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{ ข } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  



สารจากผูอํานวยการ 

 วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดรับการจัดต้ัง โดย
ยกฐานะจากหองเรียนคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระศรีรัตน 

มหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต้ังแตวันท่ี ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๖๐ เลม  ๑๒๒ ตอนท่ี  ๔๔ ง เม่ือวันท่ี ๒ มิถุนายน  ๒๕๔๘ 

โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร เจาอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และรอง
เจาคณะภาค ๕ เปนผูกอตั้ง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนสถาบันอุดมศึกษา ท่ีจัดการศึกษาในระดับ
ปริญญา แกพระภิกษุสามเณร และประชาชนท่ัวไปปจจุบันเปดการเรียนการสอน ท้ังในระดับ
ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และปริญญาโท ไดดําเนินการใหเปนไปตามพันธกิจและวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท้ังการผลิตบัณฑิต การวิจัยการบริการวิชาการแกสังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสท่ีวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ไดกําหนดใหมีการตีพิมพ
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน ซ่ึงจะเปนเวทีใหคณาจารย นิสิตและผูสนใจท่ัวไปไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูวชิาการ นับวาเปนความกาวหนาทางวิชาการอีกข้ันหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา
รวมท้ังนอมถวายกตัญูบูชาคุณ เนื่องในงานทําบุญอายุวัฒนมงคล ๘๐ ป แดพระเดชพระคุณ   

พระธรรมเสนานุวัตร ผูกอตั้งและอุปถัมภ ขออนุโมทนา คณาจารย ท่ีไดเขียนบทความ ผูทรงคุณวุฒิ 
ท่ีไดตรวจพิจารณาบทความกอนตีพิมพ คณะกรรมการกองบรรณาธิการท่ีมีวิริยะอุตสาหะจัดทํา
วารสารฉบับนี้ข้ึนมา หวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนแกการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยตอไป 

 

พระศรีรัตนมุนี, ดร. 
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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บรรณาธิการแถลง 

 วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศนฉบับนี้ถือเปนฉบับปฐมฤกษ ของการตีพิมพเผยแพร
ผลงานบทความทางวิชาการ บทความวิจัย  (Research article)  บทความปริทรรศน  (Review 

article)  ปกิณกะ  (Miscellany)  สูสาธารณชนของคณาจารย นิสิต ตลอดจนนักวิจัยและผูสนใจ
ท่ัวไป ในการเผยแพรความรู ความคิด และองคความรูตาง ๆ ท่ีไดจากการศึกษาคนควา วิจัย 
ตลอดจนแงมุมตาง ๆ ของวิทยาการอันหลากหลายซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการสรรคสราง
และพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  

 วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเผยแพรผลงานดังกลาวโดยกําหนดการตีพิมพ
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน ปละ ๓ ฉบับ โดยฉบับปฐมฤกษนี้  เปนปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ 
(มกราคม – เมษายน ๒๕๖๐) มีคณาจารยสงบทความวิจัย บทความทางวิชาการซ่ึงไดผานการตรวจ
พิจารณา(peer review)จากผูทรงคุณวุฒิท้ังภายใน และภายนอกวิทยาลัยแลว โดยมีบทความใน
กลุมสาขาวิชาปรัชญา พระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ รัฐประศาสนศาสตร การสอนภาษาไทยและ
สังคมศึกษาซ่ึงมีความหลากหลายในกระบวนวิชาองคความรู หวังเปนอยางยิ่งวาทุกบทความจะเปน
ประโยชนแกผูท่ีสนใจและพัฒนาการศึกษาของชาติใหกาวหนาตอไป 

 

พระครูรัตนสุตาภรณ, ดร. 
บรรณาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ ค } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  



บทบรรณาธิการ 
 

ดวย วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน  ฉบับนี้เปนปท่ี ๑  ฉบับท่ี  ๑  มีคณาจารยของ
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราชไดนําเสนอผลงานทางวิชาการท่ีหลากหลายหัวขอจากหลายสาขาวิชา  
ท้ังนี้  กองบรรณาธิการไดสงผลงานทางวิชาการเหลานี้ไปใหกรรมการกลั่นกรองบทความทาง
วิชาการของแตละสาขาเปนผูอานและมอบใหเจาของบทความนําไปปรับปรุงแกไขกอนการตีพิมพ
แลว  และดวยความต้ังใจของคณะกองบรรณาธิการท่ีมีความประสงคจะทําวารสารเลมนี้ใหสมบูรณ
ตามเกณฑของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre)  ฉะนั้น 
โดยฉบับนี้เนนการนําเสนอบทความวิจัยอันประกอบดวยบทความวิจัย ๒ เรื่อง  และบทความ
วิชาการ  ๑๖  เรื่อง  ซ่ึงเนื้อหาสาระในเลมประกอบดวยนักวิชาการแตละเรื่องดังตอไปนี ้

พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี  ออนปสสา)  บทความเรื่อง “รูปแบบการเรียนการสอน
ระเบียบวิธีวิจัยตามหลักอริยสัจ ๔”  พบวานิสิตพัฒนาทักษะการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยฯ ใน
รูปแบบหลักอริยสัจ ๔ ตามวัตถุประสงคการวิจัย ๓ ตอน โดยตอนท่ี ๑ รูปแบบการวิจัย ๑๐ 
รูปแบบ ตอนท่ี ๒ เนื้อหาของโครงการวิจัย ๑๓ รูปแบบ และตอนท่ี ๓ องคประกอบความรูการวิจัย 
๖ รูปแบบ  หลังจากนั้น นิสิตเขาสูกระบวนการทดลองความรูระเบียบวิธีวิจัย ฯ ผลการทดลองคูมือ
ระเบียบวิธีวิจัยฯ รายขอตามมาตราสวน ๕ ระดับ กอนศึกษาคูมือ นิสิตมีระดับความรูระเบียบวิธี
วิจัยในระดับปานกลางทุกรายการ ท่ีคาเฉลี่ยท่ี ๓.๑๙ หลังศึกษาคูมือแลว นิสิตมีระดับความรู
ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ิมข้ึนในระดับมาก คาเฉลี่ยท่ี ๔.๑๔  รวมคาเฉลี่ยอยูท่ี ๓.๖๖ แปลผลอยูระดับมาก 
เม่ือเปรียบเทียบทดลองศึกษาคูมือครั้งกอนอยูในระดับปานกลาง ครั้งหลังอยูในระดับมากมีผลตาง
เชิงประจักษท่ี ๐.๙๕ คา sig. ท่ี .๐๑  ผลคือ มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<.01)  

ภูวเดช  สินทับศาล  บทความเรื่อง  “การศึกษาวิเคราะหสุนทรียศาสตรท่ีปรากฏในองค
พระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก”  พบวาสุนทรียศาสตรเปนศาสตรท่ีวาเรื่องของความงาม ความ
นาท่ึง คุณคาของความงาม ความนิยมในความงาม สุนทรียศาสตรแบบตะวันตกไดสรางมาตรฐาน
แนวคิดของความงามทางดานศิลปะ วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป ซ่ึงนักปรัชญาตะวันตกกลาวถึง
เรื่องของความงามเปนความรูสึกทางการรับรู มีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกับวัตถุแหงความงามท้ัง
ในทางธรรมชาติและสิ่งท่ี ถูกสรางข้ึนโดยมนุษยไมวาจะเปนจิตรกรรมประติมากรรมดนตรี
วรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีท่ีจะนําไปสูการตัดสินถึงคุณคาของความงามในเชิงสุนทรียศาสตรนั้น
ผูตัดสินตองมีประสบการณสุนทรียและนํามาวิเคราะหพิจารณาโดยอาศัยสุนทรียเจตคติมโนทัศน
ทางศิลปะและอาศัยมโนทัศนของการวิจารณนักปรัชญาตะวันออกมองวาสุนทรียศาสตรและศิลปะ
เปนสิ่งเดียวกันเปนสิ่งท่ีโปรดปรานทางใจในทางโลกิยะและยังเปนสิ่งท่ีหลอเลี้ยงทางจิตวิญญาณ  

