๕. ฤดูแปรปรวน ๖. การบริหารไมสม่ําเสมอ
๗.การบาดเจ็บ ๘.เกิดจากผลกรรม (บาป)
ในพระไตรปฎก เลม ๑๔ ขอ ๕๘๔ "จูฬกัมมวิภังคสูตร ๕" ไดกลาวถึงเหตุแหงโรคมากเอาไว
วา "บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีปกติเบียดเบียนสัตวดวยฝามือ ทอนดิน ทอนไม ของมีคม หากเขา
ตายไปจะเขาถึงนรก (ความเรารอนใจ) ถามาเกิดเปนมนุษยจะเปนคนมีโรคมาก"
ในพระไตรปฎกเลม ๑๔ ขอ ๕๘๕ "จูฬกัมมวิภังคสูตร ๖" ไดกลาวถึงเหตุแหงโรคนอยเอาไว
วา "บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีปกติไมเบียดเบียนสัตวดวย ฝามือ กอนดิน ทอนไม ของมีคม หาก
เขาตายไปจะเขาถึงสุคคติโลกสวรรค (ความเย็นใจ) ถามาเกิดเปนมนุษยจะเปนคนมีโรคนอย"
ในพระไตรปฎกเลม ๑๔ ขอ ๕๘๒ "จูฬกัมมวิภังคสูตร ๗" ไดกลาวถึงเหตุแหงอายุสั้นเอาไววา
"การเปนผูมักทําใหชีวิตสัตวตกลวงไปเปนคนเหี้ยมโหดมีมือเปอนเลือดหมกมุนอยูในการ
4

5

6

7

8

๓

องฺ.เอกก- ทุก-. ติก(ไทย)หนา ๑๓๗/๑๓๘.
อง.ปฺจก-ฉกฺก(ไทย)หนา ๔๑/๔๒.
๕
ม.อุ. (ไทย). หนา ๓๒๓/๓๒๙.
๖
ม.อุ. (ไทย) ๑๔/-/๓๕๑.
๗
ม.อุ. (ไทย) ๑๔/-/๓๒๓-๓๒๙.
๔
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ประหัตประหารไมเอ็นดูในเหลาสัตวมีชีวิตหากเขาตายไปจะเขาถึงนรก(ความเรารอนใจ)ถามาเกิด
เปนมนุษยจะเปนคนมีอายุสั้น"
ในพระไตรปฎกเลม ๑๔ ขอ ๕๘๓ "จูฬกัมมวิภังคสูตร ๘" ไดกลาวถึงเหตุแหงอายุยืนเอาไววา
"การเปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต (ฆาสัตวตัดชีวิต) วางอาชญา (โทษภัย) วางศาสตรา (ของมีคม)
ได มีความละอาย (ที่จะทําบาป) เขาถึงความเอ็นดู ชวยเหลือดวยความเกื้อกูลในสรรพสัตวและภูต
(วิญญาณที่แสวงหาที่เกิด)อยู หากเขาตายไปจะเขาถึงสุขคติในโลกสวรรค (ความเย็นใจ) ถาเกิดมา
เปนมนุษยจะเปนคนมีอายุยืน"
9

๒. โรคและปรากฎการณของโรค

โรค เปนสภาวะผิดปกติของรางกายหรือจิตใจของสิ่งมีชีวิตซึ่งทําใหการทํางานของรางกาย
เสียไปหรืออาจทําใหเกิดอันตรายถึงชีวิต โรคยังอาจหมายถึงภาวะการทํางานของรางกายซึ่งทําให
เกิดอันตรายแกตัวเอง ซึ่งจะแสดงออกมาเปนอาการหรืออาการแสดงตอโรคนั้นๆ ในมนุษย คําวา
โรคอาจมีความหมายกวางถึงภาวะใดๆ ก็ตามที่ทําใหเกิดความเจ็บปวด, การทําหนาที่ผิดปกติ,
ความกังวลใจ, ปญหาสังคม หรือถึงแกความตาย ซึ่งมีผลกระทบตอผูไดรับผลหรือผูที่อยูใกลชิด โรค
อาจถูกใชเพื่อเรียกการบาดเจ็บ, ความพิการ, ความผิดปกติ, กลุมอาการ, การติดเชื้อ, อาการ,
พฤติกรรมเบี่ยงเบน, และการเปลี่ยนแปรที่ผิดปกติของโครงสรางหรือหนาที่การทํางานในประชากร
มนุษย
เหตุของการเกิดโรคภัยไขเจ็บมนุษยทุกคนเมื่อเจ็บไขไดปวย ก็มักจะตองไปหาหมอเพื่อทํา
การรักษา ซึ่งนับเปนการกระทําที่เหตุของการเกิดโรคภัยไขเจ็บถูกตองอันดับแรก สาเหตุที่ทําใหเกิด
โรคนั้นมีหลายสาเหตุ ซึ่งตองมาพิจารณาดูกันใหถี่ถวน หากกลาวในแงของพระพุทธศาสนานั้น
“โรค” หมายถึง สภาวะและอาการที่ทิ่มแทง ทําลาย ขัดขวาง ย่ํายี เบียดเบียน และเปนอุปสรรค
ของชีวิต ทําใหชีวิตไดรับทุกขเวทนา ปราศจากสุขและพบแตสิ่งที่ไมนาปรารถนาอยูร่ําไป
ในทางพระพุทธศาสนาไดแบงกฎเกณฑการเจ็บปวยไวอยางแยบคาย ๕ ประการดังนี้ ๙
๑. เกิดจากอุตุนิยาม เปนกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับสภาพดินฟาอากาศและสิ่งแวดลอม เชน
ความรอน ความหนาวที่มากเกินไป เกิดอุทกภัย วาตภัย อันถือเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดโรค
๒. เกิดจากพืชนิยาม เปนกฎธรรมชาติของพืชพันธ หรือ เกิดจากพันธุกรรม เชน
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคเอดส ที่สามารถถายทอดไดกรรมพันธุ
๓. เกิดจากจิตนิยาม เปนกฎธรรมชาติเกี่ยวกับสภาพจิตใจ หรืออุปาทานความนึกคิดที่อาจ
ปรุงแตงจนเกินไปได อาจมีผลกระทบตอภาวะจิตใจและสงผลตอไปถึงรางกาย
10

๘

ม.อุ. (ไทย) ๑๔/-/๓๒๓-๓๒๙.
บุญฤทธิแ์ ละจิตตวชิระ,พิชิตโรคราย เคล็ดวิชาศักดิ์สทิ ธิ์ 5,https://torthammarak.wordpress.com
/2011/03/29/เคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์. (ออนไลนเมื่อ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑).
๙
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๔.เกิดจากกรรมนิยาม เปนกฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย ที่เกิดจากการกระทํา
หรือการแสดงเจตนา เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับมนุษยโดยตรงคือตนเองเปนคนสรางการกระทําที่ทําให
เกิดโรคขึ้นมาจึงตองรับผลแหงการเปนโรคนั้นๆ ดวยตนเอง เชนโรคที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของ
รางกายทั้งหลาย
๕.เกิดจากธรรมนิยาม เปนกฎที่วาดวยเรื่องเหตุและผล เชน ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว สิ่ง
ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยูแลวดับไป การเกิดโรคก็เชนเดียวกันเมื่อมีการเกิดโรคยอมมีการหายจากโรค
หรือมีการดําเนินของโรคนั้นไปตามความเปนจริง
เราตองมาทําความเขาใจกันกอนวา โรคภัยไขเจ็บที่เกิดอยูตอนนี้กับทุกทานมันมีสาเหตุแนนอน
ไมใชเรื่องบังเอิญ ไมใชอุบัติเหตุ แตมันคือ ผลที่มาจากเหตุลวนๆ อาจเกิดมาจากรรมหรือการ
กระทําลวนๆ หรืออาจเกิดไดตามกฎแหงธรรมชาติ
ในต า งประเทศก็ มีป รากฏการณ ของชายที่ มีอาการสะอึกยาวนานที่สุด ในโลกมีน ามว า
“Charles Osborne” เปนชาวเมืองไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดวันที่เมื่อ ๒ เมษายน ป
๑๘๙๔ และเสีย ชีวิ ต ในวัน ที่ ๑ พฤษภาคม ๑๙๙๑ เขาผูนี้เริ่มมีอาการสะอึกมาตั้งแตป ๑๙๒๒
ตอเนื่องจนถึงป ๑๙๙๐ รวมกว า ๖๘ ปไดรับการบันทึก สถิติโ ดยเน็ตบุค วาเปน มนุษยที่สะอึ ก
ตอเนื่องนานที่สุดในโลก ดวยอาการของโรคที่แปลกประหลาด หาสาเหตุและรักษาไมหายนี้ ฉะนั้น
ขอใหพิจารณาอยางถวนถี่ ดวยสติปญญา หาสาเหตุของโรคใหเจอ และพยายามรักษาใหหาย และ
การทําการแกไขโรคภัยดวยการสรางบุญบารมี ดวยการทําทาน รักษาศีล สวดมนต เจริญภาวนา
กรรมฐานซึ่งเปนแนวทางการรักษาทางพุทธศาสนานั้น มีการพิสูจนกันมาเปนเวลานานแลววามีพลา
นุภาพในการบําบัดรักษาปองกันโรคภัยไดจริง
ในพุทธศาสนิกชนและคนที่สนใจทั่วไป วิชาศาสตรแหงการบุญบารมี ซึ่งเปนวิชาที่ไมเนนในเรื่องวัตถุ
ถือเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่คนที่รักตัวเองและรักคนอื่นเปนไมควรปฏิเสธ หากไดลองปฏิบัติดูดวย
ตนเองแลวก็จะสามารถพบคําตอบนั้นไดดวยตัวทานเองโดยยังไมจําเปนตองปลงใจเชื่อในสิ่งที่ผูเขียน
กลาวทั้งหมดในหนังสือเลมนี้ ซึ่งมารวมคนหาคําตอบรวมกันไดในหนาถัดไป

๓. การพยาบาลภิกษุอาพาธในสมัยพุทธกาล

“อโรคยา ปรมาลาภา ๑๐” “ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ” หลักคําสอนในทางพุทธ
ศาสนาที่คุนหูกันดีนั้น แทจริงแลวไมไดพูดถึงความไมมีโรคในความหมายถึงการมีสุขภาพดีแตอยาง
ใด ความหมายที่แทจริงของความไมมีโรค(อาโรคยะ)นั้นกลับหมายถึง “นิพพาน” คือเปนสภาวะ
สมบูรณสูงสุดแลวฉะนั้น ในครั้งพุทธกาลไดมีเรื่องเลากันตอๆกันที่เกี่ยวกับพระศาสดาและพระเจาป
เสนทิโกศลวา พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเจาปเสนทิโกศลแลวจึงตรัส
พระธรรมเทศนานี้วา "อาโรคฺยปรมา ลาภา" เปนตนแลว เรื่องมีอยูวาในสมัยหนึ่ง
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พระราชาเสวยพระกระยาหารจุ ตั้งทะนานแหงขาวสาร ดวยสูปะและพยัญชนะอัน
สมควรแกพระกระยาหารนั้น. วันหนึ่ง ทาวเธอเสวยพระกระยาหารเชาแลว ยังไมบรรเทาความเมา
เพราะภัตเลย เสด็จไปสูสํานักของพระศาสดา มีพระรูปอึดอัด ทรงพลิกกลับไปมาขางโนนขางนี้อยู
แมถูกความหลับครอบงํา เมื่อไมสามารถจะทรงตัวตรงได จึงประทับนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง.
ครั้งนั้น พระศาสดาตรัสกะทาวเธอวา "มหาบพิตร พระองคยังไมทันพักผอนเลย เสด็จมาแลวหรือ?"
พระราชา. อยางนั้น พระเจาขา ตั้งแตเวลาบริโภคแลวหมอมฉันมีทุกขมาก.
อุบายแกการบริโภคอาหารจุ ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะทาวเธอวา"มหาบพิตร การบริโภคมาก
เกินไป เปนทุกขอยางนี้" ดังนี้แลว ตรัสสอนดวยพระคาถานี้วา
ในกาลใด บุคคลเปนผูกินจุ มักงวง และ
มักนอนหลับ กระสับกระสาย เปนดุจสุกรใหญ
ที่เขาเลี้ยงดวยอาหาร, ในกาลนั้น เขาเปนคน
มึนซึม ยอมเขาหองบอยๆ.
แลวตรัสวา "มหาบพิตร การบริโภคโภชนะแตพอประมาณ จึงควร, เพราะผูบริโภค
พอประมาณ ยอมมีความสุข" เมื่อตรัสจบพระศาสดาตรัสวา "มหาบพิตร ชื่อวาความไมมีโรค เปน
ลาภอยางยิ่ง, ทรัพยแมเชนกับความเปนผูสันโดษ ดวยวัตถุตามที่ตนไดแลว ไมมี, ชื่อวาญาติเชนกับ
ดวยผูคุนเคยกัน ไมมี, ชื่อวาความสุขอยางยิ่ง เชนกับดวยพระนิพพาน ไมมี"จึงตรัสพระคาถาที่
เกี่ยวกับการไมมีโรคนั้นเปนสิ่งที่ดีและประเสริฐตอไปอีกดวย
อาโรคฺยปรมา ลาภา
สนฺตุฏฐิปรมํธนํ
วิสฺสาสปรมา ญาติ
นิพฺพานํปรมํสุขํ.
ลาภทั้งหลาย มีความไมมีโรค เปนอยางยิ่ง,
ทรัพยมีความสันโดษ เปนอยางยิ่ง,
ญาติมีความคุนเคย เปนอยางยิ่ง,
พระนิพพาน เปนสุขอยางยิ่ง.
ในพระไตรปฎกเลม ๑๒ ขอ ๒๖๕ "กกจูปมสูตร ๑๑" ไดกลาวถึงการรับประทานอาหารเอาไว
วา "เราฉันอาหาร ณ ที่นั่งแหงเดียว เมื่อเราฉันอาหารหนเดียวอยู รูสึกวา ๑.มีความเจ็บปวยนอย
๒. มี ความลํ าบากกายนอย ๓. มีความเบากาย ๔. มีกําลัง ๕. อยูอยางผาสุก ดูกอนถึงพวกเธอ
ทั้งหลายก็จงฉันหนเดียวเถิด แมพวกเธอก็จะรูสึกวา ๑. มีความเจ็บปวยนอย ๒. มีความลําบากกาย
นอย ๓. มีความเบากาย ๔. มีกําลัง ๕. อยูอยางผาสุก
ในพระไตรปฎกเลม ๔ ขอ ๘๗ "มหาขันธกะ ๑๒" พระพุทธเจาทรงถือวาน้ํามูตร หรือ น้ํามูตร
เนา ซึ่งก็คือน้ําปสสาวะเปนยารักษาโรคภัยไขเจ็บ และตองเปนนิสสัย๑ ใน ๔ ของภิกษุ โดยพระ
พุทธองคตรัสสอนนิสสัยเอาไววา "เธอจงอาศัยน้ํามูตรเนา (ปสสาวะสด หรือปสสาวะที่ผสมของ
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ดองอื่น) เธอพึงทําความอุตสาหะในสิ่งนี้ตลอดชีวิต สวนอดิเรกลาภอื่นคือ เนยใส เนยขน น้ํามัน
น้ําผึ้ง น้ําออย เธอจะปฏิเสธเสียก็ได"
อีกทั้งปรากฏในพระไตรปฎก เลม ๑๒ ขอ ๕๓๒ "มหาธรรมสมาทานสูตร ๑๓" ยังไดกลาวถึง
คําตรัสของพระพุทธเจาเกี่ยวกับน้ํามูตร (ปสสาวะ)วา ขอที่ถือเอารับเอาปฏิบัติ ที่มีทุกขในปจจุบัน
แตมีสุขเปนวิบากเปรียบเสมือน มีน้ํามูตรเนาอันระคนดวยยาอยู ไดมีผูที่เปนโรคผอมเหลืองมาถึงเขา
จึงมีคนบอกแกเขาวา ผูเจริญ น้ํามูตรเนาอันระคนดวยยานี้ ถาทานหวังจะดื่มก็ดื่มเถิด น้ํามูตรเนาจะ
ไมชอบใจแกทาน ทั้งสี ทั้งกลิ่น ทั้งรส แตครั้นทานดื่มเขาไปแลวจะมีความสุข ผูเปนโรคผมเหลือง
แลว
ก็พิจารณาน้ํามูตรเนานั้นแลวจึงดื่มมิไดวาง เขาก็ไมชอบใจทั้งสี ทั้งกลิ่น ทั้งรสของน้ํามูตรเนาระคน
ยา แตครั้นดื่มแลวก็มีสุขในเวลาตอมา
ในพระไตรปฎ กเลม ๗ ขอ ๗๘ "ขุททกวั ตถุ ขัน ธกะ ๑๔" หมอชีว กโกมาภัจ จ ไดมาทํ ากิ จ
จําเปนอยางหนึ่งที่นครเวสารี เห็นภิกษุทั้งหลายอาพาธกันเปนจํานวนมากเพราะ อุบาสก อุบาสิกา
ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงไดถวายภัตตาหารที่ตกแตงอยางประณีตแตกลับมีพิษและมีโทษมาก
จึงไดเขาเฝาพระพุทธเจาเพื่อของใหทรงอนุญาตสถานที่จงกรมและเรือนไฟ (ยุคนี้นาจะเทียบไดกับ
การอบตัว) โดยไดกลาววา"พระพุทธเจาขา บัดนี้ภิกษุทั้งหลายมีรางกายสั่งสมโทษไวมาก มีอาพาธ
มาก ขาพระพุทธเจาขึงขอประทานพระวโรกาส ขอใหพระผูมีพระภาคไดโปรดทรงอนุญาต ที่จงกรม
และเรือนไฟแกภิกษุทั้งหลายเถิด เพราะเมื่อเปนเชนนี้ได ภิกษุทั้งหลายจะมีอาพาธนอยพระพุทธเจา
ขา"
พระผูมีพระภาคไดทรงฟงคําแนะนําวิธีระบายพิษออกจากรางกายและวิธีปองกันรักษาโรคแลว ก็
ทรงอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายตั้งเรือนไฟแลวมีที่จงกรมไดและมีเรื่องเกี่ยวกับภุกษุปวยอีกคือ
ในพระไตรปฎกเลม ๕ ขอ ๔๔ "เภสัชชขันธกะ ๑๕" ไดเขียนเอาไววา "ภิกษุปวยเปนพรรดึก
(อุจ จาระคั่ งค างแข็งเปน กอนในลําไสใหญ ทําให ทองผูก) ทรงอนุญาตใหดื่ มน้ํ าดางอามิสได และ
พระพุ ท ธเจ า ได ท รงตรั ส เอาไว ใ นพระไตรป ฎ กเล ม ๑๓ข อ ๒๘๗-๒๙๐ด ว ยเรื่ อ งพอสั ง เขปว า
"มาคัณฑิยสูตร ๑๖" เกี่ยวขอกับความไมมีโรค และการนิพพานวารางกายนี้เปนดังโรค เปนดังหัวฝ
เปนดังลูกศร เปนความลําบาก เปนความเจ็บไข ดังนั้นเธอจึงจะละความกําหนัดได ละความพอใจใน
รูปกายได ละความพอใจในความรูสึกได ละความพอใจในความจําได ละความพอใจในความคิดปรุง
แตงไดละความพอใจในความรูได"เพราะวาความไมมีโรคนั้นคือขอที่พระนิพพานนั้นคือถาเธอพึงรู
ความไม มีโรค พึ งเห็ นพระนิพพานได และในพุ ทธศาสนา ๑๗ พระพุ ทธองคไดแบ งโรคออกเป น ๒
อยางดวยกันคือ โรคทางกายกับโรคทางใจ ทั้ง 2 โรคนี้ พระพุทธองคตรัสวา “คนที่ไมมีโรคทางกาย
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เปนเวลานานๆ ก็ยังพอหาได แตคนที่ไมมีโรคทางใจ แมเพียงชั่วขณะนั้นหาไดยากเต็มที จะมีก็แต
พระอรหันตเทานั้นที่ไมมีโรคทางใจ” โดยนัยนี้ พระพุทธองคใหความสําคัญกับโรคทางใจมากกวา
โรคทางกาย ในแง จุ ดมุ ง หมายสู ง สุ ดของพุ ทธศาสนา สุ ขภาพกายเป น เพี ย งบั น ไดใหเ ราไตไปสู
จุดหมาย ไมใชเปนจุดหมายปลายทางแตอยางใด เพราะในที่สุดแลวมนุษยควรจะมีชีวิตที่สมบูรณ
ดวยการมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ สวนสุขภาพกายเปนพื้นฐานที่จะชวยใหเราเขาถึงชีวิตที่ดีงามขึ้นไป
ไมใชจุดหมายสูงสุดในพุทธศาสนา
ในสมัยพุทธกาล การจัดการสุขภาพโดยเฉพาะในหมูพระภิกษุสงฆ เนนไปที่การจัดการทั้งสุขภาพ
กายและสุขภาพใจ เพราะกายและใจนั้นสัมพันธกัน เมื่อใจมีปติ กายยอมสงบ เมื่อกายสงบ ยอม
ไดรับความสุข และเมื่อมีความสุข จิตยอมตั้งมั่น ในทางกลับกันถาจิตใจไรปติ กายก็ยอมไมสงบ เมื่อ
กายไมสงบ จะหาความสุขและสมาธิไดอยางไรกัน
ดังจะเห็นไดจากการบําเพ็ญทุกรกิริยาของพระพุทธองคกอนตรัสรู ทรงทรมานพระวรกาย
นานาวิธี มีการกลั้นลมหายใจและอดอาหาร จนทําใหกายไมสงบ เครียด ระส่ําระสาย หาความสุข
ไม ได จิ ตก็ ไม เป นสมาธิ ฟุงซา น จนพระองคตองหันมาเดิน ทางสายกลาง การจัดการสุขภาพใน
ความหมายนี้ยอมตองสมดุลกันทั้งกายและใจ หลักฐานที่จารึกไวในคัมภีรพระไตรปฎก กลาวไววา
ความเจ็บไขไดปวยของพระภิกษุนั้นมีทั้งระดับธรรมดา ระดับปานกลาง กระทั่งระดับรุนแรง สวน
การดูแลรักษามีดวยกันหลายวิธี ทั้งโดยวิธีทางการแพทย โดยธรรมะ และโดยการปองกันการเกิด
โรคดวยขอปฏิบัติสุขอนามัยในวัตร๑๔ ๑๘ ดังที่กลาวนี้คือ๑.อาคันตุกะวัตร (ขอปฏิบัติของภิกษุผูจร
มา),๒.อาวาสิกวัตร(ขอปฏิบัติของภิกษุเจาถิ่น),๓. คมิกะวัตร (ขอปฏิบัติของภิกษุผูจะเดินทางจากไป)
๔.ภั ต ตานุ โ มทนาวั ตร (วั ตรในการอนุ โ มทนาในที่ฉัน ),๕. ภัตตัคคะวัตร (วัตรปฏิบัติในที่ฉัน ),๖.
ปณฑะจาริกวัตร (วัตรของภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต),๗.อารัญญิกวัตร (วัตรของภิกษุผูอยูปา),๘.เสนาสน
วัตร (วัตรปฏิบัติเกี่ยวกับที่อยูอาศัย),๙.ชันตาฆรวัตร (วัตรปฏิบัติในเรือนไฟ),๑๐.วัจกุฎีวัตร (วัตร
ปฏิบัติเกี่ยวกับสวม),๑๑. อุปชฌายะวัตร (วัตรปฏิบัติตอพระอุปชฌาย),๑๒.สัทธิวิหาริกวัตร (ขอ
ปฏิบัติตอสัทธิวิหาริก),๑๓.อาจาริยะวัตร (ขอปฏิบัติตออาจารย),๑๔.อันเตวาสิกะวัตร (ขอปฏิบัติตอ
อันเตวาสิกะ)ฯ
การดูแลรักษาดวยวิธีทางการแพทย หมายถึงการรักษาดวยยา บางครั้งอาศัยพระภิกษุดูแล
กันเอง บางครั้งพระพุทธเจาก็ลงมาดูแลดวยพระองคเอง และบางครั้งก็อาศัยหมอชาวบานมาชวย
ดูแล ขึ้นอยูกับสถานการณในเวลานั้น ยาที่ใชสวนมากเปนยาพื้นบาน ในเภสัชชขันธกะ พระวินัย
ปฎกเลมที่ 5 ไดพรรณนาถึงยาชนิดตาง ๆ ที่ใชกันอยูในสมัยนั้น เชน ชนิดที่เปนรากไม ไดแก ขมิ้น
ขิงสด วานน้ํา วานเปราะ ขา แฝก แหวหมู เหงาบัว รากบัว เปนตน และในในสมัยพุทธกาลนั้นรูจัก
วิธีการผาตัดแลว ในคัมภีรวินัยปฎก มหาวรรค เลมที่ 5 ไดพรรณนาถึงการผาตัดไวคราวๆ วา “หมอ
ตรวจดูอาการของคนไขเสร็จแลว สั่งใหคนที่เหลือออกไป ขึงมาน จับคนไขมัดไวกับเสา จากนั้นก็ผา
19

๑๘

วิ.จู. (ไทย). ๗/๒๑๔/๒๒๑.
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 21 }

หนังทอง นําเนื้องอกที่ลําไสมาตรวจดู ตัดเนื้องอกในลําไสออก สอดลําไสกลับไวตามเดิมแลวเย็บ
หนังทองแลว ทายาสมานแผล”
การดูแลรักษาดวยธรรมะ ในพระไตรปฎกจะพบวามีการใช ๒ วิธีดวยกันคือ ใชสวดใหคน
ปวยฟงและคนปวยนําหลักธรรมมาปฏิบัติเพื่อระงับความเจ็บไข เชนการสวดพระปริตร หมายถึง
การใชบทสวดตางๆ สาธยายใหคนปวยฟง การฟงสาธยายธรรม ทําใหกายผอนคลายไมเครียดได
เมื่อกายผอนคลายไมเครียด จิตก็ตั้งมั่นไมหวั่นไหว สามารถใชปญญาพิจารณาเขาถึงความจริงแหง
ชีวิต และทําจิตใหมีสุขภาพสมบูรณเต็มที่ กายที่เครียดจากความเจ็บไขก็จะผอนคลาย ปรับเขาสู
สภาพปกติไดงาย กรณีดังกลาวนี้ พบทั้งกรณีการสวดใหฆราวาสญาติโยมฟง การสวดใหพระภิกษุ
ดว ยกั น ฟ ง รวมกระทั่ งการสวดให พระพุ ทธเจาฟงคือ การสวดในลักษณะดังกลาว สงผลหลาย
ลักษณะ เชน ในรายที่อาการหนัก ไมไหว ไมรอดแลว ก็ถือเปนการชวยประคองจิตใหอยูในฐานะที่
ควร ที่เหมาะสม อยางนอยก็พอจะประกันไดวา หากตายไปในสภาพจิตแบบนี้ ไมไปสูทุคติแนนอน
ขอนี้ไดกลายมาเปนแบบแผนสําหรับการปฏิบัติของชาวพุทธในปจจุบัน ในกรณีญาติพี่นองพิจารณา
แลวเห็นวา ผูปวยไมรอดแลวก็จะนิยมนิมนตพระมาสวด และเรียกการสวดชนิดนี้ตามภาษาชาวบาน
งายๆ วา “สวดตัดกรรม” ในรายที่เปนพระสงฆสาวก ทานไดรับการฝกจิตมาดีแลว มีพลังจิตสูงและ
การสวดพระปริตรจะสงผลใหหายจากอาการปวยไขได การรักษาโรคดวยการสวดพระปริตรใหฟงจึง
พบเห็นไดบอยทั้งในคัมภีรพระไตรปฎก และคัมภีรอรรถกถา
สวนการนําหลักธรรมมาปฏิบัติเพื่อระงับความเจ็บปวย เชน อิทธิบาท ๔ อันมี ฉันทะ วิริยะ
จิตตะ และวิมังสา มีอานุภาพตรงที่ทําใหเราไดเรียนรูชีวิตจากความเจ็บไข เรียนรูโรคภัยไขเจ็บที่เกิด
ขึ้นกับตนและหาหนทางเยียวยาแกไขเพื่อระงับความเจ็บปวดใหบรรเทาเบาบางไป เมื่อมีอิทธิบาท
๔ เราก็จะมีความหนักแนน อดทน สืบคนหาเหตุแหงความเจ็บไข ทําใหเราไดเรียนรูโรคภัยตางๆ ที่
เกิดกับตน จนเขาใจโรคและวิธีการเยียวยารักษาไดแตที่เนนเปนการเฉพาะก็เห็นจะเปนในมหาสติ
ปฏฐานสูตร ๑๙และอานาปานสติ สูตร ไดพูดถึงการเจริญสติและการทําสมาธิดวยการกําหนดลม
หายใจเขา-ออก ทั้ง ๒พระสูตรนี้ นับวาเปนยอดของการทํากายและใจใหสงบผอนคลายไมเครียด
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ผู ที่ ป ระสบกั บ โรคภั ย ไข เ จ็ บ ต า งๆ ทางกายและใจ การเจริ ญ สติ ทุ ก ขณะที่
เคลื่อนไหวและการทําสมาธิ ยอมชวยใหจิตตั้งมั่น สงบ ผอนคลาย เมื่อกายผอนคลาย อวัยวะตางๆ
ก็จะทํางานปกติมีดุลยภาพ รางกายก็สามารถซอมแซม ทําลาย และตอตานโรคที่คุมคามเราได
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๔. การบริโภคปจจัยสี่อดีตสูปจจุบัน

แหลงปจจัยพื้นฐานเบื้องตนในการดํารงชีวิต ๒๐คือ ๑. อาหาร การดํารงชีวิตของมนุษยตอง
กินอาหารซึ่งมีแรธาตุและพลังงานตางๆจากพืชและสัตว อาศัยน้ําที่หมุนเวียนอยูในธรรมชาติในการ
ดื่มและใช อาศัยดินและสภาวะอากาศเพื่อผลิตผลิตอาหาร การแสวงหาอาหารของมนุษยไดมีการ
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พัฒนามาโดยเริ่มตนดวยการเก็บหาอาหารจากแหลงธรรมชาติ การนําอาหารมาเก็บสะสมไวที่บาน
การรูจักเพาะปลูก เลี้ยงสัตวและการผลิตอาหารจากทรัพยากรธรรมชาติไดเอง๒.ที่อยูอาศัย เดิมที
มนุ ษย อาศั ย อยู ตามแหล งธรรมชาติ ตามรมไม หุบ เขาหรือถ้ํา จนพัฒ นามาสรางที่อยูอาศัย เพื่ อ
ปองกันภัยจากธรรมชาติ สัตวอื่นรวมทั้งการปองกันภัยจากมนุษยดวยกันเอง การเลือกที่อยูอาศัย
ตามแหลงที่สามารถหาอาหารไดสะดวกและปลอดภัย ดังนั้นการเลือกที่อยูอาศัยตองมีความรูเรื่อง
สิ่งแวดลอมเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ๓.เครื่องนุงหม เริ่มจาก
การนําใบไม
เยื่อไม และหนั งสัต วที่หาไดมาห อหุมรางกายเพื่อใหความอบอุน หรื อ ประดับ รางกายเพื่ อแสดง
ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ จากนั้นมีการผลิตเสื้อผาเครื่องนุงหมจากวัสดุที่หา
ไดในถิ่นที่อยูอาศัยของสมาชิกในครอบครัว จนมาถึงการผลิตเสื้อผาเครื่องนุงหมเพื่อการคาในยุค
ปจจุบัน ๔. ยารักษาโรค มนุษยเริ่มใชพืชสมุนไพรในการรักษาโรคภัยไขเจ็บ ซึ่งใชครั้งละมากๆ
ตอมานักวิทยาศาสตรไดใชตัวทําละลายที่เหมาะสม เชน แอลกอฮอล อีเทอร สกัดเอาตัวยาแทๆ
จากสวนตางๆ ของตนไม แลวทําใหตัวทําละลายระเหยไป เหลือแตตัวยาไว แลวทําใหเปนผงหรือ
ผลึก ใชกินแตนอย นอกจากการสกัดตัวยาจากสมุนไพรแลว มนุษยยังใชวิธีสังเคราะหยาเลียนแบบ
ตัวยาในสมุนไพรโดยใชวัตถุดิบอื่นจากสิ่งแวดลอม
การศึกษาเริ่มตนเมื่อคนกินอยูเปน ๒๑ โดย พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)เรียนรูจาก
ชีวิตพระเมื่อเรามีชีวิตอยูก็จําเปนตองเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ซึ่งเปนเรื่องพื้นฐาน จะเห็นไดจากขอ
ปฏิบัติของพระ ที่เริ่มตั้งแตการรูจักบริโภคปจจัย ๔ ซึ่งทานถือเปนศีลดวย บางทานอาจจะไมไดนึก
วาการบริโภคอาหารก็เปนศีลการฉันอาหารที่วาเปนศีล หมายถึงการฉันหรือบริโภคโดยพิจารณาวา
บริโภคเพื่ออะไรเปนตน เรียกงายๆ วา บริโภคดวยปญญา ซึ่งจะทําใหเปนการบริโภคที่พอดี ภาษา
พระเรียกวา โภชเนมัตตัญุตา ๒๒ (ความรูจักประมาณในการบริโภค)อีกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจาทรง
เนนมาก คือ อินทรียสังวร ๒๓ ไดแกการรูจักใชอินทรีย (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ใหดู ฟง เปนตน
อยางมีสติ จัดเปนการศึกษาเบื้องตน อยูในขั้นศีล และเปนศีลเบื้องตนยิ่งกวาศีล ๕ อีก
เรามักจะมองกันแคศีล ๕ ที่จริง อินทรียสังวร และโภชเนมัตตัญุตา ที่เปนศีลเบื้องตนนี่
แหละ พระพุทธเจาทรงเนนมากพระเณรพอบวชเขามาก็เริ่มดวยอินทรียสังวร ใหสํารวมอินทรียวา
เวลารับรู ดู ฟง เห็นอะไรตางๆ ก็ใหเปนไปโดยมีสติแลวก็ตามมาดวยปญญา ใหไดความรู ไมใหเกิด
โลภะ โทสะ โมหะ ใหไดแตกุศล พูดงายๆ วารับรูดวยสติ มิใหอกุศลธรรมเขามาครอบงําจิตใจ แคนี้ก็
ใชไดหลักอีกอยางหนึ่งที่มาสนับสนุน ทานเรียกวา สันโดษ หมายถึงความพอใจในปจจัย ๔ คือ จีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร ตามมีตามได มีฉันมีใชพอใหอยูได พอใหสนองความตองการ
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ของชีวิต เมื่อมีปจจัย ๔ พอเปนอยูไดแลว ไมลุมหลงมัวเมาอยูกับการเสพบริโภค ก็เอาเวลา แรงงาน
และความคิด ไปอุทิศใหแกการศึกษาพัฒนาชีวิต การทํากิจหนาที่ การงาน และการเพียรสรางสรรค
กุศลธรรมหรือสิ่งที่ดีงามใหเต็มที่การฝกฝนพัฒนาตนเกี่ยวกับปจจัยสี่นั้น มีสาระที่พึงปฏิบัติตามหลัก
อิน ทรี ย สั งวร โภชเนมั ตตั ญุ ตา และสั นโดษการฝกหรือศึกษาในหลักธรรมเหลานี้ มิใชเฉพาะ
พระภิกษุสามเณรเทานั้นที่ควรปฏิบัติ แมแตคฤหัสถคือชาวบานทั้งหลาย ก็ควรนํามาใชประโยชน
เพื่อใหชีวิตและสังคมของเราเจริญงอกงามอยางถูกตอง
ในบรรดาบทสวดมนตทั้งหลายนั้น มีบทหนึ่งที่ถือวาสําคัญสําหรับพระเณร เรียกกันวา บท
ปฏิสั งขาโย คือเรียกตามคําเริ่มต นของบทสวดนั้น บทปฏิสังขาโยนี่แหละภาษาทางการเรียกว า
ตั งขณิ กป จ จเวกขณะ คื อบทที่ พู ด ถึ งเมื่ อป จ จเวกขณะ แปลว าการพิ จ ารณา ตั งขณิ กะ แปลว า
ในขณะนั้นๆ พิจารณาในขณะนั้นๆ หมายถึง พิจารณาปจจัย ๔ ในขณะที่บริโภคนั่นเองถาพิจารณา
ตอนที่ฉัน ก็เปนการพิจารณาในขณะนั้นๆ จึงเรียกวา ตังขณิกปจจเวกขณะ แตในกรณีที่บางทีเผลอ
ไป ก็พิจ ารณาย อนหลังเปนการทบทวนและเตือนตนเอง เรียกวา อตีต ปจจเวกขณะ คื อเปลี่ย น
ตังขณิกะ เปนอตีตะ แปลวาการพิจารณาสวนอดีต คือสวนที่ลวงไปแลว
การพิจารณาตอนเปนอดีตนี่ ก็นิยมเอามาจัดเปนบทสวดมนตเชนเดียวกัน บางวัดเวลาค่ําก็
สวดบทอตีตปจจเวกขณะนี้ดวย การพิจารณาปจจัย ๔ ถือเปนเรื่องสําคัญ เพราะชีวิตความเปนอยู
ของทุกคนตองเกี่ยวเนื่องดวยปจจัย ๔ ทานจึงสอนใหบริโภคใชสอยปจจัย ๔ ดวยพิจารณา คือดวย
ปญญา ไมบริโภคดวยตัณหาบริโภคดวยปญญา ตางกับบริโภคดวยตัณหาอยางไร บริโภคดวยตัณหา
ก็คือ บริโภคเพื่อเสพรส เพื่อมุงเอร็ดอรอย คือสนองความรูสึกชอบใจไมชอบใจใหเกิดสุขทุกข ในที่นี้
ก็คือไมเอาทุกข จะเอาแตสุข ที่วาสุขในกรณีของอาหารก็คืออรอย เปนการสนองตัณหาซึ่งอยาก
บํารุงบําเรอตา หู จมูก ลิ้น กาย ถาเปนเครื่องนุงหมก็มุงความสวยงามตลอดจนประกวดประขันแขง
ฐานะกัน เอาอาหาร เอาเครื่องนุงหม เอาที่อยูอาศัยเปนเครื่องอวดแสดงฐานะ การทําอยางนี้ทานวา
ไมเปนการสนองความตองการที่แทจริงของชีวิต พูดภาษาสมัยใหมวามันไมไดเปนเครื่องแสดงการมี
คุณภาพชีวิตบางทีคนที่มีฐานะเศรษฐกิจดี มีอาหารการกินอยางดี ที่เรียกวามีมาตรฐานการครองชีพ
สูง แตกินอาหารแลวไมไดคุณภาพชีวิต เลยกลายเปนวา มาตรฐานการครองชีพสูง แตคุณภาพชีวิต
เสีย เปนการกินที่ไมฉลาดสมัยกอนนั้น คนมุงเนนเรื่องมาตรฐานการครองชีพมาก อยางที่ภาษาฝรั่ง
เรียกวา standard of living คนพากันอยากมีมาตรฐานการครองชีพสูง แตตอมายุคหลังเกิดมีคํา
ใหมเรียกวา quality of life แปลวาคุณภาพชีวิต
การมีมาตรฐานการครองชีพสูงไมไดเปนหลักประกันวาจะมีชีวิตที่ดี เพราะฉะนั้นจึงตองมา
วัดกั นใหม วาชีวิ ตดีอยู ที่อะไร ก็เลยไดศัพท ใหมวาคุณภาพชี วิต แลว หันมาเนน กัน ที่นี่ บางคนกิ น
อาหารแพงๆ เปนอยูอยางดี มีมาตรฐานการครองชีพสูง แตเปนโรคภัยไขเจ็บเยอะ เพราะดําเนิน
ชีวิตผิด เปนอยูผิดธรรมชาติ เกิดเปนโรค อยางที่บางทีเรียกวาโรคอารยะธรรม ดังปรากฏวาประเทศ
ที่เจริญแลวมักจะมีโรคเหลานี้มาก เชน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งประเทศที่ยากจนกลับไม
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คอยเปน เพราะฉะนั้น การที่ประเทศเจริญจึงไมไดเปนหลักประกันวาจะทําใหคนมีสุขภาพดี ซึ่งเปน
ดานหนึ่งของคุณภาพชีวิต
ปจจัยสี่ของชาวบานยารักษาโรคแบบชาวบาน ๒๔ สมัยบรรพบุรุษของเราหลายรอยหลาย
พัน ป มาแลว ไมเ คยสั งเคราะห ย ารั กษาโรคแบบทัน สมัย ไมเคยมีการแพทยแบบทัน สมัย เชน ใน
ปจจุบัน แตพอ แม ปู ยา ตา ยาย ก็มีพลานามัยที่สมบูรณ มีสุขภาพจิตที่ดีงาม ยิ่งกวาพวกเราเสีย
อีก อาจจะพูดไดวา ทานเหลานั้นไมเคยรูจักสิ่งแวดลอมที่เปนพิษ ไมเคยรูจักโรคภัยไขเจ็บอีกหลาย
อยางที่เราพบกันอยูเวลานี้ เพราะอะไรหรือ? ก็เพราะธรรมชาติชวยเสริมสรางสุขภาพอนามัยให
โดยตรงคนโบราณไมเคยมีรถชนิดตาง ๆ ใช จะไปไหนก็ตองเดิน การเดินจึงชวยใหเขาไดออกกําลัง
กายโดยทางอ อ ม บ า นเมื อ งสมั ย ก อ น ไม เ คยแออั ด เช น ทุ ก วั น นี้ อากาศจึ ง บริ สุ ท ธิ์ โรงงาน
อุตสาหกรรมทันสมัยก็ไมเคยมี เขาเหลานั้นไมเคยสัมผัสตอพิษภัยของสิ่งแวดลอม สถานเริงรมยตาง
ๆ ไมเคยมี เวลาพักผอนของเขาจึงอยูกับธรรมชาติอยางแทจริงยามเจ็บไขก็ไดอาศัยพืชพันธุไมจาก
ธรรมชาติ ช ว ยเยี ย วยา เขามี ชี วิ ตรอดอยูไ ดอยา งไรจากยาธรรมชาติ จากการรักษาโรคภัย จาก
ธรรมชาติ ทานจะไมลองศึกษาดูบางหรือ เผื่อวายาจากธรรมชาติเหลานั้น จะนําทานไปสูทางหนึ่ง
ทางซึ่งลดความสิ้นเปลืองโดยไมจําเปน
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การเกิด แก เจ็บ ตาย เปนเรื่องธรรมชาติของมนุษยและสัตวทั้งหลายในโลกใบนี้ การรักษา
โรคเพื่อมิใหตองมีอันเจ็บปวยหรือทุกขทรมานกอนเวลาอันควร ในสมัยพุทธกาล การจัดการสุขภาพ
โดยเฉพาะในหมูมนุษยนั้น เนนไปที่การจัดการทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ เพราะกายและใจนั้น
สัมพันธกัน เมื่อใจมีปติ กายยอมสงบ เมื่อกายสงบ ยอมไดรับความสุข และเมื่อมีความสุข จิตยอมตั้ง
มั่น ในทางกลั บกัน ถาจิตใจไรปติ กายก็ ยอมไม สงบ เมื่อกายไม สงบ จะหาความสุ ขและสมาธิได
อยางไรกันฉะนั้นดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ การมีสุขภาพที่ดี
พร อ มด ว ยป จ จั ย ๔ โดยการมี สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพใจ ยุ ค สมั ย เปลี่ ย นไปมี ก ารวางแผนของ
สาธารณสุขและการแพทย เขามามีสวนรวมในการรักษา ดูแลและป องกันไมใหเกิ ดโรคตางๆใน
ชุมชนและสังคมมนุษยและสัตวตางๆ การดูแลรักษาดวยธรรมะนั้น ในพระไตรปฎกจะพบวามีการ
ใช ๒ วิธีดวยกันคือ ใชสวดใหคนปวยฟง และคนปวยนําหลักธรรมมาปฏิบัติเพื่อระงับความเจ็บไข
เชน การสวดพระปริตร หมายถึง การใชบทสวดตางๆ สาธยายใหคนปวยฟง การฟงสาธยายธรรม
ทําใหกายผอนคลายไมเครียดได การดูแลรักษาดวยวิธีทางการแพทย หมายถึงการรักษาดวยยาที่มี
คนคนทางการแพทยและไดวิจัยออกมาแลววารักษาผูปวยทางดานตางๆ
มนุษยดํารงชีวิตอยูไดดวยการอาศัยปจจัย๔ คือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่พักอาศัย และยา
รักษาโรคนี้เปนปจจัยสําคัญของการมีชีวิตอยู ปจจัยนี้จึงเปนเปาหมายสูงสุดที่มนุษยจะตองแสวงหา
แตลืมพิจารณาไปวาการบริโภคปจจัย ๔ อยางมีกรศึกษานั้น ตองรูจักใชสอยอยางมีสติปญญา และ
๒๔