พระศรีรัตนมุนี (ขวัญรัก  มหาวายาโม)  บทความเรื่อง  “พระธรรมเสนานุวัตร พระดี
ควรบูชา”  พบวาคําวา "บูชา" นี้โดยมากมักเขาใจกันแตเพียงวา การนําดอกไมธูปเทียนมาปกท่ีหนา
พระเทานั้นการเขาใจอยางนั้นก็เปนการถูกตองอยูบางแตถูกไมหมดทีเดียว เพราะคําวาบูชาตาม
ความหมายของมงคลขอนี้ หมายถึงการปฏิบัติ ๓ อยางคือปคคัณหะยกยอง ๑ สักการบูชาดวย
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สิ่งของ๑สัมมานะ นับถือ ๑ ปคคัณหะสักการะและสัมมานะท้ัง ๓ อยางนี้เปนลักษณะของการบูชา
ปคคัณหะแปลวายกยอง ไดแก การเชิดชูเทิดทูนสนับสนุนเราเชิดชูสนับสนุนใครก็หมายความวาเรา
บูชาคนนั้น เชนในการเลือกคนจะเปนการเลือกผูแทนเลือกหัวหนาหรือเลือกประธานหรือเลือก
กรรมการซ่ึงเปนลักษณะของการยกยอง เปนลักษณะหนึ่งของการบูชาเหมือนกันเพราะการเลือกนั้น
แสดงวาผูเลือกเห็นดีเห็นชอบ เทิดทูนเขาบูชาอยางนี้เปนการบูชาแบบปคคัณหะ คือบูชาดวยการยก
ยองสักการะ บูชาดวยเครื่องสักการะ คือหมายถึงบูชาดวยการแสดงออกมาภายนอกประกอบดวย
อุปกรณบางอยางเชน ธูปเทียน ดอกไม และอ่ืนๆตามความนิยมของท่ีใชประกอบในการบูชาเหลานี้
รวมเรียกวา "เครื่องสักการะ" คําวา "สักการ" แปลวาเครื่องประกอบพิธีการสัมมานะแปลวานับถือ
คือยอมรับนับถือหมายถึงถือเอาเปนคติเปนแบบอยางเปนลักษณะของการบูชาอยางหนึ่งก็บุคคล
ควรบูชาชื่อวา ปูชนียบุคคล หรือปูชไนยบุคคลจัดตามลําดับ 

ไสว  แกวเกตุ  บทความเรื่อง  “พระธรรมเสนานุวัตร กับเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การศึกษา”  พบวาพระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร ไดนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเปนหลักปฏิบัติประยุกตใชใน
การหารายไดเพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษาท้ัง 5 แผนกของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  
ตลอดจนการชวยเหลือสาธารณะประโยชนตาง ๆ ซ่ึงรายจายท่ีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ตองรับผิดชอบทุกสวนงานรวมกัน ประมาณปละ ๕๐ ลานบาท หากพระเดชพระคุณไมได
ดําเนินการดังกลาวมาขางตน ก็เปนการยากท่ีจัดใหมีการกอสรางอาคารเรียน อาคารหอพัก 
ภัตตาหาร น้ํา ไฟ วัสดุอุปกรณการศึกษา บุคลากรคณาจารยและเจาหนาท่ีของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม แผนกธรรมศึกษา แผนกบาลี แผนกสามัญ ไดแกโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช และวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

พระครูสุมณฑธรรมธาดา (สายันต  บวบขม)  บทความเรื่อง  “พระธรรมเสนานุวัตรกับ
การพัฒนา”  พบวาพระธรรมเสนานุวัตร ( บํารุง มากกอน ) เปนพระเถระท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
เผยแผพระพุทธศาสนาและการพัฒนาชุมชนต้ังแตระดับหมูบาน อําเภอ จังหวัด และระดับประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งงานดานการศึกษาทานไดจัดต้ังโรงสาธิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช และจัดต้ัง
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๑    และยัง
มีผลงานอีกมากมาย จึงไดรับยกยอง ใหไดรับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา
การบริหารการศึกษาจากสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และปริญญาพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สิ่ง
ท่ีทานทํามาตลอดชีวิตของทานจะเรียกวาทานเปน “พระสงฆนักพัฒนา”      ไดหรือไม และ “การ
พัฒนา” คืออะไร  
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ดํารงค  มะปะวงศและคณะ  บทความเรื่อง  “PhraDhammasenanuwatra’s Visions 

toward Modern Buddhist Monks”  พบวาAt present, the educational system of Thai 
Buddhist monks has extremely changed when compared to the earlier age of 
Buddhist monks. The education of the orders, especially, in the reign of the Present 
King has turned in a great deal. New modern education for Buddhist monk has 
been included. Traditionally, the education was focused on Dhamma and Pãli. 
Secondary and higher education have been established to make Buddhist monks 
being perfect in a variety of knowledge.  Propagating Buddhism to foreigners was 
emphasized. As one has seen, two university Buddhist monks; i.e. 
Mahamagutrajavidayalaya and Mahachulalongkornrajavidayalaya Universities were 
opened to meet the need of the Buddhist monks in region 5 led by 
PhraDammasenanuwatra (The Deputy Ecclesiastical Regional Governor 5). He aims 
at the importance of education of Mahachulalongkornrajavidayalaya University 
learning and teaching Buddhism applied modern science for monks and laymen. as 
its following history 
 อภิพัธน  วิศิษฐใจงามและคณะ  บทความเรื่อง  “THE AUSPICIOUS PROSPERITY 