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบัน ChangeFusion.(ออนไลน).
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ดวยความพอใจโดยมองเห็นคุณคาที่แทจริงโดยธรรมชาติเรียกวา บริโภคดวยฉันทะ ไมใชดวยตัณหา
ดังนั้น พระพุทธศาสนากับสาธารณะสุขในสังคมไทยนั้นเปนสวนชวยสงเสริมดานการรักษาทางกาย
และจิตใจของมนุษย เพราะโรคที่เกิดขึ้นแลว มีการตั้งอยูก็ตองดับไป ไมมีสิ่งไหนดํารงอยูไดนานเทา
นาน ทุกสิ่งแลวลวนมีกรรม เพราะสังคมไทยสวนใหญเปนชาวพุทธจึงพูดไดวาโรคที่รักษาไมหายเกิด
จากกรรม สวยโรคที่รักษาหายดวยการแพทยนั้นก็เปนการรักษาโรคในทางสังคมในยุคตาง ๆ
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ศีล ๕ ตามแนววิถีพระพุทธศาสนา
Precepts 5 Along The Path Of Buddhism.
วุฒิ หมื่นสิน *
0

บทคัดยอ
คํา วา ทุศีล หมายถึงผูไมมีศีล มีลักษณะพฤติกรรมทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไม
เรียบรอยไมเหมาะสม พฤติกรรมดังกลาวทางพระพุทธศาสนาไดจัดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ไว ๓
ทางคือพฤติกรรมทางกายประกอบดวย พฤติกรรมการฆาสัตว พฤติกรรมการลักทรัพย พฤติกรรม
ประพฤติ ผิ ด ในกาม พฤติ ก รรมทางวาจา พฤติ ก รรมการพู ด เท็ จ พฤติ ก รรมการพู ด คํ า หยาบ
พฤติกรรมการพูดสอเสียด และพฤติกรรมการพูดเพอเจอ พฤติกรรมทางใจจัดวาเปนพฤติกรรมมี
ความสําคัญมากเปนเหตุแหงการกระทําทางอกุศล พฤติกรรมทางใจประกอบดวย การคิดอาฆาตรพ
ยาบาทผูอื่น การคิดอยากไดของผูอื่นมาเปนของตน และการคิดปองรายผูอื่น ที่กลาวมาขางตนนั้น
คือพฤติกรรมของมนุษยผูทุศีล สังคมทุศีลมีความเห็นแกตัว สรางความวุนวาย การเอารัดเอา
เปรี ย บผู อื่น สั งคมไม มีค วามยุ ติธ รรม มีการก อทะเลาะวิ ว าท สรางความเดือดรอนมาสูตนเอง
ครอบครัว และสังคม สังคมไมมีศีลจึงเอารัดเอาเปรียบผูอื่นที่ไมมีทางสูหรือผูที่ออนแอกวา เชนการ
ทารุณหรือการทรมานสัตวโดยไรความเมตตาปรานีใชงานไมใหมีเวลาพักผอน ไมใหกิน และยังทํา
รายสัตวใหถึงพิการและความตายดวยโทสจริตโดยไมมีความเมตาสงสาร เปนเหตุใหสังคมไมสงบสุข.
คําสําคัญ : ศีล ๕, พระพุทธศาสนา.
Abstract
I do not have a precept. Physical and verbal behaviors are not appropriate.
The behavior of Buddhism is inappropriate behavior in three ways Body
composition Killing behavior, Burglary behavior Misconduct behavior, Verbal
Behavior False behavior Vulgarity Sneaky behavior and delirium Behavior is the
mind that is a very important behavior is the sexual disfunction. Mental behavior
*อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
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Thinking of another vengeance is think of other people as their being. The society is
selfish. Create chaos Exploitation Society is not fair. Have a quarrel make yourself
miserable Families and social groups do not have the precepts to exploit without
the mercy of the useless time to rest, Not to eat and to injure the animal to death
and death with apology without metaphor. This is why the society is not happy.
Keywords : Precepts 5, Buddhism
บทนํา

สภาพสังคมทุศีลหรือสังคมไมมีศีล ๑ คือความจริงที่เกิดขึ้นและสะทอนปญหาของสังคม
มนุษยที่มีแตปญหาความเดือดรอน การเอารัดเปรียบซึ่งกันและกัน เพราะมนุษยไมมีศีลเปนเครื่อง
ยึดเหนี่ยวทางกาย ทางใจ จึงทําใหสังคมนั้นมองไมเห็นความดีคืออะไร ความชั่วคืออะไร จึงมองเห็น
แตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งจึงสะทอนภาพสังคมมนุษยที่ขาดหลักศีลธรรมยึดเหนี่ยวทางใจ และ
เมื่อไมมีศีลเปนขอหามหรือขอปฏิบัติ ยิ่งสรางปญหามากขึ้นเปนทวีคูณ เพราะสังคมเห็นประโยชน
สวนตนเปนที่ตั้งมองขามประโยชนสวนรวมไปถาสังคมนําหลักศีล๕ ขอ ไปปฏิบัติจะทําใหสังคมมี
หลักยึดเหนี่ยวมีหลักปฏิบัติ ศีล๕ เปนศีลที่กําจัดกิเลสอยางหยาบจะทําใหครอบครัวและสังคม มี
ความปลอดภัยจากการเบียนเบียดซึ่งกันและกัน จะมีความปลอดภัยจากทรัพยสิน มีความปลอดภัย
จากการลวงละเมิดทางเพศ มีความปลอดภัยจากการหลอกลวงทําใหเสีย ทรัพยสิ น และมีความ
ปลอดภัยจากการเปนโรค การเสียทรัพย การเกิดอุบัติเหตุ จะทําใหสังคมมนุษยมีความปกติสุข
หลักของศีล ๕ จึงเปนแนวทางปฏิบัติทําใหสังคมมีความเอื้ออาทร มีความเห็นใจ มีความเมตตา และ
มองมนุษยเปนเพื่อนรวมโลกที่สวยงามทําใหสังคมมนุษยมีความอบอุนทางใจ เกิดความสุขมีความ
สันติสุขในสังคมมนุษยตลอดไป
1

ศีล แปลวา ความปกติ, ที่รองรับ และที่ตั้ง
ที่แปลวา ความปกติหมายความวา ความเปนผูมีกิริยาทากายเปนตนสุภาพ เรียบรอยไม
เกะกะ ไมพลุงพลานผิดทาง กิริยาเชนนี้ไดชื่อวาศีล
ที่แปลวา ที่รองรับหมายความวา เปนฐานรองรับกุศลกรรมทั้งหมาย คือ ทําใหบําเพ็ญ
กุศลไดสะดวกและรองรับผลของกุศลกรรมนั้นไวไดลักษณะเชนนี้ไดชื่อวาศีล
๑

พระมหาโพธิวงศาจารย(ทองดี), “ศีล ๕ รักษาโลก สถานบันลือธรรม”,กรุงเทพมหานคร.
พ.ศ.๒๕๕๐,หนา 355 - 358
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ที่แปลวา ที่ตั้ง หมายความวา เปนที่ตั้งแหงอุตตริมนุสสธรรมทั้งปวง คือ เปนฐานที่ตั้ง
ของคุณธรรมที่สูงพิเศษที่มนุษยปกติทั่วไปไมอาจถึงไมอาจมีได เชน มรรค ผล หูทิพย ตาทิพย ฯ
ลักษณะเชนนี้ก็ไดชื่อวาศีล
ลักษณะของศีล คือ ความปกติของของทางกายเปนตน โดยทรงอยูอยางเรียบรอยไมพลุง
พลาน อนึ่ง ความเปนรากฐานก็กลาวไดวาเปนลักษณะของศีล กลาวคือ ศีลนี้แมจะมีประเภทเปน
อั น มาก เช น เป น เจตนา เป น เจตสึ ก เป น เจตสิก เป น สัง วร แต ก็ มีลั ก ษณะเหมื อนกั น คื อเป น
ฐานรองรับกุศลธรรมทั้งหลาย ทําใหกายวาจาทรงอยูเรียบรอย เหมือนรูปซึ่งสามารถมองเห็นไดดวย
แมจะมีหลายสี เชนสีเขียว สีเหลือ เปนตน ก็ไมพนจากภาวะที่พึงเห็นดวยตา อาการของศีลที่เปน
ปกติ หมายรวมถึงความปกติทุกอยางของกายและวาจา คือทําอะไรเปนปกติ พูดอะไรเปนปกติ ไม
ผิดแผนจากปกติธรรมดาไมกอความเดือดรอนใหใคร ไมทําใหเสียหายแกผูคนทั่วไป เห็นวาทําหรือ
พูดเชนนั้นเปนปกติ ไมดูผิดแปลกทําใหเสียหายอยาไร อันนี้แหละเรียกวา ศีล ผูมีความปกติเชนนี้
แหละเรียกไดวาผูมีศีล จัดเปนขอปฏิบัติทางศาสนาอยางหนึ่งที่สังคมมนุษยโบราณไดกําหนดขึ้น
และถือปฏิบัติกันโดยทั่วไป ศีลมิใชเปนของมนุษยกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ มิใชเจาลัทธิหรือ
บัญญัติขึ้นเปนพิเศษเฉพาะในในลัทธิหรือในศาสนาของตน แตเปนกติกาสังคมที่ยึดถือปฏิบัติกันมา
โดยถือวาเปนกฎเปนระเบียบ ที่ใหคุณมหาศาลแกมนุษย ทําใหอยูกันอยาสงบ ทําใหมีอิสระทําให
ครอบครัวอบอุน ความจริงใจตอกัน ไววางใจกันได ไมตองหวงกังวลละอะไรมากนักจึงถือกันวาศีล
เปนหลักสากลที่ถือปฏิบัติกันมา ผูที่ถือปฏิบัติตามไดเครงครัดก็ยกยองวาเปนคนดีเปนศรีสงาของ
สังคม เปนผูผูคนใหการยกยอง ยอมใหเปนหัวหนาเปนผูนํา
ศีล ๕ คืออะไร
ศี ล ๕ คื อ ส ว นหนึ่ ง ของกฎเกณฑ ที่ กํ า หนดวางกั น ขึ้ น ไว แ ละปฏิ บั ติ ต ามกั น มาจนเป น
วัฒนธรรมอยางหนึ่งของมนุษย ๒ เพราะปฏิบัติตามกฎเกณฑนี้ จึงทําใหพฤติกรรมของมนุษยดีขึ้น
แตกตางจากสัตวโลกอื่นๆ และยอมรับกันวาเกณฑนี้เปน มนุษยธรรม คือเปนหลักปฏิบัติของมนุษย
มนุษยอาศัยหลักมนุษยธรรมนี้เปนหลักปฏิบัติทําใหอยูสุขสงบ ดํารงชีพดวยความสุจริต รูจักเคารพ
กรรมสิทธิ์ของกันและกัน มีความจริงใจซื่อสัตยตอ
กั น และมี ส ตสั ม ปชั ญ ญะในการดํ า รงตน แม จ ะมี ม นุ ษ ย จํ า นวนไม น อ ยที่ ยั ง ไม ต ระนั ก ในหลั ก นี้
ประพฤติกรรมละเมิดในบางเรื่องบางอยาง แตก็ยังรักษาหลักสวนใหญไวได แมจะทําใหหมูคณะ
เดือดรอนบางแตก็สงบลงในบางเวลา ก็ยังอยูกันอยางสันติได
2

๒
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ศีล ๕ มีองคประกอบดวย ๕ ขอ
ศีลขอที่ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี
คําวา ปาณาติปาตา เวรมณี แปลวาการเวนจากการฆาสัตว ซึ่งเขาใจกันไดระดับหนึ่ง
แตเมื่อจะกลาวใหลึกซึ้งเพื่อเปนแนวปฏิบัติใหถูกตองก็จําเปนตองแสดงไวทําใหเกิดปญญาความรู
ความเขาใจในเรื่องอยางนี้อยางละเอียดถี่ถวนไปดวย เวลาเราสมาทานศีล พระทานจะใหศีลขอที่
๑ วา ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ แปลวา ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือเจตนา
เปนเครื่องกําจัดเวรจากการยังสัตวมีชีวิตใหตกไป คําวา ปาณา ในพระบาลีนี้ คือ ผูมีลมปราณ
ไดแกมนุษยและสัตวเพราะมีลมหายใจเหมือนกัน สิ่งใดไมมีปราณไมมีลมหายใจเปน อันไมเขาใจ
เปนอันไมเขากับเกณฑ ดังนั้นโบราณจึงแปลคําวา ปาณาติบาต วา ฆาสัตว ซึ่งตองเขาใจวารวมถึง
ฆามนุษยดวย มีใชมุงเฉพาะฆาสัตวดิรัจฉานเทานั้น
คําวา เวรมณี แสดงวาสิกขาบทนี้เปน เจตนา คือความตั้งใจอันเปนเครื่องกําจัดเวร ซึ่ง
แสดงใหเห็นวา การฆาสัตวหรือการทําผิดศีลขออื่นๆ นั้นเปนเวร เปนการกอเวรคือ สรางเวรสราง
กรรมใหแกตนเอง ทําใหตัวผูกอนั้นไดรับผลจากเวรที่ตนกอแนนอน เทากับบอกใหเรารูวาการฆา
เปนตนนั้น มิใชเพียงกระทําเฉยๆ ทําแลวก็เปนอันแลวกันไป หาเปนเชนนั้นไม แตกอนแลวยังเปน
เวรติดตัวดวย ยังสงผลแหงการกระทํานั้นแกผูทําตลอดไป ดังนั้น ศีลแตละขอจึงจัดเปน สิกขาบท
คื อ เป น ข อ ที่ ต อ งศึ ก ษา ต อ งปฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ งเพื่ อ ป อ งกั น เวรที่ จ ะเกิ ด มี แ ก ต น และศี ล ๕ นั้ น
ปาณาติบาตจัดเปนสิกขาบทขอที่ ๑เปนขอตองศึกษาตองปฏิบัติใหถูกตองเปนเบื้องตน คือตองงด
เวนจากการฆาสัตวมีชีวิต ซึ่งประสงคทั้งมนุษยและสัตวดิรัจฉาน มนุษยนั้นไมวาจะอยูในวัยใด เพศ
ใด ที่สุดแมยังอยูในครรภก็หามฆาทั้งสิ้น สําหรับสัตวดิรัจฉานก็รวมถึงสัตวมีชีวิตทุกประเภท ไมวา
สัตวบก สัตวน้ํา หรือ
นก ไมวายะเปนสัตวชนิดใดก็หามฆาทั้งหมด นี้เปนความหมายของคําวาสัตวมีชีวิต การฆานั้นมิไดมุง
เพียงทําใหตายคือทําใหลมปราณหรือชีวิตตกลวงไป ยังหมายรวมไปถึงกิริยาอยางอื่นที่ทําใหสัตว
เดือดรอยดวย ตําราวาดวยเรื่องการฆา ทานแสดงขอหาไว ๓ ประการ ๑. การฆา ๒.การทําราย
รางกาย ๓ การทําทรกรรม ทั้ง ๓ ประการนี้พึงทําความเขาใจเพื่อปองกันตัวเองมิใหไปทําเขา
การฆา นั้นรูกันโดยทั่วไปแลววา หมายถึงการําใหเสียชีวิต จะไมอธิบายเพิ่มเติมอีก แตการ
ฆานั้นเมื่อวาโดยโทษ วาโดยเจตนา วาโดยประโยค มีความแตกตางกันอยูซึ่งนารูไวประดับสติปญญา
บาง วาโดยโทษ ฆามนุษยมีโทษหนักกวาฆาสัตวดิรัจฉานเชนถาเปนภิกษุ หากไปฆามนุษย ยอมมี
โทษถึงขาดจากความเปนภิกษุ พนสภาวะความเปนพระ พนสภาวะแลวยอมถูกลงโทษในทางโลก
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อีก ถาเปนคฤหัสถ หากไปฆามนุษยก็โทษหนัก อาจถึงถูกประหารชีวิต หรือถูกจําคุกตลอดชีวิต แต
หากเปนการฆาสัตวดิรัจฉาน โทษก็เบากวานั้นมาก ไมถึงกับติดคุก แตเปนเวรเปนกรรมติดตัวไป
วาโดยเจตนา การฆานั้นเกิดจากเจตนา ๒ ประการ คือ
๑. ฆาโดยจงใจ คือมีเจตนามาแตแรก และพยายามฆาจนได หรือฆาเพราะถูกความโลภ
บาง ความโกรธ บาง ความหลงมาปดบังใจ เชนเขาปลนทรัพยแลวฆาเจาของทรัพย เกิดโทสะเกิด
พยาบาทฆาคนที่เ ปนศัตรู กันบ าง แมจะไม จงใจโดยตรง แตก็นั บว าเกิดจากความจงใจ ด วยเกิด
แรงจูงใจใหทําเชนนั้น หรือฆาโดยใชเครื่องมือหรืออุบายวิธีอยางใดอยางหนึ่งทําใหตายไป อยางนี้ก็
จัดวาฆาโดยจงใจ ฆาโดยไมจงใจคือ ไมไดคิดฆาไวลวงหนา แตบังเอิญเปนทําใหเกิดการฆาขึ้น เชน
ทะเลาะวิวาทกัน เกิดบันดาลโทนะความีควาไมไลฟนไลตีจนเขาตายหรือ ประสงคจะปองกนตัวใน
การกรณีผูเขามาทํารายตาย แตทํารุนแรงจนเขาตายไป หรือฆาโดยไมไดแกลงไมไดเจตนาเชนขับรถ
ชนคนตาย การตีเพื่อใหหลาบจําแตคนถูกตีตายไปอยางนี้ จัดวาฆาโดยไมจงใจทั้งสิ้น
วาโดยประโยค คือ ความพยายามฆา แบงเปน ๒ อยางคือ ๑. ฆาเอง ๒. ใหคนอื่นฆา
การฆาอยางนี้ จะทําเองหรือใชใหคนอื่นทํา จะใชเครื่องมืออะไรหรือใชอุบายอยางไรมีโทษผิดทั้งสิ้น
ทั้งผูทํา ทั้งผูใช ทั้งผูรับใชเพราะการฆาสําเร็จดวยความจงใจ มีโทษหนักทั้งทางโลกและทางธรรม
เรื่องการฆานี้ยังมี่รายละเอียดอีกมากเชนฆามนุษยหากเปนมนุษยที่มีคุณมาก เชน ฆาบิดามารดา ฆา
ครู อาจารย ฆาพระอรหันต ฆาพระเจาแผนดี ทํารายพระพุทธเจายังใหพระโลหิตฮอ เชนนี้ยอมมี
โทษหนักกวามนุษยธรรมดา แมในทางโลกก็ถือคติเชนนี้เหมือนกัน หรือฆามนุษยเจตนาที่รุนแรง
เชน มีความพยาบาทอยางรายแรง ตองการลางผลาญใหถึงความพินาศยอยยับไป อยางนี้มีโทษ
หนัก หรือฆาดวยความพยายามสูง ทําใหลําบาก เชน ทุบตีหรือทรมานใหบอบช้ํากวาจะตาย การ
ทําใหเกิดทุกขเวทนาแสนสาหัสอยางนี้มีโทษหนัก
อนึ่งพึงทราบวาศีลขอนี้จะหามมิใหฆาคนอื่นและสัตวดิรัจฉานเทานั้นก็หาไม แมฆาตัวตาย
ก็ไมสมควร เปนอันหามเหมือนกัน เพราะการฆาตัวตายจะดวยเหตึใดก็ตามเทากับวาสิ้นคิดแลว
ยอมเปนที่ดูหมื่นของคนทั้งปวง วงศญาติก็เกิดความอับอายขายหนา แมดูภายนอกจะไมเทาไร แต
ภายในใจนั้นทุกขทรมานแนนอน อันที่จริงคนเรานั้นไดความเปนมนุษยมาอยางนี้ถือวาประเสริฐ
ที่สุดแลว ไดสิ่งที่ไดยากที่สุดแลว ควรถนอมตัวเอง ดูแลตัวเองใหดีอยาใหเสียเปลาแมจะคับแคน
อยางไรก็คอยหาทางแกไข แกดวยตัวเองไมไดคนอื่นก็อาจชวยไดเมื่อไปปรึกษาหรือขอรองใหชวย
ใชวาจะไรคนขาดเมตตาธรรมไปทุกอยางเมื่อไร สวนการฆาสัตวดิรัจฉานนั้น แมจะมีโทษไมหนัก
เทากับการฆามนุษยแตก็ไมควรทํา หากละเวนไดควรละเวน ในทางโลกทานมิไดหามฆาสัตว ไว
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ทั้งหมด หามเฉพาะสัตวบางประเภทที่เปนสัตวหวงหามหรือสัตวตองรักษาพันธุไว นอกนั้นมิไดหาม
ถึงขนาดนั้น ๓
การฆาสัตวท่ีมิไดหามก็เปนกรรม เปนการสรางเวรไวเหมือนกัน แตจะมีโทษหนักโทษเบา
อยางไรก็อยูที่สัตวที่ถูกฆา เจตนา และประโยคเชนนั้น คือ ถาฆาสัตวที่มีเจาของมีโทษเพราะฆาสัตว
แลวยังประทุษรายเจาของสัตวดวย คือทําใหเขาเสียทรัพยเสียของรักเสียสมบัติ
ถ า ฆา สั ต ว ที่มีคุ ณ มาก คื อ ฆ า สั ตว ที่ชว ยประกอบอาชีพ สัตวที่ใชเป น พาหนะ เชน โค
กระบือ ชาง มา เปนตน อยางนี้มีโทษมาก เพราะตัดความสุขหรือความสะดวกสบายของผูอื่น ถาฆา
สัตวใหญ ก็มีโทษมาก เพราะมีประโยชนมาก ชวยเหลืออุปการะแกผูคนไดมาก
วาโดยเจตนา ฆาสัตวโดยมิไดเจตนาสําคัญอะไร ฆาโดยสนุก ฆาโดยคะนอง ฆาโดยเห็น
เปนของเลน เปนตนถือวามีโทษมาก หรือฆาโดยลุอํานาจแกโทสะ หมายจะฆาสัตวนั้น หรือทําให
เจาของสัตวนั้นหายนะ อยางนี้ก็มีโทษมากเหมือนกัน หากแตฆาดวยความจําเปน ไมจงใจ เชน เพื่อ
ปองกันตัว เพื่อบําบัดโรค เพื่อจะลองวิชา เพื่อคนหาความรู มาบํารุงรักษามนุษยและสัตว เพื่อ
เลี้ยงชีพ เพื่อเปนอาหาร เพื่อปลดเปลื้องความทรมานของสัตว การฆาเชนนี้มีโทษไมมาก เพราะ
เจตนาไมรุนแรง ประโยคไมรุนแง และวาโดยประโยค คือความพยายาม หากใชความพยายามมาก
ใชความรุนแรงสูง เชนทําใหลําบากกอนฆา วางยาเบื่อ วงยาพิษ เชนนี้ ถือวามีโทษมากวาดวย
การทํารายรางกาย
การทํารายรางกาย ในที่นี้หมายถึงรางกายมนุษยเปนหลัก การทํารายรางกายนั้นแมมิได
เปนการฆา แตมีความรุนแรง สรางความทุกขใหเกิดแกผูถูกทํารายพอๆ กับการฆาก็มี จึงนับเขาเปน
ปาณาติบาตโดยอนุโลก หลายความวาหาเชนกัน การทํารายรางกายนั้น เชน ทําใหพิการ ทําใหเสีย
โฉม ทําใหเกิดความลําบากในการดํารงชีปกติ ทําใหพิการ เชนทําใหเสียนัยนตา ทําเสียแขน ทําให
เสียขา จนเปนเหตุใหอวัยวะที่เคยใชงานไดเปนปกติเสียไป ใชงานตอไปไมไดหรือใชไมสะดวก ทํา
ใหเสียโฉม คือทําใหอวัยวะเสียรูปเสียความงามไป ไมถึงกับพิการ แตก็ใชการไมสะดวกหรือทําให
เจาของเกิดความละอาย เกิดความกลัว เชนใชน้ํากรดราดใบหนา กรีดหนาใหมีรอดแผลเปนตน ทํา
ใหเกิดความลําบาก คือทําใหเกิดความไมสบายในทํากิจตางๆ ดวยเขาไปขัดขวางบาง ทําใหวุนวาย
สับสนบาง ทําใหไมมีสมาชิกบาง
3

๓

หลวงพอฤาษีสิงดํา,“หลักการปฏิบัติ ศีล ๕”,ขอมูลออนไลนhttps://sitesgoogleco/site/lhrrmthanl/sil ๕เผยแพร
เมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๗
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วาดวยการทําทรกรรม
ทรกรรมคือ การทําใหลําบาก การทรมานสัตวโดยไรความปรานี แบงวิธีการทําทรกรรม
ตางไดหลายแบบคือ
ศีลขอที่ ๒ อทินนาทานา เวรมณี
คําวา อทินนาทานา เวรมณี ที่เรารับกันนั้นมีการแปลโดยทั่วไปวา หามลักทรัพย แตโดย
คําศัพทที่ปรากฏ มีคําแปลดังนี้
คําวา อทินนาทานา เวรมณี แปลวา เจตนาเปนเครื่องกําจัดเวร จากถือเอาสิ่งของที่
เจาของมิไดให คําวาถือเอา หมายถึง ถือเอาดวยอาการแหง ขโมยหรือเอาแบบโจร
คําวา สิ่งของที่เจาของมิไดให คือ เปนสิ่งของที่เจาของเขามิไดยินยอมให มิไดยื่น
ให มิไดบอกใหดวยมิไดใหดวยกิริยาอยางอื่น ที่เขาใจกันวาหมายถึง การลักทรัพย นั้นเปนการ
เขาใจโดยภาพรวมกวาง ซึงพอจะเขาใจกันไดโดยทั่วไปตี่เพื่อความเขาใจโดยละเอียดวาลักทรัพยนั้น
คืออะไร ทําเชนใดบางถือวาเปนลัก และทรัพยนั้นเจาของมิไดใหดายอาการอยางไรเปนตน อันดับ
แรกพึงทราบเรื่องสิ่งขอกอน สิ่งของที่เจาของมิไดให ในศีลขอนี้มีหลายลักษณะคือ
๑ เปนสิ่งของที่มีเจาของเปนตัวเปนตน ถือวาเปนทรัพยของผูนั้น ทั้งทรัพยที่เปน
สวิญญาณกทรัพย และ อวิญญาณทรัพย อันทรัพยนั้นเจาของมิไดให
๒. เปนสิ่งของที่ไมมีเจาของโดยตรง ถือวามิใชของผูใดผูหนึ่งโดยเฉพาะ แตมีผูดูแลรักษา
เชน ของเซนไหวตามศาลของบูชาพระ ของเชนนี้ถือวามีเจาของโดยออมคือมีผูดูและรักษาของนั้น
อันผูดูแลรักษาของนั้นอันผูดูและรักษามิไดให
๓. เปนของที่เปนสาธารณะในหมูชน เปนของกลางมิไดมีใครเปนเจาของโดยเฉพาะ แต
เปนของชุมชน เปนของราชการ หรือเปนสงฆดวย ของนั้นมีผูดูและรักษาตามกฎหมายบาง ตาม
ธรรมเนี ย มบ า ง ถื อวา เป นเจ า ของตามนั้น ของนั้น อัน ผูรับผิดชอบนั้นมิไดให ของตามประเภท
ทั้งหมดนี้ ถือวามีเ จาของทั้งโดยตรงหรื อโดยออม เมื่อเจาของนั้น มิไดใหดว ยอาการใดๆ เมื่ อไป
ถือเอามากกวา ลักทรัพย
คําวาโจรกรรม คือกิริยาที่ถือเอาสิ่งของของผูอื่นดวยอาการเปนโจร โดยที่เจาของเขามิได
ให เขาใจงายๆก็คือ การลัก การขโมย การปลน นั่นเอง กิริยาที่ถือเอาแบบโจรกรรมนั้น ทานแด
ขอปลีกยอยไวหลายประเภท ขอยกมาอางคือ กิริยาที่แสดงมาโดยละเอียดนี้ถือวาเปน โจรกรรม
ทั้งสิ้น เขาขายลักทรัพยหรือเขาขายถือเอาทรัพยที่เจาของมิไดใหทั้งหมด และมีโทษเปนอทินนาทาน
ทุกอยาง
เรื่องการเลี้ยงชีพอนุโลมโจรกรรม
การเลี้ยงชีพอนุโลมโจรกรรม หมายถึงการแสวงหาทรัพยสมบีติเพื่อมาเลี้ยงชีพในทางที่ไม
สมควร ไมบริสุทธิ์ การแสวงหาเชนนั้นแมจะไมเปนโจรกรรมโดยตรงก็เปนดุจเดียวกับโจรกรรม
ทรัพยสมบัติที่ไดมาดวยวิธีเชนนี้ก็ไมตางกับที่ไดมาดวยโจรกรรมการเลี้ยงชีพประเภทนี้ไดแก
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๑.สมโจร คือกิริยาที่รับซื้อของที่ขโมยมา เพื่อเก็บไวเปนสมบัติของตนก็ตามจะนําไปขาย
เอากําไรตอก็ตาม การกระทําเชนนี้จัดเปนสมโจร เปนการสนับสนุนโจรกรรม ทําใหเกิดโดจรกรรม
ไดงาย เพราะพวกโจรมีชองทางชองทางปลอยของ เมื่อทําโจรกรรมมาไดแลวก็นําไปขายตอได ทําให
มีใจกําเริบ กลาทําโจรกรรมไมหยุดหยอน
๒.ปลอกลอก คือกิริยาที่คบหากับผูอื่นโดยไมสุจริตใจมีนัยแฝงอยู เชนคบหาดวยเห็นวาเปน
คนร่ํารวย ตนเองมีทางหลอกลอใหไดทรัพยสินของเขาได เมื่อหลอกลอไดทรัพยสินจนเขาหมดตัว
แลวก็ละทิ้งเขาไป
๓.รับสินบน คือ กิริยารับทรัพยสินที่เขาใหมาเพื่อชวยทําธุระใหเขาในทางที่ผิด หรือชวยให
เขาไดรับสิทธิพิเศษเหนือผูอื่นทั้งที่ไมถูกตองเชนขาราชการผูมีอํานาจรับคนเขาทํางานรับสินบนขอผู
มาสมัคงาน ตัดสินใหเขาไดทํางานหรือตุลาการรับสินนบนของลูกความ แลวตัดสินใหฝายนั้นไดชนะ
คดี ทั้งที่ทําผิดจริง หรือใหรับโทษนอยลง หรือใหเสียคาปรับนอยลง ทรัพยสินที่รับมาโดยวิธีเชนนี้แม
จะไดมากแตก็ไมตางอะไรกับที่ไดมาดวยโจรกรรม
เรื่องกิริยาเปนฉายาโจรกรรม ฉายาโจรกรรม คือ การทําทรัพยสินของผูอื่นใหสูญเสียไป
การเทาเชนนี้เปนกิริยาที่มิใชโจรกรรมโดยตรงแตเปนเหมือนโจรกรรม เพราะทําใหเจาของเสียหาย
เสียใจหรือไมพอใจ จัดเปนกิริยาเปนฉายาโจรกรรมกิริยาเปนฉายาโจรกรรมนั้นไดแก
๑.คําวา ผลาญ คือการทําอันตรายแกทรัพยสินของผูอื่น ทําใหเกิดความเสียหาย พินาศ
หรื อหมดสิ้ น ไป ด วยความอาฆาตหรื อไม พอใจเจาของ เชน เผานา ฆาวัว ควาย ทุบ รถ ทําลาย
อุปกรณหากิน แตมิไดทําแกเจาของทรัพยโดยตรงตองการเพียงความสะใจ ความดีใจ ที่เห็นเจาของ
ทรัพยโกรธแคน การทําเชนนี่แมวาจะมิไดทํารายเจาของทรัพยโดยตรง มิไดทํา.โจรกรรมทรัพยของ
เขามิไดมีเจตนาเปนโจรแตก็ทําใหเขาเสียหายทําใหเจาของสูญเสียทรัพยก็เทากับเจาของทรัพย
เชนกัน ผลาญจึงเปนฉายโจรกรรม
๒.คําวาหยิบฉวย คือการถือเอาทรัพยสิ่งของของผูอื่นมากินมาใชโดยมักงายโดยไมไดบอก
ใหเจาของทรัพยรู ถือเอาโดยวิสาสะวาเจาของคงไมวาอะไร การถือเอาแบบหยิบฉวยดวยวิสาสะนี้
เปนฉายาโจรกรรมก็มี ไมเปนก็มี ที่เปนฉายาโจรกรรมก็คือถือเอาแลวเจาของทรัพยเขาเสียดาย ไม
พอใจ หรือถึงกับฟองรองวาลักทรัพย
องคประกอบศีลขอที่ ๒
ศีลขอที่ ๒ นี้ แมจ ะมีกิริย าที่นับว าเปน อทินนาทาน คือ การลักทรัพยห ลายอย าง ทั้ ง
โดยตรงและโดยออม แคก็ไมอาตัดสินไดวาเปนอทินนาทาน คือการลักทรัพยหลายอยาง ทั้งโดยตรง
และโดยอ อ ม แต ก็ ไ ม อ าจตั ด สิ น ได ว า เป น อทิ น นาทานสมบู ร ณ ห รื อ ยั ง ทั้ ง นี้ ต อ งขึ้ น อยู กั บ
องคประกอบหลักเหมือนในขอปาณาติบาตศีลขอนี้ ประกอบดวยองค ๕ ประการ คือ
๑.ของที่ลักเปนของมีเจาของ
๒. ผูลักก็รูวาของนั้นมีเจาของ
๓. มีความจงใจจะลัก
๔. พยายามลักของนั้นไป โดยที่สุดแมเพียงเอื้อมมือยกไปเทานั้น
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๕. นําของนั้นมาไดดวยความพยายาม
เมื่อวิเคราะหตามองคศีล ๕ ประการนี่แลว พึงเห็นไดวาการลักทรัพยนั้นมิไดทําไดงายนัก
ตองประกอบครบองค ๕ จึงสําเร็จผลและเปนอทินนาทาน หากไมครบองคเลา ยอมไมเปน
อทินนาทาน แตศีลตางหรือพรอยไป โทษก็เบาบางลงมา การไมครบองคนั้นสําคัญอยูที่เจตนาหาก
ไมเจตนา เชน ถือเอาดวยวิสาสะ ไมไดคิดลักขโมยจะทําใหเจาของทรัพยไมพอใจ ก็เปนฉายา
โจรกรรมโดยตรงโทษในกรณีอยางนี้ยอมเพลาลงอทินนาทานที่รายแรง
ที่แสดงมาขางตนเปนการแสดงถึงการลักทรัพยของผูอื่นดวยรูปแบบและวิธีการตางๆ ซึ่ง
แตกตางกันไป โดยตรงบางโดยออมบาง ซึ่งลวนเปนอทินนาทานทั้งสิน เมื่อครบองคศีลขอนี้แลว
นอกจากทําโดยไมครบองคก็ถือไมลวงละเมิดศีลขอนี้ เปนแตตางไป พรอยไปและโทษก็เบาบาง แม
ถึงกระนัน้ ก็ตามอทินนาทานบางรูปแบบมีโทษมาก เพราะมิใชทําใหเจาของทรัพยเดือดรอนโดยตรง
แตทําใหคนทั่วไปเดือดรอน ทําใหเกิดความเสียหายแกสวนรวมแกระบบ และทําเปนแบบอยางที่ไม
ดีไว ทําใหเยาวชนและผูคนที่คิดไมถือเอาเปนแบบอยาง ไปทําตามเขาทําใหเกิดโทษเปนลูกโซไมรูจบ
และกําจัดไดยาก ทําใหเปนความทุกขของสังคมของประเทศชาติ และของโลกมากขึ้นทุกวัน
วัตถุประสงคของศีลขอ ๒
การกําหนดเรื่องอทินนาทานนี้ขึ้นมาเปนกติกาในสังคม มีวัตถุประสงคใหญ ๓ ประการ คือ
๑. เพื่อใหผูคนในสังคม เคารพในกรรมสิทธิ์ทรัพยสินของคนอื่น คือสรางความรูสึกดีงาม
วาทรัพยที่มีอยูของคนอื่นนั้นเขาหามาไดดวยความอดทนอดกลั่นดวยการทุมเทากําลังและสติปญญา
ไดมา หรือไดมาเปนมรดกดวยบุญวาสนา ยอมเปนสิทธิชอบธรรม
๒. เพื่อปองกัน มิใหผูคนไปถือเอาทรัพยสินของคนอื่นโดยไมถูกตองชอบธรรม คือ เมื่อมี
ขอหามมิใหไปทําอทินนาทานแลวผูคนก็จะเกรงกลัวโทษที่จะเกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและในอนาคต ทั้ง
ทางโลกและทางธรรม เมื่ อ กลั ว แล ว ก็ จ ะไมไ ปทํ าอทิน นาทานก็ เท ากั บ ไดป องกัน มิใ หไ ปถื อเอา
ทรัพยสินของคนอื่นโดยไมถูกตอง เมื่อคนเราไมทําอทินนาทาน ทรัพยก็ปลอดภัย เจาของทรัพยก็
วางใจสบายใย ไมตองระวังกังวล
๓. เพื่อใหสังคมดํารงชีพอยูดวยสัมมาชีพ คือมุงใหผูคนประกอบอาชีพในทางสุจริต เปน
อาชีพที่ถูกตองเปนธรรม ดวยกําลังของตนเอง ทรัพยสินที่เกิดจากอาชีพนั้นๆก็จะทําใหเกิดความ
ภาคภูมิใจ สามารถกินใชไดอยางสะดวกใจ ไมซอนเรนระวังภัย หากดํารงชีพอยูดวยอิจฉาชีพก็จะ
ทําใหคนอื่น เดือดรอนและตัวเองก็เดือดรอนเพราตองระวังตัว จะใชทรัพยที่ทําอทินนาทานมาก็ตอง
ระวัง กลัวเจาของทรัพยจะเห็น ตองเก็บงําไวอยางมิดชิดมีแตความกังวล กินใชไมไดสะดวกดวย
ประการทั้งปวง
ศีลขอที่ ๓ กาเมสุมิฉาจารา เวรมณี
คําว า กาเมสุ มิ จฉาจารา เวรมณี นั้น มีการแปลโดยทั่วไปวาหามประพฤติผิดในกาม
ทั้งหลายอันนี้เปนการแปลโดยทั่วไปแตก็พอเขาใจกันได แมจะไมละเอียดตรงประเด็นเปาหมายนัก
เพราะประเด็ น ในเรื่ อ งกาเมสุ มิ จ ฉาจาร นี้ มี ค วามละเอี ย ดพอสมควร และศี ล ข อ นี้ ก็ เ ป น เรื่ อ ง
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ละเอียดออนไมนอย สวน คําวา กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี แปลตามศัพทไดวาเจตนาเปนเครื่อง
กําจัดเวรจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย และ
คําวา กาเมสุ นั้นก็คือ กามนั้นเอง ในทางวิชาการหมายถึงการประพฤติเมถุน ๒ อยาง คือ
สทาร สันโดษ คือความยินดีในภรรยาของตนกับภรรยาของผูอื่น คือการละเมิดในภรรยาของผูอื่น
อีกความหมายหนึ่ง กาม หมายถึง สัตวอันเปนที่ตั้งแหงเมถุน
- คําวา สัตว ในที่นี้ คือ สัตวโลกอันเปนที่ตั้งแหงเมถุน
- คําวา เมถุน หมายถึง กรรมของคนคู คือการมีเพศสัมพันธกัน ซึ่งคนเดียวทําไมไดทําเปนคู
สวนคําวา มิจฉาจาร หมายถึง ความประพฤติเลวทรามที่ถูกตําหนิติเตียนโดยสวนเดียว ไม
มีใครสรรเสริญคนที่สรรเสริญในการละเมิดกามคือ คนชอบ มีใจไปทางนั้นเทานั้นจึงสรรเสริญ แตถา
เปนคนดีคนฉลาดโดยทั่วไป เขาจะตําหนิติเตียนจะไมเอาดวย
สวนคําวา กาเมสุ มิจฉาจาร เราจึงแปลกันวาการประพฤติผิดในกามโดยลักษณะหมายถึง
การลวงละเมิดฐานะที่ไมควรถึงซึ่งเปนไปทางทวารโดยประสงคเสพอสัทธรรม และการอธิบายแบบนี้
เปนเรื่องวิชาการอธิบายแบบนี้ฟงไมคอยถนัดนักจําไดยากดวย เพราะฉะนั้นคนโบราณจึงบอกวา กา
เมสุ มิจฉาจารา คือ การประพฤติผิดในกาม คือการลวงละเมิดภรรยาผูอื่นนั่นเอง อยางนี้พอเขาใจ
ศีลขอที่ ๓ มีจุดมุงหมายหลักก็เพื่ออยางเดียวเทานั้นคือ เพื่อครอบครัวอบอุนเปนสุขเปน
เรื่องของครอบครัว ครอบครัวที่รักษาศีลขอ ๓ จะเปนครอบครัวที่สบาย ไมมีวิตก ไมมีกังวล ไมมี
เรื่องเดือดรอน ไมมีเรื่องเสียหาย ไมมีหายนะ เมื่อทํางานแลวกลับบาน ครอบครัวก็อบอุนยิ้มแยม
แจมใส สนทนาปราศรัยกันอยางเปนสุข สามีภรรยาก็จะเปนเหมือนคูรักกันตลอดชีวิต ในศีลขอที่ ๓
ความผัวเดียวเมียเดียว ความซื่อสัตยจริงใจตอกัน จัดเปนขอปฏิบัติหลัก การปฏิบัติตามหลักศีลขอที
๓ ก็คือ ผัวเดียวเมียเดียวนี่เองเพราะฉะนั้นการที่ผูชายจะซื่อสัตยตอภรรยาตองมีสทารสันโดษ คือ
ความยินดีพอใจในภรรยาตน ภรรยาก็ซื่อสัตยตอสามีตองมีปติวัตร คือความจงรักในสามีของตน
ครอบครัวเชนนี้ยอมอยูเปน มีความอบอุน ไมแตกราวหรือหวาดระแวงในกันและกัน อยูกันดวย
ความไววางใจตอกัน จึงอยูกันไดนานและอยูไดทน ไมเปลี่ยนแปลงแมจะตายจากกันไปขางหนึ่ง
ครอบครัวโบราณเปนอยางนี้กันเปนสวนใหญ
แรกเริ่มที่เดียว มนุษยเราแตเกากอนคงสําสอนเรื่องเพศ ไมมีความอิ่มความพอในการหา
คูครองและในการอยูรวมกันเปนครอบครัวเที่ยวแกงแยงคูครองของบุคคลอื่นมาเปนของตน เมื่อ
ตนมีอํานาจและกําลัง
เหนือกวาอีกฝายหนึ่งความทะเลาะบาดหมาง เชนฆา และการเบียนเบียนกันจึงเกิดขึ้น ความสงบสุข
ในหมูคณะก็ไมมี ดวยเหตุนี้จึงติดตั้งกฎขึ้นมา กฎนี้เมื่อใชกันแลว ทําใหครอบครัวเกิดความอบอุน
อยูเปนสุขขึ้นไววางใจกันได ไมตองทะเลาะเบาะแวงไมตองเขนฆาอาฆาตกันตอไป กฎขอนี้จึงดํารง
อยูไดจนทุกวันนี้การทํากาเมสุมิจฉาจาร จึงเปนครอบครัวไมอบอุน ไมเปนความสุข อยูกันอยาง
หวาดระแวงอยางอึดอัดเปนทุกข หวานอบอมขมกลืน บางครอบครัวถึงกับแยกกันอยูแมจะยังไม
หยารางกัน เพราะมีหวง คือลูกพันอยูนาเวทนานัก
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โทษของกาเมสุมิจฉาจาร
การกระทํากาเมสุมิจฉาจารนั้น มีโทษหนักทั้งทางโลกและทางธรรม ในประเทศที่เจริญดวย
ศีลธรรม หรือประเทศที่ผูคนมีจิตสํานึกในเรื่องนี้คอนขางสูง เมื่อมีใครลวงละเมิดผิดศีลขอนี้ ก็จะถูก
ประณามอยางรุนแรง ลูกรองฟองเรียกคาเสียหายกอนใหญ หรือถูกสังคมรังเกียจจนตองยายหนีไป
อยูที่อื่น คนที่มีตําแหนงหนาที่สูงจําตองลาออกจากตําแหนงเพื่อหนีหรือเพื่อรับผิดชอบ สวนในถิ่น
ที่ไมตระหนักเรื่องนี้นัก คนทําผิดแลวอาจรอดตัวหรืออาจหาทางทําใหตัวเองพนผิดได แตแมจะพน
โทษในทางโลก แตโทษทางธรรมไมมีพนไปได เพราะเรื่องนี้เปนเรื่องของเวรอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผูกระทํา
ตองประสบ เวรยอมตองตามใหผลตลอดกาลแมสิ้นชีวิตไปแลว ๔
4

คือ

วัตถุประสงคของศีลขอที่ ๓
การกําหนดเรื่องกาเมสุมิจฉาจาร นี้ขึ้นมาเปนกติกาในสังคมมีวัตถุประสงคใหญ ๔ ประการ

๑. เพื่อใหสังคมมั่นคงอยูในกรอบสุทานสันโดษ
๒. เพื่อใหคนในสังคมวางใจกัน
๓. เพื่อปองกันความแตกราวในสังคม
๔. เพื่อใหครอบครัวอบอุนเปนสุข
แตสังคมหรือครอบครัว ที่ไมสนใจที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดแลวไปแตไปประพฤติอีกแบบ
หนึ่งสังคมหรือครอบครัวนั้นก็วุนวาย ไมสงบ ไมสุขสบายบายเปนปกติได ตองแกปญหากันวุนวายไป
หมด หนักเขาก็ตางกันตางอยู และอยูอยางชอกช้ําใจหรืออยางหมดหวังทอแท ดวยเหตุนี้ ชาย
หญิงที่มีคูครองอยูดวยกันก็พึงยินดีพอใจ จริงใจ และซื่อสัตยตอคูครอง ที่ยังไมมีคูครอง และจําตอง
เลือกหาคูครองก็พึงเลือกหาคูที่ไมผิดขอตองหามจะไดไมตองมาแบกทุกขในภายหลัง

ศีลขอที่ ๔ มุสาวาทา เวรมณี
คําวา มุสาวาท ในศีลขอนี้แปลวา การพูดเท็จ หรือ การพูดคําเท็จ
คําวา มุสาวาทา เวรมณี แปลวา เจตนาเปนเครื่องกําจัดเวรี จากการพูดเท็จแตแปลกัน
โดยทั่วไปวา หามพูดเท็จ
ศีลขอนี้กําหนดขึ้นดวยหวังจะใหผูคนที่อยูรวมกันพูดกันดวยคําที่เปนจริง เปนความจริง ไม
โกหกหลอกลวงหรื อพู ดมี เ ลศนั ย มี แง มุมตางๆ ทําใหเสีย หายตอการประกอบอาชีพหรือการ
ติดตอสื่อสารกัน การรักษาศีลขอนี้เปนการไมทําสิทธิในการรับฟงขอเท็จจริงของคนอื่นใหเสียไป
เปนการรักษาสิทธิในฟงของคนอื่นไว เพราะปกติคนเราทุกคนยอมมีสิทธิที่จะไดรับความจริงจากคน
ที่จะมาพูดใหฟงจะขอบและไววางใจ

๔

พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), “การพัฒนาจิต ภาคหนึ่ง”, พิมพครั้งที 5, (กรุงเทพมหานคร : สภาการศึกษา
มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพุทธศาสนา, 25538), หนา 29 – 32.
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 37 }

คําพุดที่เปนมุสา
คําวา มุสานั้นหมายความถึงคําพูดอันเปนเท็จ เปนการแสดงความเท็จดวยกลาวใหคลาด
เลื่อนจากความเปนจริงเพื่อใหผูอื่นเขาใจผิด และมิใชเฉพาะทางวาจาอยางเดียวยังหมายรวมไปถึง
การแสดงมุสาทางกายเพื่อใหผูอื่นขาใจผิดดวย เชน เขียนหนังสือโกหกเขา สั่นศีรษะไมยอมรบที่ทํา
จริงทําใหเขาใจผิดไปวาไมไดทําจริงอยางนี้ก็เปนมุสาเหมือนกัน ดังนั้นคําวามุสา จึงเปนไดทั้งทาง
วาขาและทางกายแม จะไมพูดดว ยปาก แตแสดงดวยกายเพื่ อใหเขาเขาใจผิดก็จั ดเปนมุ สาวาท
เหมือนกัน มุสานั้น สามารถแยกประเภทใหละเอียดออกไปไดหลายอยาง คือ
คําวา ปด คือพูดเท็จตรงๆ ไมมีเหตุไมมีมูลอะไรเลยก็พูดออกไปโดยไมมีความจริงใจใดๆ
ทั้งสิ้น เชน รูอยูแตพูดวาไมรู เห็นอยูแตพูดวาไมเห็น
คําวา สอเสียด คือ พูดยุแยงเพื่อใหเขาแตกกัน
คําวา หลอก คือพูดเพื่อจะโกงเขาพูดใหเขาเชื่อ พูดใหเขาเสียของใหตน
คําวา ขอ คือพูดเพื่อจะยกยองเขา พูดใหเขาลืมตัวและหลงตัวผิด
คําวา กลับคํา คือพูดไวแล แตตอนหลังไมยอมรับ ปฏิเสธวาไมไดพูด
คําวา ทนสาน คือ การที่เสี่ยงสัตยวาจะพูดความจริงหรือจะทําคําสาบาน แตใจไมถือ
ตามนั้นเมื่อถึงคราวเขากลับพูดเท็จหรือปฏิเสธ
คําวา ทําเลหกระเทห คือการอวดอางความวิเศษศักดิ์สิทธิ์ของตัว เพื่อใหเขานิยมยกยอง
หรือเพื่อไดลาภผลแตความจริงไมไดวิเศษศักดิ์สิทธิ์เชนนั้น
คําวามารยา คือ การหลอกลวงแสดงอาการใหเขาเห็นผิดจากความเปนจริง เชน แสดง
อาการเครงครัดเพื่อใหเขารูวามีศีล ทั้งที่เปนคนทุศีล
คําวา ทําเลส คือ การพูดมุสาเลนสํานวน เพื่อหลีกเลี่ยงการพูดจริงหรือไมตองการใหการ
พูดวกวนใหเขาใจผิดไปอีกทาง
คําวา เสริมความ คือพูดคําเท็จอาศัยเรืองเดิมแตเสริมแตงใหมากกวาที่เปนจริงการพูดเกิน
ความเปนจริง
คําวา อําความ คือพูดคําเท็จอาศัยเรื่องเดิมแตตัดขอความที่ไมประสงคจะใหรูออกเสีย
เพื่อใหคนฟงเขาใจผิดคิดเปนอยางอื่นไปเสีย
การพูดมุสา ประเภทตางๆที่ยกมานี้ เพื่อใหคนฟงเขาใจดวยวาจาหรือแสดงกิริยาอาการ
ออกมาดวยการอยางใดอยางหนึ่ง ผลอื่นรูแลว เขาจะเชื่อหรือไมเชื่อก็ตามจัดเปนมุสาทั้งสิ้น ผูทําได
ชื่อวาทํามุสาวาทแลโทษในฝายอาณาจักรนี้ มิใชวาคนพูดจะตองคุกติดตะรางเสมอไป โทษที่พึง
ไดรับในทางสังคม ในทางความเปนอยูในชีวิตประจําวัน คนที่พูดมุสาเสมอนั้นยอมไดรับโทษทางนี้
เสมอเชนกัน เชน ไมไดรับความไววางใจ ไมไดรับความเคารพนับถือจากบุคคลอื่นหรือตองแตกแยก
กันไป คําอนุโลมมุสา หมายถึงการพูดถึงเรื่องที่ไมเปนความจริงแตพูดไปโดย มิไดมีเจตนาจะทํา
ใหผู ฟงเข าใจผิด เพีย งตองการ ใหผูฟงเสีย หายหรือเจ็บ ใจเลน คือการพูดเสีย ดแทงและการพูด
สับปลับ
{ 38 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

คําเสียดแทง คือพูดใหเขาเจ็บใจ เสียดเขาไปในความรูสึก เชน การดา โดยพูดาคนอื่นดวย
ถอยคําหยาบชาเลว ทราม กดเขาใหต่ํากวาพื้นเพจริงของเขา การพูดประชด คือพูดแดกดันดวย
ความไมพอใจยกเขาใหสูงกวาพื้นเพจริงของเขา
คําสับปลับ คือพูดกลับกลอกเชื่อไมไดพูดดวยความคะนองปาก แตไมไดตั้งใจจะใหผูฟง
เขาใจผิดอะไร
คําพูดที่เปน ปฏิสวะ
คําวา ปฏิสวะ หรือ ปฏิสสวะ หมายถึง การรับคําแลวไมทําตามรับ คือตอนแรกรับคําเปน
มั่นเปนเหมาะวาจะทําตามที่รับคําไว แตตอนหลังเปลี่ยนใจบิดพลิ้วไมทําตามอยางนั้นปฏิสวะมี
ลักษณะตางๆคือ
ผิดสัญญา คือสองฝายทําสัญญาตกลงกันวาจะทําอยางนี้ ตอมาภายหลังฝายหนึ่งบิดพลิ้วไม
ยอมทําตามสัญญาดวยเหตุผลที่อางขึ้นมา เชนกรณีสัญญาจางตางๆ
เสียสัตย คอการใหสัตยไวแกผูอื่นวาตนจะทําอยางนั้นอยางนี่ หรือจะไมทําอยางนั้นอยางนี้
ภายหลังกลับคําไมทําสิ่งตนรับปากไววาจะทํา หรือไปทําสิ่งที่ตนรับปากไววายะไมทํา เชนกรณีทํา
ทัณฑบนไวกับศาลวาจะไมประพฤติชั่ว ไมทําใหผูอื่นเดือดรอนหรือเสียทรัพยสินอีก แตก็กลับไปทํา
เชนนั้นอีก
องคของศีลขอที่ ๔
ศีลขอที่ ๔ มีองคสําหรับเปนเครื่องตัดสินวาศีลขาดหรือไมเหมือนกับศีลขออื่นๆ องคของ
ศีลขอนี้ มี ๔ ประการ คือ ๕
๑. เรื่องที่พูดเปนเรื่องไมจริง ไมมีจริง
๒. จงใจจะพูดใหผิดไปจากความจริง
๓. พูดคํานั้นออกไป
๔. ผูฟงเขาใจความหมายเหมือนอยางที่พูดออกได
ตํานานพระศาสนา ทานแสดงโทษของการพูดเท็จอันเปนผลมาปจจุบันชาติไวหลายประการดังนี้
๑. เกิดเปนคนพูดไมชัด๖. มีวาจาไมไพเราะ
๒. เปนคนมีฟงไมเสมอกัน โยเยไปมา๗. มีทาทางไมสงางาม
๓. เปนคนมีกลิ่นปากเห็นเหมือคูถ๘. คลายกับคนวิกลจริต
๔. กายมีไอรอนผิดจากคนธรรมดา
๕. มีตาไมเปนปกติ คือมีตาเหลือกโปน
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๕

เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และคณะ, “พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน”, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต, 2549), หนา 1 – ๒
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วัตถุประสงคของศีลขอที่ ๔
ศีลวาดวยการงดเวนจากการพูดเท็จนี้ ทานกําหนดวัตถุประสงคไวเพื่อใหถือปฏิบัติกันอันจะ
ทําใหอยูกันอยางสุขสงบ ไมตองมาทะเลาะมาฟองรองหรือมีเรื่องราวอะไรกัน อันวัตถุประสงคที่
สําคัญในเรื่องนี้ คือ
๑. เพื่ อปองกัน การตั ดประโยชนของผูอื่นทางวาจา คือการพูดเท็จนั้น ยอมเปน การตัด
ประโยชนของผูอื่นเปนสวนใหญทําใหเขาไมไดประโยชนที่ควรจะได ทําใหเสียประโยชนที่ไมควรเสีย
ทําใหเสียหายตอการประกอบอาชีพหรือการติดตอสื่อสารกัน ทําใหเขาใจผิทําใหทําผิดพูดผิดไปตาม
๒. เพื่อใหเกิดความไววางใจเชื่อใจกันได คือเมื่อคนเราอยูรวมกันโดยไมพูดเท็จ พูดคําสัตย
คําจริงตอกัน ก็จะใหไววางใจกัน เชื่อใจกันไดไมหวาดระแวงดวยความมาสบายใจ เมื่ออยูกันดวย
อาการอยางนี้ก็จะมองหนากันสนิท ชวยเหลือกันไดสนิทใจ ความสงบสุขก็จะตามมาทั้งสังคมที่อยูก็
จะสงางามมีศักดิ์ศรี เพราะไมมีคนที่วางใจไมไดเชื่อใจไมไดอยูในหมูคณะ
๓. เพื่อสรางความสามัคคี ปรองดองในหมูคณะ คือเมื่ออยูรวมกันเปนหมูเปนคณะ หรือ
ทํางานรวมกันในที่เดียวกัน สิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งที่ตองระวังคือคําพูด หากไมระวังก็จะทํา ไทเกิด
ความแตกราว ถึงทะเลาะเบาะแวงกันจนอยูดวยกันได เมื่อระวังคําพูดไมใหเปนเท็จไมใหหยาบตาม
พูดแตคําสัตยคําจริง ไพเราะเปนประโยชน ก็จะทําใหเกิดความสามัคคีปรองดองขึ้นไมรูจืดจางในหมู
คณะ
ศีลขอที่ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานา เวรมณี
คําวา สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี แปลวาเจตนาเปนเครื่องกําจัดเวรจากการดื่ม
น้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท แตสวนใหญจะเขาใจกันวาหมายถึง การเวน
จากการดื่มสุราและเมรัย เนื่องจากคําในศีลขอนี้มีหลายคํา จึงกอนที่จะกลาวในรายเอียดของศีลขอ
นี้ ขอนําทานออกนอกทางหนอย ขอกลาวความ เพื่อใหรูจักกอนวาแตละคํามีความหมายอยางไร
คําวา สุรา พจนานุกรมฯใหความหมายไววา นําเมาที่กลั่นแลว ตามรูปศัพทเดิมทานแปลวา
ไวหลายนัย คือ เครื่องดื่มที่ไหลเขาลําคอไป เครื่องดื่มที่ทําใหคนที่ติดแลวตองดื่มเรื่อยไป เครื่องดื่ม
ที่ทําใหคนดื่มเปนคนกลา
คําวา เมรัย พจนานุกรมฯ ใหความหมายไววา นําเมาที่เกิดการหมักหรือแช น้ําเมาที่ไมได
กลั่น ตามรูปศัพทเดิมทานแปลไววา ของเปนเหตุใหมึนเมาของที่ยังความมีนเมาใหเกิด
คําวา มัชชะ พจนานุกรมฯ ใหความหมายไววา น้ําเมา, ของเมา ตามรูปศัพทเดิมทาน
แปลไววา สิ่งที่เปนเหตุใหคนบาคลั่ง
คําวา ปมาทะ คือ ประมาท พจนานุกรมฯ ใหความหมายไววา ความเลินเลอ, ขาดความ
ระมัดระวัง . ขาดความรอบคอบ . ตามรูปศัพทเดิมทานแปลไววา ภาวะเปนเหตุใหไมทํากิจที่พึงทํา
ดวยตนเอง แหงบุคคลผูแมจะมีความสามารถ, ความมัวเมา, ความพลั้งเผลอ เมื่อนํารูปศัพทมาตอ
กันเขาก็เปน สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาคือนําเมาหรือของมืนเมาอันไดแกสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้ง
แหงความประมาท แตแปลตามรูปศัพทและตามความหมายที่ทานใหไวก็พอจะมองเห็นชัดเจนแลว
วา สิ่งของตองหามนั้นเขาขายที่ทําใหเสียศีลขอ ๕ นี้ มีมากมาย ไมวาจะเปนน้ําเมาของเมา ของเสพ
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ติด ยาเสพติดที่มาในรูปลักษณตางๆซึ่งเมื่อเสพหรือดื่มเขาไปแลวทําใหเสียสติ ทําใหเกิดความมัว
เมา เกิดความพลั้งเผลอ เกิดความบาคลั่ง ทําใหเกิดความกลา เกิดความบาระหําผิดปกติ สิ่งที่เสพ
หรือดื่มเขาไปแลวทําใหประมาทคือเสียสติ ทําใหมีนเมา ทําใหบาคลั่ง ทําใหหลงลืมแลว จัดเปน
มัชชะทั้งสิ้น
สุราพาไปเสียหายทุกดาน
ศีลขอที่ ๕ นี้ ทานยกเอาสุราขึ้นเปนหลัก สวนเมรัยหรือของมืนเมา อยางอื่นนั้นเปนรอง
เพราะสุ ราหาง า ย ดื่ มง า ยและติดง าย อยางอื่น แมจ ะโทษรุน แรงกวาสุร าก็มี แตก็ไมแพรห ลาย
เหมื อนสุ ร า และสุ ร านั้ น กฎหมายไม ได หามดื่ม ยกเวน บางคนบางสถานที่ เทา นั้น จึงทํ าให สุร า
กลายเปน สิ่งสําคัญและจําเปนอยางหนึ่ง
ของสังคม ทั้งที่มีโทษมหันตเกินพรรณนาสิ่งสําคัญและจําเปนอยางหนึ่งของสังคม ที่สําคัญ ลูกเมีย
และพอแมของคนที่เปนทาสสุรายอมเปนทุกขไมสบายใจอับอายขายหนาคนอื่น ไมกลาคบหากับ
บุคคลอื่นมากนัก กลัวถูกถาม ซักไซรกลัวถูก ดูหมิ่นดูแคลน ทําใหอยูอยางลําบาก แตคนที่ติดสุรา
หารูไม เพราะมัวแตไปดื่มสุรา มึนเมาจนไมไดสติที่จะคิดถึงลูกเมียและพอแมวาเขาลําบากใจและหด
หูอยางไร
สุรากับสุขภาพ
ผูรูทางการแพทย ทั้งพยายามแนะนํา พยามบอกเลา พยายามอธิบาย พยายามอยาง
เต็มที่ เพื่อใหความรูแกผูคน ใหงดดื่มสุรา เพราะสุราเมื่อเขาสูรางกายแลว แอลกอฮอลจะถูกดูดซึม
เขาไปในทุกสวนของระบบทางเดินอาหารแลวกระจายไปสูเนื้อเยื่อสมองและสวนอื่นๆของรางกาย มี
ผลทําใหเกิดภาวะเหลานี้
- สมองเสื่อม
- ตับแข็ง ตับอักเสบ
- โรคพิษสุราเรื้องรัง
- โรคกระเพาหะอาหาร
และนอกวา หญิงมีครรภไมควรดื่มสุรา เพราะจะมีผลตอทารกในครรภ นอกจากนั้น ยัง
บอกถึงอาการของโรคพิษสุรา เรื้อรังซึ่งเมื่อเปนแลวยอมจะมีอาการผิดปกติ เปนตนวา
- ผอม
- ความจําเลื่อม หลงลืม
- ตาเหลื่อ ตัวเหลือง
- ลิ้นรัวพูดไมชัด
- ออนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นใส อาเจียน
- เกิดอาการประสาท
- ตามัว เห็นภาพไมชัดหรือเห็นภาพชอน
- อารมณแปรปรวน สับสน โกรธงาย
หงุดหงิด
- มือสั่น ขาสั่น เดือนทรงตัวไมได
คนที่ชอบดื่มสุราและดื่มประจํา เมื่อมีอาการอยางนี้ เกิดขึ้นแมเพียงอยางเดียวก็พึงรูเกิด
กําลังเปนโรคพิษสุราเรื้อรังแลว สวนคนที่ไมไดดื่มสุรา โอกาสที่จะมีอาการเชนนี้เกิดขึ้นยอมเปนไป
ไดยาก แตหากเปนขึ้นก็ตองหาสาเหตุวาเปนมาจากอะไร จะไดแกไขไดถูก
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องคของศีลขอที่ ๕
ศีลขอที่ ๕ ประกอบตัวองค ศีล ๔ ประการ คือ
๑. ของที่ดื่มกินเปนของทําใหมีนหรือทําใหเมา
๒. จงใจจะดื่มกิน
๓. ดื่มของนั้น
๔. ของที่ดื่มนั้นลวงลําคอเขาไป
องคแหงศีลเหลานี้กําหนดไวเพื่อเครื่องติดสินวาจะเปนการลวงละเมิด คือ ขอนั้นหรือไม
เหมือนกับศีลขออื่นๆ แตเมื่อพิจารณาดูแลวจะเห็นวาที่จะเปนการลวงละเมิดถึงกับชาดศีลนั้นอยูที่
ความจงใจหรื อ เจตนาเป น หลั ก ใหญ เ พราะในการดื่ ม กิ น ของมื น เมานั้ น ที่ ไ ม มี เ จตนาจะดื่ ม แต
จําเปนตองดื่มกินใหลวงเลาคอเขาไปก็มีอยู จะถือเปนผิดศีลก็ไมคงถูกตอง เรื่องนี้เปนขาวทางสื่อสาร
เปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเปนการเตือนพอแมที่มีลูกนอยใหดูแลลูกตามลําพัง ไมไววางใจแมกระทั่งตูโชว
สุรายี่หอดังๆ หลากชนิด ที่ตั้งไวอวดแขกเพราะสิ่งเหลานี้กอใหเกิดพิษภัยไดถาไมระวัง
โทษของการดื่มสุราเมรัย
การดื่มสุรานั้นมีโทษมากทั้งทางตรงและทางออมในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจาทรงแสดง
ไว โดยยกเรื่ องการดื่มสุรามาเปนหลัก และถือกัน วาแมการดื่มกิน ของมึน เมาอย างอื่น เชน ฝ น
กัญชา ยาเสพติดตางๆ ก็มีโทษ เชนเดียวกับการดื่ม สุรา และโทษที่ทรงแดงนั้นเปนโทษเฉพาะใน
โลกปจจุบัน ผูดื่มจะไดรับเมื่อตอนมีชีวิตอยู โทษนั้นมี ๖ ประการ คือ
๑. เปนเหตุใหเสียทรัพย
๒. เปนเหตุกอการทะเลาะวิวาท
๓. เปนเหตุเกิดโรค
๔. เปนเหตุเสียชื่อเสียง
๕. เปนเปนเหตุใหไมรูจักละอาย
๖ ทอนกําลังปญญา
โทษของการดื่มสุรารายละเอียดเพิ่มเติม
๑. เปนเหตุใหเสียทรั พย เมื่อถึงเวลายากจนไมมีทรัพยจะขึ้น มาดื่มกินกันหรือโรคภั ย
ชวยเหลือใครไมได ไปมาหาสูใครก็ไมได สังคมคือพวกพองก็หายเงียบไปหมด ไมมีใครมาเยี่ยมเยือน
ขอรองใครก็ถูกบายเบี่ยงอางโนนอางนี่ ทายที่สุดก็พึงสังคมพวกฟองเชนนั้นไมไดเปนคนไรพวกไร
เพื่อนโดยสิ้นเชิง
๒. เปนเหตุกอการทะเลาะวิวาท คนเราทั่วไปยอมปรารถนาอยูอยางสงบ ไมอยากมีเรื่อง
อะไรกะใคร แตเมื่อดื่มสุราเขาไป จิตใจก็เริ่มแปรเปลี่ยนผิดปกติไป เริ่มกลา เริ่มบาบิ่น เริ่มบันดาล
โทสะขึ้นมาทั้งที่ เขาไปทํารายหรือกอทะเลาะวิวาทขึ้นทันที หรือเมื่อทํารายคนอื่นไมได ก็ทั้งมาทํา
รายคนใกลชิตดรอบขางซึ่งไมมีทางตอสูดังนั้นภรรยาบุตรธิดา โดยที่สุดแมบิดามารดา จึงถูกลูกหลง
กันไปอยางไมมีทางหนี
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๓. เปนเหตุเกิดโรค ขอนี้มักจะพูดยากกวาสุราเปนเหตุใหเกิดโรคเพราะคนไมดื่มสุราก็เปน
โรคเชนเดียวกัน แตขอเท็จจริงโรคที่เกิดจากสุรานั้นมีจริงเปนจริง อยางที่กลาวมาแลวในตอนตนเชน
สมองเสื่อม ดับแข็ง ตับอักเสบ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคกระเพราะอาหาร
๔. เปนเหตุเสียชื่อเสียง ชื่อเสียงที่ดีเปนหลักประกันคนเรา ทําใหไดรับการยกยอง นับถือ
และปฏิบัติตามเปนแบบอยาง และทําใหรักใหการสนับสนุน ทําใหเจริญรุงเรื่อง แตชื่อเสียงนั้นใชวา
จะหาไดงาย ตองทําตองปฏิบัติความดีตอเนื่องกันมาโดยตลอดจนเปนนิสัยประจําไมเปลี่ยนแปลง
ผูคนจึงจะยอมรับวาดีจริงชื่อเสียงจึงดีตาม หากทําดีชั่วครูชั่วยามเพื่อชื่อเสียงก็อาจได แตไมคงทน
เมื่อหยุดทําเมื่อไร
๕. เปนเหตุใหไมรูจักละอาย ปกติคนเราก็ดําเนินชีวิตไปตามปกติ มีสติคอยควบคุมใจอยู
ทําใหเกิดแตในสิ่งที่ดีงามถูกตอง เพราะรูวาอะไรดี อะไรไมดี อะไรควรทําควรประพฤติ อะไรไมควร
ทํา ไมควรประพฤติ สามารถงดเวนสิ่งที่ไมดีไมควรประพฤติแมเมื่อดื่มสุราเขาไปแลว ก็ทําใหเมาและ
ขาดสติ ทําใหใจไรการควบคุม
๖. ทอนกําลังปญญา ปญญา คือความรู ความฉลาด ความเขาใจในเรื่องตาง ปญญานั้นมี
กําลังและเปนหลักสําคัญที่ผลักดันใหคนมีปญญาไดรับความสําเร็จในชีวิต ไดรับความกาวหนา และ
ไดรับสิ่งตางๆ มากมายเพื่อดํารงชีวิตอยางมีความสุข เมื่อผูนั้นไดใชปญญาที่มีอยูเปนเครื่องมือในการ
ประกอบกิจตางๆ
สุร าเป น เครื่ องทอนกํา ลั งป ญ ญาอยางสําคัญ เปน เครื่องทําใหส องมึน ชา เชาวปญ ญาก็
นอยลงไป อะไรไมคอยทัน เชื่องชา ถาเปนโรคพิษสุราเรื้อรั้งดวยแลวเปนใหสมองเสื่อม ความจํา
เลื่อม หลงลืมงายตามมา
วัตถุประสงคศีลขอที่ ๕
๑. เพื่อปองกันสุขภาพของผูคนในสังคมคือการที่จะพัฒนาตัวเอง ครอบครัว สังคมใหอยูดี
มีสุขไดนัก สําคัญคือผูคนตองมีสุขภาพรางกายดี มีสุขภาพจิตใจดีกันทั่วหนา เมื่อมีสุขภาพดีจะทําให
ทุกคนมีกังมีความสามารถ มีจิตใจเข็ มแข็งมั่นคงประกอบอาชีพดําเนินชีวิต ไดอยางสมบูรณหาก
สุขภาพไมดีดวยมีสิ่งทีทําใหเปนคือดื่มสุราเขาผูคนก็จะคิดสุรากันเปนสวนใหญ สุขภาพก็เสีย เมื่อ
สุขภาพเสีย หนาการงาน การดําเนินชีวิตก็เสีย สังคมก็จะลําบากดวยประการตาง
๒. เพื่อมิใหประมาทมัวเมาคือ คนเรามีเวลาที่จะทํากิจตางๆ มีโอกาสที่จะดําเนินชีวิตใหรุง
เรื่องกาวหนาและมีความสุขไดดวยกัน แตตองเปนคนไมประมาท ไมเผอเลอ ใชเวลาเปนหาโอกาส
เปนก็จะสมหวัง
๓. เพื่อใหคุมครองสติไว คือ มีสติเปนคุณธรรมหลักที่จะคอยควบคุมการกระทํา การพูด
การคิดของคนเราใหอยูในกรอบแหงความดี ทําใหคนเราทําดี พูดดี คิดดีเปน หากขาดสติเสียแลวก็
ไมอาจทําดี พูดดี คิดดีใหตลอดไปได ยอมทําชั่ว พูดชั่ว คิดชั่วไปบาง สติน้ันจะคงอยูไดตลอดก็ดวย
การคุมครองไว อาการที่จะคุมครองสตินั้นก็คือไมประมาท
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สุราพาวิบัติ สุรานั้นมีพิษภัยรายแรงมากมาย เปนบอเกิดแหงโรคภัยหลายอยาง เปนทาง
วิบัติหายนะของสมบัติทั้งหลาย เปนอบายมุขที่ทําใหคนเสื่อมถอยในทากทาง ขอนี้เปนที่รูกันทั้งนั้น
ไมวาเปนเด็กหรือผูใหญ แตสุรานั้นมีมนตเสนหในนัวที่มีพลังมหาศาลสามารถดึงดูดผูคนใหหลงใหล
ติดใจในรสชาติไดตลอดมา แมจะรูทั้งรูวามีพิษมีโทษ แตก็อดไมไดไมวายที่จะตองติดและดื่มประจํา
สุรานอกจากจะมีพิษภัยในชาติน้ีแลวยังเปนเวรอยางหนึ่งที่จะติดตามใหผลในชาติหนาภพหนาดวย
กลาวคือใหเกิดมาเปนคนมีปญญาออนโงทึบไมทันคน ความจําไมดี
สังคมทุศีลหรือสังคมไมมีศีล เปนสังคมมนุษยที่ขาดความเมตตาตอกัน มีการฉอโกงกัน
การทุจริตคอรรัปชั่น การไมเคารพสิทธิของคูครอง การใชกําลังหรืออํานาจขมเหงรังแกผูออนแอกวา
การลวงละเมิดไปมีเพศสัมพันธกับผูอื่นที่ไมใชสามีหรือภรรยาของตน ไมสนใจเรื่องสิทธิและไมยอม
รับรูขอเท็จจริง โกหกหลอดลวงผูอื่น ไมคํานึงถึงสุขภาพรางกายตนเองดื่มสุราเมรัย สิ่งเสพติดให
โทษ การอยูรวมกันไมมีความสุข อยูดวยกันอยางหวาดระแวง ตองปองกันตนเอง ครอบครัว และ
ทรัพยสิน ใหเ กิดความปลอดภัย ไปมาหาสูกัน เฉพาะบุ คคลที่สนิ ทกัน เท านั้น เหตุ ที่ทําใหสั งคม
โดยทั่วไปเปนเชนนี้เพราะสังคมไมมีศีล ๕ เปนหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตและแนวปฏิบัติของ
ครอบครัวและสังคม
สรุป

ศีล ๕ เปนสวนหนึ่งของกฎเกณฑที่มนุษยกําหนดวางกันขึ้นไว และปฏิบัติตามกันตอมา
เปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของมนุษยเพราะปฏิบัติตามกฎเกณฑนี้จึงทําใหพฤติกรรมของมนุษยดีขึ้น
และแตกตางจากสัตวโลกอื่นๆ ศีล ๕ จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการปกครอง การประกอบอาชีพ
สุจริตธรรม การชวยเหลือเกื้อกูลกัน การไววางใจตอกัน ทําใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความ
อบอุน ในครอบครัว ในหมูคณะ ในสังคมทั่วไป ศีล ๕ จึงทําใหมนุษยมีความสมบูรณแบบมีชีวิต
เปนปกติสุข ศีล ๕ เปนหลักประกันความสงบสุขเปนหลักจริยธรรมเพื่อใหมนุษยมีพฤติกรรมโดย
ชอบธรรม ดังคําพูดที่วาเมื่อมนุษยรักษาศีล ๕ ศีล ๕ จะรักษามนุษยผูปฏิบัติไดพบความสงบสุขใน
ชีวิตพระพุทธภาษิต กลาววา สีลํโลเกอนุตฺตรํ ศีลเปนเยี่ยมในโลก
บรรณานุกรม
พระมหาโพธิวงศาจารย(ทองดี), “ศีล ๕ รักษาโลก สถานบันลือธรรม”กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๐.
โครงการหมูบานศีล ๕ (https://www.silla ๕com.).
หลวงพอฤาษีสิงดํา , หลักการปฏิบัติ ศีล ๕ เผยแพรเมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๗
https://sitesgoogleco/site/lhrrmthanl/sil ๕.
พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), การพัฒนาจิต ภาคหนึ่ง, พิมพครั้งที 5, (กรุงเทพมหานคร :
สภาการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพุทธศาสนา, 25538), หนา 29.
เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และคณะ, “พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน”, (กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสติ , 2549), หนา 1 – ๒.
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การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ในศตวรรษที่ ๒๑
Developing Critical Thinking Skills in the 21st Century

พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ (โกฎิฉกรรจ) ∗
0

บทคัดยอ
โลกแหงศตวรรษที่ ๒๑ เปนโลกแหงการติดตอสื่อสารทางเทคโนโลยี มีการเชื่อมโยงขาวสาร
ทุกภูมิภาคของโลกเขาไว ดวยกัน และสามารถสงขาวสารถึงกันไดดวยเวลาเพียงไมกี่วินาที ทําใหเกิด
การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมโลกอยางรวดเร็ว ส งผลตอการดํ ารงชีพของคนในสังคมอยางทั่วถึ ง ทั้ ง
ทางดานบวกและดานลบ การดํารงชีวิตในสังคมของคนในยุคนี้จึงจําเปนที่จะตองมีทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เพื่อที่จะสามารถคิดวิเคราะห แยกแยะ ขอมูลขาวสารที่ไดรับและสามารถปรับตัวใหเขา
กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการศึกษาถือวาเปนรากฐานของเตรียมความพรอมในการออกไปดํารงชีวิตใน
สังคม ดังนั้นครูผูสอนจึงควรตองมีการตื่นตัวในการออกแบบวิธีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะ
สําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ ๒๑ การฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณจึงเปน
อีกหนึ่งทักษะที่มีความสําคัญตอการศึกษาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ นี้
คําสําคัญ: ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ, ศตวรรษที่ ๒๑
Abstract
The world of the 21 is a world of technology communication. There's a
link to all regions over the world together, and it can also send messages to each
other in a few seconds that makes the change in the world of society rapidly
affecting the livelihoods of people in society thoroughly both positive and negative.
Living in a society of people today, it is very important to have critical thinking skills
in order to be able to identify, analyze the information received, and can adapt to
the changing times. Education is the foundation of life preparedness to live in
society, thus teachers should be alert in curriculum design providing to the learners
with skills for the living in the world of the 21 stcentury. The critical thinking skill is
one of the most important skills in the 21stcentury education.
st
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อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
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Keywords: critical thinking skills, 21 stcentury living.
บทนํา
การคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนการคิดที่มีกระบวนการทางปญญา มีลักษณะการคิดที่
ซับซอน มีการใครครวญ ไตรตรองโดยอาศัยเหตุผลอยางรอบคอบทุกดาน มีนักจิตวิทยาและนักการ
ศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณไวดังนี้
Dewey ไดกลาวไววา การคิดอยางมีวิจารณญาณ ๑ หมายถึง การคิดอยาง ใครครวญ
ไตรตรอง เริ่มตนจากสถานการณที่มีความยุงยาก และสิ้น สุดลงดวยสถานการณที่มีความชัดเจน
Hilgard ไดกลาวไววา การคิดอยางมีวิจารณญาณ ๒ หมายถึง ความสามารถในการตัดสิน
ขอความหรือปญหาวา เปนขอเท็จจริง หรือเปนเหตุเปนผลกัน
Good ไดกลาวไววา การคิดอยางมีวิจารณญาณ ๓ หมายถึง การคิด อยางรอบคอบตาม
หลั กของการประเมินและมีห ลักฐานอ างอิง เพื่อหาขอสรุ ปที่ นาจะเปนไปได ตลอดจนพิจ ารณา
องคประกอบที่เกี่ยวของทั้งหมดและใชกระบวนการทางตรรกวิทยาไดอยางถูกตองสมเหตุสมผล
Ennis ไดกลาวไววา การคิดอยางมีวิจารณญาณ ๔ หมายถึง การคิด พิจารณาไตรตรอง
อยางมีเหตุผลที่มีจุดมุงหมายเพื่อการตัดสินใจวา สิ่งใดควรเชื่อหรือสิ่งใดควรทํา ชวยใหตัดสินใจ
สภาพการณไดอยางถูกตอง
จากการใหความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักจิตวิทยาและนักการศึกษา
ขางต น สามารถสรุ ปความหมายของการคิดอยางมีวิจ ารณญาณไดวา เปน กระบวนการคิดที่ใช
เหตุผล มีการศึกษา ขอเท็จ จริง หลักฐานและขอมูลตางๆ เพื่อประกอบการตัดสิน ใจ แลวนํามา
พิจารณา วิเคราะห อยางสมเหตุสมผล กอนตัดสินใจวาสิ่ง ใดควรเชื่อหรือไมควรเชื่อ ผูที่มีความคิด
อยางมีวิจารณญาณ จะเปนผูที่ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผลไมยึดถือความคิดเห็นของ
ตนเอง กอนที่จะตัดสินใจในเรื่องใดก็จะตองมีขอมูลหลักฐานเพียงพอและสามารถเปลี่ยนความคิดเห็น
ของตนเองให เข ากั บความคิ ดเห็ นของผู อื่นได ถาผูนั้นมีเหตุที่เหมาะสมถูกต องกวา เปนผูมีความ
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๑

Dewey , J. How We Think, New York: Health and Company.Decaroli , J. 1973, “What Research Say
to the Classroom Teacher: Critical Thinking”, Social Education. 37 (January 1973) 1933, pp 67 – 69.
๒
Hilgard, Ernest R. Introduction to Psychology, (3d rd. New York :Marcourt, Brace & World Inc,
1962).
๓
Good, Carter V. Dictionary of Education, (3d ed, New York: Book Company, 1973).
๔
Ennis, R.H. (1985, October), A logical basic for nursing critical thinking skills, Educational
Leadership, 46.
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กระตือรือรนในการ คนหาขอมูลและความรู กลาวไดวาผูที่มีความคิดอยางมีวิจารณญาณจะเปนผูที่มี
เหตุผล
คุณลักษณะของผูที่มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ประพันธศิริ สุเสารัจ สรุปคุณลักษณะของผูที่คิดอยางมีวิจารณญาณวาประกอบดวย 5
ลักษณะสําคัญ ๕ ดังนี้
๑. เปนผูมีใจกวาง คือ ยอมรับฟงและพิจารณาความคิดเห็นของผูอื่น ไมยึดมั่นในความคิด
ของตนเองเปนหลักไมอคติ มีใจเปนกลาง และตัดสินใจโดยใชขอมู ลประกอบเพีย งพอ การมีใจ
กวางขวางจะทําใหไดขอมูลที่กวางขวาง หลากหลาย มากพอตอการใชในการตัดสินใจไดดีมากขึ้น
๒. มีความไวตอความรูสึกของผูอื่นเขาใจผูอื่น การมีความรูสึกที่ไวจะทําใหสามารถรับรู
สถานการณ ความคิด ความรูสึกของผูอื่นไดดีกวา
๓. เปลี่ยนความคิดเห็นที่ตนมีอยูได ถามีขอมูลที่มีเหตุผลมากกวา
๔. กระตือรือรนในการคนหาขอมูลและความรู การมีขอมูลและความรูมาก ทําใหการ
ตัดสินใจยอมถูกตองและแมนยํา การคิดวิจารณญาณตองการขอมูล ความรูมากๆ เพื่อประกอบใน
การตัดสินใจ แมวาบางขอมูลอาจมีประโยชนนอยก็ตาม
๕. เปนผูมีเหตุผล ไมใชอคติหรืออารมณในการตัดสินใจ การยอมรับขอมูลใดๆหรือ การ
ตัดสินใจใดๆ จะไมเชื่อมั่นในตัวบุคคลหรืออารมณ ขอมูลที่มีเหตุผลจะทําใหการตัดสินใจดีกวา ครูจึง
ควรตองจัดบรรยากาศ และกิจกรรมที่เสริมสรางคุณลักษณะตางๆ ดังกลาวใหเกิดขึ้นกับผูเรียน เพื่อ
ปลูกฝงความเปนนักคิด
จากคํ า กล า วข า งต น สามารถสรุ ป ได ว า ผู ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะของผู ที่ มี ทั ก ษะการคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณ จะตองเปนผูที่มีใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของคน ไมยึดมั่นความคิดเห็นของตน
เป น หลั ก มี ใ จเป น กลางและตั ด สิ น ใจโดยการใช ข อ มู ล ประกอบหลายด า น มี ค วามรู สึ ก ไวต อ
สถานการณและความรูสึกของผูอื่น สามารถเปลี่ยนความคิดเห็นของตนไดหากมีเหตุผลที่มากกวา
เปนผูมีความกระตือรือรนในการคนหาขอมูลความรู มีความรูมากเพื่อใชประกอบในการตัดสินใจ
และที่สําคัญตองเปนผูที่มีเหตุผลไมใชอารมณหรืออคติในการตัดสินใจ
5

๕

ประพันธศิริ สุเสารัจ, การพัฒนาการคิด, (พิมพครั้งที่ 2), (กรุงเทพมหานคร: 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2551).
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แนวทางจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการคิด
ประพันธศิริ สุเสารัจ สรุปแนวทางจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการคิดใหกับเด็กและเยาวชน
ดังนี้
๑. สรางความกระตือรือรน อยากรู อยากเห็น (Curiosity) โดยตองไดรับการกระตุนยั่วยุ
โดยใชสื่อ คําถาม กิจกรรม
๒. ฝกใหมีความกลาเสียง (Risk Taking) กลาคิดแตกตางไปจากคนสวนใหญ กลาเสี่ยงที่
จะสรางสิ่ง ใหมหรือแตกตางจากเดิม โดยใชสถานการณที่ยั่วยุใหคาดการณและคาดเดาสิ่งตางๆ ซึ่ง
อาจมีคําตอบหลายๆแนวทาง
๓. ความยุงยากซับซอน (Complexity) ความยุงยากซับซอนจะทําใหเกิดการพัฒนา
ความคิ ด ระดั บ สู ง ได ต อ งพั ฒ นาจากง า ยไปหายาก กิ จ กรรมที่ ใ ช แ ละระดั บ ความยากง า ยต อ ง
สอดคลองเหมาะสมกับเด็กแตละคน
๔. กระตุนใหเกิดจินตนาการ (Imagination) เด็กตองไดรับการกระตุนใหมีความคิด
จิ น ตนาการ สร า งสรรค อ ย า งหลากหลาย ทั้ ง ที่ เ ป น การจิ น ตนาการจากภาพ จากนิ ท าน จาก
ประสบการณเดิม จากเหตุการณสิ่งแวดลอมรอบตัว จากความรูสึกของตนเอง
๕. ฝกฝนใหใจกวาง (Open Mind) เด็กควรไดรับการฝกฝนใหทํางานกลุมการอภิปราย
กลุม การรับฟงและยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น ยอมรับในเหตุผลและขอมูลของกลุม หรือของ
คนอื่นที่ดีกวาหรือมีมากกวา
๖. สรางความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) ความมั่นใจในตนเอง จะทําใหเด็ก ไดมี
พัฒนาการการคิดและกลาแสดงออกซึ่งความคิด การเลือกสรรกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสม จะ
ทําใหเด็กกลาแสดงออก เริ่มจากการตั้งคําถามงายๆ การแสดงออกอยางงายแลวยากขึ้นตามลําดับ การ
เลนและการทํางานเปนกลุม แลวลดลงจนเหลือคนเดียว ซึ่งการแสดงออกของเด็ก ตองไดรับกําลังใจ
และการสนับสนุน จะทําใหเด็กมีความมั่นใจมากขึ้น
จากแนวคิดขางตนของนักวิชาการการศึกษาสามารถสรุปไดวาแนวทางการจัดกิจกรรม
สงเสริมการคิด จะตองมีการสรางความความกระตือรือรน ความอยากรูอยากเห็นใหกับผูเรียนโดย
การใชสื่อหรือคําถาม ฝกใหผูเรียนกลาที่จะคิดแตกตาง คิดสรางสิ่งใหมๆ โดยการใชสถานการณยั่วยุ
ใหคาดการณสิ่ งตางๆ หลากหลายแนวทางมีความซับซอนเพื่อให ผูเรียนเกิดการพัฒนาความคิด
ระดับสูงได ตองพัฒนาจากงายไปหายากและใหสอดคลองกับผูเรียนแตละคน ตองกระตุนใหผูเรียน
เกิดจินตนาการสรางสรรคที่หลากหลาย จากภาพ นิทาน สิ่งแวดลอมรอบตัว จากประสบการณเดิม
หรือจากความรูสึกของตัวเอง ฝกฝนใหผูเรียนเปนคนใจกวาง ควรใหผูเรียนไดทํางานเปนกลุมมีการ
{ 48 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับในเหตุผลของผูอื่นที่มีดีกวา และสรางความมั่นใจในตัวเองใหกับ
ผูเรียน ผูเรียนจะ ไดมีพัฒนาการการคิด และกลาแสดงออกซึ่งความคิด การเลือกสรรกิจกรรมที่
หลากหลาย และเหมาะสมการตั้งคําถามงายๆ การแสดงออกอยางงายแลวยากขึ้นตามลําดับ จะทํา
ใหผูเรียนกลาแสดงออกมากขึ้น
ประโยชนของการคิดอยางมีวิจารณญาณ
สุคนธ สินธพานนท และคณะ สรุปประโยชนของการรูจักนําวิธีคิด ๖ อยางมีวิจารณญาณ
ไปใชในการดําเนินชีวิตมีดังนี้
๑. มีความมั่นใจในการเผชิญตอปญหาตางๆ และแกไขปญหานั้นๆ ไดถูกทาง
๒. สามารถตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและมีเหตุผล
๓. มีบุคลิกภาพดี เปนคนสุขุมรอบคอบ ละเอียดออนกอนตัดสินใจในเรื่องใดจะตองมี
ขอมูลหลักฐานประกอบแลววิเคราะหดวยเหตุผลกอนตัดสินใจ
๔. ทํากิจการงานตาง ๆ ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดอยางมีคุณภาพ
เนื่องจากมีระบบความคิดอยางเปนขั้นตอน
๕. มีทักษะในการสื่อสารกับผูอื่นไดดี ทั้งดานการอาน เขียน ฟง พูด
๖. การพัฒนาวิธีคิดอยางมีวิจารณญาณอยูเสมอ สงผลใหสติปญญาเฉียบแหลม พัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่องในสถานการณของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
๗. เปนผูมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
๘. เปนผูปฏิบัติงานอยูบนหลักการและเหตุผล สงผลใหงานสําเร็จอยางมีคุณภาพ
จากประโยชน ที่นักวิ ชาการการศึกษาไดกลาวมาขางตนสามารถสรุ ปได วา ทักษะการคิดอยางมี
วิ จ ารณญาณสามารถทํ า ให เ รามี ค วามมั่ น ใจในการแก ไ ขป ญ หาต า งๆ ได ถู ก ทาง ตั ด สิ น ใจใน
สถานการณตางๆไดอยางสมเหตุสมผลทําใหเปนผูที่มีบุคลิกภาพที่ดีเปนคนที่มีความรอบคอบ กอนที่
จะตัดสินใจทําเรื่องใดจะตองมีหลักฐานประกอบ ในการวิเคราะหตัดสินใจ ทําใหประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายที่วางไวอยางมีคุณภาพเพราะมีการคิดอยางเปนระบบ เปนขั้นตอน มีทักษะในการ
สื่ อ สารกั บ ผู อื่ น ได ดี ใ นทุ ก ด า น การพั ฒ นาวิ ธี คิ ด อย างมี วิ จ ารณญาณอยู เ สมอ จะส ง ผลให เ รามี
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สุคนธ สินธพานนท, นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน, (พิมพครั้งที่ 3), (กรุงเทพมหานคร:
9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2552), หนา 72-73.

วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 49 }

สติปญญาที่เฉียบแหลม พัฒนาความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่องในสถานการณ
ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ทําใหเราเปนผูที่มีวินัยและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน อยูบน
พื้นฐานของหลักการและเหตุผลทําใหงานออกมาอยางมีคุณภาพ
องคประกอบของการคิดอยางมีวิจารณญาณ
นักการศึกษาหลายทานไดอธิบายเกี่ยวกับองคประกอบของการคิดอยางมีวิจารณญาณไว
ดังนี้
Feely ไดแยกองคประกอบของการคิดอยางมีวิจารณญาณไว ๑๐ ประการ ๗ คือ
๑. การแยกความแตกตางระหวางขอเท็จจริง และความรูสึกหรือความคิดเห็น
๒. การพิจารณาความเชื่อถือไดของแหลงขอมูล
๓. การพิจารณาความถูกตองตามขอเท็จจริงของขอความนั้น
๔. การแยกความแตกตางระหวางขอมูล ขอคิดเห็น หรือเหตุผลที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ
กับเหตุการณนั้น
๕. การคนหาสิ่งที่เปนอคติหรือความลําเอียง
๖. การระบุถึงขออาง ขอสมมติที่ไมกลาวไวกอน
๗. การระบุถึงขอคิดเห็นหรือขัดโตแยงที่ยังคลุมเครือ
๘. การแยกความแตกตางระหวางขอคิดเห็นที่สามารถพิสูจนความถูกตองได
๙. การตระหนักในสิ่งที่ไมคงที่ตามหลักการและเหตุผล
๑๐. การพิจารณาความมั่นคงหนักแนนในขอโตแยงหรือขอคิดเห็น
ชนาธิป พรกุล ไดกลาวถึงองคประกอบของการคิดอยางมีวิจารณญาณวามีองคประกอบอยู
๔ องคประกอบ ๘ และในแตละองคประกอบจะมีทักษะที่สามารถนํามาใชในชั้นเรียน ไดแก
๑. การใหคําจํากัดความและการทําใหกระจาง ทักษะที่ฝก ไดแก การระบุขอสรุป การ
ระบุเหตุผลที่กลาวถึง การระบุเหตุผลที่ไมไดกลาวถึง การเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกตางการระบุและการจัดการกับสิ่งที่เกี่ยวของและการสรุปยอ
7
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Feely, A.J. Argumentation and Debate: Rational Decision Making, (2d ed, Belmont : Wadsworth
Publishing Co.,Inc), 1976.
๘
ชนาธิป พรกุล. แคทห รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), หนา 177-178.
{ 50 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

๒. การตั้งคําถามที่เหมาะสมเพื่อทําใหกระจางหรือถาทาย เชน ขอความสําคัญคือ อะไร
หมายความวาอยางไร ตัวอยางคืออะไร อะไรไมใชตัวอยาง จะนําเรื่องนี้ไปประยุกตใชไดอยางไร
อะไรคือขอเท็จจริง นี้คือสิ่งที่กําลังพูดถึงหรือไม มีอะไรที่ยังไมไดพูดถึง
๓. การตัดสินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล โดยพิจารณาจากความมีชื่อเสียง ความ
สอดคลองกันระหวางแหลงขอมูล ความไมขัดแยงประโยชน ความสามารถในการใหเหตุผล
๔. การแกปญหาและการลงขอสรุป โดยวิธีการนิรนัยและตัดสินอยางเที่ยงตรง วิธีการ
อุปนัยและตัดสินขอสรุปการคาดคะเนผลที่จะเกิดตามมา
เพ็ญพิศุทธิ เนคมานุรักษ ไดแบงองคประกอบของการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปน ๗ ดาน ๙
คือ
๑. การระบุประเด็นปญหา เปนการระบุ หรือทําความเขาใจกับประเด็นปญหา ขอคําถาม
ขออาง หรือขอโตแยง ประกอบดวยความสามารถในการพิจารณาขอมูลหรือสถานการณที่ปรากฏ
รวมทั้งความหมายของคําหรือความชัดเจนของขอความ เพื่อกําหนดประเด็นขอสงสัย และประเด็น
หลักที่ควรพิจารณาและการแสวงหาคําตอบ
๒. การรวบรวมขอมูล เปนความสามารถในการรวบรวมขอมูลทั้งทางตรงและทางออม
จากแหลงขอมูลตาง ๆ รวมถึงการรวมขอมูลจากประสบการณเดิมที่มีอยู ซึ่งไดจากการคิด การ
พูดคุย การสังเกตที่เกิดขึ้นจากตนเองและผูอื่น
๓. การพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล เปนการวัดความสามารถในการ พิจารณา
ประเมินตรวจสอบ ตัดสินขอมูลทั้ง ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพิจารณาถึงที่มาของ ขอมูลสถิติ
และหลักฐานที่ปรากฏ รวมทั้งความเพียงพอของขอมูลในแงมุมตาง ๆ ที่จะนําไปสูการ ลงขอสรุป
อยางมีเหตุผล หากยังไมเกี่ยวของที่จะใชพิจารณาลงขอสรุป ก็จะตองรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม
๔. การระบุลักษณะของขอมูล เปนการวัดความสามารถในการจําแนกประเภทของ ขอมูล
ระบุ แนวคิ ด ที่ อยู เ บื้ อ งต น หลั ง ข อมู ล ที่ ป รากฏ ซึ่ ง ประกอบด ว ยความสามารถในการ พิ จ ารณา
แยกแยะเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูล การตีความขอมูล ประเมินวาขอมูลใดเปน ขอเท็จจริง
ขอมูลใดเปนขอคิดเห็นรวมถึงการระบุขอสันนิษฐานหรือขอตกลงเบื้องตนที่อยูเบื้องหลังขอมูลที่
ปรากฏเป น การนาความรู ไ ปใช ใ นสถานการณ ใ หม ที่ อ าศั ย ข อ มู ล จากประสบการณ เ ดิ มมาร ว ม
พิจารณา เพื่อทําการสังเคราะหจัดกลุมและจัดลําดับความสําเร็จของ ขอมูลเพื่อใชเปนแนวทาง
สําหรับการพิจารณาตั้งสมมติฐานตอไป
9

๙

เพ็ญพิศุทธิ เนคมานุรักษ, “การพัฒนารูปแบบการคิดอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักศึกษาครู สาขาจิตวิทยา
การศึกษา”, (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฏีบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537). (สําเนา)
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๕. การตั้ งสมมติ ฐ านเป น การวั ด ความสามารถเหนือกําหนดขอบเขต แนวทางการ
พิจารณาหาขอสรุปของคําถาม ประเด็นปญหา และขอโตแยง ประกอบดวยความสามารถในการ
คิ ด ถึ ง ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง เหตุ ผ ลระหว า งข อ มู ล ที่ มี อ ยู เพื่ อ ระบุ ท างเลื อ กที่ เ ป น ไปได โดยเน น ที่
ความสามารถพิจารณาเชื่อมโยงเหตุการณและสถานการณ
๖. การลงขอมูล เปนวัดความสามารถในการลงขอสรุปโดยการใชเหตุผลซึ่งถือวา เปนสวน
สําคั ญของการคิดอยางมี วิจารณญาณ ในการลงข อสรุ ปอยางสมเหตุสมผลนั้น อาจใชเหตุ ผลเชิ ง
อุปนัยหรือเหตุผลเชิงนิรนัย
๖.๑ การให เหตุ ผลเชิงอุป นัยเปน การสรุป ความโดยพิจ ารณาขอมูล หรือกรณี
เหตุการณที่เกิดขึ้นเฉพาะเรื่อง เพื่อไปสูกฎเกณฑในที่นี้เปนการวัดความสามารถในการสรุปความ
เหตุ ก ารณ หรื อข อมู ล ที่ กํ า หนดเป น คํ า ถามโดยใช ขอมู ล หรื อขอความที่บ อกมาเปน เหตุผ ลหรื อ
กฎเกณฑเพือ่ การหาขอสรุป
๖.๒ การใชเหตุผลเชิงนิรนัย เปนการสรุปความโดยพิจารณาเหตุผลจากกฎเกณฑ
และ หลักการทั่วไป ไปสูเรื่องเฉพาะ ซึ่งเปนการวัดความสามารถในการสรุปความโดยพิจารณา จาก
หลักการหรือกฎเกณฑทั่ว ไปที่กําหนดไวแลวตัดสินใจลงขอสรุปในประเด็นคําถาม
๗. การประเมินผล เปนการจัดความสามารถในการพิจารณา ประเมินความถูกตอง
สมเหตุสมผลของขอสรุป ซึ่งตองอาศัยความสามารถในการวิเคราะหและประเมินอยางไตรตรอง
รอบคอบ เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลเชิงตรรกะจากขอมูลที่มีอยู ขอสรุปนี้สามารถนําไปใช
ประโยชนไดหรือไม มีผลตามมาอยางไร มีการตัดสินคุณคาไดอยางไร และมีหลักเกณฑอยางไรกลาว
ไดความเขาใจกับประเด็นปญหา คําถาม หรือสถานการณที่พบ แลวมี การรวบรวมขอมูลหรือขอมูล
ที่เกี่ยวของโดยการพิจารณาวาขอมูลใดมีเหตุผลนาเชื่อถือหรือไมนาเชื่อถือ แลวจึงสรุปเพื่อตัดสินใจ
จากการแบ งองค ประกอบของนั กวิ ชาการทางการศึกษาที่ไดกลาวมาทั้งหมดสามารถสรุป ไดวา
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีองคประกอบทีสําคัญ ดังนี้
การทํ าความกระจางกับปญหา คื อ ระบุปญหาได ระบุ สาระสําคั ญ บอกจุดเดน ของสิ่ ง
ตางๆ หรือเรื่องราวตางๆ ไดการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล คือ ทักษะการเก็บรวบรวม
ขอมูล สังเกตและ จําแนกแยกแยะขอมูลได ระบุรายละเอียดได เปรี ยบเทียบ บอกความเหมือน
ความตาง ระบุจุดตาง ของสิ่งตางๆ จัดหมวดหมูขอมูลการสังเคราะห คือ เลือกใชขอมูลได รูวา
ขอมู ล ใดชั ด เจน ข อมู ล ใดคลุ มเครื อ ข อมู ล ใดจําเปน ไมจําเปน ขอมูล ใดนาเชื่อถือ ไมนาเชื่อถือ
สามารถนําขอมูลมาประมวลแลวสรุปเปนความคิดได ประเมินและพิจารณาตัดสินขอมูล คือ รูวาขอมูล
ใดเปนขอเท็จจริง ขอมูลใดเปน ความคิดเห็น สิ่งใดเกี่ยวของไมเกี่ยวของ ระบุสิ่งที่เปนอคติ การเขาขาง
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ตนเอง ขจัดอารมณความรูสึกระบุไดวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดควรทํา สิ่งใดมีคุณคา ไมมี
คุณคา
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงกระบวนการคิด อยางมีวิจารณญาณไวหลากหลาย
ดังนี้
Watson and Glaser ไดกลาวถึงกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณวา ประกอบดวย
ทัศนคติ ความรู และทักษะในเรื่องตอไปนี้ 1. การอุปนัย 2. การระบุสมมติฐาน 3. การอุปมาน
4. การตีความ 5. การประเมินการอางเหตุผล ๑๐
Decaroli ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ๑๑ ไวอยาง
สอดคลองกัน ดังนี้
๑. การนิยาม เปนการกําหนดปญหาทําความตกลงเกี่ยวกับความหมายของคํา และ
ข อความ และกํ า หนดเกณฑ เป น ความสามารถในการระบุลัก ษณะของสิ่งตางๆ ระบุ ปญ หาได
รวบรวมสาระสําคัญและจุดเดนของเรื่องราวตางๆ
๒. ทักษะการวิเคราะห เปนการพัฒนาขอมูลอยางละเอียด แยกยอยโดยการคํานึงถึง
ความสัมพันธเชิงเหตุผลเพื่อทําความเขาใจกับสิ่งนั้น จนสามารถประเมินคาและตัดสินใจได สามารถ
สังเกต จําแนกแยกแยะ บอกรายละเอียดของสิ่งตางๆ จุดตาง จุดรวมของสิ่งตางๆ และสามารถจัด
หมวดหมูขอมูล
๓. ทักษะการสังเคราะห เปนการประมวลผลขอมูล ทักษะการระบุขอมูลที่จําเปนการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวของและจัดระบบขอมูลแลวสามารถเลือกใชขอมูลไดวา ขอมูลใดจําเปน หรือไม
จําเปน ขอมูลใดนาเชื่อถือ หรือไม
๔. การตีความขอเท็จจริง และการสรุปอางอิงจากหลักฐาน การระบุอคติ การลําเอียง
๕. การใชเหตุผลโดยระบุเหตุและความสัมพันธเชิงตรรกศาสตร
๖. การประเมินผล โดยการตัดสินคุณคาของสิ่งตางๆ อยางสมเหตุสมผล โดยนําผลที่ไดไป
เปรียบเทียบกัน รูวาขอมูลใดเปนขอเท็จจริง เปนขอคิดเห็น ระบุไดวา สิ่งใดเปนอคติ สิ่งใดเกี่ยวของ
หรือไมเกี่ยวของ สิ่งใดถูกหรือผิดจนสามารถตัดสินได
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Watson, G and Glazer Z E.M. Watson – Glaser Critical Thinking Appraisal Manual. New York: Brace

and World
Inc, 1964, p.24.
๑๑
Decaroli , J. “What Research Say to the Classroom Teacher : Critical Thinking”, Social Education, 37
(January 1973), pp 67 – 69.
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๗. การประยุกตใช หรือนําไปปฏิบัติในสถานการณใหม
๘.การประเมินความสําเร็ จของคําตอบ โดยการใช เกณฑในการตัดสิ นความเพี ยงพอ ของ
คําตอบตามทฤษฎี
Gagne (๑๙๘๕) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ไววาเปน
กระบวนการที่ เริ่ มจากสั ญ ลั ก ษณ ทางภาษา จนโยงมาเปน ความคิด รวบยอด เปน กฎเกณฑ นํ า
กฎเกณฑไปใช ๑๒ โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. สังเกตใหผูเรียนสังเกต รับรู และพิจารณา ขอความ หรือภาพเหตุการณที่เกิดขึ้น ใหทํา
กิจกรรมรับรู เขาใจ ไดความคิดรวบยอดที่เชื่อมโยงความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ สรุปเปน ใจความ
สําคัญครบถวน ตรงตามหลักฐานขอมูล
๒. อธิบาย ใหผูเรียนอธิบายหรือตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น เห็นดวยหรือไมเห็น ดวย
กับสิ่งที่กําหนด เนนการใชเหตุผลดวยหักการ กฎเกณฑ อางหลักฐานขอมูลประกอบให นาเชื่อถือ
๓. รับฟงใหผูเรียนไดฟงความคิดเห็นที่แตกตางจากความคิดเห็นของตน ไดฟงและ ตอบ
คําถามตามความคิดเห็นที่แตกตางกัน เนนการปรับเปลี่ยนความคิดอยางมีเหตุผล ไมใช อารมณหรือ
ถือความคิดเห็นของตนเปนใหญ
๔. เชื่อมโยงความสัมพันธใหผูเรียนไดเปรียบเทียบความแตกตางและความคลายคลึง ของ
สิ่งตาง ๆ จัดกลุมสิ่งที่เปนพวกเดียวกัน หาเหตุหรือกฎเกณฑมาเชื่อมโยงในลักษณะ อุปมาอุปไมย
๕. วิจารณ จัดกิจกรรมใหผูเรียนวิเคราะหเหตุการณ คํากลาว แนวคิดหรือการกระทําที
กําหนด แลวใหจําแนกหา ขอดี ขอดอย สวนดี สวนดอย สวนสําคัญหรือสวนที่มีสําคัญจากสิ่งนั้น
ดวยการยกเหตุผลและหลักฐานประกอบ เชน บอกวาการกระทํานั้นไมเหมาะสม เพราะอะไร ทํา
ถูกตองเพราะอะไร
๖. สรุปใหผูเรียนไดพิจารณาการกระทํา หรือขอมูลตาง ๆ ที่เชื่อมโยงเกี่ยวของกัน แลว
สรุปผลอยางตรงไปตรงมาตามหลักฐานขอมูล เชน การกระทํานั้น ผูเรียนเห็นวาเปนการ กระทําที่
ถูกตอง ควรประพฤติปฏิบัติอยางไร มีเหตุผลสนับสนุนอยางไร ขอความที่กลาวมานั้น เชื่อถือได
หรือไมอยางไร
Dressel and Mayhew กลาวไววากระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ๑๓ ประกอบดวย ๕
ขั้น
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Gagne′, R. M., The Conditions of Learning and Theory of Instruction, New York: CBS College
Publishing, 1985.
๑๓
Dressel, P.L.; & Mayhew, L.B. General Education: Explorations in Evaluation, 2nd ed. Washington,
D.C.: American Council on Education. 1957, pp. 179-181.
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๑. การนิยามปญหา เปนความสามารถในการกําหนดปญหา ขอโตแยง วิเคราะห ขอความ
หรือขอมูลที่คลุมเครือใหชัดเจน และเขาใจความหมายของคําหรือขอความ หรือแนวคิด ภายใน
ขอบเขตขอเท็จจริงที่กําหนดใหระบุองคประกอบที่สําคัญของปญหา จัดองคประกอบของ ปญหาให
เปนลําดับขั้นตอน
๒. การรวบรวมขอมูลสําหรับการแกปญหา เปนความสามารถในการพิจารณาปรากฏ การ
ตา ง ๆ ด ว ยความเป น ปรนั ย เลื อกข อมู ล ที่เกี่ย วของกับ ปญ หาขอโตแยง หรือขอมูล ที่คลุมเครือ
แสวงหาขอมูลที่ถูกตองและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
๓. การจัดระบบขอมูล เปนความสามารถในการแสวงหาแหลงที่มาของขอมูล วินิจฉัย
ความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล ระบบ ขอตกลงเบื้องตนของขอความ พิจารณาความเพียงพอของ
ขอมูล จัดระบบโดยวิธีการตาง ๆ เชน จําแนกความแตกตางระหวางขอมูลที่ชัดเจนกับขอมูลที่
คลุมเครือ ขอมูลที่เกี่ยวของ กับขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับปญหาขอเท็จจริงกับความคิดเห็น พิจารณา
ขอมูลที่แสดงถึงความลําเอียงและการโฆษณาชวนเชื่อ และตัดสินความขัดแยงของขอความ และ
เสนอขอมูลได
๔. การเลือกสมมติฐาน เปนความสามารถในการเลือกสมมติฐาน ที่สามารถเปนไปไดมาก
ที่สุดมาพิจารณาเปนอันดับแรก การกําหนดสมมติฐานจากความสัมพันธเชิงเหตุผล ตรวจสอบ ความ
สอดคลองระหวางสมมติฐานกับขอมูลพิจารณาทางเลือกหลาย ๆ ทางในการแกปญหา
๕. การสรุปเปนความสามารถในการคิดพิจารณาขอความคลุมเครือของขอมูล โดยจําแนก
ขอมูลที่เหตุผลหนักแนน และนาเชื่อถือวามีความเกี่ยวของกับประเด็นปญหา เพื่อไปสูการ ตัดสินใจ
สรุป ถาการสรุปไมมีเหตุผลเพียงพอตองมีการหาเหตุผลเพิ่มเติมมาพิจารณาตัดสินการ สรุปใหม
แลวจึงนําขอมูลสรุปและหลักการไปประยุกตใช
Ennis ไดอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดังนี้
๑. นิยาม ไดแก การระบุจุดสําคัญของประเด็นปญหา ขอสรุป ระบุเหตุผล การตั้งคําถามที่
เหมาะสมในแตละสถานการณ การระบุเงื่อนไขขอตกลงเบื้องตน ๑๔
๒. การตัดสินขอมูล ไดแก การตัดสินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล การตัดสิน ความ
เกี่ยวของกับประเด็นปญหา
๓. การอางอิ งในการแกป ญหาและการสรุปอยางสมเหตุ สมผล ได แก การอ างอิงและ
ตัดสินใจในการสรุปแบบอุปมัยและนิรนัย
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Ennis, R.H. A logical basic for nursing critical thinking skills, Educational Leadership, 1985, pp. 45-
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ทิศนา แขมมณี และคณะ ไดอธิบายกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณซึ่งมี วิธีคิดดังนี้ ๑๕
๑. ตั้งเปาหมายในการคิด
๒. ระบุประเด็นในการคิด
๓. ประมวลขอมูลทั้งทางดานขอเท็จจริงและความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นที่คิด ทาง
กวาง ทางลึก และทางไกล
๔. วิเคราะห จําแนก แยกแยะ จัดหมวดหมูของขอมูลและเลือกขอมูลทีจะนํามาใช
๕. ประเมินขอมูลทีจะใชในแงความถูกตอง ความเพียงพอ และความนาเชื่อถือ
๖. ใชหลักเหตุผลในการพิจารณาขอมูล เพื่อแสวงหาทางเลือกหรือคําตอบที่สมเหตุสมผล
ตามขอที่มี
๗. เลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงผลที่จะตามมาและคุณคาหรือ ความหมายที่
แทจริงของสิ่งนั้น
๘. ชั่งน้ําหนักผลไดผลเสีย คุณโทษในระยะสั้นและระยะยาว
๙. ไตรตรอง ทบทวนกลับกลับไปกลับมาใหรอบคอบ
๑๐. ประเมินทางเลือกและลงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่คิด
จากกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณทั้งหมดที่ไดกลาวมาสามารถสรุปไดวากระบวนการ
คิดอยางมีวิจารณญาณเปนกระบวนการคิดที่มีขั้นตอนการฝกการคิดที&หลากหลายรูปแบบตาม
หลักการและแนวคิดของนักการศึกษาตาง ๆ ที่ไดผานการทดลองมาแลว ดังนั้นครูผูสอน จึงสามารถ
เลื อกกระบวนการการคิ ดที่ มีขั้น ตอนตา ง ๆ ตามที่เหมาะสมกับ เรื่องที่จ ะสอนหรือใหเขากับ
สภาพแวดล อ มการจั ด การเรี ย นรู ซึ่ ง ขั้ น ตอนส ว นใหญ จ ะมี หั ว ข อ ที่ ส ามารถสรุ ป ได ว า มี ค วาม
คลายคลึงกันในเรื่องดังตอไปนี้ คือ ๑) การทําความเขาใจกับปญหา ประเด็นสําคัญสถานการณที่พบ
๒) การรวบรวมขอมูล ซึ่งเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับการนํามาเปนแนวทางการแกปญหา และ ๓) การ
วิเคราะหขอมูล พิจารณาขอมูลเพื่อหาทางเลือกหรือคําตอบที่ถูกตองอยางรอบคอบ ๔) ประเมิน
ทางเลือกหลายทาง
แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
สุคนธ สินธพานนท สรุปแนวทางในการพัฒนาความสามารถใน การคิดอยางมีวิจารณญาณ
ใหแกนักเรียน ๑๖ วาครูผูสอนมีสวนสําคัญในการจัดการเรียนรูในรูปแบบ ตาง ๆ เชน
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ทิศนา แขมมณีและคณะ. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดและ
การสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. (กรุงเทพมหานคร:ไอเดียสแควร, 2541).
๑๖
สุคนธ สินธพานนท, นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน, (พิมพครั้งที่ 3), กรุงเทพมหานคร:
9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2552, หนา 80-81.
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๑. ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงกระบวนการสอน โดยมี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ เ น น
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณอยางเปนระบบ ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู เปดโอกาส
ใหนักเรียนรูจักคิดในสิ่ง ที่เรียน รูจักคิดในแงของการตีความหมายในรายละเอียด รูจักขยายผลของ
สิ่งที่ คิด และปรับ สิ่ งที่ได จากการคิดดั งกลาวไปใชในสถานการณอื่น ๆ ฝกใหนักเรีย นไดรูปญ หา
วิธีแกไขปญหา บนพื้นฐานของขอมูลตาง ๆ โดยนํามาวิเคราะห พิจารณาความนาเชื่อถือกอนการ
ตัดสินใจ ประเด็นสําคัญคือการสรางใหนักเรียนรูจักคิดกอนทําและสามารถอธิบายการกระทําของ
ตนวามีเหตุผลอยางไร การฝกใหนักเรียนมีเหตุผลจะใชคําถามวา “ทําไม” ใหนักเรียนตอบ โดยมีพื้น
ฐานรองรับอยูเสมอ
๒. สงเสริมใหนักเรียนตัดสินใจดวยตนเอง เปดโอกาสใหนักเรียนตัดสินใจดวยตนเอง เปน
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความรูสึกที่เปนอิสระซึง& ผูสอน
อาจจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน และใหนักเรียนไดมีโอกาสตัดสินใจ ในการ
ทํากิจกรรมตาง ๆ เปนการฝกฝนและพัฒนาความคิดอยางมีวิจารณญาณ อันเปนพื้นฐาน สําคัญที่
สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการเรียนรูจากประสบการณตรง
๓. จัดสื่อการเรียนรูแบบตาง ๆ เพื่อสงเสริมการฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณซึ่งสื่อมี
หลายรู ป แบบสื่ อสิ่ งพิ มพ เช น หนั งสื อ บทความประเภทตาง ๆ หนังสือพิมพ นิทาน ฯลฯ เมื่อ
นั ก เรี ย นอ า นแล ว ครู อ าจใช คํ า ถามฝ ก การคิ ด เช น เรื่ อ งนี้ ค ล า ยคลึ ง หรื อ แตกต า งกั น อย า งไร
ความสัมพันธเชิงเหตุผลในการอานจะชวยพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณไดอีวิธีหนึ่ง ครู
อาจ จัดทําแบบฝกหัดทักษะการเรียนรูใหแกนักเรียน ซึ่งอาจมีรูปแบบหลากหลาย เชน สถานการณ
จําลอง และครูใชคําถามเพื่อฝกการคิดหลังจากนักเรียนอานสถานการณแลว หรือฝกการคิดจาก
ภาพ เปนตน
๔. ฝกใหนักเรียนมีการอภิปรายรวมกันตามหัวขอตาง ๆ ทีนาสนใจ หรือเปนเหตุการณ ที่
เกิดขึ้นในปจจุบันจากขอมูลขาวสารตางๆ จากความคิดเห็นของบุคคลตาง ๆ ในขาวประจําวัน จาก
การตูนลอการเมือง จะทําใหนักเรียนมีทักษะในการอภิปรายเชิงวิเคราะห วิจารณ ฝกใหนักเรียนมี
ทักษะในการลงขอสรุปและรูจักประเมินความคิดเห็นของผูอื่น ทําใหนักเรียนรูจักการ อางเหตุผล
และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นดวยใจเปนกลาง
๕. สงเสริมใหนักเรียนรูจักวางแผนการทํางานหรือกิจกรรมตางๆ โดยแนะนําให นักเรียน
วางเป า หมายตรวจสอบขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานว าเป น ไปตามจุดมุ งหมายหรือ ไม โดยมี ข อมู ล
หลักฐานในการตรวจสอบและใชเหตุผลในการพิจารณาตัดสินใจรับปรุง หรือดําเนินงาน ตามแผน
และรูจักวิธีการในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม รอบคอบและควบคุมตนเองให ดําเนินงานตาม
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 57 }

แผน การทํางานหรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ครูฝกใหนักเรียนรูจักวางแผนการยอมเปนการดําเนินงาน
และมีการตรวจสอบ ตลอดจนเมื่อมีการดําเนินงานตามแผนแลวมีการ ประเมินผลการดําเนินงานนั้น
จัดไดวาเปนแนวทางหนึ่งที่จะสงเสริมใหนักเรียนไดใชการคิดอยางมี วิจารณญาณ
การจัดการเรียนรูการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีนักการศึกษาหลายทานตางไดใหแนวคิด
ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ วามีขั้นตอนการดําเนินการฝกทักษะ
การคิดที่หลากหลาย แตกตางกัน แตสวนใหญแลวจะมีขั้นตอนใหญ ๆ ที่คลายคลึงกัน คือเริ่มจาก
การทําความเขาใจกับปญหา ประเด็นสําคัญ สถานการณที่พบ จากนั้นก็จะมีการรวบรวมขอมูล ซึ่ง
เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับ การนํามาเปน แนวทางในการแกปญหา โดยมีการวิเคราะหขอมูล การ
พิจารณาขอมูล เพื่อหาทางเลือก คือ คําตอบที่ถูกตองอยางรอบคอบ และมีการประเมินทางเลือก
หลายทาง วาทางเลือกใดเหมาะสมที่สุด จากนั้นก็จะสามารถสรุปและตัดสินใจได
จากการพิจารณาแนวคิดและกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถสรุปไดวา การ
คิดอยางมี วิจารณญาณ ประกอบดวย กระบวนการตางๆที่เกี่ยวของกับการคิด เริ่มจากปญหา แลว
มีการศึกษา ปญหานั้นใหชัดเจน การรวบรวมขอมูล การจัดระบบขอมูล การตังสมมติฐาน และการ
ลงสรุปอยางสมเหตุสมผล จึงนําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตอง กระบวนการที่กลาวมานี้ นับวามีความ
จําเปนกับการดํารงชีวิตในสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ในเรื่องการเชื่อสิ่งใดนั้นจะตองมีการคิดและ
ตัดสินใจดวยขอมูล และหลักการแหงเหตุผล เนื่องจากเกิดปญหาความขัดแยงขึ้นในสังคม ความเชื่อ
และการกระทํ า ที่ ไร เ หตุ ผ ลและความไม รู เ ท าทั น กับ กระแสการเปลี่ ย นแปลงที่เกิ ดขึ้น การรูจั ก
แสวงหาข อ มู ล ข า วสาร และความรู จึ งเป น สิ่ ง จํ าเป น และเป น พื้ น ฐานสํ า คั ญ ของการคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณซึ่งขอมูลที่ดี จะตองเปนขอมูลที่มีความชัดเจน มีสาระความรูที่ถูกตอง ขอมูลเปนที่
ยอมรับอยางกวางขวาง สมเหตุสมผล และเชื่อถือไดมีกระบวนการสรุปทั้งเชิงนิรนัยและอุปนัย และ
คํานึงถึงการตัดสินคุณคาที่แทจริง และการไดมาซึ่งขอมูล เปนไปอยางหลากหลายวิธีและหลาย
แหลง มีการปฏิสัมพันธกับคนอื่น เพื่อไดขอมูลที่หลากหลายและสมบูรณมาก ยิ่งขึ้นการประยุกตใช
การคิดอยางมีวิจารณญาณกับวิธีการสอนและเทคนิคการสอน การจัดการเรียนใหนักเรียนไดฝก
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถนําไปใชการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการสอนใน
รูปแบบตางๆไดเชน วิธีสอนการแบบวิทยาศาสตรมีขั้นตอนการสอน คือ ๑. กําหนดปญหาและทํา
ความเขาใจปญหา ๒. ตั้งสมมุติฐาน ๓. ทํา การทดลอง และเก็บรวบรวมขอมูล ๔. วิเคราะหขอมูล
๕. สรุปผล การใชทักษะการคิดอยางมวิจารณญาณ สามารถ นําไปใชไดทุกขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรูแบบวิทยาศาสตรคือ ฝกใหนักเรียนคิดบนพื้นฐานขอมูลที่มีเหตุผลวาเปนจริงแลวจึงตัดสินใจ
ซึ้งเปนไปตามการจัดการเรียนรูแบบวิทยาศาสตรและวิธีการสอนแบบแกปญหา การฝกทักษะคิด
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อยางมีวิจารณญาณ สามารถนําไปใชในขั้นตอนตางๆ ของวิธีสอน และแกปญหาไดอยางสอดคลอง
กัน ดังนี้ ๑. ตั้งปญหา ๒. ตั้งสมมตฐาน ๓. วางแผนแกปญหา ๔. เก็บรวบรวมขอมูล ๕. สรุปผล
๖. การตรวจสอบและการประเมนิผล เปนตน
การจัดการเรียนรูเพื่อฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณตามที่ไดกลาวมาในขางตนนั้น
เปนเพียงแนวทางบางสวนที่ครูผูสอนสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูใหแก นักเรียนได
ตามความเหมาะสม ซึ่งยังมีวิธีสอนและทฤษฎีการเรียนรูอีกมากมายที่ครูจะตองศึกษา และไดนํา
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณไปแทรกในวิธีการจัดการเรียนรูเหลานั้น หรืออาจจะไปจัดการ
เรียนรูตามขั้นตอนของกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ตามแนวคิดของนักการศึกษา โดยตรง
หรือประยุกตใชไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับปจจัยและสภาพแวดลอมของการ จัดการเรียนรูใน
แตละแหง แตอยางไรก็ตามนับไดวาครูผูสอนจะตองมีบทบาทสําคัญที่เอื้อตอการให นักเรียนไดรูจัก
คิดอยางมีวิจารณญาณ เปนการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ อีกประการหนึ่ง การตั้ง
คําถามของครูที่ใหเด็กคิดหาคําตอบที่มีไดหลายคําตอบ จะทําใหนักเรียนเกิดทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การฝกฝนทักษะนี้จะเรียนโดยการตั้งคําถามมากกวาเรียนโดยการ
หาคําตอบ ดังนั้น ในการเรียนทุกขั้นตอน ครูควรชักชวนใหนักเรียนตั้งคําถาม และคนที่ตั้ง คําถาม
เกงควรไดรับคําชม การนําเอาขาวสารหรือเรื่องราวในหนังสือพิมพมาวิเคราะหตั้งคําถามรวมกัน
นาจะเปนการเรียนหรือฝกฝนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณที่งายและสะดวกที่สุด แตครูตองมี
ทักษะในการเปนผูฝกสอนหรือผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ครูควรใหชวนนักเรียนวางทาทีที่
ไมเชื่อขาวนั้น หรืออยางนอยก็ไมควรเชื่อไปเสียทั้งหมด ชักชวนกันตั้งคําถามวา มีความไมแมนยําอยู
ตรงไหนบาง หรือมีโอกาสที่จะบิดเบือนไปจากความจริงไดอยางไรบาง การจัดการเรียนรูใหนักเรียน
ไดฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณนั้น สามารถนําไปประยุกตใชการคิดอยางมีวิจารณญาณกับวิธีการ
สอนและเทคนิ ค การสอนต า งๆได ห ลากหลายขึ้ น อยู กั บ ครู ผู ส อนจะเลื อ กใช ใ ห เ หมาะสมกั บ
สถานการณ และตามความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของแตละบุคคลที่ตองขึ้นอยูกับ
พื้นฐานความรูความเขาใจเรื่องตางๆ ของตัวบุคคล และขึ้นอยูกับวัยและประสบการณสวนบุคคล
ดวย การฝกฝนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณจึงตองคํานึงถึงปจจัยที่หลากหลายของตัวนักเรียน
ทักษะของครูในการจัด การเรียนรู ทักษะการคิดอยางมี วิจารณญาณจึงถื อไดว าเปน ทักษะขั้นสู ง
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนทักษะที่สอนไดนอยมาก หรือสอนไมไดเลย นักเรียนจะตอง
เรียนรูฝกฝนทักษะดวยตนเอง ครูมีหนาที่เปนเปนเพียงโคช แตโคชที่เกงก็จะทําใหเกิดการเรียนรูที่มี
ความสนุก ตื่นเตน นาสนใจ เราใจ การฝกฝนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ จะตองเกิดขึ้นในทุก
ขณะ ของปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงเวลาที่ไมเปนทางการ การคิด
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อย า งมี วิ จ ารณญาณต อ งไม ใ ช เ กิ ด ขึ้ น แค ใ นชั่ ว โมงเรี ย น หรื อ ในชั้ น เรี ย น แต ต อ งเกิ ด ขึ้ น ใน
ชีวิตประจําวัน จนเปนนิสัย เกิดขึ้นโดยไมรูตัวจึงจะเรียกวามีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
สรุป
จากวิธีการ แนวทาง และกระบวนการ ของการคิดอยางมีวิจารณญาณทั้งหมดที่ไดกลาวมา
จะเห็นไดอยางชัดเจนวา ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนทักษะที&จําเปนอยางมากตอการ
ดํารงชีพอยูในสังคมของคนในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเปนสังคมแหงการเรงรีบ สังคมแหงการแขงขัน
ทางเทคโนโลยี ใครมีทักษะในการดํารงชีพที่ดีกวายอมมีความไดเปรียบในทุกๆ ดานสวนคนที่ขาด
ทักษะในการดํารงชีพ ก็จะกลายเปนบุคคลที่ลาหลัง ถูกเอาเปรียบหรืออยูในสังคมไดอยางลําบาก
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีมาพรอมกับความเสื่อมทางวัฒนธรรมและจิตใจของคน การเสพ
ขาวสารที่ไมไดมีการคิดโดยใชวิจารณญาณกลั่นกรองกอนอยางรอบคอบ ก็จะสามารถทําใหเปนภัย
ตอตัวเองและคนในสังคมได หากทุกคนในสังคมมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนที่จะเสพ
ขาวสารและเทคโนโลยีใหมๆ ปญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ ปญหาการรูไมเทาทันการณ ปญหา
อาชญากรรม และปญหาอื่นๆ ที่เปนภัยคุกคามในสังคมก็จะเกิดขึ้นไดนอยมาก ดังนั้น เพื่อใหคนใน
สังคมมีทักษะการใชชีวิตในสังคมใหมีความสงบสุข เราจึงควรมีการปลูกฝงทักษะนี้ตั้งแตเริ่มตนและ
พัฒนาไปเรื่อยๆ ตามลําดับ ครูผูสอนจึงควรมีการสรางทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณใหกับผูเรียน
เพื่อที่ผูเรียนจะสามรถออกไปประสบความสําเร็จในหนาที่การงานและดํารงชีพอยูในสังคมในยุค
ศตวรรษที่ ๒๑ อยางมีคุณภาพ
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Thailand ๔.๐ การจัดการศึกษาไทยตามหลักอริยสัจ ๔
THAILAND 4.0 MANAGEMENT THAI EDUCATION FOR.
พระปลัดดํารงค ภทฺทมุนี (แคนศิลา)*
บทคัดยอ
ไทยแลนด สี่จุดศูนย เปนโมเดลใหม เพื่ อ เปนแนวทางพัฒ นาการจัดการศึก ษาไทย
ประเทศไทยมีความตื่นตัวกับ แนวทางการพัฒนาประเทศใหม ที่ชื่อ วา “ไทยแลนดสี่จุดศูนย ” มี
ความเชื่อวาแนวทางการพัฒนานี้ จะนําประเทศไทยมีความกาวหนาทันสมัยและรุงเรื่อง การพัฒนา
เศรษฐกิจตองขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมการศึกษาไทย ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน หนวยงานในสังกัดตองคํานึงถึง ๔ ประเด็น ปฏิรูปเรงดวนคือ ๑. โครงสรางการบริหารและ
งบประมาณ ๒. การบริหารงานบุคคล ๓. ระบบสารสนเทศ ซึ่งทั้งสามดานจะนําไปสู ๔. คุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาล การศึกษาเปนการสรางบุคลากรเพื่อนําไปสู การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจของชาติ และสอดคลอ งกับ ไทยแลนดสี่จุ ดศูนยเพื่อ พัฒ นาเศรษฐกิจไดแก
โมเดลการพัฒนาประเทศไทย ๑.๐ การเนนภาคเกษตร ๒.๐ การเนนอุตสาหกรรมเบา ๓.๐ การเนน
อุตสาหกรรมหนักและการสงออก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบันประเทศไทยตอง
เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา จัดอยูในกลุมประเทศ “รายไดปานกลางขั้นสูง” ไมสามารถทะลุผาน
ไปได จึงตองมีโมเดลใหม “ประเทศไทย ๔.๐” เพื่อพัฒนาสูการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจไปสู
“Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” ไดแก ๑. เปลี่ยนจากการ
ผลั ก ดั นสิ นค า โภคภั ณฑ ไปสูสิ นค าเชิง นวัต กรรม ๒. เปลี่ ยนจากการขั บ เคลื่ อ นประเทศด ว ย
ภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค ๓. เปลี่ยนจากการเนน
ภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น สภาเศรษฐกิจแหงชาติ ทําหนาที่วิเคราะหวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจและเปนที่ปรึกษาของรัฐบาล ในการแกไขปญหาทางการเงิน การคลังและ
ทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ที่จะนําไปสูการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
คําสําคัญ : ไทยแลนด ๔.๐, กับการจัดการศึกษา.

*

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตนครสวรรค
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Abstract
Thailand has become 4.0. It is a new model for developing Thai education
management. Thailand, however, has awaken the new trend for developing country
called ‘Thailand 4.0.’ It is believed that this trend of development would lead
Thailand to the progress, modernization and prosperity. Besides, the economic
development has to drive Thai innovative education. It includes in the context of
education management for sustainable development. All units under the
government control must think about 4 issues, the urgent reforms; i.e.
1.administrative and budget structures, 2.personnel administration and 3.
Informative system. These three lines would lead Thailand to 4.0 as well as the
quality and standard of education with governance. In addition, education created
the persons to cope with the national economic development. It also corresponds
to Thailand 4.0. This model is suitable for economic development; viz, Thailand 1.0
focused on agriculture, 2.0 stressed on the light industry, and 3.0 focused on the
heavy industry exported to foreign countries. Owing to the current changes of the
world, Thailand has faced with the declines of economic conditions and it was
arranged as the groups of the countries with ‘moderate -advanced revenue.’ It
could not pass through so it is essential to have a new model ‘Thailand 4.0’. This
will help the change of economic forms develop to become ‘value- based
economy-driven’ or ‘technology-driven’. This can , therefore, be changed 1.
product commodities to innovative ones, 2. industrial drive to creative technology –
driven, and 3. manufacturing towards more services. The National Economic
Council, furthermore, has functions as economy analysts and as advisors to the
government in terms of helping to solve monetary, financial and general economy
problems. All at once, they will meet the need of planning of Thailand economic
development.
Key words : Thailand 4.0, education management
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บทนํา
ในปจจุบันประเทศไทยเรามีผลกระทบกับปญหารุนแรงทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งถือเปน
ปญหาที่สําคัญของชาติ ทุกภาคสวนตางคนหาวิธีการเพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนาหาแนวทางทําให
เจริญขึ้นเทียมทันนานาอริยะประเทศ แตละหนวยงานทําการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนา
โดยการศึกษาบริบทของไทยเรา สิ่งที่ลาหลังและผิดพลาดก็ทิ้งไป สวนที่ดีก็คงไว สวนที่ยังดอยก็
พัฒนาใหม จากขอมูลในอดีต กรมการปกครอง๑ กลาวถึง ประเทศไทย มีชื่ออยางเปนทางการ
วา ราชอาณาจัก รไทย เปน รัฐ ชาติ อันตั้ง อยูบ นคาบสมุท รอินโดจีน และมลายู ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มีพรมแดนดานตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใตเปนแดนตอ
แดนประเทศมาเลเซียและอาวไทย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศพมาและทิศเหนือติด
ประเทศพมาและลาว มีแมน้ําโขงกั้นเปนบางชวง มีศูนยกลางการบริห ารราชการแผนดินอยูที่
กรุงเทพมหานครและการปกครองสวนภูมิภาค จัดระเบียบเปน ๗๗ จังหวัด
ราชบัณ ฑิต ๒ กลาววา ประเทศไทยมี ขนาดใหญ เ ปนอัน ดับ ที่ ๕๑ ของโลก มีเ นื้อ ที่
๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร
PawelBozyk๓ ไดพูดถึงประชากรมากเปนอันดับที่ ๒๐ ของโลก คือ ประมาณ ๖๖
ลานคน กับทั้งยังเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม ธนาคารแหงประเทศไทย (๒๕๕๙) ไดพูดถึงรายได
ประชากรโดยมีรายไดหลักจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการ
วัลลภา รุงศิริแสงรัตน๔ (๒๕๔๕) กลาววา ไทยมีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงเปนอัน
มาก อาทิ พัทยา, ภูเก็ต, กรุงเทพมหานครและเชียงใหม ซึ่งสรางรายไดใหแกประเทศ เชนเดียวกับ
การสง ออก อันมีสวนสําคัญ ในการพัฒ นาเศรษฐกิจ และดวยจีดีพี ของประเทศ ซึ่ง มีมูล คาราว
๓๓๔,๐๒๖ ลานดอลลารสหรัฐ ตามที่ประมาณใน พ.ศ. ๒๕๕๓ เศรษฐกิจของประเทศไทยนับวา
ใหญเปนอันดับที่ ๓๒ ของโลก ในอาณาเขตประเทศไทย พบหลักฐานของมนุษยซึ่งมีอายุเกาแกที่สุด
ถึงหาแสนปนักประวัติศาสตรมักถือวาอาณาจักรสุโขทัย เปนจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรไทย ซึ่ง
ตอมาตกอยูในอิทธิพลของอาณาจักรอยุธยา อันมีความยิ่งใหญกวาและมีการติดตอกับชาติตะวันตก
อาณาจักรอยุธยามีอายุยืนยาว ๔๑๗ ป ก็เสื่อมอํานาจและลมสลายไปโดยสิ้นเชิง สมเด็จพระเจา
กรุงธนบุรี ทรงกอบกูเอกราชและสถาปนาอาณาจักรธนบุรี เหตุก ารณความวุนวายในชวงปลาย
อาณาจักร นําไปสูยุคสมัยของราชวงศจักรีแหงกรุงรัตนโกสินทร ในชวงตนกรุงประเทศเผชิญภัย
คุกคามจากชาติใกลเคียง แตหลังรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนตนมา ชาติ
๑

กรมการปกครอง, พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔
ราชบัณฑิตยสถาน, อักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เลม ๑, ๒๕๔๕
๓
PawełBozyk, "Newly Industrialized Countries". Globalization and the Transformation of Foreign
Economic Policy.Ashgate Publishing, Ltd. 2006 p. 168
๔
วัลลภา รุงศิริแสงรัตน บรรพบุรุษไทย: สมัยกอนสุโขทัยและสมัยสุโขทัย. โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
๒๕๔๕ หนา ๒.
๒
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ตะวันตกเริ่มมีอิทธิพลในภูมิภาคเปนอยางมาก นําไปสูการเข าเปนภาคีแหงสนธิสัญญาหลายฉบับ
และการเสียดินแดนบางสวน ประเทศไทยก็ยังธํารงตนมิไดเปนอาณานิคมของชาติใดๆ ตอมาจน
ชวงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ไทยไดเขารวมกับฝายสัมพันธมิตร
ในป พ.ศ. ๒๔๗๕ ประเทศไทยไดมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ
ราชมาเปนระบอบราชาธิปไตย ภายใตรัฐธรรมนูญ ตามบริบทของการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกและไทย
ไดเขากับฝายอักษะในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง จนชวงสงครามเย็น ไทยไดดําเนินนโยบายเปน
พันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาและเขามามีบทบาทในการสนับสนุนรัฐบาลทหาร ในยุคนั้นเปนอยางมาก
และแมป ระเทศไทยจะเริ่ม เปลี่ยนมาสูยุ ครัฐ บาลของพลเรือ น แต ความเสถียรภาพของระบบ
การเมืองการปกครองไทยยังคงขาดความตอเนื่อง อันมีปญหามาจากการแทรกแซงโดยกองทัพจวบ
จนปจจุบัน

ความเปนมาของการวางแผนพัฒนาในประเทศไทย
จากขอมูลสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน๕ เรื่องแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย เริ่ม ตนตั้ง แตป พ.ศ. ๒๔๗๕ สืบ เนื่อ งจากคณะราษฎร ซึ่ง เปนแกนนําในการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูร ณาญาสิท ธิร าชย เปนระบอบประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดประกาศหลัก ๖ ประการ ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับการรักษาเอกภาพ
ทางเศรษฐกิจและการสรางความสุขสมบูรณ ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยจะจัดใหมีการวางเคา
โครงการเศรษฐกิจแหงชาติตอมา หลวงประดิษฐมนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค) ไดดําเนินการยกราง
เคาโครงการเศรษฐกิจขึ้น โดยไดมีการระบุถึงการกําหนดใหมีการวางแผนเศรษฐกิจแหงชาติ พรอม
ทั้งไดยกรางพระราชบัญ ญัติวาดวยการประกอบเศรษฐกิจ ซึ่งเสนอใหมีส ภา (หนวยงาน) เพื่อทํา
หนาที่ในการจัดทําแผน เศรษฐกิจแหงชาติดวย อยางไรก็ตาม ปรากฏวาสถานการณในขณะนั้นยัง
ไมเอื้ออํานวย ทําใหยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย แอฟริกาและอเมริกาใต ซึ่งมี
ประชากรรวมกันประมาณ ๒ ใน ๓ ของประชากรโลก ประสบปญหาความยากจนและความลาหลัง
ทางเศรษฐกิจ ประกอบกับเกิดปญหาขอขัดแยงทางการเมือง ระหวางคายเสรีนิยมกับคายสังคมนิยม
ประเทศตางๆ เกิดความตื่นตัว ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อทําใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนดีขึ้น
ประเทศไทยเอง ก็ตระหนักถึงความจําเปนในเรื่องดังกลาว จึงไดจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงการ
คมนาคมขนสง การชลประทาน การศึกษา ฯลฯ มากยิ่งขึ้น ในป พ.ศ. ๒๔๙๓ ไดตั้งสภาเศรษฐกิจ
แหงชาติขึ้น เพื่อทําหนาที่วิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจและเปนที่ปรึกษาของรัฐบาลในการ
แกไขปญ หาทางการเงิน การคลัง และทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไป พรอ มทั้งไดจัดตั้งคณะกรรมการ
๕

สารานุก รมไทยสํ าหรับ เยาวชน เลม ที่ ๒๔ แผนพั ฒ นาประเทศ โดยพระราชประสงค ในพระบาทสมเด็ จพระ
เจาอยูหัว. กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๒
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ดําเนินการทําผังเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเปนกาวแรก ที่จะนําไปสูการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ
ไทย
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๐๐ ธนาคารโลก ซึ่งจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหลัก ที่จะชวยทํา
การฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ไดจัดสงคณะสํารวจเศรษฐกิจ เขามาชวยศึกษา
ขอ มู ล และศึก ษาวิ จัยเศรษฐกิจ ของประเทศไทย โดยคํ าเชิ ญ ของรั ฐ บาลไทยในขณะนั้น คณะ
ผูเ ชี่ย วชาญรว มกับ ทางคณะเจาหน าที่ฝ ายไทยได จัดทํ ารายงาน A Public Development
Program for Thailand ตอมามีการแปลเปนฉบับภาษาไทยชื่อวา โครงการพัฒนาของรัฐบาล
สําหรับประเทศไทย โดยไดมีการเสนอขอมูลวิเคราะหถึงสภาพ ปญหาและแนวทางในการวางแผน
พัฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศไทย โดยเห็นวา ควรเนนการแขงขันเสรี ตอ มาในป พ.ศ. ๒๕๐๒
รัฐบาลไดดําเนินการออกพระราชบัญญัติพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติและตั้งสํานักงานสภาเศรษฐกิจ
แหงชาติขึ้น เพื่อ ทําหนาที่วางแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ แหง ชาติ หลัง จากนั้นจึง ไดมีการประกาศใช
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๖ -๒๕๐๙) เปนฉบับ แรกและได
ดําเนินการวางแผนเรื่อยมา จนถึงปจจุบัน ซึ่งอยูในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยในแตละแผน มีลักษณะและสาระสําคัญแตกตางกัน ขึ้นอยู
กับ สถานการณในขณะนั้น ปรากฏวา การพัฒนาของประเทศไทยในระยะที่ผานมา มีทั้ง สวนที่
ประสบผลสําเร็จและสวนที่ยังเปนปญหา

ประเทศไทย ๔.๐
Thailand 4.0 หรือ ประเทศไทย ๔.๐ โมเดลใหม เพื่อจะนําไทยไปสูความเจริญรุงเรือง
จะเปนจริงไดหรือไม หรือจะเปนไดแคฝน
ซูม เหะ หะ พา ที๖ จากคอลัมนในหนังสือพิมพ มีศัพทใหมๆ คําพูดใหมๆ ขึ้นมากมาย
ในบานเรา ซึ่ง บางคําบางศัพ ทก็พอรูอ ยูบาง แตห ลัง ๆ ชักมีห ลายศัพทที่ไมรู ขึ้นตนดวยการใส
เครื่องหมายคําถาม ? เพื่อที่จะไปคนหาคําตอบ มาตอบคําถามเหลานั้น ซึ่งเชื่อวานาจะมีผูอานอีก
หลายๆ ทานที่ยังไมรูวามันคืออะไรเชนกัน คําวา Start up หรือ บริษัทเกิดใหม อนาคตไกล ระดับ
“ลูก เทวดา” ที่อ าจมี โ อกาสร่ํ า รวย หรื อ เจริญ ก าวหนา เปน รอ ยเท า พัน เทา ลา สุ ดนี่ ก็ คํา ว า
“ประเทศไทย ๔.๐” อีกแลว มีการพูดกันเยอะเหลือเกิน โดยเฉพาะทานผูนํารัฐบาล อันนี้พอรู แตก็
อดหวั่นใจมิไดวา ทานผูที่ไดอานหรือไดฟง จํานวนไมนอยที่อาจไมรูและไมเขาใจ หนาขาวเศรษฐกิจ
ของไทยรัฐ ไปสัมภาษณทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย ดร.สุวิทย เมษินทรีย มาลงไว
อยางละเอียด ๑ หนาเต็มๆ เมื่อวันจันทรที่ ๒ พฤษภาคมที่ผานมา
ดร.สุวิทย เมษินทรีย๗ ไดสรุปใหเขาใจวา โมเดลการพัฒนาประเทศไทย ๑.๐ คือ การ
เนนภาคเกษตร พอมา ๒.๐ เริ่มเนนอุตสาหกรรมเบา และพอถึง ๓.๐ คือ ชวงเวลาที่ผานมาจนถึง
๖
๗

ซูม เหะ หะ พา ที ประเทศไทย ๔.๐ คืออะไรจะไปสูฝนไดจริงหรือไม.หนังสือพิมพไทยรัฐ ๑๐ พฤษภาคม (๒๕๕๙)
บทสัมภาษณ ดร.สุวิทย เมษินทรีย ทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย หนาขาวเศรษฐกิจของไทยรัฐ
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บัดนี้ก็คือ การผานมาจนถึงบัดนี้ ก็คือการเนนอุตสาหกรรมหนัก และการสงออก แตท้ัง ๓ รหัส
ตั้งแต ๑.๐, ๒.๐ จนถึง ๓.๐ ไมพอเพียงเสียแลว เพราะประเทศไทยตองเผชิญกับดัก จนติดหลมอยู
ในกลุมประเทศ “รายไดปานกลางขั้นสูง” ไมสามารถทะลุผานออกมาได จึงตองมีโมเดล หรือรหัส
ใหม “ประเทศไทย ๔.๐” คื อ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งเศรษฐกิจ ไปสู “Value-Based
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” ไดแก ๑. เปลี่ยนจากการผลักดันสินคา
โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม ๒. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสู
การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค สุดทาย หรือ ๓. เปลี่ยนจากการเนนภาค
การผลิตสินคาไปสูการเนน ภาคบริการมากขึ้น จากนั้นทานก็วาถึงรายละเอียดวาจะทําอยางไร?
เทคโนโลยีระบบใหม ที่ตองการคืออะไร? การวิจัยอะไรบางที่ควรเริ่มตน? ซึ่งคงตองทิ้งไวเปนภาระ
ใหทานผูอานไปอานกันเอง เปนคนชอบฝนและเอาใจชวยนักฝนอยูเสมอ เพราะมีความเชื่อเชื่อวา
การวาดฝนไวบางแลวพยายามเดินไปสูความฝนนั้นๆ อยางนอยก็จะทําใหเราเดินไปขางหนาไมมากก็
นอย แมจะไปไมถึงความฝนก็ตาม ในยุคยังหนุมแนนที่เคยทํางานอยูในสํานักวางแผนพัฒนาประเทศ
อาจฝนไมเ ก ง นัก แตโ ชคดีที่เ จานายหรือ ผูใหญ ของยุคโนน เชน ดร.เสนาะ อูนากูล คุณโมสิ ค
ปนเปยมรัษฎ คุณสถาพร กวิตานนท ทานฝนเกงและฝนจะนําประเทศไทยเขาสูโมเดล ๓.๐ ที่วานี้
ในสภาพัฒนกลุมใหญ ไดออกไปชวยกันสานฝน โดยประสานกับภาครัฐ ภาคเอกชน
ขับเคลื่อนประเทศเต็มเหนี่ยว ในที่สุดก็ไดมาอยางที่เห็นๆ คือทําใหประเทศไทยเปนประเทศรายได
ปานกลางขั้นสูง แตก็หยุดอยูแคนี้เอง ฝนที่จะไปสู ๔.๐ ของทานสุวิทย ดูยิ่งใหญกวาเยอะ ซึ่งเห็น
ดวยพันเปอรเซ็นตวา ตองฝนแบบนี้แหละ จึงจะหลุดกับดักไปได แตดวยประสบการณยังไมมั่นใจวา
ภาคราชการจะมีบุคลากร พอที่จะชวยสานฝนของทานไดหรือไม รวมทั้งภาคเอกชนซึ่งเชื่ อวาเกง
กวายุคกอนมาก แตเอกชนก็ยังเปนเอกชน เพราะเขาตองแขงขันกันจะใหรวมหนึ่งเดียว อยางที่ทาน
เรียกวาประชารัฐคงไมงายนัก ขอเอาใจชวยทานและขอรวมฝนขอใหโชคดีและไปถึงฝน “Thailand
๔.๐” ไดในเร็วๆนี้

เวอรชั่นใหม “ประเทศไทย ๔.๐”
โอฬาร สุขเกษม๘ ไดกลาวถึงเรื่องที่คนไทย ควรใหความสนใจในเวลานี้ก็คือ รัฐบาล
ประกาศทิศทางของประเทศไทยในอนาคตแลว เรียกวา “ประเทศไทย ๔.๐” ตอนนี้อาจจะยังไมคุน
แตตอ ไปเชื่อวาคนไทยจะตอ งคุนกับ “ประเทศไทย ๔.๐” แนๆ ปญหาก็คือวา ความหมายของ
“เวอรชัน” ใหมของไทยเปนอยางไร
เรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กลาวในรายการ คืนความสุขใหคน
ในชาติ เฉพาะกิจ ออกอากาศทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย เมื่อคืนวันศุกรที่
๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ความวา … “คงตองยอนกลับไป ๑.๐ กอน คือประเทศไทยมีการพัฒนาตาม
๘

ขอมูลพื้นฐานเศรษฐกิจไทย. ธนาคารแหงประเทศไทย., [ออนไลน]. แหลงที่มา : http//www.thansettakij.com
[๑ สิงหาคม ๒๕๕๙]
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หลัก ๓ ยุค มาแลว สังคมแรกๆ สมัยกอนๆ นี้ หลายสิบปมาแลวเปนสังคมเกษตรกรรม บานเมือง
เปนเกษตรกรรม แลวใชแรงงานอยางเดียวยังไง ใชเกษตรกรออกแรง ทําไรทํานาอะไรทํานองนี้พอ
Thailand ๒.๐ เริ่มมีภาคอุตสาหกรรมเขามาแลว เขามาอาจจะเปนอุตสาหกรรมเบาบาง อะไรบาง
อันนี้ก็เอาเครื่องจักรมาชวยงาน มาชวยงานเกษตรกร หรือ แรงงาน พอมาอีกชวงหนึ่ง Thailand
๓.๐ ไปสูการมีอุตสาหกรรมหนักเขามา มีการลงทุนจากตางประเทศบางอะไรบาง
วันนี้เ จริญ เติบ โตมาสัก เทา ไรละ ถาพูดถึง การพัฒ นาเศรษฐกิจ อยูร ะยะนี้ม านาน
พอสมควร ประมาณสัก ๒๐ ป ไม ไดปรับ ไมไดเตรียมมาตรการลดความเสี่ยงจากภายนอก ที่มี
เศรษฐกิจโลกตกต่ําอะไรทํานองนี้ เรายังเขมแข็งไมพอ เพราะเรายังติดอยูตรง ๓.๐ เพราะฉะนั้นเรา
ตองกาวไปสู ๔.๐ ใหได ๓.๐ นั้นเกิดปญหาอะไรก็คือวา เราไปเนนการพัฒนามิติเศรษฐกิจ มิติสังคม
หายไป เสียสมดุล เสียเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ปาถูกบุกรุกอะไรแบบนี้ เอามาคิดใหม
ทั้งหมดถึงไดออกมาเปน ๔.๐ คือ ยุคตอไปแลว ไมวาจะเปนในเรื่องของ ทําอยางไรประเทศจะพน
จากกับดักประเทศรายไดปานกลาง อยางแทจริง คําวาปานกลางคือทั้งหมดตองขึ้น ปานกลางขึ้นมา
เฉพาะตรงขางบน ตรงขางลางคอนขางจะต่ําอยู ผูมีรายไดนอย ไปติดกับดักอะไรอีก ความเหลื่อมล้ํา
ความไมสมดุลของการพัฒนาที่ไมยั่งยืนตางๆ เกิดขึ้นเร็ว แลวพังบาง อะไรบาง ลมบาง ตองสราง
ความเขมแข็งทุกอันตอนนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้ตองพัฒนารูปแบบของการลงทุน โครงสรางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยใหม ที่เรียกวา New Economy Model เศรษฐกิจรูปแบบใหม ก็คือเราตองใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือทําอะไรก็ ตาม ตองมีเหตุมีผล
มีพอประมาณแลวมีภูมิคุมกันที่ดีภายใตเงื่อนไข ความรู และคุณธรรม คงเขาใจแลว พูดหลายครั้ง
แลว ทําอะไรตองมีสติ พูดงายๆ ตองระมัดระวัง ในการลงทุน ในการใชจายเงินอะไรทํานองนี้ แต
ไมไดหมายความวาตองประหยัด ไมใชเงินกันเลย ไมใชคนละเรื่องกัน นั่นคือหลักการเรื่องประหยัด
เรื่ อ งออม อั น นี้ เ ป น เรื่ อ งของการใช จ า ยพอตั ว เราใช ห ลั ก การของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมานําในการทํางานในวันนี้
เพราะฉะนั้นกระบวนการพัฒนาประเทศไทยภายใตประเทศไทย ๔.๐ (Thailand ๔.๐)
จะตองสอดรับกับ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป นี่คือความสําคัญของยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป เพราะตอง
พัฒนา ๒๐ ปตอไปแลว ที่ผานมาเราใช ๑-๒-๓ มา ๑๐ ป ๒๐ ป มาจากอดีต ยอนมา วันนี้เราติด
อยูตรง ๓ วันนี้เ ราตอ งคิดวา ๔ จะตอ งอยูอีก ๒๐ ปตอ ไป เพราะไมใชงายๆ เราเริ่ม วันนี้แล ว
ความสําคัญยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แลวก็แผนการขับเคลื่อนและการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ เรา
ใชแนวทางประชารัฐ ที่ผานมารัฐก็เปนผูใหสวนใหญ ประชาชนก็ไมคอยเขมแข็ง เพราะวาเขาเคยชิน
กับการชวยเหลือ
วันนี้ตองสรางใหเขาคิดเปน แตลําบากเหมือนกัน เพราะวาชินกับแบบนี้มานาน รัฐบาล
ก็ตองอดทน ประชาชนก็ตองอดทน ประชาชนอาจจะรองเรียนบางอะไรบาง เพราะวาประเทศเรา
อยางที่บอก คนประกอบอาชีพรายไดนอยนี่ ๔๐ ลานคน เทากับประเทศบางประเทศเขามีเลย บาง
ประเทศมีคน ๔ ลาน ๕ ลาน ๖ ลาน ๑๐ ลาน ประมาณนัน้ ประเทศอาเซียนที่รวยที่สุดในอาเซียน
มีคน ๔-๕ ลานเอง เรามีเ กือ บ ๗๐ ลา น ตางกัน ตรงนี้ มัน ทํา งา ยทํา ยาก เพราะฉะนั้น การ
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ขับ เคลื่อ นเศรษฐกิ จ ต อ งปฏิรูป ทั้ง หมด ทั้ง โครงสราง ทั้ง ในทุ ก มิติ ไม วาจะเป นในภาคธุร กิ จ
เกษตรกร หรืออาชีพ อิสระ หรือวาอื่นๆ ทั้งหมด ตองพันไปอีก หลายเรื่อง เรื่องการศึกษา เรื่อ ง
แรงงาน มากมายไปหมด ตองเตรียมการใหพรอม ไมเชนนั้น ๒๐ ปขางหนาเราเดินไมได”…นี่ละ
ครับแนวคิดแบบกาวหนาเขาคิดกันอยางนี้

Thailand ๔.๐ กับการจัดการศึกษา

ความหมายของการศึกษา๙ หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสัง คม โดยการถายทอด ความรู การฝก การอบรม การสืบ สานทางวัฒ นธรรม การ
สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม
สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
นวัรตน รามสูต, บัลลังก โรหิตเสถียร๑๐ ไดกลาวถึง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดบรรยายพิเศษ เรื่อง "การศึกษาไทย ๔.๐ ในบริบทการ
จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําป ๒๕๕๙ หัวขอ
การวิจัยนวัตกรรมการเรียนรูและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
รมช. ศึกษาธิก าร กลาววา การเตรียมการศึกษาไทยเพื่อกาวเขาสูไทยแลนด ๔.๐ มี
ปจจัยหลายอยางที่ตองคํานึงถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งเรายังมีคนอีกจํานวนมากที่อยูในระบบ ๑.๐,
๒.๐, ๓.๐ ดังนั้น การจะเปลี่ยนแปลง ตองเปนการกาวทีละกาว จึงจะเกิดความยั่งยืนได
ทั้งนี้ ไดยกตัวอยางพัฒนาการการศึกษา ของประเทศสิง คโปร ซึ่งไดเ ริ่ม การปฏิรูป
การศึก ษาเมื่อ ป ค.ศ. ๑๙๕๙ โดยกระทรวงศึ ก ษาธิก ารสิง คโปร ไดกํา หนดนโยบาย ๒ ภาษา
(Bilingual Policy) และสรางทักษะดานวิชาชีพ เพื่อเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรม พรอมทั้งมีการ
พัฒ นาความสามารถดา นการศึก ษาและจัดให มี Thinking School โดยหลัก การสําคัญ ดา น
การศึกษาของสิง คโปร คือ การใชภาษาอังกฤษเปนภาษาของการศึกษา การใชวิทยาศาสตรเพื่อ
ศึกษาเรียนรูสิ่งตางๆ การใชคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาความสามารถทางดานสติปญญา/ดานการคิด
การใชเหตุผล และหลักสูตรวิชาคณิตศาสตรที่เนนการแกปญหา การคิดวิเคราะห
เมื่อหันมามองประเทศไทย ในสวนของการเตรียมการศึกษาจะตอ งมีการวางแผนอยาง
เปนขั้นเปนตอน จัดหลัก สูตรใหครอบคลุม คนทุก กลุม พรอมทั้งปรับปรุงตําราใหส อดคลองกับ
หลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในความเปนจริงตองยอมรับวามีการเปลี่ยนหลักสูตรบางแลว แตไมได
เปลี่ยนตําราตามไปดวย อีก ทั้ง ยัง มีค รูผูส อนเพียง ๒% เทานั้น ที่มีค วามรูแ ละเข าใจเกี่ยวกั บ
หลัก สูตรวาเปนอยางไร ดัง นั้น สิ่ง ที่เ ราควรจะตอ งดําเนินการคือ การปรับ ปรุง ตําราเรียนให
สอดคลองกับหลักสูตร ซึ่งขณะนี้กําลังเตรียมการเพื่อจะใหมีการใหคะแนนตําราเรียน เชน ตําราที่ดี
ก็จะได ๕ ดาว เปนตน พรอมทั้งจะจัดอบรมชี้แจง แกผูจัดพิมพตําราทั้งหมดในชวงเดือนตุลาคมนี้
๙

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
นวัรตน รามสูต,บัลลังก โรหิตเสถียร, ไทยแลนด ๔.๐ หนังสือพิมพโพสดทูเดย ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

๑๐
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ดวย นอกจากนี้ตองเปลี่ยนระบบการประเมินเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร โดยเฉพาะการคิดเปน
วิเคราะหเปนตามทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ แตหากยังไมปรับใหมีขอสอบแบบอัตนัย เรื่องนี้ก็คงจะ
เกิดขึ้นยาก ในขณะเดียวกันตองปรับการอบรมครูใหตรงกับความตอ งการในการนําความรูไปใช
ตลอดจนใหวิทยฐานะแกครูสอนดี หรือ ครูที่สนใจเด็กเพื่อยกยองชมเชย สิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่ตอง
ดําเนินการควบคูไปดวยกัน
ดังนั้น การที่ประเทศจะเปน Thailand ๔.๐ ได ทุกอยางตองผานการวางแผน เพื่อสราง
สรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมที่ดี และตองใชความอดทนเปนอยางมาก เพราะกวาจะเห็นผลตอง
ใชเวลานาน เปรียบดั่งการปลูกตนไม ที่จะตองมีการเตรียมดินใหดี มีเมล็ดพันธุที่ดี และตองเฝาดู
แลรดน้ําพรวนดิน เพื่อใหตนไมเจริญเติบโตขึ้นมาได ทุกอยางตองใชเวลาและตองดําเนินงานหลาย
สวนไปพรอมๆ กัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนประเทศ ขณะนี้ เรา
ตองกลับมาดูวาสิ่งที่ผลิตกันอยูเปนนวัตกรรม หรือ เปนเพียงสิ่งประดิษฐเทานั้น เพราะนวัตกรรมที่
ถูกตองจริงๆ ตองสามารถขยายผลในเชิงพาณิชยได
สําหรับแนวทางสรางนวัตกรรม ดานการศึก ษาที่จ ะตอ ยอดไปสูก ารนําไปใชนั้น ตอ ง
ยอมรับวาสวนใหญ อยูในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งเปนแหลงรวมคนเกง จึงสามารถสรางนวัตกรรมได
ไมยากนัก สวนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมอบแนวทางแกเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไปแลววา วิธีที่ดีที่สุดที่จ ะทําใหเ ด็กสรางนวัตกรรมได คือ การใชรูปแบบนําเสนอ
โครงงาน ที่ใชความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพื่อตอบโจทยการพัฒนาทองถิ่น เชน การ
ผลิตกระแสไฟฟา จากโซลาเซลล ซึ่งจะทําใหเด็กสนุกกับการหาคําตอบ ชอบที่จะเรียน ชอบที่จะได
ปฏิบัติ จากนั้นใหสงผลงานมาประกวด หากผลงานใดผานเกณฑก็จะสนับ สนุนงบประมาณเพื่อ
นําไปผลิตใชจริงในชุมชนนั้นๆ ซึ่งจะชวยสรางความภาคภูมิใจใหกับเด็กดวย
บัลลังก โรหิตเสถียร๑๑ ไดกลาวในขาวสํานักงานรัฐมนตรี "ประเทศไทยกับการกาวไกล
ทางการศึก ษา" กลาวถึ ง พล.อ. ดาว พ งษ รั ตนสุวรรณ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงศึก ษาธิก าร
บรรยายพิเศษ เรื่อง "ประเทศไทยกับการกาวไกลทางการศึกษา" ในการประชุมวิชาการเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษา ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมมงกุฎเกลาเวช ในโอกาสครบรอบ ๕๓ ป การกอตั้งวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพ บก จัดโดยสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา รวมกับ วิท ยาลัยพยาบาล
กองทั พ บกและคณะกรรมการประสานภารกิจเครือ ขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง โดยมี
พล.ท.ชุมพล เปยมสมบูรณ เจากรมแพทยทหารบก และ พล.ต.หญิง วัฒนา อิ่มเงิน ผูอํานวยการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ใหการตอนรับและรวมการประชุม รมว.ศึกษาธิการ บรรยายตอนหนึ่ง
วา การพัฒนาประเทศใหกาวไปสู Thailand ๔.๐ นั้น สิ่งสําคัญคือ เราทุกคนจําเปนตองหาปญหา
ใหลึก และชัดเจน ยอมรับขอเท็จจริงตางๆ ที่เกิดขึ้น มิฉะนั้นจะไมสามารถแกไขปญหาตางๆ ได
๑๑
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เพราะเราจะไมรูตัวเอง วาอยูตรงไหนที่จะกาวตอไป ซึ่งในการบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการก็
เช นเดีย วกั น กอ นที่ จ ะดํา เนิ นการในเรื่ อ งใดๆ ก็ต าม จํ าเปน จะตอ งใหผู คนทั้ง กระทรวงเห็ น
สอดคลอง ยอมรับกันกอนที่จะดําเนินการเรื่องใดๆ ออกไป มิฉะนั้นจะเกิดการตอตาน
ทั้งนี้ หลักการแกปญหาในสภาวะวิกฤต มี ๒ ดาน คือ ประการแรก ตองสรางใหคนใน
องคกรรับทราบขอเท็จจริงในสภาวะวิกฤตนั้นๆ กอน เพื่อปองกันไมใหเกิดการตอตานเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเรื่องใดๆ ประการที่สอง การทํางานในสภาวะวิกฤติ การสั่ งงาน การหาขอมูล ตองลง
ลึกและลงไปหาผูปฏิบัติเพื่อเก็บขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่ลึกจริงและถูกตองที่จะนํามาแกไขปญหา ซึง่
ทําใหเรารับทราบขอเท็จจริงตางๆ ที่เปนประเด็นปญหาของการศึกษาไทย
จากนั้นจึงนํามากําหนดเปน ๖ ยุทธศาสตร ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู, การผลิตและพัฒนาครู, การผลิตและพัฒนากําลังคนและงานวิจัย, การประเมิน
และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา, ICT เพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการ รวมทั้ง ๓๒ ประเด็น
เรงดวนของปญหา แลวจึงนําปญหาตางๆ ทั้งหมดมาคลี่ออกเพื่อแกไขใหตรงจุด หารายละเอียดของ
ปญหานั้นๆ ใหเจอ โดยนําหลักอริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค เขามาชวยแกปญหา
หลักอริยสัจ ๔ คือ
ทุกข คือ ปญหาตางๆ เห็นชัดเจน เขาใจปญหาอยางแทจริง
สมุทัย คือ ตนเหตุแหงปญหาอุปสรรคตางๆ มีอะไรเปนเหตุที่แทจริง
นิโรธ คือ การดับปญหานั้นๆ ใหสิ้นไป
มรรค คือ วิธีการแนวทางในการแกปญหา
ดังนั้นหากโครงการใดที่ตอบโจทย "มรรค" คือ ไดกําหนดใหเห็นชัดเจนถึงแนวปฏิบัติ ที่
นําไปสูการแกไขประเด็นปญหา ก็สงผลใหสามารถดําเนินการตามนโยบายตางๆ ภายใตงบประมาณ
๕ แสนกวาลานบาทของกระทรวงศึกษาธิการ
แนะใหครูซึ่งเปน Immigrant Digital ตองเขาใจเด็กปจจุบันในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเปน
Native Digital นอกจากประเด็นปญ หาของการศึก ษาไทยแลว ในการประชุม รัฐ มนตรีศึก ษา
อาเซี ยนเมื่อ เร็วๆ นี้ ก็ เ ห็น พอ งกันว า สภาพแวดล อ มทางการศึ ก ษาของอาเซียนในป จ จุบั น
"หองเรียน" ถูกสรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ ๑๙, สวน "ครูผูสอน" ผลิตมาจากหลักสูตรที่ใชสําหรับการ
สอนในศตวรรษที่ ๒๐ ในขณะที่ "นักเรียน" ยุคปจจุบัน ตองมีทักษะสําหรับการทํางานและการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเด็กเหลานี้ถือเปน Native Digital สวนครูที่เปน Immigrant Digital
ก็จึงจําเปนตองถือ สมารทโฟนไปพรอมกับเด็กไดดวย
ดังนั้น เราจําเปนตองยอมรับสภาพและขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยคํานึงดวยวาเรายังคงมี
ปญหาตางๆ ในการจัดการศึกษาของประเทศหลายดาน เชน ประชาชนและนักเรียนไทย ยังคงใช
ภาษาอังกฤษไมเกง หรือ นักเรียนมีเวลาเรียนชั่วโมงเรียนตอปสูงเปนอันดับตนของโลก เปนตน
อีก ประเด็นปญ หาที่สําคัญ คือ ภาพรวมอัตรากําลัง ครู ซึ่ง ขณะนี้อัตราครู สพป. ทั้ง
ประเทศเกินอัตรากําลังถึง ๘,๙๖๓ อัตรา สวนครู สพม. และครูการศึกษาพิเศษทั่วประเทศ กลับ
ขาดอัตรากําลังถึง ๘,๖๔๔ อัตรา และ ๕,๕๒๙ อัตราตามลําดับ ซึ่งการแกไขปญหาโดยการเกลี่ย
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อั ต รากํ า ลั ง ครู ไม ง า ยเท า กั บ วงการทหารที่ จ ะออกคํ า สั่ ง ย า ยได โ ดยเร็ ว เพราะในส ว นของ
กระทรวงศึกษาธิก ารเกี่ยวของกับกฎระเบียบตางๆ จํานวนมาก โดยเฉพาะกฎระเบียบที่ ก.ค.ศ.
กําหนด อีกทั้ง การบริหารจัดการที่จะตองคํานึงถึงสภาพของโรงเรียนขนาดเล็กดวย เพราะปจจุบัน
เรามีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมาก ในจํานวนนี้เปนโรงเรียนที่มีนักเรียนไมเกิน ๒๐ คน จํานวน
๑,๐๗๒ แหง โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนที่มีนักเรียน 0 คน จํานวน ๒๐๗ แหง, นักเรียน ๑ คน ๘
แหง, นักเรียน ๒ คน ๒๐ แหง กรณีนี้ทําใหเ ราเสียอัตรารักษาการผูบ ริหารโรงเรียนและครู ซึ่ง
กฎระเบียบระบุวาโรงเรียนที่ไมมีนัก เรียนทั้ง ๒๐๗ โรง จึงสามารถยุบโรงเรียนไดห ลังจาก ๑ ป
การศึกษาไปแลว อยางไรก็ตาม เปนความจําเปนที่จะตองดําเนินการ หลังจากเดือนตุลาคมนี้ จะ
ดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลังครูทั้งประเทศ ซึ่งจะชวยแกปญหาใหโรงเรียนที่ขาดแคลน หากโรงเรียน
ใดขาดนักการภารโรง ก็จะไดนกั การภารโรง หรือโรงเรียนใดที่มีครูธุรการเกิน ก็จะเกลี่ยออกไปให
โรงเรียนอื่นที่ขาดแคลน
แนวทางขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาไทยสํ า หรั บ Thailand ๔.๐ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการ กลาวถึงการขับเคลื่อนบริบทคนไทยไปสูยุค Thailand ๔.๐ ซึ่งเปนนโยบายที่
สําคัญของรัฐบาลวา หากยอนมองไปในอดีต ยุค ๑.๐ คือ การเกษตรกรรม, ๒.๐ คืออุตสาหกรรม
เบา, ๓.๐ คืออุตสาหกรรมหนัก, ๔.๐ คือนวัตกรรม ดังนั้น การขับเคลื่อนบริบทของภาครัฐเขาสูยุค
Thailand ๔.๐ ทุกกระทรวงจําเปนตองรูตัวเองวาทําไมตองเปลี่ยนแปลง (Change) และปรับตัว
ภาคการศึกษาก็เชนเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการ ตองมีแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อรองรับการเปน Thailand ๔.๐ ที่ชัดเจน โดยเริ่มจาก สพฐ./สช. ตองสราง School ๔.๐ ตั้งแต
อนุบาล ๑-ม.๖, สกอ.ตองสราง University ๔.๐ ตั้งแตปริญญาตรี-ปริญญาเอก, สอศ. ตองสราง
Vocation ๔.๐ ในระดับ ปวช.-ปวส., กศน. ก็ตองชวยพัฒนานวัตกรรมและทักษะอาชีพใหเกิดขึ้น
แกผูเรียน กศน. ดวย
นอกจากนี้ หนวยงานในสังกัดตองคํานึงถึง ๔ ประเด็นปฏิรูปเรงดวน คือ ๑. โครงสราง
การบริหารและงบประมาณ ๒. การบริหารงานบุคคล ๓. ระบบสารสนเทศ ซึ่งทั้งสามดานจะนําไปสู
๔. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดวยความมีธรรมาภิบาล
รมว.ศึกษาธิการ ไดกลาวถึงพันธสัญญา (Commitment) ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่
จะตองดําเนินการภายในระยะเวลาที่ประกาศไว ๑๑ ขอ คือ
๑. ภายใน ๑ ป : ใหเด็กทุกคนไดเขาถึงการศึกษาและคุณภาพอยางเทาเทียมกัน
๒. ภายใน ๕ ป : สงเสริมใหครูใชศักยภาพในการสอนอยางเต็มที่
๓. ภายใน ๑ ป : จะทําครูใหครบตามเกณฑ
ภายใน ๒ ป : จะทําครูใหมีครูประจําชั้นครบทุกหอง
ภายใน ๕-๑๐ ป : จะทําใหครูตรงสาขา
๔. ภายใน ๒ ป : จะทําใหเ ด็กเรียนทอ งจํา ในสิ่ง ที่ควรจํา และนําสิ่ง ที่จําไปฝก คิด
วิเคราะห แกปญหาและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดครบทุกโรงเรียน
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๕. ภายใน ๕ ป : จะทํ าให มี ก ารเรี ยนการสอน STEM Education (Science
Technology Engineering and Mathematics) ครบทุกโรงเรียน
๖. ภายใน ๓ ป : ยกระดับภาษาอังกฤษ ใหนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษ เพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันได
๗. ภายในป ๒๕๖๐ : ปรับ ระบบการสอบ O-NET ใหเปนที่ยอมรับ และสะทอนถึง
คุณภาพของการจัดการศึกษา
๘. ภายใน ๑๐ ป : จะผลิตกําลังคน ใหตรงกับความตองการของประเทศ
๙. ผลิตคนดีออกสูสังคม
๑๐. ภายในป ๒๕๖๐ : ซอมบานพักครูใหแลวเสร็จทั้งหมด
๑๑. การแกปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
เผยคุณลัก ษณะครูที่อ ยากเห็นในศตวรรษที่ ๒๑ รมว.ศึก ษาธิก าร กลาวเพิ่ม เติม ถึง
คุณลักษณะครูที่อยากเห็นในศตวรรษที่ ๒๑ วาควรมีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ มีจิตวิญญาณความ
เปนครู หรือมุงมั่นที่จะทําใหศิษยเปนคนดีมีความรู - บุคลิกภาพดี - มีความรู รูเรื่อง Key ที่สอน เทคนิคการสอนดี - มีทักษะการพูด - ถายทอดเขาใจงาย - มีความรูความชํานาญดาน ICT
ดังนั้น หากครูไดพัฒนาตนเอง หรือไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะสงผลถึง
คุณภาพการศึกษาหลากหลายแนวทางของ ศธ. ในการแกขอกลาวหาวา "ครูไมเกง"
อยางไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการก็มีแนวทางสําคัญ ที่จะชวยแกขอกลาวหาที่วา "ครู
ไมเกง" ในหลายดาน เชน ดําเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยคัดเลือกนักเรียนเกรดไม
ต่ํากวา ๓.๐ เขารวมโครงการ แตในปแรกจะเริ่ม จากการบรรจุเ ปนครูเ ขารวมโครงการจํานวน
๔,๐๗๙ อัตรา จากจํานวนผูสมัครทั้งสิ้น ๓๙,๔๐๐ คน ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจากขอมูล
การเปดรับสมัครพบวา สพม. ๓๓ (สุรินทร) เปดรับสมัครครูมากที่สุด ๔๑ อัตรา และเปนจังหวัดที่
มียอดผูสมัครสอบสูงที่สุดถึง ๗๕๗ คน สวนเขตที่มีผูสมัครนอยที่สุดคือ สพม. ๕ (สิงหบุรี) มีจํานวน
ผูส มัคร ๑๒ คน ทั้ง นี้ โครงการผลิตครูเ พื่อพัฒ นาทอ งถิ่น ถือเปนโครงการที่จ ะชวยผลิตครูที่มี
คุณภาพโดยใชงบประมาณนอยมาก ๑๐ ป เฉลี่ยปละ ๕๐๐ ลานบาท แตไดครูที่มีคุณภาพเขาใน
ระบบเฉลี่ยปละ ๔,๐๐๐ คน
นอกจากนี้ จะมีก ารทดสอบความรูครู เพื่อจัดสอบวัดมาตรฐานความรูตามรายวิชาที่
สอน โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ของนัก เรียนคือ นําผลการทดสอบและผลสัม ฤทธิ์ทางการศึก ษาของ
นักเรียนมาเปนตัวกําหนดวาครูทานใด จะตองอบรมในสาระใดบางและการอบรม เพื่อพัฒนาครูใน
ปงบประมาณหนา จะเน นใหมีก ารพัฒนาในจังหวัดมากขึ้น โดยใหคณะกรรมการศึก ษาธิการ
จังหวัดดําเนินการ ซึ่งตองเปนเรื่องที่ครูควรไดรับการพัฒนาและมีการประเมินความรูครูกอน วาควร
เขารับการอบรมในเรื่องใด
ในการประชุ ม คณะกรรมการนโยบายและพั ฒ นาการศึ ก ษา (Super Board)
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ นายกรัฐ มนตรีไดขอใหพิจ ารณาการผลิตครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเปนที่
ทราบกั น ดี ว า ครู ที่ จ บการศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ย ครู ใ นอดี ต ถื อ ว า เป น ครู ที่ มี คุ ณ ภาพ ดั ง นั้ น
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กระทรวงศึก ษาธิก ารควรมีแนวทางดํา เนินการใหครูที่จ บการศึกษาจากมหาวิท ยาลัยราชภัฏใน
ปจจุบัน กลับมามีคุณภาพและเปนที่ยอมรับแบบในอดีตได และใหมีคุณภาพในการผลิตครูระบบ
เปดใหใกลเคียงกับระบบปด ดังนั้นจะมีการหารือกับสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครูทั้ง ๙๘ แหงในเร็วๆ
นี้ตอไป
ในขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการไดมีการวางแผนอัตรากําลังครูลวงหนา ๑๐ ป
(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) ไวแลวเพื่อทดแทนจํานวนครูที่เกษียณอายุราชการจํานวน ๒๒๓,๓๐๑ อัตรา
รวมทั้ง นําขอ มูล ความตอ งการของหนวยงานตางๆ มาประกอบการพิจ ารณาการผลิตดวย เชน
อาชี ว ะ ต อ งการครู ภ าษาอั ง กฤษมากที่ สุ ด ในขณะที่ สพฐ. ขาดแคลนครู ค ณิ ต ศาสตร แ ละ
วิทยาศาสตรจํานวนมาก
นอกจากการผลิตและพัฒนาครูแลว จะมีการแกไขปญหาระบบนิเทศ เพราะปจจุบัน
ศึกษานิเทศกยังไมไดรับการยอมรับจากครูมากนัก เพราะคุณสมบัติปจจุบันกําหนดวาครูที่มีอายุ
ราชการ ๕ ป ก็ส อบเป นศึก ษานิ เ ทศกได ทํา ใหไ มมีป ระสบการณ ไมไ ดรับ การยอมรับ จากครู
เทาที่ควร ดังนั้นตอไปจะกําหนดคุณสมบัติของศึกษานิเทศกโดยใหครูมีคุณสมบัติดานการสอนอยาง
นอย ๑๐ ป และจะสรางความกาวหนาในอาชีพ เพื่อใหการนิเทศมีบทบาทสําคัญตอคุณภาพการ
เรียนการสอนในโรงเรียน
อี ก ประเด็ น ที่ ไ ด ดํ า เนิ น การ คื อ การใช เ ครื อ ข า ยอุ ด มศึ ก ษาเป น พี่ เ ลี้ ย ง เพื่ อ ให
สถาบันอุดมศึกษาลงไปชวยพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบจํานวน ๑๐,๙๔๗ โรงทั่วประเทศ
โครงการคืน ครู ผูท รงคุ ณค าแหง แผ นดิ น ก็เ ป นอี ก โครงการที่จ ะเริ่ ม ดํ าเนิน การใน
ปง บประมาณ ๒๕๕๙ โดยหลัก การคือ สรรหาครูที่เ กษียณอายุ ร าชการและมีจิ ตอาสาเขารว ม
โครงการเขามาชวยสอน จํานวน ๑,๐๙๗ คน สวนป ๒๕๖๐ จะอนุมัติงบประมาณใหเพิ่มเติมอีก
๕,๔๐๐ คน
นอกจากนี้ มีแนวทางที่สําคัญอีกหลายเรื่อง เชน การเลื่อนวิทยฐานะครูใหเ ปนเรื่อ ง
เดียวกับการพัฒนาครู การวิจัยในโรงเรียนและมีความสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน, การเขา
สูตําแหนง ของผูบ ริห ารสถานศึก ษาที่กําลัง พิจ ารณาใหมีความเหมาะสมทั้ง คุณวุฒิ วัยวุฒิ และ
ประสบการณ จะไมเนนการสอบเปนหลัก, การแกไขปญหาหนี้สินครู, การซอมบานพักครู ๑๒,๙๒๘
หลังใหเสร็จสิ้นในปงบประมาณนี้, การแกไขปญหาการประเมิน โดยปรับระบบการทดสอบ O-NET
ใหเนนการคิดวิเคราะห เปนที่ยอมรับ และสะทอนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา เปนตน
รมว.ศึกษาธิการ กลาวดวยวา นอกจาก ๖ ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการขางตน
แลว มีอีกหลายประเด็นสําคัญที่กระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญดําเนินการในเวลานี้ เชน การ
แกปญหาเด็กไทยไมเขาสูระบบการศึกษาและเด็กตกหลน , การดูแลเด็กที่มีความตองการจําเปน
พิเศษ (เด็กมีความสามารถพิเศษ) เด็กพิการและเด็กดอยโอกาสที่มีอยูกวา ๓๔๑,๐๐๐ คน โดยจะ
จัดการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะ ๔๘ แหงสําหรับเด็ก ๑๕,๐๐๐ คน ในศูนยการเรียน ๗๗ แหงสําหรับ
เด็ก ๒๖,๐๐๐ คน และเด็ก เรียนรวมอีกประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน,การแกปญหาการทุจริตและ
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ประพฤติมิชอบในกระทรวงศึกษาธิก าร รวมทั้ง การจัดทําแผนการศึกษาแหง ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๗๔) ที่จะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้

บทสรุป
ประเทศไทย มีชื่อ อยางเปนทางการวา ราชอาณาจัก รไทย เปนรัฐ ชาติอันตั้ง อยูบ น
คาบสมุท รอินโดจีนและมลายู ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในการจัดการเรียนการสอนมี
กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การ
อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองค
ความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต
มีการตั้งสภาเศรษฐกิจแหงชาติขึ้น เพื่อทําหนาที่วิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ
และเปนที่ปรึกษาของรัฐบาลในการแกไขปญหาทางการเงิน การคลัง และทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป
พรอมทั้งไดจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการทําผังเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเปนกาวแรก ที่จะนําไปสู
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทยโมเดลการพัฒนาประเทศไทย ๑.๐ คือการเนนภาคเกษตร พอ
มา ๒.๐ เริ่มเนนอุตสาหกรรมเบา และพอถึง ๓.๐ คือชวงเวลาที่ผานมาจนถึงบัดนี้ก็คือการผานมา
จนถึงบัดนี้ก็คือการเนนอุตสาหกรรมหนัก และการสงออก ตอมามีรหัสใหม “ประเทศไทย ๔.๐” คือ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรมการศึกษาไทย ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในการประชุมทาง
วิชาการของคุรุสภา ประจําป ๒๕๕๙ หัวขอการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรูและการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาที่ยั่ง ยืน มี การเตรียมการศึกษาไทยเพื่อกาวเขาสูไทยแลนด ๔.๐ ปจ จัยหลายอยางที่ตอ ง
คํานึงถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งเรายังมีคนอีกจํานวนมากที่อยูในระบบ ๑.๐, ๒.๐, ๓.๐ ดังนั้น การจะ
เปลี่ยนแปลงตองเปนการกาวทีละกาวจึง จะเกิดความยั่งยืนไดตัวอยางพัฒนาการการศึกษาของ
ประเทศสิงคโปร ซึ่งไดเริ่มการปฏิรูปการศึกษาเมื่อป ค.ศ.๑๙๕๙ โดยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร
ไดกําหนดนโยบาย ๒ ภาษา (Bilingual Policy) และสรางทักษะดานวิชาชีพ เพื่อ เศรษฐกิจเชิง
อุตสาหกรรม พรอมทั้งมีการพัฒนาความสามารถดานการศึกษาและจัดใหมี Thinking School โดย
หลักการสําคัญดานการศึกษาของสิงคโปร คือ การใชภาษาอังกฤษเปนภาษาของการศึกษา การใช
วิทยาศาสตรเพื่อศึกษาเรียนรูสิ่งตางๆ การใชคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปญญา/
ดานการคิด การใชเหตุผ ล และหลักสูตรวิชาคณิตศาสตรที่เ นนการแกปญหา การคิดวิ เ คราะห
กระทรวงศึก ษาธิก ารตอ งมีแนวทางการปฏิรูป การศึกษาเพื่อรองรับ การเปน Thailand ๔.๐ ที่
ชัดเจน โดยเริ่ม จาก สพฐ./สช. ตองสราง School ๔.๐ ตั้งแตอนุบาล ๑-ม.๖, สกอ.ตอ งสราง
University ๔.๐ ตั้งแตปริญญาตรี-ปริญญาเอก, สอศ. ตองสราง Vocation ๔.๐ ในระดับ ปวช.ปวส., กศน. ก็ตองชวยพัฒนานวัตกรรมและทักษะอาชีพใหเกิดขึ้นแกผูเรียน กศน.ดวยนอกจากนี้
หนว ยงานในสัง กั ดตอ งคํา นึง ถึ ง ๔ ประเด็นปฏิรูป เรง ดวน คือ ๑) โครงสรา งการบริ ห ารและ
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งบประมาณ ๒) การบริหารงานบุคคล ๓) ระบบสารสนเทศ ซึ่งทั้งสามดานจะนําไปสู ๔) คุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ดวยความมีธรรมาภิบาล
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แนวทางการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC)
เพื่อปฏิรูปโรงเรียน ในศตวรรษที่ ๒๑
Driven Approach Professional Learning Community (PLC)
for School Reform in the 21st Century.
กิตติศักดิ์ แทงทอง *
0

บทคัดยอ
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ หรือ (ProfessionalLearning Community : PLC) คือ
วิธีการในการพัฒนาครูโดยการจัดบรรยากาศใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน สงผลใหครูไม
โดดเดี่ยวและมีเครือขายในการทํางานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community) เปนกระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรูจากการ
ปฏิ บั ติ ง านของกลุ ม บุ ค คลที่ ม ารวมตั ว กั น เพื่ อ ทํ า งานร ว มกั น และสนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น มี
วัต ถุ ประสงค เพื่ อพัฒ นาการเรี ย นรู ของผูเรีย น รว มกัน วางเปาหมายการเรีย นรูของผูเรีย น และ
ตรวจสอบ สะทอนผลการปฏิบัติ งานทั้งในสว นบุคคลและผลที่เ กิดขึ้ นโดยรวมผานกระบวนการ
แลกเปลี่ ยนเรีย นรู การวิพากษ วิจารณ การทํางานรว มกัน การรวมมือรวมพลัง โดยมุงเนน และ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางเปนองครวม
คําสําคัญ: การขับเคลื่อน,ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ, ศตวรรษที่ ๒๑
Abstract
Professional learning communities are how to develop the atmosphere for
teachers to exchange knowledge with each other. As a result, teachers are not
isolated and are working to develop a network of learning of the students.
Professional learning communities are process of change by learning from the
performance of a group of individuals coming together to collaborate and support
each other. The objective is to improve the learning of students. Putting together
the learning goals of learners and monitor the performance reflected both personal
and as a result the overall learning process. Criticisms teamwork is collaboration
our focus and enhance the learning process as a whole.
*

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
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Keywords: driving, professional learning communities, the 21st century.
๑. บทนํา
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการ
พัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามศาสตรพระราชาดวย Active Learning และ Professional
Learning Community (PLC) สูคุณภาพ Thailand ๔.๐ ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาครูโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ที่เกิดจากการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมมือกันของครู ผูบริหาร และนักการ
ศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ และเพื่อไมใหเปนการเพิ่มภาระใหกับ
ครูและไมใหเกิดการใชเวลาในการอบรม PLC มาก กระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดใหครูสามารถ
นําชั่วโมงการอบรม PLC ไปรวมกับจํานวนชั่วโมงการสอนหนังสือที่จะใชเปนเกณฑในการเลื่อน
วิทยฐานะตามหลักเกณฑใหมที่จะประกาศใชตอไปดวยนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : Professional Learning Community สู
สถานศึกษา ทั้งระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา เปาหมายเพื่อใหครูที่เขารวมโครงการนํากระบวนการตามกรอบชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ ไปใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางแทจริง
ความสําเร็จของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ประกอบดวยหลายปจจัย ที่จะตองชี้ชวนให
บุคลากรมีความเขาใจและยอมรับดวยตนเองกอน เชน การยอมรับวา หัวใจหลักของการเรียนรูของ
ครู คือ การเรียนรูของผูเรียน และการสอน/การปฏิบัติงานของครูมีผลตอการเรียนของผูเรียน ความ
เข า ใจความแตกต า งของระดั บ การเรี ย นรู การสร างบรรยากาศความร ว มมื อร ว มใจ การสร า ง
ความสัมพั นธแบบกั ลยาณมิตร การรั บฟงและแสดงความคิ ดเห็นดว ยทัศนคติเชิงบวก และแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบดวย ภูมิสังคม ระเบิด
จากขางใน การมีสวนรวม ประโยชนสวนรวม องครวม ทําตามลําดับขั้น ไมติดตํารา พึ่งตนเอง และ
ประหยั ด เรี ย บง า ย ได ป ระโยชน สู งสุ ด เนื่ อ งจาก ชุ ม ชนการเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (Professional
Learning Community) เปนกระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรูจากการปฏิบัติงานของ
กลุ ม บุ ค คลที่ ม ารวมตั ว กั น เพื่ อ ทํ า งานร ว มกั น และสนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน รวมกันวางเปาหมายการเรียนรูของผูเรียน และตรวจสอบ สะทอนผล
การปฏิบัติงานทั้งในสวนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
วิพากษวิจารณ การทํางานรวมกัน การรวมมือรวมพลัง โดยมุงเนนและสงเสริมกระบวนการเรียนรู
อยางเปนองครวม มีการดําเนินการอยางนอย ๕ ประการ คือ
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๑) มีเปาหมายรวมกันในการจัดการเรียนรู/การพัฒนาผูเรียนใหพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
๒) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากหนางาน/สถานการณจริงของชั้นเรียน
๓) ทุกฝายเกี่ยวของรวมเรียนรูและรวมพลัง/หนุนเสริมใหเกิดการสรางความเปลี่ยนแปลง
ตามเปาหมาย
๔) มีการวิพากย สะทอนผลการทํางานพัฒนาผูเรียน
๕) มีการสราง HOPE ใหทีมงาน ประกอบดวย
(๑) honesty & humanity เปนการยึดขอมูลจริงที่เกิดขึ้นและใหการเคารพกัน
อยางจริงใจ
(๒) option & openness เปนการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดใหผูเรียนและพรอม
เปดเผย/เปดใจเรียนรูจากผูอื่น
(๓) patience & persistence เปนการพัฒนาความอดทนและความมุงมั่นทุมเท
พยายามจนเกิดผลชัดเจน
(๔) efficacy & enthusiasm เปนการสรางความเชื่อมั่นในผลของวิธีการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนวาจะทําใหผูเรียนเรียนรู และกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองอยางเต็มที่
๑

1

คุณลักษณะสําคัญที่ทําใหเกิดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ : PLC นั้น นอกจากจะตอง
ประกอบดวยสมาชิกซึ่งเปนกลุมบุคคลดังที่กลาวไปแลว การรวมตัวกันของสมาชิกชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพยังตองประกอบดวยคุณลักษณะสําคัญที่จะทําใหเกิด PLC ไวอยางหลากหลาย อยางไรก็
ตามสามารถสรุปคุณลักษณะสําคัญที่ทําใหเกิด PLC ได ๕ ประการ คือ
๑) การมีบรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน (Shared values and vision)
๒) การรวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรูของนักเรียน (Collective responsibility for
students learning)
๓) การสืบสอบเพื่อสะทอนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective professional inquiry)
๔) การรวมมือรวมพลัง (Collaboration)
๕)การสนับสนุนการจัดลําดับโครงสรางและความสัมพันธของบุคลากร
(Supportiveconditions structural arrangements and collegial relationships) ๒
๑

เรวดีชัย เชาวรัตน. กระบวนการเสริมสรางความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ: การวิจัยกรณีศึกษา.บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2558).
๒
Hord, S.M. (1997). Professional learning communities : Communities of inquiry
andimprovement. Austin : Southwest Educational Development Laboratory.
journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/article/viewFile/125/688.
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นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบนโยบาย
ใหกับคณะกรรมการดําเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการอบรม “PLC (Professional
Learning Community) ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ” ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ วา “ขณะนี้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี แ นวทางส ง เสริ ม ให มี ก ารอบรม PLC (Professional Learning
Community) หรือ"ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ" ใหกับครูและผูบริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ
แนวคิดของการอบรม PLC คือ การนําคนมาอยูรวมกัน เกิดการเรียนรูและแบงปนความรูกัน
ระหวางผูเขารวมอบรม จนกระทั่งเกิดการสะทอนความคิดในดานตางๆ ที่จะเปนแนวทางการพัฒนา
อยางไรก็ตามเพื่อไมใหเปนการเพิ่มภาระใหกับครูและไมใหเกิดการใชเวลาในการอบรม PLC มาก
จนกระทั่งครูไมมีเวลาสอนเด็กในชั้นเรียน จึงจะกําหนดใหครูสามารถนําชั่วโมงการอบรม PLC ไป
รวมกับจํานวนชั่วโมงการสอนหนังสือที่จะใชเปนเกณฑในการเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑใหมที่
จะประกาศใชตอไปนั้น ๓
นับวา PLC เปนการพัฒนาบุคลากรโดยเริ่มจากลางขึ้นบน (Bottom Up) แทนที่จะสั่งการ
จากสวนบนลงมา สิ่งสําคัญที่สุดของการอบรม PLC อยูที่การเรียนรู (Learning) กลาวคือ ผูเขา
อบรมตองรูวา “วันนี้ไดเรียนรูและแบงปนความรูอะไรบาง” และ “จะทําอยางไรใหความรูจากการ
อบรมสงผลถึงคุณภาพการศึกษาของเด็ก” ไมใชคํานึงถึงวิทยฐานะเพียงอยางเดียว แตวิทยฐานะเปน
เพียงรางวัลตอบแทนวา ครูมีความเกงเพียงไหน
3

๒. แนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในศตวรรษที่ ๒๑
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพมีผูใหนิยามมุมมองเดียวกัน โดยมองวาเปนการรวมตัวกัน
มี นั ย ยะแสดงถึ ง การเป น ผู นํ าร ว มกั น ของครู หรือ เป ดโอกาสให ค รู เ ป น “ประธาน” ในการ
เปลี่ ย นแปลง ๔ เป น เครื่ อ งมื อ ในการสร า งสรรค ก ารรวมตั ว ของครู เ พื่ อ ทํ า งานสร า งสรรค นํ า
ประสบการณจากการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมอื่น ๆ ที่ตนเองทดลองใชมาแลกเปลี่ยนแบงปนกัน
เกิดเปนการสรางความรูหรือยกระดับความรูในการทําหนาที่ครูจากประสบการณตรง และจากการ
เทียบเคียงกับทฤษฎีที่มีคนศึกษาและเผยแพรไว โดยครูที่เปนสมาชิกตองแลกเปลี่ยนเรียนรูทําความ
เขาใจซึ่งกันและกัน เพื่อใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องเปาหมายการเรียนรูที่จัดใหแกนักเรียน ไมใช
เพียงแตเขาใจเฉพาะในสวนของวิชา หรือชั้นเรียนที่ตนรับผิดชอบเทานั้น แตตองเขาใจสวนของวิชา
4

๓

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560).การอบรม PLC ชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ. คนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2561,
http://www.moe.go.th/mobile1/viewNews.php?nCatId=news_act&moe
_mod_news_ID=47766.
๔
วิจารณ พานิช. (2555). วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษที่ 21.กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ.
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และชั้ น เรี ย นอื่ น ๆ ด ว ย ๕ ชุ มชนแห งการเรีย นรูทางวิช าชีพมีพื้น ฐานมาจากภาคธุร กิจ เกี่ย วกั บ
ความสามารถขององคกรในการเรียนรู เปนการนําแนวคิดองคกรแหงการเรียนรูมาประยุกตโดย
อธิบายวา เปรียบเทียบให “โรงเรียนเปนองคกร” นั่นไมเหมาะสมและถูกตอง แทจริงแลวโรงเรียนมี
ความเปน “ชุมชน” มากกวาความเปนองคกร ซึ่งความเปน“องคกร”กับ“ชุมชน” มีความแตกตาง
กันที่ความเปนชุมชนจะเชื่อมโยงภายในตอกันดวยคานิยม แนวคิดและความผูกพันรวมกันของทุก
คนที่เปนสมาชิก ซึ่งเปนแนวคิดตรงกันขามกับ “ความเปนองคกร” ที่มีความสัมพันธระหวางสมาชิก
ในลักษณะที่ยึดตามระดับลดหลั่นกันลงมา (Hierarchical Relationships) ซึ่งมีกลไกการควบคุม
และมี โ ครงสร างแบบตึ ง ตั ว ที่ เ ต็ ม ไปด ว ยกฎระเบี ย บและวั ฒ นธรรมของการใช อํ านาจเป น หลั ก
ในขณะที่“ชุมชน” จะใชอิทธิพลที่เกิดจากการมีคานิยมและวัตถุประสงครวมกัน ๖ โดยเฉพาะในยุค
ศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีการเปลี่ยนแปลงดานวิถีการเรียนรูแบบเกาอยางสิ้นเชิง นั่นคือเปนยุคความรูที่มี
การเปลี่ยนแปลงการถายโอน และเชื่อมโยงทั่วถึงกันอยางรวดเร็วดวยเทคโนโลยีสารสนเทศเพียง
ปลายนิ้ว ๗
สรุปไดวา ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเปนการรวมมือรวมใจของครูและผูบริหาร เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูทางวิชาชีพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ไปที่ผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูได
ดวยตนเอง ผานการวางแผนและมีวิสัยทัศนรวมกัน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันจนเกิด
เปนวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางครูดวยกันหรือครูกับผูบริหาร ซึ่งเปนกระบวนการ
ที่มีประโยชนสําหรับครูทุกคน มีการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนขั้นตอน มีความชัดเจน ทําให
วิชาชีพครูมีความเขมแข็งทางวิชาการไดอยางแทจริง เปนการพัฒนาศิษยรวมกันของครู โดยมองวา
เปน “ศิษยของเรา” มากกวามองวา “ศิษยของฉัน”
5
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๓. ความสําคัญของความเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC)
หัวใจสําคัญที่สุดของชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ คือ เปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตที่ดีของ
ครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยใหครูรวมตัวกันเปนชุมชน (Community) ทําหนาที่เป นผูนําการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent)ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับ“ปฏิรูป”การเรียนรู ซึ่งเปนการ
๕

Richard Du Four, Rebecca, Eaker, Robert and Thomas. (2010). Learning By Doing:
A Handbook for Professional Learning Communities at Work.Solution Tree Press.
๖
Thompson, S. C., Gregg, L. &Niska, J. M. 2004.Professional Learning Communities,Leadership and
Student Learning. Research in Middle Level Education.
Retrieved April, 22, 2016 from http://www.nmsa.org/Publications/RMLEOnline/
tabid/101/Default.aspx.
๗
วิจารณ พานิช. (2555). วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษที่ 21.กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ.
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ปฏิรูปที่เกิดจากภายใน คือ ครูรวมกันดําเนินการเพื่อใหการปฏิรูปการเรียนรูดําเนินคูขนาน และ
เสริมแรงกันทั้งจากภายในและภายนอก ๘ รูปแบบการทํางานของครูจึงตองเปลี่ยนจากทํางานคน
เดียวเปนการทํางานเปนทีม กําหนดเปาหมายรวมกันในลักษณะของชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ
โดยมีเปาหมายเพื่อชวยเหลือกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมในการทํางาน
พัฒนางานอยางตอเนื่อง เนนใหเกิดผลลัพธที่ผลสัมฤทธิ์เปนรายบุคคลอยางเทาเทียมกัน สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ Hord (๑๙๙๗)๙ ในการดําเนินการรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งดานวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จากการสังเคราะหรายงาน
การวิ จั ยเกี่ ย วกั บโรงเรี ยนที่ มีการจั ดตั้ งชุมชนแหงการเรีย นรูวิช าชีพ โดยใชคําถามวา โรงเรีย น
ดังกลาวมีผลลัพธอะไรบางที่แตกตางไปจากโรงเรียนทั่วไปที่ไมมีชุมชนแหงวิชาชีพ และถาแตกตาง
แลวจะมีผลดีตอครูผูสอนและตอนักเรียนอยางไรบาง ซึ่งมีผลสรุป ๒ ประเด็น ๑๐ ดังนี้
ประเด็ น ที่ ๑ ผลดี ตอครู ผู ส อน พบวา ชุมชนแหงการเรียนรูวิช าชีพ สงผลตอครูผูส อน
กลาวคือ ลดความรูสึกโดดเดี่ยวงานสอนของครู เพิ่มความรูสึกผูกพันตอพันธกิจและเปาหมายของ
โรงเรี ย นมากขึ้ น โดยเพิ่ ม ความกระตื อ รื อ ร น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ใ ห บ รรลุ พั น ธกิ จ อย า งแข็ ง ขั น จนเกิ ด
ความรูสึกวาตองการรวมกันเรียนรูและรับผิดชอบตอพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน ถือเปน “พลัง
การเรียนรู” ซึ่งสงผลใหการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนใหมีผลดียิ่งขึ้น กลาวคือ มีการคนพบความรู
และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผูเรียนซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกตอยางสนใจ รวมถึง
ความเขาใจในดานเนื้อหาสาระที่ตองจัดการเรียนรูไดแตกฉานยิ่งขึ้น จนตระหนักถึงบทบาทและ
พฤติกรรมการสอนที่จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด อีกทั้งการรับทราบขอมูลสารสนเทศ
ตาง ๆ ที่จําเปนตอวิชาชี พไดอย างกว างขวางและรวดเร็ วขึ้น สงผลดี ตอการปรับปรุงพัฒ นางาน
วิชาชีพไดตลอดเวลา เปนผลใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนา และอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษย เปน
คุณคาเกิดขวัญกําลังใจตอการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น ที่สําคัญคือ สามารถลดอัตราการลาหยุดงาน
นอยลง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบเกา มีความกาวหนาในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู
ใหสอดคลองกับลักษณะผูเรียนไดอยางเดนชัด และรวดเร็วกวาที่พบในโรงเรียนแบบเกาตลอดจน มี
ความผูกพันที่จะสรางการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ใหปรากฏอยางเดนชัดและยั่งยืน
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๘

วิจารณ พานิช. (2555). วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษที่ 21.กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ.
Hord, S. M. (1997). Professional Learning Communities: Communities of ContinuousInquiry and
Improvement. Austin, Texas: Southwest Educational Developmentaboratory. Retrieved May 4, 2016 from
http:/ ww.sedl.org/siss/plccredit.html.
๑๐
วรลักษณชูกําเนิด, เอกรินทรสังขทองและชวลิตเกิดทิพย. (2557). รูปแบบชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพอาจารยสู
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย.วารสารหาดใหญวชิ าการ,
12(2): 123-134.
๙

{ 84 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

ประเด็นที่ ๒ ผลดีตอผูเรียน พบวา ชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพสงผลตอผูเรียน กลาวคือ
สามารถลดอัตราการตกซ้ําชั้น และจํานวนชั้นเรียนที่ตองเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรูใหนอยลง
อัตราการขาดเรียนลดลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร ประวัติศาสตร และวิชาการ
อานที่สูงขึ้นอยางเดนชัด เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเกา สุดทาย คือ มีความแตกตางดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวางกลุมนักเรียนที่มีภูมิหลังไมเหมือนกันและลดลงชัดเจน
กลาวโดยสรุป ชุมชนแหงการเรีย นรูวิชาชีพ เปนการร วมคิด รวมทํา รวมเรี ยนรูของครู
ผูบริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน คุณคา
เปาหมาย และภารกิจรวมกัน โดยทํางานรวมกันแบบทีม เรียนรูที่ครูเปนผูนํารวมกัน และผูบริหาร
แบบผูดู แลสนั บสนุน สูการเรียนรู และพั ฒนาวิช าชีพเปลี่ยนแปลงคุ ณภาพตนเอง สูคุณภาพการ
จัดการเรียนรูที่เนนความสําเร็จหรือประสิทธิผลของผูเรียนเปนสําคัญ และความสุขของการทํางาน
รวมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู
๔. กลยุทธในการสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC)
ขั้นตอนในการนําPLC มาใชในโรงเรียนอาจแตกตางกันไปตามแนวคิดของนักวิชาการแตละ
ทาน แตกระบวนการและกิจกรรมหลักสวนใหญมีความคลายคลึงกัน คือ การกําหนดวิสัยทัศนรวม
คานิยมรวม พันธกิจและเปาหมายของการดําเนินการ โดยกิจกรรมที่ขาดไมได คือการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางครูในโรงเรียน สําหรับบทความนี้ ผูเขียนขอเสนอแนวทางการนํา PLC มาใชใน
โรงเรียนตามแนวทางของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ๔ ขั้นตอน ที่เรียกวา PAOR ไดแก ขั้นวางแผน
(Planning) ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action) ขั้นสังเกตผลการปฏิบัติ(Observation) และขั้นสะทอนผล
(Reflection) มาเปนกรอบในการดําเนินงานได โดยแตละขั้นตอนมีขั้นตอนยอย ดังนี้
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รูปภาพ ๑ ขั้นตอนในการนํา PLC มาใชในโรงเรียน
ตามแนวทางของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
๑. ขั้นวางแผน (Planning) มีขั้นตอนสําคัญ ๒ ขั้นตอน คือ
๑.๑ การสรางวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายรวม เปนขั้นตอนที่ผูบริหาร ครู ใน
โรงเรี ย นพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นประสบการณ เพื่ อใหเห็ น ปญ หา ความตอ งการ ความพรอ มในการ
ดําเนินการ ซึ่งนําไปสูการสรางวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายรวมกัน ซึ่งขั้นตอนนี้จะชวยใหสมาชิก
ของชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย กอใหเกิดการยอมรับ เขาใจในสภาวการณและเกิด
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน
๑.๒ การวางแผนพัฒนา เปนขั้นตอนที่สมาชิกทุกคนรวมกันถกแถลง ใหเหตุผลวา
กลุมควรมุงเปาการทํา PLC ไปที่เรื่องใด ปญหาใด หรือนวัตกรรมใด โดยขั้นตอนนี้ กลุมตอง
ประคับประคองใหการทํา PLC เปนกิจกรรมพัฒนาครูที่มุงสูเปาหมายสุดทายคือการพัฒนาผูเรียน
เปนหลัก และเมื่อไดประเด็นในการทํา PLC สําหรับรอบนี้แลว กลุมจึงชวยกันวางแผนงานโดย
ละเอียดวากลุมจะดําเนินการอยางไร จะแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางไร จะสรางเครือขายอยางไร
ชวงเวลาที่เ หมาะสมในการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรูควรเปน ชว งใด นวั ตกรรมที่ใชควรเป นอะไร และ
ทรัพยากรที่ตองการคืออะไรบาง
๒. ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action) เปนขั้นตอนที่กลุมทํากิจกรรมตามแผนที่วางไว ที่สําคัญคือ
การมาพบกันตามชวงเวลาที่กําหนด นําประสบการณของแตละคนมาแลกเปลี่ยนกัน ทําใหสมาชิก
แต ละคนได เล าความประทับ ใจ ป ญหา ความภาคภูมิใจ แนวปฏิบัติที่ดี แนวปฏิบัติที่ไมป ระสบ
ความสําเร็จ ฯลฯ ใหสมาชิกไดรับทราบ ทําใหแตละคนไมโดดเดี่ยว และสามารถเลือกแนวที่ดีของ
เพื่อนไปประยุกตใชในงานของตนเองได
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๓. ขั้นสังเกตผลการปฏิบัติงาน (Observation) เมื่อการดําเนินงานผานไประยะหนึ่ง
สมาชิกแตละคนนําผลการปฏิบัติมาเสนอในวงสนทนาโดยเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไววา สิ่งใดบางที่
ทําไดดี สิ่งใดบางที่มีปญหา ซึ่งขั้นนี้นิยมใชการทบทวนระหวางปฏิบัติงาน ที่เรียกวา AAR (After
Action Review) เปนเครื่องมือในการสังเกตผลการปฏิบัติงาน
๔.ขั้นสะทอนผล (Reflection) เปนขั้นของการสะทอนผลการพัฒนาความรูความสามารถ
ของครูผานผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ตัวครูที่เปนสมาชิกของชุมชน นักเรียน ผูบริหาร ผูปกครอง
กรรมการสถานศึ ก ษาฯ เป น ต น ซึ่ ง ผลที่ ไ ด คื อ ข อ มู ล ย อ นกลั บ ที่ ส มาชิ ก นํ า มาใช ป รั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไดตอไป
๕. สะทอนผลจากวง PLC (Professional Learning Community )๑๑
การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูสู
ผูเรียน การสรางเปาหมายรวมกัน การสรางประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
(Problem-Based Learning : PBL) ที่มุงสรางปญญาภายนอก และกระบวนการพัฒนาปญญา
ภายใน ที่เรียกวา “จิตศึกษา” ของโรงเรียนสุขภาวะซึ่งดําเนินการมาตั้งแตป ๒๕๕๖ โดยปรากฏผล
พอสรุปไดดังนี้
สิ่ ง ที่ พ บได เ ป น ประจั ก ษ ข องครู คื อ เกิ ด การเรี ย นรู จ ากเพื่ อ นครู ด ว ยกั น ในด า นการ
แลกเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณดานการจัดการเรียนรู การพัฒนาสื่อการ
สอน สงเสริมครูไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นยอมรับซึ่งกันและกัน เคารพในสิทธิของตนเองและ
ผูอื่นมากขึ้น ครูเปนผูฟงมากขึ้นลดความรูสึกโดดเดี่ยวงานการสอนของครู เพิ่มความรูสึกผูกพันตอ
พันธกิจและเปาหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติใหบรรลุพันธกิจ
อยางแข็งขัน จนเกิดความรูสึกวาตองการรวมกันเรียนรูและรับผิดชอบตอพัฒนาการโดยรวมของ
นั กเรี ย น จึ ง ถื อว า เป น พลั งการเรี ย นรู ซึ่งส งผลใหก ารปฏิบัติ การสอนในชั้ น เรี ย นใหมีผ ลดียิ่ งขึ้ น
กลาวคือมีการคนพบความรูและความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผูเรียนที่เกิดจากการคอย
สั งเกตอย างสนใจ รวมถึ งเข า ใจในด านเนื้ อหาสาระ ที่ตอ งจั ดการเรี ย นรูได แตกฉานยิ่ง ขึ้น จน
ตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนที่จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด อีกทั้งการ
รับทราบขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ที่จําเปนตอวิชาชีพไดอยางกวางขวางและรวดเร็วสงผลดีตอการ
ปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพไดตลอดเวลา เปนผลใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทาง
๑๑

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส. (21 มกราคม 2558).โรงเรียนสุขภาวะ :โรงเรียนบานทุงยาวคําโปรย. (รายการเสียง
ประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยเผยแพรทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส).
กรุงเทพฯ.https://www.youtube.com/watch?v=4zZcZA1ZZ6A.
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วิชาชีพเพื่อศิษย ซึ่งเปนทั้งคุณคาและขวัญกําลังใจตอการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น มีความกาวหนาใน
การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับลักษณะผูเรียนไดอยางเดนชัดและรวดเร็วขึ้นมี
ความผู ก พั น ที่ จ ะสร า งการเปลี่ ย นแปลงใหม ๆ ให ป รากฏอย า งเด น ชั ด และยั่ ง ยื น ช ว ยสร า ง
สัมพันธภาพที่ดีระหวางครูกับครู สัมพันธภาพที่ดีระหวางครูกับผูบริหารโรงเรียน ชวยใหการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและกิจกรรมจิตศึกษาเกิดประสิทธิผลกับผูเรียน สรางการมีสวนรวมและ
เห็นเปาหมายขององคกรรวมกันดังนั้นการสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพจึงเปนเครื่องมือในการสราง
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูของครู ทําใหครูเห็นคุณคา ภาคภูมิใจในคุณคาของตนเอง ภาคภูมิใจ
แหงวิชาชีพครูและชวยสรางครูใหเปนครูผูเรียนรูอยูตลอดเวลา รวมสรางองคกรแหงการเรียนรูและ
เปนองคกรที่ประสบความสําเร็จในที่สุด ผูบริหารปฏิบัติตอครูครูก็จะนําไปใชตอกับเด็ก เปนการ
เรียนรูตอกันเปนทอด ๆ
สวนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งถือเปนผูนําในการขับเคลื่อนและนําองคกรไปสูเปาหมาย
และความสําเร็จ กระบวนการ PLC กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผูบริหาร คือ ผูบริหารลดอัตตา
ในตัวเองลง สรางการมีสวนรวมในโรงเรียนหรือองคกรมากขึ้น ยอมรับฟงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ นําไปสูการปรับกระบวนทัศนการบริหาร การจัดการเรียนรูสราง
เปาหมายความสําเร็จรวมกันโดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย ทุกระดับในโรงเรียน ผูบริหารมี
ความเปนกันเองและเปนระนาบเดียวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางบรรยากาศความเปน
กันเอง ไปสูบรรยากาศแหงมิตรภาพในองคกร มุงสูองคกรเปนสุขในที่สุด ดังนั้นกระบวนการ PLC
จึงเปน กระบวนการหนึ่งที่สามารถนํ ามาใชพัฒนาประสิทธิภ าพทั้งในดานการจัดการเรีย นรูและ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในยุคของการปฏิรูปการศึกษา เปนเครื่องมือในการ
ปฏิรูปโรงเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ไดเปนอยางดี
๗. บทสรุป
กลาวโดยสรุปแลว PLC จะเปนเครื่องมือที่สําคัญเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรูในยุคการปฏิรูป
การศึกษา PLC ที่ดีผูนําวงใชคําถามนํา เพื่อใหผูรวมวงทุกคนมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู พูด
ถึงผูเรียนเปนหลัก ทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของผูเรียนและเห็นความเจริญงอกงาม
ในตัวเด็ก เสริมพลังบวกใหกับครู สรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทุกคนตองเปดใจในการ
พูดคุยกัน และปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนกลายเปนวิถีชุมชนของโรงเรียน เมื่อทําวง PLC จนเกิดเปน
วิถีชุมชนแลว ผูบริหารหรือผูนํา องคกรตองพยายามสรางผูนําวง PLC จากสมาชิกในองคกรเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถนําวงไดเชนเดียวกันกับผูบริหารหรือผูนําองคกร เปนการสรางผูนํารุน
ตอๆ ไปอีกทาง
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สหบทในภาษาอังกฤษ
English Collocations

ดํารงค มหนิธิวงศ *
0

บทคัดยอ
สหบท หมายถึง การรวมคําเขาดวยกันโดยธรรมชาติ ความจําเปนในการเรียนรู
สหบทจะชวยใหผูเรียนพูดและเขียนภาษาอังกฤษเปนวิธีธรรมชาติและถูกตองแมนยํา ผูใช
ภาษาที่มีทักษะอาจจะเลือกรังสรรคภาษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยดูความหลากหลาย
รูปแบบของสหบท บทความนี้มุงเนนใหผูเรียนไดใชคําที่เกี่ยวของกันไดถูกตองและเกิด
สุนทรียทางดานภาษา และสามารถซึมซับรูปแบบของภาษาที่ใชถูกตอง
คําสําคัญ : สหบท ระดับภาษา
Abstract
Collocation means a natural combination of words; it refers to the
way English words are closely associated with each other. Learning
collocations will help the learners to increase their range of English
vocabulary in a more natural and accurate way. Skilled users of the
language may choose to create effects by varying the normal patterns of
collocation. This article focuses on the aims of the learners to use the
collocation accurately. Appreciation of the language will also help the
learners assimilate the standard patterns of the language use, too.
Keywords: collocation, register

*

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
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๑. บทนํา
การเรียนรูสหบท (collocations) มีความสําคัญตอการเรียนรูเรื่องภาษาอังกฤษวา
เจาของภาษาเขาใชกันอยางไร การเขาใจอยางลึกซึ้งและใชเวลาพูด หรือเวลาเขียนจะชวย
ใชเราใชคําที่เรารูไดแมนยํายิ่งขึ้น กอใหเกิดการใชภาษาอังกฤษเปนธรรมชาติ เมื่อเราพูด
หรือเขียนทําใหเราแยกภาษาพูดและภาษาเขียนไดอยาเขาใจ เมื่อพบนักเขียนผูมีความ
ชํานาญและจากรูปแบบสหบทปกติ
๒. เนื้อหา
๑. สหบท (collocations) คือ การรวมคําตั้งแต ๒ คํา หรือมากกวาปรากฏ
รวมกัน เชน ถาหากมีคนพูดวา “She’s got yellow hair.” ก็จะเปนที่เขาใจ แตไมใช
การพูดปกติในภาษาอังกฤษ เรามักจะพูดวา “She’s got blond hair” กลาวอีกนัยหนึ่ง
เราจะไมใช yellow กับ hair ในภาษาอังกฤษประจําวัน คําวา yellow จะใชกับดอกไม
หรือสีมากกวา
1

1

สหบทไมใชเรื่องการใชคําคุณศัพท (adjective) รวมกับคํานาม (noun) เพียง
ถายเดียว อาจจะหมายถึง การรวมกับคําอื่นๆ ก็ได เชน
Verb + noun (กิริยา + นาม) เชน
- arousesomeone’s interest. (เราความสนใจ)
- lead a seminar. (สูการสัมมนา)
Adverb + adjective (กริยาวิเศษ + คุณศัพท) เชน
- fundamentally different (ตางกันโดยพื้นฐาน)
Adverb + verb (กริยาวิเศษ + กริยา) เชน
- flatly contradict (ขัดแยงกันโดยสิ้นเชิง)
Noun + noun (นาม + นาม) เชน
- a lick of paint (การเรียงของสี)
- a team of experts (คณะผูเชี่ยวชาญ)
สหบทสามารถแบงออกเปนประเภทได ๓ คือ
ก. สหบทแบบเขมแข็ง (strong collocations) ไดแก สหบทที่เกี่ยวของกัน
อยางใกลชิดมาก เชน คําวา mitigating เปนคําคุณศัพทมีความหมายวา (บรรเทา, ลดลง,
1

Felicita O’Dell and Michael McCarthy English Collocations in UseCambridge University,
Press, Cambridge, 2008 p.6
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ลดหยอน) มักจะใชกับคํานาม คือ circumstances หรือ factors แทบจะไมใชคําคุณศัพท
นี้กับคําอื่นๆ ยกตัวอยางเชน
Although she was found guilty, the jury felt there were
mitigating circumstances. (แมวาเธอพบวามีความผิด แตคณะลูกขุนรูสึกวา
ยังมีเหตุบรรเทาดานอื่นๆ อีก)
ข. สหบทแบบตายตัว (Fixed collocations) คือ สหบทที่ตายตัวไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปเปนอยางอื่นได ยกตัวอยางเชน
I was walking to and fro. (หมายความวาฉันเดินไปทางหนึ่งแลวกลับ
ทิศทางตรงกันขาม)
ค. สหบทไมมีน้ําหนัก (Weak collocations) คือ สหบทชนิดนี้สามารถใชกับคํา
อื่นๆ ไดอยางกวางขวาง ยกตัวอยางเชน
You are in broad agreement with someone. (คุณทําขอตกลง
(สัญญา) กับใครๆ ก็ได)
อยางไรก็ตาม คําวา broad ยังใชกับคําเปนจํานวนมาก เชน
- A broad avenue (ถนนกวางอยางนอย 4 เลน)
- A broad smile (ยิ้มอยางเปดเผย)
- Broad shoulders (ไหลผึ่ง)
- A broad accent (สําเนียงเหนอๆ) เปนตน
2. ประเภททางไวยากรณของสหบท(Grammatical categories of
collocation)
ก. verb + noun (กริยา + นาม)
Draw up + a list
a contract
ยกตัวอยางเชน
Our lawyer drew up a contract for us to sign. (ทนายความ
เตรียมสัญญาใหพวกเราเซ็น)
ข. Noun + verb (นาม + กริยา)
Opportunity + arise
ยกตัวอยางเชน
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An opportunity arose for me to work in China, so I went and
spent a year there. (โอกาสเปดใหฉันไปทํางานในประเทศจีน ดังนั้นฉันจึงไปและใช
เวลาอยูที่เมืองจีน 1 ป)
ค. Noun +noun (นาม + นาม) สหบทแบบนาม + นามใชเพื่ออธิบายเปน
กลุมๆ หรือชุด เชน
There’s been a spate of thefts in our area recently. (มีการ
โจรกรรมมากมายในพื้นที่ของเราเมื่อเร็วๆ นี้)
Noun + noun ใชกับนามนับไมได เชน
She gave me a snippet to informative which is to secret.
(เธอใหขอมูลเล็กนอยที่เปนความลับสุดยอด)
ง. Adjective + noun (คําคุณศัพท + นาม) เชน
The simple truth is that no one was aware of the problem.
(ขอเท็จจริงงายๆ ที่ไมมีใครคิดถึงปญหา)
จ. Adverb + adjective (คํากริยาวิเศษณ + คําคุณศัพท) เชน
Joe’s sister was a stunningly attractive woman. (พี่สาวของโจ
เปนหญิงที่นาทึ่ง)
ฉ. Verb + adverb or prepositional phrase (กริยา + กริยาวิเศษณ หรือ
บุรพบทวลี) เชน
If your dog starts to foam at the mouth, you should take it
to the vet immediately. (ถาหากสุนัขของคุณเริ่มมีน้ําลายฟูมปาก คุณควรจะ
นํามันไปพบสัตวแพทย)
สหบทที่ซับซอน (Complex collocations) เชน
It’s time you put the past behind you and started focusing
on the future. (ถึงเวลาที่คุณจะทิ้งอดีตไวขางหลังและเริ่มมุงอนาคต)
3. ระดับภาษา (Register)
การใชภาษาจะเปลี่ยนไปตามสถานการณที่เราอยู ถาหากเพื่อนสนิทของคุณเปน
เจาภาพงานเลี้ยง เราจะพูดไดวา “ขอบใจสําหรับงานเลี้ยง งานนี้หวือหวามาก” ตรงกัน
ขามถาหากหัวหนาเปนเจาภาพเราอาจจะพูดวา “ขอบคุณสําหรับงานเลี้ยง ผมสนุกมาก
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จริงๆ” (เปนกลางๆ) ตามตัวอยางนี้การพูดเปนกลางๆ (neutral) และเปนแบบกันเองมาก
เปนตัวอยางของระดับภาษา
ระดับของภาษาสวนใหญเปนกลางๆ (สามารถใชกับสถานการณทุกอยางได แต
ทวาระดับภาษาสามารถใชกับแบบเปนทางการ (formal)
แบบกันเอง (informal)
ลักษณะของสาขาอาชีพ (เชน ดานกฎหมาย, สื่อสารมวลชน) หรือลักษณะเฉพาะของ
ประกาศทางราชการ
ทางเลื อกการใช ส หบทขึ้ น อยูกับ วาเรากํ าลังพูดเกี่ย วกั บ เรื่องราวอะไร (ธุร กิจ ,
ขาวสาร, เพื่อนบาน) เรากําลังพูดกับใคร (เพื่อน, คนแปลกหนา, เจาหนาที่) และเรากําลัง
พูดกับเขา (ทางจดหมาย, อีเมล, ที่สาธารณะ, เปนการสวนตัว) ศึกษาจากตารางขางลาง
และใหสังเกตวาคําและวลีที่ตางกันใชบอกสถานการณเดียวกันเปนอยางไร
ตัวอยาง
(example)
The police are investing/
looking into the arms deal.
เจาหนาที่ตํารวจกําลังสอบสวน
การคาขายอาวุธ)
The cops are trying to dig
out info about the arms deal.
ตํารวจกําลังดําเนินการสอบสวน
เกี่ยวกับการคาขายอาวุธ
The police are conducting
an investigation into the arms
deal.
ตํารวจกําลังดําเนินการสอบสวน
เกี่ยวกับการคาขายอาวุธ
Police to probe arms deal.
ตํารวจสอบสวนการคาขายอาวุธ
The arms deal may be
subject to police
investigation.

ระดับภาษา
(register)
เปนกลาง

ไมเปนทางการ

คําอธิบาย
(comment)
ทั้งสองขอความตัวหนา
ดูเหมือ นจะไมแตกตางกั น
ทั้งบริบ ท ที่เปน ภาษาพูด
และภาษาเขียน
กริ ย าวลี เ ป น การเลื อ ก
แบบไมเปนทางการ แมวา
บางคําเปนแบบกลางๆ

เปนทางการ

คํ า ที่ ย าวๆ ที่ ม ากจาก
ภาษาละตินและกรีกมักจะ
บ ง บ อ ก ว า เ ป น ภ า ษ า
ทางการมากขึ้น

เปนกลาง
ภาษา
หนังสือพิมพ
เปนทางการ
ดานกฎหมาย
และทางราชการ

Probe เปนแบบการ
พ า ด หั ว ข า ว ข อ ง
หนังสือพิมพ
Subject to
investigation
เปนแบบฉบับทางราชการ
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ตัวอยาง
(example)
การคาขายอาวุธอาจเปนเรื่องที่
ตํารวจตองสอบสวน

ระดับภาษา
(register)

คําอธิบาย
(comment)
หรือดานกฎหมาย

ใหระวังเรื่องภาษาเขียนวาเปนภาษาทางการและภาษาพูดเปนภาษาแบบกันเอง
มีการซ้ําซอนอยูมากมาย ตัวอยางเชน ภาษาที่เปนทางการที่เห็นไดชัด ไดแก ภาษาทาง
ราชการ การเขียนเชิงวิชาการ ภาษากฎหมาย หรือคําปราศรัยแบบพิธีการ สวนภาษา
แบบกันเอง ไดแก การสนทนา จดหมายสวนตัวและอีเมล และภาษาดานสื่อสารการพิมพ
สหบทที่ เ ป น ทางการกั บที่ เ ป น แบบกลางๆ (Formal
collocations)
แบบทางการ
(formal จากเอกสารทางการ)
Students mustsubmit their
assignments by 1 May.
นักศึกษาตองสงรายงานภายในวันที่ 1
เดือนพฤษภาคม
Students may request an
extension after consulting their
tutor.
นักศึกษาอาจจะขอขยายเวลาหลังจาก
ไดปรึกษาอาจารย

versus

neutral

แบบกลางๆ
(neutral ภาษาพูด)
“You have to hand in your
assignments by 1 May.”
คุณตองสงรายงานภายในวันที่ 1 เดือน
พฤษภาคม
“You can ask for an extension
after you’ve talked to/had a word
with your tutor.”
คุณสามารถขอขยายเวลาไดหลังจาก
คุณไดคุยกับอาจารย

สหบทแบบไมเปนทางการกับสหบทที่เปนแบบกลางๆ (Informal versus
neutral collocations)
That film was totally awesome.
หนังสือเรื่องนั้นเยี่ยมมาก (สวนใหญเปนภาษาวัยรุนที่เดนชัด คือ วัยรุนอเมริกัน)
[เปนกลางเทากับคําวา absolutely amazing/fantastic เจง, ยอดเยี่ยม]
That party was well good! (Well ใชเมื่อหมายถึง “มาก”/ “จริงๆ” สวนใหญ
ใชโดยวัยรุน
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I haven’t a clue / the foggiest idea what you mean. (ฉันคิดไมออกวา)
คุณหมายถึงอะไร (เทากับเปนกลางๆ วา I have no idea.X
We can grab a snack before the meeting if you’re hungry. (เราสามารถ
ทานอาหารวางกอนการประชุมถาพวกคุณรูสึกหิว) [เปนขอความกลางๆ เทากับขอความวา
have a snack]
4. อุปมา (Metaphor)
เมื่อเราพูดเชิงอุปมา เราใชคําในลักษณะคําตอคํา ตัวอยางเชน เมื่อเรากลาวกวา
‘A writer casts light on a situation.’ เราหมายความวา นักเขียนชวยใหเราเขาใจ
อยางแจมแจง เหมือนเอาแสงสวางไวในหองมืดชวยใหเรามองเห็นชัดเจนขึ้น ยกตัวอยาง
เชน
ก. อุปมาที่เกี่ยวกับรางกาย (Metaphor based on the body.)
สหบท
(collocation)

face (up to) the facts

shoulder the blame

foot the bill

ตัวอยาง
ความหมาย
(example)
(meaning)
You’re never going to run in
the Olympics. It’s time you
faced (up to) to the facts.
ยอมรับความจริง
คุณไมเคยจะวิ่งแขงขันในกีฬา
โอลิมปกส ถึงเวลาที่คุณจะรับความ
จริงเสียที
Although others were also
responsible for the problem,
Sue decided to shoulder the
รับผิดชอบในสิ่งที่ไม
blame.
ดี
แมวาคนอื่นๆ รับผิดชอบกับปญหา
ซูตัดสินใจที่จะรับผิดชอบปญหาดวย
เชนกัน
Choose what you like from
the menu - the company is
footing the bill.
ชําระ
เลื อ กสิ่ ง ที่ คุ ณ ชอบจากรายการ
อาหาร บริษัทจะเปนผูจายเอง
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สหบท
(collocation)

ตัวอยาง
ความหมาย
(example)
(meaning)
Jo heads a team working on
เปนหัวหนา
crime prevention.
head a team
โครงการ
โจเปนหัวหนาทํางานดานการ
ปองกันอาชญากรรม.
Having three sons under the
ทําใหเปนคน
age of five keep Jane on her
keep someone on
คลองแคลวและมี
toes.
their toes.
สมาธิ
เมื่อมีบุตรอายุต่ํากวา 5 ขวบ 5 คน
ทําใหเจนคลองแคลวและมีสมาธิ
Gina has an eye for detail, so
ask her to check the report.
has an eye for
เกงดานสังเกต
จีนาเปนคนเกงดานการสังเกต
ดังนั้นจงขอใหเธอตรวจรายงาน
Unemployment goes hand in
เกิดขึ้นในเวลา
hand with social unrest.
เดียวกันหรือเปนผล
go hand in hand with
การวางงานเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
จาก
กับสังคมที่ไมหยุดนิ่ง
ข. อุปมาที่เกี่ยวกับน้ําหนัก (Metaphor based on weight)
คํ า ว า heavy สามารถนํ า ไปใช ในความหมายวา หนัก หรือยาก เชน ความ
รับผิดชอบอยางมาก (heavy responsibility) ภาระอันหนักหนวง (a heavy burden)
เปนไดทั้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่หนักหรือแบกหาม หรือความรับผิดชอบที่จัดการไดขณะเดียวกัน
หนั งสื อหนั ก สามารถเป นได ทั้งหนังสือที่ มีน้ํ าหนักมากหรือหนังสือที่มีเนื้อหายาก ใน
ทํานองเดียวกับคําวา ‘weighty matters หรือ weighty problems’ weighty ในที่นี้
หมายความวายากและหนัก
คําวา เบา (light) เปนคําตรงกันขามกับคําวาหนัก (heavy) ยังสามารถใชในเชิง
อุปมาที่หมายความวาไมมีความกังวล (carefree) ไมมีความเอาจริงเอาจัง (seriousness)
ดังนั้น light reading ไดแก การอานเรื่องที่เบาๆ ถาหากทานทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยใจที่สบาย
ทานยอมรูสึกไมมีความกังวลและมีความสุข ถาบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีโอกาสในการทําสิ่ง
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หนึ่งสิ่งใดเล็กนอย หมายความวามีโอกาส แตเปนโอกาสเล็กนอย ถาใช fat chance
(เปนคําแบบไมเปนทางการมาก หมายความวา แทบไมมีโอกาสเลย (no chance)
ค. อุปมาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว (Metaphors based on movement)
เจมสจัดงานปารตี้มากในปสุดทาย และประสบความยุงยากกับวิชา (ran into
difficulties) คุณพอของเขาโกรธจัดมาก (hopping mad) เมื่อเขาทําใหไดเพียงปริญญา
อยางไรก็ตามเมื่อจบจากมหาวิทยาลัยเขาหางานทําไดอยางสบาย (walked straight into
a job) ที่บริษัทที่มีชื่อเสียง คนบางคนสรุปวาเปนเพราะเขาเริ่มออกไปเที่ยวกับลูกสาวของ
ผูอํานวยการบริษัท แมของเขาวิตกกังวลวา ถาหากความสัมพันธของลูกชายกับลูกสาวของ
ผูอํานวยการลมสลาย (hit the rocks) ลูกชายของเธออาจจะพบกับความยุงยากดวย
5. การสื่อความหมาย (Communicating)
ก. สหบทที่เกี่ยวกับกริยา say, speak, talk และ tell (collocations with
say, speak, talk and tell)
I wouldn’t say no to a nice cup of tea. (ผมไมปฏิเสธกับชาที่อรอย)
[เปนแบบกันเอง : มีความหมายวา ผมชอบชาจริงๆ]
Needless to say / If goes without saying that the workers voted in
favour of the wage increase. (ไมจําเปนตองกลาว/เปนไปโดยไมตองกลาววาคนงาน
ออกเสียงลงคะแนนเพราะการขึ้นคาจางแรงงาน)
Jane didn’t say a word when I told her I was leaving. (เจนไมพูดแมแต
คําเดียว เมื่อฉันบอกเธอวาฉันจะจากไป)
Generally speaking, people are aware of the environmental
consequences of their actions.(พูดอยางกวางๆ คนระวังผลที่ตามมาจากสิ่งแวดลอมที่
พวกเขากระทํา)
Strictly speaking, a tomato is a fruit and not a vegetable because it
contains seeds. (พูดอยางแทจริงมะเขือเทศเปนผลไมและมิใชผักเพราะมีเมล็ด)
She always speaks very highly of you. (เธอมักจะพูดแตสิ่งดีๆ สําหรับคุณ)
[พูดแตสิ่งดีๆ เกี่ยวกับคุณ]
Charlie, stop mumbling and speak properly. I can’t understand a
word you’re saying. (ชาลีเลิกพูดงืมงําและพูดใหถูกตอง ฉันไมเขาใจวาเธอกําลังพูด
อะไร[โดยทั่วไปใชโดยพอแมหรือครูกับเด็กๆ แตไมใชระหวางผูใหญกับผูใหญ]
Now we’ve got to know each other, I think it’s time we talked
business. (ตอนนี้เรารูจักกันและกันแลว ผมคิดวาไดเวลาที่เราจะคุยกันเรื่องธุรกิจ)
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At first, Andrew appears to be talkingnonsense but after a while you
realize he’s actually talking a lot of sense. (ตอนแรกๆ แอนดรู ดูเหมือนจะคุย
เรื่องไรสาระ แตหลักจากนั้นคุณก็ตระหนักวาเขากําลังพูดเรื่องที่เปนประโยชน)
I’ll tell you a secret but please don’t tell anyone else. (ฉันจะบอก
ความลับใหคุณรู แตอยาเลาใหใครฟงเปนอันขาด)
The old woman looked at Glen’s palm and began to tellhis
fortune.[พยากรณชีวิตในอนาคต] (หญิงชรามองดูฝามือของเกลน และเริ่มพยากรณ
ชีวิตในอนาคตของเขา)
ข. สหบทที่มีความหมายกั บการสื่อความหมาย (Collocations meaning
communicate)
ตัวอยาง (example)
I asked why she didn’t trust him but
she wouldn’t give me a reason.
ฉั น ถามว า ทํ า ไมเธอไว ใ จเขาแต เ ธอก็ ไ ม ใ ห
เหตุผล
The charity states its aim as being to
help underprivileged children.
องคกรการกุศลแถลงจุดประสงคเพื่อ
ชวยเหลือเด็กๆ ที่ดอยโอกาส
The staff on reception required each
visitor to state their business before
issuing them with an entry permit.
เจาหนาที่ฝายตอนรับตองการใหผูมาเขารวม
ระบุธุรกิจของตนกอนออกใบอนุญาตใหเขา
ประเทศ
In her lecture Lucia gave an account
of her trip to the Andes.
ในการปาฐกถา ลูเซียใชทั้งการพูดและการ
เขียนของการเดินทางไปเทือกเขาแอนดิส
The speech got the message about
the policy changes across.
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คําอธิบาย (comment)
ไมใช say a reason

เปนภาษาทางการกลาวถึงจุดประสงค
จุดมุงหมาย
เปนทางการ = say what their
intentions are แจงจุดมุงหมาย
ไดแกอะไร

ใชทั้งการบรรยายและการเขียน

(ไมเปนทางการ) = conveyed the
idea. นําไปสูความคิดเห็น

ตัวอยาง (example)
การบรรยายนําไปสูแนวความคิดเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงดานนโยบาย
I declare Hiroshi Yamamoto the
winner of the gold medal.
ขาพเจาขอประกาศวา ฮิโรชิ ยามาโมโต
เปนผูชนะไดรับเหรียญทอง
He was pronounced dead at 1.10.
เขาไดรับการแจงวาเสียชีวิตตอน 1.10 น.
The old man tried to import his
knowledge to his sons.
ชายชราพยายามถายทอดความรูของเขา
ใหกับบุตรชาย
That journalist gets amazing stories
but he won’t divulge his sources.
นักหนังสือพิมพคนนั้นมีเรื่องนาทึ่ง แตเขาไม
เปดเผยความรลับ
The internet is a powerful means of
disseminating information.
อินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือการแพรขาวสารที่
มีอํานาจ
We notified the police of the
burglary.
พวกแจงความตํารวจเรื่องการโจรกรรม
Although found guilty, Robson
continued to protest his innocence.
แมเห็นวามีความผิด ร็อบสันยืนกรานวา
เขาบริสุทธิ์

คําอธิบาย (comment)
(เปนทางการ) ขอความซึ่งไดเมื่อมีการ
ชนะ
(เปนทางการ) ใชเมื่อประกาศการ
เสียชีวิตเปนทางการ
(เปนทางการ) ถายโอนความรูใช
import ก็ได wisdom
(เปนทางการ) เปดเผยความลับใช
make something secret known
หรือใช divulge a secret
(เปนทางการ) spreading
information to a lot of people
การแพรขาวสารสูประชาชน
(เปนทางการ) officially informed
แจงเสนทางการ
(เปนทางการ) insist he was not
guilty. ยืนรานวาตนเองไมมีความผิด
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6. สหบทพิเศษ (Special collocation)
การแปล ผูแปลพึงระวังสหบทพิเศษ คําที่นิยมวางอยูรวมกันเสมอ คงไมอาจ
เปลี่ยนแปลงได 2 จึงจะไดความหมาย เชน
2

to and fro
now and then
black and blue
พอแม
หนุมสาว
ฟกช้ําดําเขียว
ไปๆ มาๆ
นอกจากนี้ ยังมีสหบทพิเศษที่นอกจากจะตองวางคํารวมกันเพื่อใหเกิดความหมาย
แลว ยังตองเรียงตามลําดับเจาะจงดวยคงที่ หากเปลี่ยนลําดับก็ดูจะไมเปนธรรมชาติของ
ภาษานั้นๆ เชน
bread
day
knife
ladies

and
and
and
and

butter
night
fork
gentlemen

ปูยาตายาย
กินขาวกินปลา
กินน้ํากินทา
ลุงปานาอา
สหบทพิเ ศษนี้ ยังไปเกี่ ยวกับสํ านวน (idiom) คือ เปนการรวมตัวของกลุมคํา
สํานวนนี้มักจะมีความหมายแฝงอยูดวย ซึ่งความหมายแฝงนั้นจะไมปรากฏ เมื่อคําแตละ
คําแยกกันอยู ตัวอยางเชน
- The old man has kicked the bucket.
(ไอแกนั่นมันตายโหงตายหาแลว)

2
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to kick the bucket แปลวา ตายลักษณะที่ขาดความเคารพตอผูตาย
ตางจาก to die / to be dead.
7. สหบทที่ขัดแยง (Collocational clash)
สหบทที่ ขัดแยง คือ การวางคําไว ดวยกันแลวไมไดไจความ ไมเ ปนธรรมชาติ ที่
เจ า ของภาษาใช กัน 3 ข อผิ ด พลาดเช น นี้ อาจเป น ไปไดทั้ งขอ ผิดพลาดทางไวยากรณ
ทางการใชคํา และทางวัฒนธรรม
3

1. ขอผิดพลาดทางไวยากรณ เปนการใชคําผิดตําแหนง เชน ควรจะใชคํากริยา
กับใชคํานาม หรือที่ที่ควรจะเปนคํานามกลับเอาคําวิเศษณไปวางไวเปนตน เชน
He has tried hard to develop his able.
ในที่นี้ควรจะเปนคํานาม คือ ability ผูเขียนกลับเอาคําวา able ซึ่งเปน
คําวิเศษไปแทน
2. ขอผิดพราดทางการใชคํา เราควรระลึกไวเสมอวาทุกภาษายอมมีขอจํากัดใน
การนําคํามาปรากฏรวมกัน (lexical collocational restrictions) หากไมระมัดระวังดีพอ
อาจเกิดสหบทที่ขัดแยงขึ้นได ตัวอยาง เชน
Arrest ใชกับคน แตไมใชกับสิ่งของและ seize ใชกับสิ่งของแตไมใชกับ
คน ทั้งสองคํานี้แปลวา “จับ” ดังนี้
- arrest the criminal ถูก
- arrest the cocaine ผิด
- seize the criminal ผิด
- seize the cocaine ถูก
ตัวอยางอื่นๆ ที่ผูเรียนสวนมากมักจะใชผิด เชน
- ดูโทรทัศน watch the television ไมใช look at / see
the television
- รบกวนความเปนสวนตัวของผูอื่น disturb someone is
privacy ไมใช bother someone’s privacy
- ฝกฝนความสามารถ cultivate one’s ability ไมใช
practice one’s ability
ตามความเห็นของฉัน... In my opinion… ไมใช According to
my opinion หรือ According to me…
3
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3. ขอผิดพลาดทางวัฒนธรรม ขอผิดพลาดมิไดเกิดจากการใชคําผิดหรือใช
ไวยากรณผิด แตผิดในลักษณะทางวัฒนธรรม (cultural clash) ตามวัฒนธรรมไทย คน
ไทยมักจะถือเรื่องเทาเปนอวัยวะเบื้องต่ํา เวลานั่งควรเก็บปลายเทาใหมิดชิดจึงจะสุภาพ
เรียบรอย ไมควรใชเทาชี้สิ่งใด ถือเปนการไมสุภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งคนออนวัยกวาไม
ควรจะนั่งใหปลายเทาชี้ไปทิศทางที่มีผูหลักผูใหญนั่งอยู
แตในทางตรงขามวัฒนธรรมทางตะวันตกมิไดถือสาเรื่องหัววาเปนของสูง เทาวา
เปนของต่ําแตอยางใด เด็กอาจลูบหัวผูใหญได

บทสรุป

สหบท คือ คําที่นํามารวมกันที่ปรากฏดวยกันใชดวยกันการฝกจดจํา การใชคําจะ
ชวยผูศึกษาเขาใจและใชไดอยางถูกตอง เชน การใชระดับภาษาวาเปนทางการหรือแบบ
กันเอง จะชวยใหเราเลี่ยงการใชคําที่ผิดพลาดและปรับปรุงการใชภาษาใหถูกตองความ
หลักและความนิยมของเจาของภาษา สหบทที่นําเสนอในบทความนี้ เปนแตเพียงสวน
หนึ่งเท านั้ น ยั งมี สหบทที่ เกี่ ยวของกั บการใชภ าษาในทางดานสังคม สถานการณและ
ความรูส่ิงทางลบ หรือสถานการณและความรูสึกทางบวก และรวมทั้งการพูดตอหน า
ชุ มชนว า แบบพิ ธี การเป น อย า งไร ผู ส นใจและใฝใจควรศึกษาใหลึกซึ้งอัน จะกอใหเกิ ด
ประโยชนดานความมั่นใจตนเอง ใชภาษาไดถูกตองและมีระดับ
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เอาใหแนใจ ในวิธีการสรางคํา ภาษาอังกฤษ
Making Sure How to Form Words in English Language
จิรพจน ขวัญคง*
ผศ. ดร. อภิพัธน วิศิษฏใจงาม **
1

บทคัดยอ
ในบทความนี้ จ ะได แบ ง วิ ธี ส ร างคําในภาษาอังกฤษ โดยรวมมีการแบงกลุ ม
ออกเปน 2 กลุม คือ
กลุมแรกที่เปนคํานาม (nouns)ซึ่งจะติดตามมาดวย คําคุณนาม สรรพนาม อีก
กลุมที่เปนคํากริยา(verbs) ซึ่งจะติดตามมาดวย กาล (tenses) ตางๆเปนตน คํานามที่
เปนรากศัพท (stem or root) เดี่ยวๆ คือยังไมมีปจจัย หรือ อุปสรรคใดๆ มาผสมหรือ
บวกเขาไปคือปรุงแตงกับคําศัพทนั้นๆ เรียกวา หนวยคําอิสระ (free morphemes)
สวนคํานามที่เปนรากศัพท (stem or root) แบบผสม คือมี “s plural (พหุพจน)”
มาผสมหรือบวกเขาไปคือปรุงแตงกับคําศัพทนั้นๆใหกลายเปนรูปพหุพจน
เรียกวา
หนวยคําผสม (bound morphemes) กระบวนการสรางคํา (Word - Formation)
มีการลงปจจัย (Affixation) ไดแกขบวนการบวก หรือเพิ่มปจจัยเขาไป ทั้งขางหนาก็มี
ทั้งขางหลังบาง มีการสรางศัพทโดยกฎทางไวยากรณ ของภาษาอังกฤษ(Grammatical
Conversion in English)ก็มีมีการสรางศัพท โดยการเพิ่มรากศัพทไปในสวนดานหนา
หรือดานหลัง (compounding) ก็จะไดศัพทที่มีความหมายใหม มีการสรางศัพท โดย
การเพิ่มปจจัยไปในสวนดานหนา เรียกวา Prefix โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปศัพทเดิม
ก็จะไดศัพทที่มีความหมายใหมก็มี นอกจาก การประกอบคําศัพท หรือการสรางคํา
ดังกลาว ยังมีการสรางคําโดยวิธีพิเศษอีกเชน Reduplications, Clippings, Blending
เปนตน
กลุมที่สองภาคคํากริยา(Verb Phrase )คําศัพทกลุมที่เปนคํากริยา(verbs) เมื่อ
มีการประกอบปจจัย (Affixes) แลวจะทําใหเกิด ซึ่งจะ กาล (tenses) ตางๆ
ตัวอย างการใช ปจจัย “S” ลงประกอบคํากริ ยา จะมีลั กษณะแบงเปน 2 ประเภท
เชนเดียวกันกับ “S” ที่ไปประกอบกับคําศัพทที่เปน พหุพจน คือ ปรากฏเห็นรูป1 และ
ไมปรากฏเห็นตัว1 เอส ซีโร (Ф s)ซึ่งมีรายละเอียด กระบานการสรางจําพวกกริยา แต
ละชนิดของปจจุบันกาล ในเนื้อบทความที่เสนอแลว

*
**

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
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ปจจัยที่ใชในประโยคPast Simple Tense หรือ The past tense affix
มีอยู 2 รูป คือ1) ปรากฏใหเห็นรูป (ed) และ 2) ไมปรากฏใหเห็นรูปเอส ซีโร (Фed)
ปจจัยทั้งสองนี้ เปนปจจัยที่ปรุงแตงศัพทที่เปนคําประเภทกริยาทั้งหลายใหเปน อดีตกาล
หรือ Past Tense นั่นเองสวนประโยคที่ใชพูดถึงเหตุการณในอนาคตTalking about
the futureหรืออนาคตกาลในภาษาอังกฤษมีหลายวิธี ไมใชแค will + verb ที่พวกเรา
สวนใหญเรียนมาวาเปนรูป future tenseเพราะกริยา will ชาวยุโรป/อเมริกา ใชเปน
เพียงกริยาชวยAuxiliary Verb เทานั่นเองไมใชเปนอนาคตกาลแตอยางไรมีการใช
be + going + to พูดถึงอนาคต ที่ชาวยุโรป/อเมริกา ใชเปนกริยาบอกอนาคตที่แทจริง
จะเกิดขึ้นจริง เพราะมีการวางแผน ยกตัวอยาง การไปทองเที่ยวตากอากาศ จะตองมี
การเหมายานพาหนะ การจองที่พักและอาหารเปนตน
คําสําคัญ : ตรวจสอบใหแนใจการสรางคําเปนภาษาอังกฤษ

Abstract
In this article it will be divided, into how to create words in English.
The total is divided into two groups.The first group of nouns, followed by
the noun, the other pronouns, are verbs, followed by tenses, etc. The stem
or root is singular. There are no factors or barriers to mixing; adding, the
word is "free morphemes". The term is used to refer to plurals, called
bound morphemes. Word-Formation is an affixation process or to add a
factor. The front is there. Behind grammar rules are created by grammar
rules. Grammatical Conversion in English this article will be divided. How to
create words in English the total is divided into two groups. The first group
of nouns, followed by the nouns, the other pronouns, are verbs, followed
by tenses, etc. The stem or root is singular. There are no factors or barriers
to mixing. Add, the word is "free plural". The term is used to refer to plurals,
called bound morphemes. Word-Formation is an affixation process. or to
add a factor to the front and Sometimes to be baek. Grammar rules are
created by grammar rules. Grammatical Conversion in English, there are
vocabulary buildings. by adding etymology to the front or back,
(compounding) will have a new meaning. Vocabulary building By adding a
factor to the front called Prefix without changing the original vocabulary. I
have a new meaning. There are also words created by special methods.
Reduplications, Clippings, Blending, etc. Verb
{ 108 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

Phrase Verb Phrase The verb phrase when the affixes are formed will cause
the tenses.Example using the "S" factor down the verb. There are two types
of "S" that are associated with the term is plural that shown in Figure 1. 1
sports (Ф s), which are detailed. And to make a verb Each type of present
tense In the proposed article.There are two types of past simple tense or
the past tense affix: 1) appearing in (ed) and 2) not appearing as Ф ed. It is a
term used to describe the past tense or past tense. The sentence that
speaks to the future. Talking about the future or future tense in English
there are many ways not just will + verb that we most. This is a future tense
because of the European / American verb. The verb Auxiliary Verb is not
used as a tense, but it is used to be + going + to speak about the future of
Europe / America. Use the verb to tell the true future. will happen It is
planned to take a vacation. It includes a vehicle chartered, accommodation
and food reservation English.

Keyword: Making Sure Word-Formation in English
๑.บทนํา
ปรารภเหตุ ดวยภาษาอังกฤษเปรียบด วยยาหมอขม ตมแลวหนักใจที่จ ะดื่มกิน
ถึงแมจะรูวา มันมีประโยชนในการการชวยรักษาโรคใหเราก็ตาม ในทางเปรียบเทียบกันกับ
ยาแผนปจจุบัน จึงมีเทคนิค วิธีการที่จะทําใหคนไขรับประทาน ยาขมแกโรคภัย ไขเจ็บ โดย
การเคลือบ เม็ดยาดวยน้ําตาลบาง น้ําผึ้งบาง ทําเปนแคบซูล(capsule) บาง ทั้งหลาย
กรรมวิธีที่กลาวมา ก็เพื่อจะชวยเหลือคนไขที่รับประทานยายาก ใหไดรับความเบาใจใน
เรื่องการรับประทานยาใหหมดไปนั่นเองฉันใด การที่คนไทยจํานวนเพิ่มมากขึ้นที่สนใจใน
การเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ยิ่งในยุคที่ประเทศไทยไดเปดประตูบานตนเองสู เอเชี่ยน
หรือ คํายอวา A.E.C.ภาษาอังกฤษก็ยิ่งเปนเครื่องมือ (mediums) ที่มีบทบาทเดนชัดมาก
ในการสื่อสาร (communicate)กับชาวตางประเทศ ไมตองกลาวไปถึง ยุโรปหรือ อเมริกา
กอน แคภายในกลุมเอเชี่ยน ยกเวนเพียงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เทานั้นที่เรามี รูปศัพท (word- forms) สําเนียงภาษา(Accent language) นอกจาก
ประเทศลาว นับตั้งแต กัมพูชาไปสูประเทศอื่นๆ เราก็จําเปนตองใชภาษาอังกฤษแลว
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เปลี่ยนโลกได ถาเรารูภาษาอังกฤษดี ดังบทความของ ดร.นิเวศน เหมวชิรวรากร
ได เ ขี ย นบทความเรื่ อ ง "ภาษาเปลี่ ย นโลก" เสนอโดย... - Lanna
Commercial
1
Technological
College ในบทความได เ ท า ความ ถึ ง ชี วิ ต ของท า น ดร.นิ เ วศน
เหมวชิรวรากรเองกลาวถึง ตัวทานเองวา มีอายุอยูมาจนถึงปจจุบันได 60 ปแลว สิ่งที่ทาน
รูสึกวาเปน จุดดอย ของตนเองที่สําคัญจริงๆแลว ซึ่งไมสามารถปรับตัวทานเองไดเทียบเทา
กับหรือใกลเคียงกับ เจาของภาษา (mother thongs) คือ “ภาษาอังกฤษ” นั่นเอง ทานได
ทบทวนใหฟงถึงปญหา ไดแกในชวงวัยเด็กจนกระทั้งถึงวัยหนุมนั้น ทานไมมีโอกาสไดเรียน
ภาษาอั งกฤษดี พอ และไม รู ว า ภาษาอั ง กฤษเป น วิ ช าสํ าคั ญ มาก และสํา คัญ ยิ่งกวา วิช า
คณิตศาสตรหรือฟสิกสที่คิดวาเปนวิชาคนระดับสุดยอดมากกวา บัดนี้ทานเพิ่งตระหนัก
วา ความสําคัญของภาษาอังกฤษอยูที่วาเปน “ภาษาสากล” (international language)
และเปนภาษาของประเทศยิ่งใหญที่สุดในโลก นั่นคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ติดตอกันมา
นาจะเกือบ 200 ป ทั้งนี้ทานได พรรณนาวาไมวาจะเปนการติดตอทางการทูต การคาและ
สังคมทั่วโลก ซึ่งรวมถึงระบบอินเทอรเน็ต แตละคนตางจําเปนตองใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ
เชนเดียวกับกิจกรรมบันเทิงชั้นนําระดับโลก เชนภาพยนตรและละครเวที คอนเสิรตใหญ
ของวงนักรองดังๆเปนตน ดวยเพราะวาโลกของเรานั้นอยูในกระแสของ “โลกาภิวัตน” ที่
ขอบเขตของดินแดนกําลังลดความสําคัญลงเรื่อยๆ และประชาชนสามารถจะเดินทางหรือ
ติดตอกับคนอื่นไดทั่วโลกดวยตนทุนต่ําลงมาก ภาษากลาง(medium) ที่ทุกคนตองใชจึง
สําคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดวยเหตุจําเปนดังกลาว สําหรับคนสังคมชั้นนําในแตละสังคม ”
ภาษาอังกฤษ” จึงกลายเปนภาษาที่คิดวา “จําเปน อยางยิ่งยวด” และยิ่งเปนคนชั้นนํา
อยางที่เรียกวา “อิลิท” เราทานจําเปนตองรู ตองสามารถใชอังกฤษไดดีมาก ไมใชแค 4050% ของเจาของภาษาอยางที่ทานเปนอยูขณะนี้
ท า น ดร.นิ เ วศน เหมวชิ ร วรากรได ก ล า วเน น ย้ํ า ว า การเขี ย น ฟ ง และพู ด
ภาษาอังกฤษไดดีนั้น คิดวาเปนเรื่องสําคัญไมแพการอาน โดยเฉพาะคนที่ยังตองทํางานใน
ตําแหนงที่ สูงของทุกองค กรในป จจุ บัน และในอนาคต เหตุผ ลเพราะเมื่อองคกรใหญขึ้น
เรื่อยๆ ก็เลี่ยงไมไดที่จะตองเกี่ยวของกับคนตางประเทศ ที่ตางใชภาษาอังกฤษติดตอสื่อสาร
เมื่อเปนเชนนั้น คุณสมบัติในการฟง การพูด และการเขียน ”ภาษาอังกฤษ” ไดเปนอยางดี
จะสําคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนคนที่ภาษาอังกฤษไมดีเทาที่ควรนั้น แทบไมมีโอกาสกาวหนา
อยางโดดเดนได
1

ภาษาเปลี่ย นโลก.Lanna Commercial Technological College. [ออนไลน ]. แหล งที่ ม า
http://www.bangkokbiznews.com/…/…/533406/ภาษาเปลี่ยนโลก.html4 ตุลาคม 2013เทศบาลนครเชียงใหม
[1 พฤษภาคม 2560].
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ในความเห็นทานไดสรุป จากประสบการณที่ทานไดทํางานกับองคกรใหญมาหลาย
แห ง พบว า ตั ว ถ ว งความก าวหน าในหน าที่ การงาน ได แก ภ าษาอั งกฤษไม ดี ของตนเอง
โดยเฉพาะการฟง พูด และเขียน นั้นเอง
ดั งนั้ น ผู เ ขี ย นจึ งตระหนั กถึ งป ญ หา ในเรื่อ งการเขาใจ ในวิ ธีการสรางคําศัพ ท
ภาษาอังกฤษ นับไดวาเปนปญหาหนึ่งซึ่งสําคัญไมนอยไปกวา การฟง การพูด การอาน (
four skills of learning languages; 1) Learning 2)Speaking 3) Reading and 4)
Writing) จึงพากันกับคณะผูจัดทําบทความ ทําการคนควาปญหาการไมเขาใจ ในการสราง
คําศัพท โดยเฉพาะในภาษาอังกฤษจากทั้งตํารับตํารา ทั้งที่เขียนโดยผูทรงคุณวุฒิที่เปนชาว
ไทย และ ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศที่เปนเจาของภาษา แตก็ไดใชชีวิต ทําธุรกิจอยูใน
เมืองไทยมาชานาน รูถึงปญหาของคนไทย ตลอดธรรมชาติของคนไทย รวมถึงผูเขียนไดทํา
การเปรียบเทียบ เกี่ยวกับวิธีการสรางคําของภาษาอังกฤษ กับภาษาบาลี และภาษาไทย
ดวย ตามประสบการณที่เคยเรียนภาษาบาลีมาและเทียบกับภาษาไทยเทาที่มีความจําเปน
ทั้งนี้เพื่อย้ําความเขาใจ ของผูที่สนใจใฝศึกษาก็สามารถเขาใจไดงายขึ้น ที่สําคัญ เพื่อเปน
ประหยัดพลังงานในการที่ตองเปด Dictionary หาความหมายของคําอยูตลอดเวลา
ในบทความนี้จะไดแบง วิธีสรางคําในภาษาอังกฤษ โดยรวมมีการแบงกลุมออกเปน
2 กลุม คือ
1. กลุมที่เปนคํานาม (nouns) ซึ่งจะติดตามมาดวย คําคุณนาม สรรพนาม เปนตน
ตอไป
2. กลุมที่เปนคํากริยา(verbs) ซึ่งจะติดตามมาดวย กาล (tenses) ตางๆเปนตน
ตอไป
อันดับแรก จะไดเสนอการสรางคําศัพท ที่เปนคํานามกอน คํานามดังกลาว ยังมี
การแบงประเภทออกไปเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ:ก. ภาคที่หนึ่ง ภาคคํานาม (Morphology)
1.1) คํานามที่เปนรากศัพท (stem or root) เดี่ยวๆ คือยังไมมีปจจัย หรือ
อุปสรรคใดๆมาผสมหรือ บวกเขาไปคือปรุงแตงกับคําศัพทนั้นๆ เรียกวา หนวยคําอิสระ
(free morphemes) ดังคําดังตอไปนี้
boy, man, girl, bird, woman, friend, monk, novice, dog, cat, rat, tree, bee,
car, star, table, desk, duck, god. hat, hand, head, truck, team, time, deer etc.
1.2) คํานามที่เปนรากศัพท (stem or root) แบบผสม คือมี “s = plural: พหุ
พจน” มาผสมหรือ บวกเขาไปคือปรุงแตงกับคําศัพทนั้นๆใหกลายเปนรูปพหุพจน เรียกวา
หนวยคําผสม (bound morphemes) ดังคําดังตอไปนี้
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วิธีการสรางคํา (Word - Formation)
1.2.1) การลงปจจัย (Affixation) ไดแกขบวนการบวก หรือเพิ่มปจจัย
เขาไป ทั้งขางหนาก็มี ทั้งขางหลังก็มี
(a) การสรางศัพทโดยการเติม“s = plural: พหุพจน” เชน boys, girls,
birds, friends, monks, novices, dogs, cats, rats, trees, bees, cars, stars, tables,
desks, ducks, gods. hats, hands, heads, trucks, teams, times etc.
(b) การสรางศัพทโดยการเติม“s = plural :พหุพจน” แตเนื่องจาก
ระเบียบคํา(order of the words) ในภาษาอังกฤษมีกฎยกเวนคําจําพวกตอไปนี้ เมื่อเติม
ลงไปจะไมปรากฏใหเห็นรูปตัว (S) บางชนิดของคําศัพท เมื่ออาศัย อํานาจตัว (S) ปจจัยที่
อยูขางหลัง มีอํานาจแปลง สระภายในใหเปนตามระเบียบคําของภาษาอังกฤษ เชน
หนวยคําที่ไมปรากฏรูปใหเห็น “เอส ซีโร (Ф s)”
การเติม“s” พหูพจนเมื่อเติมลงไปแลว ไมปรากฏตัวก็มี แปลงสระภายในก็มี แปลง
เปนอักขระเพิ่มทายศัพทก็มี 2
3

A deer
A man
A child
A foot
A mouse
A person

Deer (เอส ซีโร (Ф s))
Men
( a becomes e )
Children (เอส ซีโร (Ф s)becomes ren)
feet
( oo becomes ee )
Mice (ouse becomes ice)
People (เอส ซีโร (Ф s))

Those deer or
Those men or
Two children
Those deer or
Those mice or
Those people

two deer
five men
two deer
many mice

อธิบายเพิ่มเติม“s” ปจจัยที่แสดงความเปน พหุพจน นั้นถาลงประกอบกับ ศัพท
นามธรรมดา จะสังเกตเห็นรูป “s” ปรากฏอยูทายศัพท แตที่ลงประกอบกับ คําศัพท
พิเศษดังแสดงในตารางขางบนนั้น เปนไปตามระเบียบคํา (order of the word) ซึ่งมีขอ
พิเศษในภาษาอังกฤษ ถาจะเทียบความความคลายคลึง ดานกฎระเบียบคํา อาจเทียบไดกับ
วิภัตติ “สิ” และ “โย” ปฐมา ในฐานะที่เปนภาษาที่มี วิภัตติ ปจจัยตระกูลใกลกัน 3ดังที่
เราทานไดเคยศึกษา เชน การแจกคําศัพท อาลปนวิภัตติไมมีวิภัตติเปนของตนเอง เวลา
แจกตองอาศัย “สิ” เอกวจนะ จาก ปฐมาวิภัตติที่ทําหนาที่ 2 อยาง คือเปน “ลิงฺคตฺโถ”
หรือ “กตฺตา”ที่เปนตัวประธานอยางหนึ่ง เปน “อาลปนํ” คือ คํารองเรียก(Vocative)
4

2

รศ. ดร. ปรี ช า คะเนตนอก,English Morphology and Syntax,(กรุ ง เทพมหานคร :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2557), หนา3.
3
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชรญาณวโรรส, บาลีไวยากรณ วจีวิภาคภาคที่2 นามและ อัพยย
ศัพท(หลักสูตรเปรียญธรรมตรี พระนิพนธ),(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย2547), หนา36.
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อยางหนึ่ง มาใชแจกวิภัตติ ยกตัวอยาง คําศัพท “ ปุริส อาลปน เอกวจนะเวลาแจกจะมี
กรรมวิธีพูดเชน ศัพทเดิมมาจาก ปุริส ลง สิ ปฐมา วิภัตติ เอกวจนะ (กอนจะทําอะไรกับ
ศัพท ปุริส ตองอางอํานาจของ “สิ” วิภัตติกอน) คือกลาวอางวา “สิ” อยูหลัง ลง “สิ”
แลว ลบ “สิ” สําเร็จรูปศัพท เปน “ปุริส” แปลวา แนะบุรุษ, ดูกอนบุรุษ, ขาแตบุรุษ,
อยางนี้เปนตนเปนตัวอยาง การที่ระเบียบคําทาง ภาษาอังกฤษ เรียก “s” ที่มองไมเห็นตัว
ปรากฏ แตยังคงคาความเปน พหุพจนอยู ก็เพราะวิธีสรางคําไดมีการลงปจจัย (affix) คือ
“s plural ” ไปแลว แตพอดีไปประกอบกับคําศัพทพิเศษ ที่วาเมื่อลงไปแลว ดวยอํานาจ
ของ “s plural” จึงแปลงตัวเปน “เอส ซีโร (Ф s)” หรือจะเรียกวา ลง “s” แลว ลบทิ้ง
แบบภาษาบาลีก็อาจเรียกอยางนั้นได เชนคําวา “deer” เปนตน ตางจากภาษาประเภท
ภาษา คําโดด เชนภาษาไทยเรา ถาเมื่อใดตองการใหเปน พหุพจน ก็จะนําจํานวนมาวาง
ขางหลังคํานามเหลานั้น เชน ไก สามตัว(ไก 3 ตัว) ตู สองหลัง (ตู 2 หลัง) หนัง สี่จอ
(หนัง 4 จอ) หมอ เจ็ดใบ (หมอ 7 ใบ) เปนตน 4
1.2.2) การสร า งศั พ ท โ ดยกฎทางไวยากรณ ของภาษาอั ง กฤษ
(Grammatical conversion in English) โดย... Quirk, Randolph and Greenbaum,
1987:441ไดแก ขบวนการขั้นตอนการกําหนดฐาน ใหเปนคําที่ตางกัน โดยไมตองเปลี่ยน
รูปแบบการเปลี่ ยนแปลงหน าที่ คําศั พท โดยใช ขบวนการทางไวยากรณ โดยไม ตองเติม
ปจจัยใดๆลงไป ก็มีคําศัพททําหนาที่สองอยางได เชน:I watch my a new watch. Watch ตัวแรกถูกวางไวหลัง noun
phrases จึงกลายเปนกริยาของภาคประธาน (noun) สวน Watch ตัวหลังถูกวางไวหลัง
verb phrases จึงกลายเปนกรรม (object) ของภาคประธาน (noun) เปนตน
ดังโครงสรางเชน
Verb
changes to
noun
walk
walk
5

noun
love
Verb
answer

changes to
changes to

Love
answer

noun
noun

4

พระศรีสิทธิมุนี (พล อาภากโร), มหาพาเรียนอังกฤษ,พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด
ไทยรายวันการพิมพหนา2545หนา 47-48.
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1.2.3) การสรางศัพท โดยการเพิ่มรากศัพทไปในสวนดานหนาหรือดานหลัง
(compounding) ก็ จ ะได ศั พ ท ที่ มี ค วามหมายใหม โดยไม ต อ งเป ด Dictionary
ตัวอยางเชน;
White + board = whiteboard; กระดานขาว
bi + cycle
= bicycle
; จักรยาน
mono + gamy = monogamy ; ผัวเดียวเมียเดียว
poly + gamy = polygamy ; หลายผัวหลายเมีย
1.2.4) การสรางศัพท โดยการเพิ่มปจจัยไปในสวนดานหนา เรียกวา Prefix
โดยไม มีก ารเปลี่ ย นแปลงรู ป ศั พท เ ดิ ม ก็ จ ะไดศั พทที่มี ความหมายใหม โดยไมตอ งเป ด
Dictionary ตัวอยางเชน;
Group a. for the Prefix เชน
possible (เปนไปได)im+ possible= impossible(เปนไปไมได)
formal (เปนทางการ)non + formal= nonformal (ไมเปนทางการ)
history (ประวัติศาสตร)pre+ history= prehistory(กอนประวัติศาสตร)
Group b. for the Suffix เชน
Teach (สอน)teach + er=teacher(ครู ,อาจารย, ผูสอน)
Work(ทํางาน)work+ er=worker(ผูทํางาน)
good(ดี)good + ness=goodness(ความดี)
1.2.4.1) ในภาษาอังกฤษ การสรางศัพทโดยใชปจจัย Affix and Affixation
ยังแบงออกเปน 2 ประเภทคือ
(a) ประเภทที่ ล งป จ จั ย แล ว ไม มีก ารเปลี่ ย นแปลงศั พท และต น ธาตุ (The
inflectionalaffixes) ไปเปนอยางอื่น หมายถึงไมมีการเปลี่ยนหนาที่ของคําศัพท ที่ทํา
หนาที่ภายในประโยค เชนตัวอยางดังนี้
verb
becomes to
verb
Write
re + write
rewrite
countable

adjective

becomes to
Un + countable

Uncountable

adjective

(b) ประเภทที่ ล งป จ จั ย แล ว มี ก ารเปลี่ ย นแปลงศั พ ท แ ละต น ธาตุ (The
derivational affixes) ไปเปนอยางอื่น หมายถึงมีการเปลี่ยนหนาที่ของคําศัพท ที่ทํา
หนาที่ภายในประโยค เชนตัวอยางดังนี้
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noun
nation

becomes to
Nation + al
adjective
good

adjective
National

becomes to
Good + ness
Goodness

noun

1.2.4.2) นอกจาก การประกอบคําศัพท หรือการสรางคําดังกลาว ยังมีการ
สรางคําโดยวิธีพิเศษอีกเชน
(1) Reduplications
Reduplicationเป น คํ า ที่ มี วิ ธี ก ารดั ง ต อ ไปนี้ คื อ คํ า ศั พ ท ผ สมบางชนิ ด
มีองคประกอบสองอยางหรือมากกวาซึ่งแตกตางกันไปเล็กนอย: goody goody ความ
แตกตางของรากศัพททั้งสอง อาจจะตางกันดังนี้
Walkie – Talkie (ตางกันที่ตนคํา)
Criss - Cross (ตางกันที่กลางคํา)
ตัวอยางที่นํามาใช ทําใหเกิด คําศัพทเพิ่มในภาษาอังกฤษเชน
a) คําวา /tick – tock/ เสียง ; /ติ๊กตอก/ เราเลียนเสียงนาฬิกาแขวนผนัง
มาใชในการเรง เอาคําตอบ หรือความคิดเห็น เชนการแขงขัน ชนิดใดชนิดหนึ่ง คนที่เปน
กรรมการ มักจะใชเสียงแบบนี้
b) คําวา /wishy – washy/ ความหมายวา “โหลงโจง”, “โหลงเหลง”โจ
เปนคํากลาวดูถูก เหยียดหยาม
c) คําวา /seesaw/หมายเอาความเคลื่อนไหว เชน “the market
seesawed as rumors spread of an imminent cabinet reshuffle” แปลความวา
"ตลาดเห็นวาขาวลือแพรสะพัดไปถึงการปรับตัวของคณะรัฐมนตรีที่ใกลเขามา"
2) Clippings
Clipping เปนคําที่มี วิธีการคือ ตัดเศษสวนคํา อาจเปนตอนตน ตอนกลาง
หรื อตอนปลายของคํ าศั พท ออกพยางคห นึ่ง หรือมากกวาหนึ่ง ใหเหลือแตคําสั้น ๆ ดัง
ตัวอยางตอไปนี้
a) คําวา /phone / มาจากคําเต็มคือ “telephone” หลังจากถูกตัด
พยางคหนาคือ “tele” ออกไปก็จะเหลือแตคําวา “phone” หมายถึงโทรศัพท เปนการ
สะดวก สั้นๆ เปนที่นิยมของเจาของภาษา
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b) คําวา /photo/ มาจากคําเต็มคือ “photograph” หลังจากถูกตัด
พยางคหลังคือ “graph” ออกไปก็จะเหลือแตคําวา “photo” หมายถึงการถายรูป เปน
การสะดวก สั้นๆ เปนที่นิยมของเจาของภาษา
ใชกันแพรหลาย
c) คําวา /flu/ มาจากคําเต็มคือ “influenza” หลังจากถูกตัด พยางค
หนาและหลังคือ “in พยางคหนา และ enzaพยางคหลัง” ออกไปก็จะเหลือแตคําวา “flu”
ก็จะไดศัพทใหมเปน /flu/ หมายถึงไขหวัดใหญ เปนการสะดวก สั้นๆ เปนที่นิยมของ
เจาของภาษา ใชกันแพรหลายแตอยางไรก็ตามClipped form ก็ยังเปนวิธีการใชคําแบบไม
เปนทางการ
3) Blendings
Blending การผสมอยางนอยหนึ่งองคประกอบ จากพยางคของคําที่เหลือ
จากการถูกตัดไป จากทั้งสองคํา ใหเหลือแตคําสั้นๆ ดังตัวอยางตอไปนี้
a) คําวา /brunch / มาจากคําเต็มคือ “breakfast และ lunch” หลังจาก
ถูกตัด พยางคหลังคือ “eakfast” ออกไปจากคําวา “breakfast” ก็จะเหลือแตคําวา “br”
และหลังจากถูกตัด พยางคหนาคือ “l” ออกไปจากคําวา “lunch” ก็จะเหลือแตคําวา
“unch” ก็จะไดศัพทใหมเปน /brunch / หมายถึง “อาหารเชาและกลางวัน”เปนการ
สะดวก สั้นๆ เปนที่นิยมของเจาของภาษา
b) คําวา /motel/ มาจากคําเต็มคือ “moterกับ hotel” หลังจากถูกตัด
พยางคหลังคือ “ter” ออกไปจากคําวา “moter” ก็จะเหลือแตคําวา “mo” และหลังจาก
ถูกตัด พยางคหนาคือ “ho” ออกไปจากคําวา “hotel” ก็จะเหลือแตคําวา “tel” ก็จะได
ศัพทใหมเปน /motel / หมายถึง “โรงแรม”เปนการสะดวก สั้นๆ เปนที่นิยมของเจาของ
ภาษา ใชกันแพรหลายแตอยางไรก็ตาม Blending form ก็ยังเปนวิธีการใชคําแบบไมเปน
ทางการ
4) Acronyms
Acronyms คือวิธีการสรางคําใหมโดย ใชคํายอและตัวยอจะถูกสรางขึ้นจาก
ตัว อักษรเริ่ มต นหรื อส ว นที่ ใหญ กว า ของคํ า คํา ยอใหมท่ีผลิตไดอยางอิส ระ หรือใชพิเศษ
เฉพาะสําหรับชื่อขององคกร ดังตัวอยางตอไป
1) การใชอักษรยอ (Alphabetize) แทนคําเต็มทั้งหมดเชน
a) ใชอักษรยอ แทนคําเต็มทั้งหมด เชน c. o. d. cash on
deliverer =เงินสดเมื่อจัดสง เปนตนดัวอยางเพิ่มเติมเชน:-
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H. I. V.= human immunodeficiency virus, a retrovirus that
causes AIDS.มีความหมายคือ ไวรัสโรคภูมิคุมกันบกพรองของมนุษย retrovirus ที่เปน
สาเหตุของโรคเอดส
NATO= North Atlantic Treaty Organization.หมายถึง องคการ
สนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ
NAFTA= North American Free Trade Agreement.หมายถึง
ขอตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ
Y. M. C. A. = Young Men’s Christian Association หมายถึงสมาคม
คริสเตียนชายหนุม
Y. W. C. A. = Young women’s Christian Association หมายถึง
สมาคมคริสเตียนหญิงสาว
TV= television
GHQ= General Headquarters etc.
b) Many acronyms are pronounced asthe words; คํายอหลายคํา
จะออกเสียง ดังตัวอยาง
-raddar= radio detecting and ranging หมายถึง วิทยุตรวจจับและอื่น ๆ
-AdHD= attention deficit hyperactivity disorder หมายถึงโรคสมาธิสั้น
- BBC.= British Broadcasting Corporation = การออกอากาศ
กระจายเสียง วิทยุประเทศอังกฤษ 5
6

ข. ภาคที่สอง ภาคคํากริยา (Verb Phrase )
ประโยคปจจุบันธรรมดา Present Simple Tense
2.1 คําศัพทกลุมที่เปนคํากริยา(verbs) เมื่อมีการประกอบปจจัย (Affixes) แลว
จะทําใหเกิด ซึ่งจะ กาล (tenses) ตางๆดังจะไดอธิบายตอไปนี้
2.1.1 ปจจัย “S” ที่เราไดศึกษาผานมา เปน “s” Plural หรือ “S” ที่เปน
ปจจัยที่เปน เครื่องปรุงคํานามศัพททั้งหลายใหเปน ศัพทจําพวก พหุพจน นั่นเอง
แตในที่นี่ “S” นี้เปน ปจจัยที่ปรุงแตง ศัพทที่เปนคําประเภทกริยาทั้งหลาย
ใหเปน ปจจุบันกาล หรือ Present Tense นั่นเอง แตการใชปจจัย “S” ลงประกอบกํา
คํากริยาแลว จะมีลักษณะแบงเปน 2 ประเภทเชนเดียวกันกับ “S” เชนเดียวกันกับ

5

รศ. ดร. ปรีชา คะเนตนอก,English เรื่อเดียวกันอางแลว
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ลักษณะที่ไปประกอบกับคําศัพทที่เปน พหุพจน คือ ปรากฏเห็นรูป1 และไมปรากฏรูปให
เห็น1 เอส ซีโร (Ф s) นั่นเอง เรียกอีกอยางหนึ่งวา ประโยค Present Simple
ตัวอยาง
a) give + s ยังปรากฏเห็น เปน “s” = gives
เงื่อนไขมีอยูวา :1) ประธานของประโยค เปนบุรุษที่ 3 ( third person) เปนเอกพจน
(singular)
2) ประธานของประโยค เปน คํานามทั่วไป( common noun) เปน
นามนามเฉพาะ ( proper noun) เปนเอกพจน (singular) เชนประโยคคือ
- She gives me money. ( “S” ที่ใชผสมกับคํากริยา give + s
เปนเครื่องหมายบอก present tense)
- A man gives me money. ( “S” ที่ใชผสมกับคํากริยา give +
s เปนเครื่องหมายบอก present tense)
- Mala gives me a rose. ( “S” ที่ใชผสมกับคํากริยา give + s
เปนเครื่องหมายบอก present tense)
b) give + s ไมปรากฏเห็น เปน “s” = give เอส ซีโร (Ф s)
เงื่อนไขมีอยูวา :1) ประธานของประโยค เปนบุรุษที่ 3 ( third person) เปนพหุ
พจน (plural)
2) ประธานของประโยค เปน คํานามทั่วไป( common noun)
เปนนามนามเฉพาะ ( proper noun) เปนพหุพจน (plural) เชนประโยคคือ
- They give me money. (“S” ที่ใชผสมกับคํากริยา
give + s เปนเครื่องหมายบอก present tense) ลงไปแลว ถึงแมไมเห็นตัวที่เรียก เอส ซีโร
(Ф s)
-Men give me money. (“S” ที่ใชผสมกับคํากริยา give + s
เปนเครื่องหมายบอก present tense) ถึงแมไมเห็นตัวที่เรียก เอส ซีโร (Ф s)
- Malaand Mana give me a rose. (“S” ที่ใชผสมกับคํากริยา
give + s เปนเครื่องหมายบอก present tense) ถึงแมไมเห็นตัวที่เรียก เอส ซีโร (ФS)
c) give + s ไมปรากฏเห็น เปน “s” = give (Ф s)
เงื่อนไขมีอยูวา :-
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- ประธานของประโยคเปนบุรุษที่ 1 คือ “I / We”( firth person)
เปนเอกพจน/พหุพจน(singular/plural) หรือเปนบุรุษที่2 (second person) คือ “You /
You” เปนเอกพจน/พหุพจน (singular/plural) เชนประโยควา
- I give him money. (“S” ที่ใชผสมกับคํากริยา give + s เปน
เครื่องหมายบอก present tense) ลงไปแลว ถึงแมไมเห็นตัวที่เรียก เอส ซีโร (Ф s)
- We give you money. (“S” ที่ใชผสมกับคํากริยา give + s เปน
เครื่องหมายบอก present tense) ถึงแมไมเห็นตัวที่เรียก เอส ซีโร (Ф s)
- You give me a rose. (“S” ที่ใชผสมกับคํากริยา give + s เปน
เครื่องหมายบอก present tense) ถึงแมไมเห็นตัวที่เรียก เอส ซีโร (Ф s)
d) give + s ไมปรากฏเห็น เปน “s” = give เอส ซีโร (Ф s)
เงื่อนไขมีอยูวา :- ประโยคประกอบดวย กริยาชวย (modal auxiliaries) เชน can,
may, might, will, would, shall, should, must etc.
-ประโยคประกอบดวย กริยาหลัก (main verb) เปน Verb to
have or Verb to do ยกเวน Verb to have or Verb to do ถูกทําใหเปน กริยาชวย
(auxiliary verb) etc.
เชนประโยควา
- A boy may take my money. (“S” ที่ใชผสมกับคํากริยา
take + s เปนเครื่องหมายบอก present tense) ลงไปแลว ถึงแมไมเห็นตัวที่เรียก เอส ซี
โร (Ф s) เพราะประโยคประกอบดวย กริยาชวย (modal auxiliaries)
- She can have a pen. (“S” ที่ใชผสมกับคํากริยา have + s
เปนเครื่องหมายบอก present tense) ถึงแมไมเห็นตัวที่เรียก เอส ซีโร (Ф s) เพราะ
ประโยคประกอบดวย กริยาชวย (modal auxiliaries)
- You have a rose. (“S” ที่ใชผสมกับคํากริยา have + s เปน
เครื่องหมายบอก present tense) ถึงแมไมเห็นตัวที่เรียก เอส ซีโร (Ф s)
- I do my homework. (“S” ที่ใชผสมกับคํากริยา do + s เปน
เครื่องหมายบอก present tense) ถึงแมไมเห็นตัวที่เรียก เอส ซีโร (Ф s)
ประโยคปจจุบันกําลังกระทํา Present Continuous /Progressive tense
Present Continuous tense เปนประโยคที่กําลังกลาวถึงสิ่ง หรือเหตุการณที่
กําลังเกิดขึ้นอยูในปจจุบัน ปจจัย “S” นี้เปน ปจจัยที่ปรุงแตง ศัพทที่เปนคําประเภทกริยา
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ทั้งหลายใหเปน ปจจุบันกาล หรือ Present Tense นั่นเอง แตการใชปจจัย “S” ลง
ประกอบกํ า คํ า กริ ย าแล ว จะมี ลั ก ษณะแบ ง เป น 2 ประเภทเช น เดี ย วกั น กั บ “S”
เชนเดียวกันกับลักษณะที่ไปประกอบกับคําศัพทที่เปน พหุพจน คือ ปรากฏเห็นรูป1 และ
ไมปรากฏเห็นตัวอยาง1 เอส ซีโร (Ф s)นั่นเอง สวน Present Continuous/Progressive
tense นี้มีโครงสรางคือ ใชกริยาVerb to be มาเปนกริยาชวย (Auxiliary Verb) ดังนั้น
ปจจัยที่เปนเครื่องหมาย ปจจุบันกาล ที่ลงไปแลวจึงมองไมเห็นปรากฏ เอส ซีโร (Ф s) ดัง
ประโยคตอไปนี้
-He is walking slowly.
โครงสรางคือ He + present + be + present participle + slowly.
-They are being in Thailand.
โครงสรางคือ NP + present + be + present participle + be +
6
inThailand
ประโยคปจจุบันสมบูรณ Present Perfect tense
รูป Perfect ทุกรูปเปนการมองยอนหลังไปยังเหตุการณหรือสถานการณที่เกิดขึ้น
กอนเวลาที่เรียกกันวาเวลาอางอิง ถาเปน present perfect เวลาอางอิง ก็คือปจจุบัน
สําหรับการมองแบบนี้ สถานการณที่จะเขาใจงายที่สุดคือ เหตุการณที่เริ่มขึ้นในอดีตและยัง
ดําเนินตอๆมาจนถึงปจจุบัน ปจจัยที่ใชในประโยค Perfect เรียกวา Participle affixจะใช
คูกับกริยาชวย Verb tohave (have participle) การใชปจจัยแบบ Participle affix มี
การใชแบงเปน 3 รูป คือ 1)แบบที่ปรากฏรูปใหเห็นมี (2 ปจจัย คือ-ed กับ-en) และ 2)
แบบที่ไมปรากฏรูปใหเห็น เอส ซีโร (Ф s)ปจจัยเหลานี้จะเติมหลังกริยาหลัก ดังประโยค
ตอไปนี้
-They have cleaned the room.
โครงสราง คือ They+ have + clean + participle + the room
-The boys have taken papers.
โครงสราง คือ The boys + have + take + participle +papers
-You have put the boxes on the table.
โครงสราง คือ You + have + put + participle + on the table7
6

รท. ดร. กุ เ ทพ ใสกระจ า ง,อั ง กฤษแนวใหม :
ครบเครื่ อ งเรื่ อ งประโยค,โดย หน า 90,
พ.ศ. 2553, อางแลว
7
Terry L. Fredrickson และคณะ. ทําความเขาใจกับรูปกริยาภาษาอังกฤษ; Understanding English
Verb Forms, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด(มหาชน)2552), หนา 34.
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Participle affixes คือ -ed, -enและ เอส ซีโร (Ф s)ปจจัยเหลานี้จะเติมหลัง
กริยาหลัก ดังนี้
clean + participle = cleaned
take + participle = taken
put + participle = put
ป ร ะ โ ย ค ป จ จุ บั น ส ม บู ณ ณ กํ า ลั ง ก ร ะ ทํ า Present
Continuous/Progressive Tense

Perfect

กิริยารูปนี้นาสนใจเพราะแสดงถึ งกรอบความคิ ดของทั้งรูป perfect และรู ป
continuous/progressive 8 ใหเห็นอยางชัดเจน เราใชรูป perfect พูดถึงเหตุการณใน
อดีตจากมุมมองในปจจุบัน และเราใชรูป continuous/progressive เพื่อบอกนัยวา
เหตุการณนั้นยังไมจบสิ้น และสื่อใหคิดไดวาเปนเหตุการณชั่วคราว รูป progressive บอก
เราวาเหตุการณนั้นยังไมจบสิ้น เหตุการณนี้เกิดตอเนื่องในระยะหนึ่ง และเปนเหตุการณ
ชั่วคราว ปจจัยที่ใชในประโยค Present Perfect Continuous/Progessiveจะมีปจจัย 2
รูป คือ 1) ในรูปของ Present Participleหรือ The affix – ingปจจัยที่ใชคูกับ Verb to
be ( be + ing ) 2) ในรูปของ perfect คือ Participle affix ( have + participle ) ดัง
ประโยคตอไปนี้ 9
-Her husband has been drinking again
โครงสราง คือHer husband + has+ be + participle + drink +
present participle + again
-I have been writing a report.
โครงสราง คือI+ have + be + participle + write + present participle
+ a report
-We have been learning some Thai.
โครงสราง คือWe + have + be + participle + learn + present participle
+ some Thai
10

8

Terry L. Fredrickson และคณะ. ทําความเขาใจกับรูปกริยาภาษาอังกฤษ; Understanding English
Verb Forms, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด(มหาชน)2552), หนา 54.
9
เรื่องเดียวกัน,หนา 54-57.
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ประโยคอดีตธรรมดา Past Simple Tense10
เราใชกริ ยานี้มาก เวลาที่ เราพู ดหรื อเขีย นภาอังกฤษ เพราะเราใช tense นี้
ตลอดเวลา แม จ ะเป น เหตุ ก ารณ ห รื อสถานการณที่เ พิ่งเกิ ดขึ้น เมื่อสัก ครู ป จ จัย ที่ ใชใ น
ประโยคPast Simple Tense หรือ The past tense affix มีอยู 2 รูป คือ1) ปรากฏให
เห็นรูป (ed) และ 2) ไมปรากฏใหเห็นรูป เอส ซีโร (Ф s) ปจจัยทั้งสองนี้ เปนปจจัยที่ปรุง
แตง ศัพทที่เปนคําประเภทกริยาทั้งหลายใหเปน อดีตกาล หรือ Past Tense นั่นเอง ดัง
ประโยคตอไปนี้
- I received money.
โครงสราง คือ I + receive + past + money
- The bubble burst in the air.
โครงสราง คือThe bubble + burst + past + in the air
The past tense affix ของกริยา burstเปนปจจัยที่ไมปรากฏรูปเอส ซีโร (Ф s)
burst + past = burst 11
ประโยคที่ใชพูดถึงอนาคตTalking about the future
เรื่องการใชอนาคตกาลในภาษาอังกฤษมีหลายวิธี ไมใชแค will + verb ที่พวกเรา
สวนใหญเรียนมาวาเปนรูป future tense ในตอนหนึ่ง ของงานเขียนของ ทานอาจารย
Terry L. Fredrickson ใหเทคนิคและวิธีการไว 4 วิธีดวยกัน แตละวิธีจะแตกตางกัน
เล็กนอย ซึ่งผูพูดเชนตัวทานเองเปนเจาของภาษามีสิทธิ์ที่จะเลือกใชวิธีใดก็ได ไมไดถือวาวิธี
ใดดีกวากัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่งที่เราอยากจะสื่อวาเหตุการณ มีความเขมขน ของบรรยากาศ
ความเปน อนาคต มากนอยเพียงไร เชนตัวอยางทานไดยกมาดังตอไปนี้
การใชประโยคปจจุบันธรรมดา present simple พูดถึงอนาคต
ดู เ หมื อ นเป น เรื่ อ งธรรมดามากที่ จ ะพู ด ถึ ง ข อ เท็ จ จริ ง ที่ จ ะเกิ ด ในอนาคตด ว ย
present tense และเปนขอเท็จจริงที่เราควบคุมไดนอยหรือไมไดเอาเลย เชน “School
starts on May 2nd “ or “His contract ends in 2015” ลวนเปนขอเท็จจริงที่มี
หลักฐานอางอิงวาจะตองเกิดขึ้นในอนาคต สวนในประโยคที่ปรากฏขางบนนั้น มีรูป “S”
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อางแลว
LONGDO Dict, [ออนไลน]. แหลงที่มาhttps://dict.longdo.com/search/*burst*,[20 พฤษภาคม
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ปรากฏใหเห็นก็เพราะวา อิทธิพลของ Present Tenseซึ่งประธานในประโยค คือ School
เปนบุรุษที่ 3 เอกวจนะ “S”จึงประกอบกับ startsใหเห็นเปนศัพท
การใชประโยคปจจุบันกําลังกระทํา present continuous/progressive พูด
ถึงอนาคต
การใชรูปแบบนี้กับเหตุการณในอนาคตเหมือนกับการใช present simple ในแง
ที่วา จะใชกับเหตุการณที่มีการวางแผนไวแลว – เชน “She’s leaving for the
university next week” หรือ My husband is coming back from Hong Kong on
Wednesday” สวนในแง ขอสังเกต เครื่องหมายคําศัพทที่แสดงปจจุบันกาลซึ่งใชแทน
อนาคตกาลจะอยูในรูป เอส ซีโร เพราะมีขอเงื่อนไขวา กริยาติดกับประธาน เปนบุรุษที่3
เอกพจนเปน ประเภท Auxiliary Verb คือ Verb to be และ Main Verb มี ingประกอบ
อยู
มีคําถามวาถาเราใช present simple กับประโยคเหลานี้ไดไหม ตอบวา “ได” แต
จะเจือน้ําเสียงที่ใหความรูสึกวามีความหนาแนนกวาเล็กนอย แตทุกคนก็ทราบวาแผนนั้น
เปลี่ยนกันได
การใช be + going + to พูดถึงอนาคต
สวนรูปประโยค “be + going to” มีความหมายตางไปจากสองรูปกอนเล็กนอย
เราจะใชรูปนี้กับสถานการณทั้งสองที่กลาวมาแลวก็ได แตเราจะใชรูปนี้กับเหตุการณหรือ
สถานการณที่ใกลเคียงจะเกิดเต็มทีมากกวา โดยเฉพาะเมื่อเห็นชัดวาใกลจะเกิดมีฝนตก
แนนอนนี้ เชน เราจะพูดวา “It’s going to rain”, หากเห็นเมฆดํากอนใหญมารวมตัวกัน
หรือไดกลิ่นไอฝนในอากาศชัดเจน
จากประโยค “It’s going to rain”, ขอสังเกตในเรื่องรูปแบบการสรางคําศัพท ที่แสดง
ปจจุบันกาลซึ่งใชแทน อนาคตกาลจะอยูในรูป เอส ซีโร (Ф s)เพราะมีขอเงื่อนไขวา กริยา
ติดกับประธาน เปนบุรุษที่3 เอกพจนเปน ประเภท Auxiliary Verb คือ Vreb to be และ
Main Verb มี ingประกอบอยู แตในแงความนิยมใชบงบอก อนาคตกาลแลว ประโยคคือ
“be + going to” ทานอาจารย Terry L. Fredrickson ชี้แจงวามีน้ําหนักวาการเกิด
เหตุการณนั้นเขมขนมากกวาประโยค 3 อยางที่ทานยกมา 12
13

การใช will พูดถึงอนาคต
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Terry L. Fredrickson และคณะ. ทําความเขาใจกับรูปกริยาภาษาอังกฤษ; Understanding English
Verb Forms, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท โพสต พับลิชชิง มหาชนจํากัด2552), หนา68-72
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ลักษณะสุดทายคือการพูดถึงอนาคตดวยวิธีนี้ ทานอาจารยอธิบายวา พูดไดยาก
กวาแบบอื่น เพราะ will มีหลายความหมายและบางความหมายก็ไมเกี่ยวของกับอนาคต
เลย อันที่จริง will อยูในกลุมคําที่เรียกวา modal auxiliaries พวกเดียวกันกับ can, may,
might, should และ must คําพวกนี้ใชขยายคํากริยาแท (ของประโยค) เพื่อเสริม
ความหมาย เวลาเสียงคําหนักเบา ก็ทําให will มีความหมายตางไปได เชน ถาไมเนนเสียง
will จะหมายถึ งการตั ดสิ นใจหรื อการขั นอาสาที่พูดออกมาโดยไมทัน ไดคิดอะไรมาก
ตัวอยางที่ดี เชน “I’ll help you” หรือ “I’ll shut the windows before we go”
ยกเวนวาเนนเสียงหนักลงที่ will ก็แสดงวาเรามีคความตั้งใจแนวแนที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ดังนั้น ประโยค “I WILL pass the examination” จึงหมายความวา คุณจะทําทุกอยาง
เทาที่จะทําไดเพื่อใหสอบผาน
ทานกลาวสรุปสุดทายวา เมื่อพูดถึงอนาคตโดยใช will เราจะหมายถึงเหตุการณ
หรือสถานการณที่ไมไดคิดไวลวงหนา หรือการกระทําที่เราเพิ่งตกลงใจจะทํา สวนในแง
ขอสังเกต เครื่องหมายคําศัพทที่แสดงปจจุบันกาลซึ่งใชแทน อนาคตกาลจะอยูในรูป เอส ซี
โร (Ф s)เพราะมีขอเงื่อนไขวา กริยาติดกับประธาน เปนบุรุษที่3 เอกพจนเปน ประเภท
Auxiliary Verb คือ Verb to be และ Main Verb คือ “help” และ “pass” ในประโยค
ทั้งสอง ไมเห็นมีปรากฏ “S” Present ประกอบอยู เพราะอิทธิพลของ Auxiliary Verb
นั่นเอง
บรรณานุกรม
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ภาษาอังกฤษ
Terry L. Fredrickson และคณะ. (2552).ทําความเขาใจกับรูปกริยาภาษาอังกฤษ;
Understanding English Verb Forms. กรุงเทพมหานคร : บริษัท โพสต พับลิช
ชิง จํากัด (มหาชน).
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ขั้นตอนการดําเนินงานของวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน
วิทยาลัยสงฆพทุ ธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประกาศรับบทความ
รับรับบทความ

ไมผา น
กองบรรณาธิการตรวจ
เนื้อหาและรูปแบบของ

สงคืนผูเขียนปรับแกไข
เบื้องตน ( ๗ วัน)

ผ่าน
ผานโดยไมมีการ

ไมผา น
กองบรรณาธิการตรวจ
เนื้อหาและรูปแบบของ

แจงผูเขียน

ผานโดยมีการแกไข
กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อสงคืนผูเขียน

ผูเขียนปรับแกไขและสงคืนวารสาร (๗ วัน)

กองบรรณาธิการแจงยืนยันรับบทความตีพิมพให
ผูเขียนบทความทราบ (ออกหนังสือตอบรับ)

จัดรูปแบบและสงโรงพิมพเพื่อตีพมิ พและเผยแพรตอไป
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คําแนะนําสําหรับผูนิพนธบทความ

สถานที่ติดตอเกี่ยวกับบทความ
สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๑๗ หมู ๖ ตําบลบึงพระ อําเภอเมืองพิษณุโลก 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 ณกะ (Miscellany) ไดแกบ ทความทบทวนความรู เรื่องแปล ย อ
ความจากวารสารตางประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ แนะนําเครื่องมือใหม ตําราหรือ
หนังสือใหมที่นาสนใจ หรือขาวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
การสงบทความ
บทความที่จะตีพิมพในวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน จะตองสงจดหมาย
นําสงบทความพรอมตนฉบับแบบพิมพ ๓ ชุด มายังกองบรรณาธิการ กรณีที่บทความไดรับการ
พิจารณาใหตีพิมพบรรณาธิการจะแจงใหผูนิพนธสงบทความตน ฉบับที่แกไขครั้งสุดทาย พรอม
ซีดีรอม (CD ROM) ๑ แผนที่บรรจุเนื้อหาและขอมูลที่มีอยูในบทความทั้งหมดที่ไดแกไขแลว ทั้งนี้
ผูนิพนธตองมีสําเนาเก็บไวดวยเพื่อการอางอิง
การตรวจสอบบทความและพิสูจนอักษร
ผูนิพนธควรตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมบทความใหถูกตองตามรูปแบบ
ของบทความที่วารสารกําหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองแนนอน พรอมทั้งพิสูจนอักษร
กอนที่จะสงบทความนี้ใหกับบรรณาธิการ การเตรียมบทความใหถูกตองตามขอกําหนดของวารสาร
จะทําใหการพิจารณาตีพิมพมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ไมพิจารณาบทความจนกวาจะไดแกไขใหถูกตองตามขอกําหนดของวารสาร
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การเตรียมบทความ
บทความตองเปนตัวพิมพ โดยใชชุดแบบอักษร (fout) ชนิดไทยสารบรรณ (TH
Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ จัดกั้นหลังตรง และพิมพหนาเดียวลงบนกระดาษพิมพสั้นขนาดบีหา
(B5) พิมพใหหางจากขอบกระดาษซายกับดานบน ๑ นิ้ว และดานขวากับดานลาง ๐.๕ นิ้ว พรอม
ใสหมายเลขหนากํากับทางมุมขวาบนทุกหนา บทความไมควรยาวเกิน ๑๕ หนากระดาษพิมพสั้น
โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง
การพิจารณาและคัดเลือกบทความ
บทความแตละบทความจะไดรับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความ
วารสาร (Peer Review) ๒ ทาน ทีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ และไดรับความ
เห็ นชอบจากกองบรรณาธิการก อนตี พิมพ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูป 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 นนําโดยอาศัย การปริ ทรรศน (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 การอภิปรายผล (Discussion) เปนการนําขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะห
ของผูนิพนธนํามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผูอื่น เพื่อใหมีความเขาใจหรือเกิดความรูใหมที่
เกี่ยวของกับงานวิจัยนั้ น รวมทั้งข อดี ขอเสีย ของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม ๆ
ปญหาและอุป สรรคตางๆ ที่ไดจากการศึกษาครั้ งนี้ เพื่ อเป นแนวทางที่จ ะนําไปประยุ กตใหเกิ ด
ประโยชน
๓.๕ ขอเสนอแนะ (Suggestion) การแนะแนวการนําผลการวิจั ยไปใชใหเกิ ด
ประโยชนตอไป
๓.๖ กิ ต ติ กรรมประกาศ (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
หนากระดาษแตละหน า ซึ่งมีรูปแบบการเขียนอางอิ งแตกตางกันตามประเภทของเอกสารหรื อ
แหลงที่ใชอางอิง ดังนี้
การอางอิงแบบเชิงอรรถ
๑. หนังสือ
๑.๑ คัมภีรพระไตรปฎกหรือหนังสือสําคัญพิมพเปนชุด
ใหอางชื่อยอคัมภีร . เลม/ข อ/หนา. และใหวงเล็บคําวา (บาลี) ไวหลั งคํายอในกรณีที่ใช
พระไตรป ฎกฉบั บภาษาบาลี หรื อวงเล็บ คํา วา (ไทย) ไวหลังคํายอในกรณีที่ใชพระไตรปฎกฉบับ
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 .กรุ ง เทพมหานคร : โรงพิ ม พ ม หาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๙.
(ข) ขอมูลทุติยภูมิ
๑) หนังสือ
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หนา. ตัวอยางเชน

จํ า นง อดิ วั ฒ นสิ ท ธิ์ . สั ง ค มวิ ท ยา ตา มแ น ว พุ ท ธ ศ า สตร .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.
๒) วารสาร
ผูเ ขีย น, “ชื่ อบทความ” , ชื่ อวารสาร , เล มที่ห รือป ที่ (เดือน 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 ตําบลบึงพระ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 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
ทั้งนี้ ขาพเจาไดชําระคาธรรมเนียมขอตีพิมพบทความลงในวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน ตาม
อัตราที่ไดกําหนดไว 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
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 137 }

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..................................................
(..................................................)
(สําหรับเจาหนาที่)
คาบํารุงป พ.ศ..............................
เลขที่ใบเสร็จ................................
ลงวันที่.............เดือน.............................พ.ศ..................
ลงบัญชีแลว.............................................................
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คนผูสอนสั่งใหการศึกษา : ครู อาจารยหรือผูแสดงธรรม
กลอนหก
คนใน มรรคา คาล้ํา
เปยมดวย เมตตา อาทร
รูหลัก คุณธรรม ล้ําเลิศ
ครบถวน องคคุณ บุญญา
ครูอาจารย งานหนัก หลักแนน
มีบุญ สรางคุณ อนันต
ครูดี มีหลัก 7 ประการ
ใสใจ คิดเห็น เอ็นดู
สอง “นาเคารพนบไหว”
ประพฤติ สมควร แกตน
สาม “นาเจริญใจในปญญา”
ปวงศิษย เอยอาง วางใจ
สี่ “รูจักพูดใหไดผล”
รูดี วิธี เจรจา
หา “อดทนตอถอยคํา”
ฟงได ไมเบื่อ พยายาม
หก “แถลงเรื่องล้ําลึกได”
ทําเรื่องยาก ใหงาย ไดบุญ
เจ็ด “ไมชักนําในอฐาน”
รักศิษย บอกเลา เขาใจ

นอมนํา ความรู ครูสอน
ดับรอน เครงครัด ศรัทธา
กอเกิด เขมแข็ง แกรงกลา
กรุณา สอนศิษย นิจนิรันดร
เปนแกน กอราง สรางสรรค
ผูกพัน เปนมิตร ศิษยครู
หนึ่งทาน “นารัก” นักสู
แนะนํา แกผู ทุกขทน
ใจกาย ไมเผลอ เสมอตน
ศิษยพน อันตราย ไรภัย
ฝกฝน พัฒนา ทันสมัย
ซาบซึ้ง เลื่อมใส ศรัทธา
นอมนํา ใจคน ซึ้งคา
กลาววา เรื่องราว เลาความ
ตอกย้ํา แนนหนัก ซักถาม
หักหาม อารมณดี มีคุณ
ศิษยราย ไมเบื่อ เกื้อหนุน
การุณย อดทน พนภัย
แหลงพาล แหลงเลื่อม ผลักไส
วินัย 7 อยาง สรางคน

ผูชวยศาสตราจารยลํายอง สําเร็จดี ประพันธ