LIFETIME: 80 BIRTHDAY ANNIVERSARY OF PHRA DRAMMASENANUWATRA”  พบวา 
The Most Venerable Phradhammasenanuwattra (Bumrung Thanuttaro Makkorn) was 
born at Moo. 3 Makhamsoong Sub-district, Mueang District, Phitsanulok Province. He 
became a novice by ordination on 2nd December, 2495 B.E. at Wat 
Krabangmanklaram, located in Horklong Sub-District, Phromphiram District, 
Phitsanulok Province. Five years later – 23rd April, 2500 B.E. – there he was given an 
ordination as a monk by the venerable preceptor whose name was 
Phraphisandhammaphani. The following are his importantly educational and 
administrative qualifications, etc. arranged in a chronological order 
 วุฒิ  หม่ืนสิน  บทความเรื่อง  “พระธรรมเสนานุวัตรกับการใหท่ีไมหวังผลตอบแทน”  

พบวา  พระธรรมเสนานุวัตรชีวิตในวัยเด็กมีชีวิตลํามากใหมีชีวิตเปนเขนนี้  เนื่องจากฐานะทางบาน
คอนขางยากจน  บิดามารดาตองไปทํางานตางจังหวัด ตองอาศัยอยูกับปา  ปาไดอุปการะเลี้ยงดู
และสงเลาเรียนหนังสือ จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที ๒ ก็ตองลากออกจากโรงเรียนกลางคันเพ่ือ
ยายไปอยูกับตายาย เม่ือมาอยูกับตายายสามารถเรียนจบประถมศึกษาปท่ี ๔  อยากจะเรียนตอแต
ดวยฐานะยากจนไมสามารถเขาเรียนในระดับสูงๆเหมือนญาติพ่ีนองและคนอ่ืนๆได ตองกลับมาชวย
ตากับยายเลี้ยงวัวและเลี้ยงควายเพ่ือตอบแทนคุณตายายท่ีเลี้ยงดูมาพระธรรมเสนานุวัตร เคยสัมผัส
ชีวิตชวงนั้นมาคงไดรับรูความรูสึกความผิดหวังและคงมองเห็นสภาพความยากจนของบุคคล 
โดยท่ัวไป ท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาและความสมหวังของชีวิตจะเกตเห็นวา พระธรรมเสนานุวัตร  
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ไดดําเนินการชวยเหลือ พระภิกษุ ,สามเณร  นักเรียน ,นักศึกษา สังคมประชาชนท่ัวไปและสังคม
ท่ัวไปท่ีขาดโอกาส  โดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ   
 พระครูพิพิธจารุธรรม  (ชุมพร  กวางทอง)  บทความเรื่อง  “ทิศทางวิทยาลัยสงฆกับ
การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในบริบทประชาคมอาเซียน”  พบวาทุกหนวยงานตองมีการ
เตรียมตัวในระดับองคกรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มภาคภูมิ หนวยงานทางการศึกษาก็จําเปนตองตื่นตัวในการปรับ
นโยบายดานการจัดการศึกษาใหมีความทันสมัยดวยการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือยกระดับการศึกษาใหกาวนําสูเวทีระดับโลก โดยเฉพาะการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา ๗ 

สาขาอาชีพ ท่ีตอไปจะมีการเคลื่อนยายแรงงานเสรีในประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบดวย แพทย 
ทันตแพทย พยาบาล วิศวกรรม สถาปตยกรรม นักสํารวจ และนักบัญชี ดังนั้นการเตรียมความ
พรอมทางดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใหเยาวชนมีทักษะท่ีจําเปนตอการประกอบวิชาชีพไดอยางมี
คุณภาพ และเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลตามท่ีคาดหวังจําเปนตองมีการออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุม ๕ หมวด ประกอบดวย ๑) การ
พัฒนาดานพุทธิพิสัย (cognitive domain) ๒ ) การพัฒนาดานจิตพิสัย (affective domain)           
๓) การพัฒนาดานทักษะพิสัย (psycho-motor domain) ๔ ) การพัฒนาทักษะกระบวนการ 
(process skills) และ ๕) เนนการบูรณาการ (integration) ซ่ึงเปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีเปนสากล  

 พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี  ออนปสสา)  บทความเรื่อง  “ไตรภาคีแหงพระพุทธศาสนา 
:  การศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม”  พบวา พระพุทธศาสนาวาตามภาษา คือ คําสอนของ
พระพุทธเจา คําสอนมีลักษณะมนุษยนิยม โดยปฏิบัติดวยความเพียร อดทน มีลักษณะเปนปฏิบัติ
นิยม โดยปฏิบัติดวยตนเองโดยไมอาศัยอํานาจเหนือธรรมชาติใด ๆ มีลักษณะเปนสัจนิยม โดยศึกษา
ใหเห็นความจริงของสรรพสิ่งตามท่ีเปน  เปนธรรมชาตินิยม โดยดําเนินชีวิตใหเปนตามธรรมชาติ
ดวยการบริโภคอาหาร พักผอนนอนหลับ วาตามลักษณะของพระพุทธศาสนา คือ ศาสนาแหง
การศึกษา คือ ศึกษาตามหลักไตรสิกขา (the Threefold Training) คือ ศีล สมาธิ ปญญานี้ โดยศีล
จะควบคุมพฤติกรรมทางกายกรรมและวจีกรรม  สมาธิจะควบคุมพฤติกรรมทางมโนกรรม  และ
ปญญาเปนผลิตผลท่ีไดจากการปฏิบัติในศีลและสมาธินั้น เม่ือปฏิบัติดีแลวจะใหอานิสงสมาก ตามท่ี
พระพุทธเจาตรัสวา “ศีล สมาธิ ปญญามีลักษณะอยางนี้   สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเปนฐาน 
ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก ปญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเปนฐาน    ยอมมีผลมาก มี

{ จ } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  



อานิสงสมาก  จิตอันบุคคลอบรมโดยมีปญญาเปนฐาน ยอมหลุดพนโดยชอบจากอาสวะท้ังหลาย คือ 
กามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ” 

พระครูรัตนสุตาภรณ (ธีรเดช  โพธิ์ทอง)  บทความเรื่อง  “แนวโนมการศึกษารัฐ
ประศาสนศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา”  พบวาแนวโนมการศึกษารัฐประศาสนศาสตรตาม
แนวพระพุทธศาสนา มีความจําเปนตองอาศัย อัตถะ หรือประโยชนท้ัง ๓ คือ ๑) ทิฎฐธัมมิกัตถะ
ประโยชนเบื้องตน หรือประโยชนในปจจุบัน ๒) สัมปรายยิกัตถะประโยชนเบื้องหนา หรือประโยชน
ในอนาคต และ๓) ปรมัตถะประโยชนครอบคลุม หรือประโยชนสูงสุด เปนเปาหมายโดยมีการศึกษา
ท่ีเนนตัวบุคคลประบอบ และธรรม เปนหลักเพ่ือใหเกิดความสงบสุขโดยถวนหนาตามแบบอยาง
พุทธวิธีท่ีอยางแทจริง 

 ประพัฒน  ศรีกูลกิจ  บทความเรื่อง  “การศึกษาเรียนรูตามแนวพุทธจิตวิทยาเชิง
บูรณาการ”  พบวาความหมายของการศึกษาพระพุทธศาสนา เปนระบบการศึกษาท่ีฝกฝนฝกหัด
ตนเอง ดวยความพากเพียรของตนเอง ดวยสติปญญาของตนเอง ไมตองพ่ึงพาอํานาจศักดิ์สิทธิ์ใดๆ      

มาดลบันดาล หลักในการศึกษาเรียกวาไตรสิกขา เปนหลักคําสอนท่ีเปนหลักการและวิธีปฏิบัติ
ฝกหัดอบรมกาย วาจาและจิตใหเจริญงอกงาม ระบบการจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนา คือปริยัติ 
ปฏิบัติและปฏิเวธ เม่ือกลาวโดยยอ มี ๒ ประการ คือคันถธุระ และวิปสสนาธุระ สําหรับการศึกษา
ในวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ไดจัดการศึกษาในเชิงบูรณาการ โดยทุกสาขาวิชาไดนําหลักคําสอน
ในทางพระพุทธไปบูรณาการเปนวิชาประยุกตของแตละสาขาวิชา ภายใตกรอบและระเบียบของ
มหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว ตามพระราชปณิธานลนเกลาราชการท่ี ๕ 

 พระครูสุมณฑธรรมธาดา (สายันต  บวบขม)  บทความเรื่อง  “การสวดมนตขามปของ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ)”  พบวาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ 
วัดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางประเทศจํานวนมาก ไดมา
ไหวหลวงพอพระพุทธชินราช เพ่ือความเปนสิริมงคล ขณะท่ีวัดใหญ ไดเตรียมพรอมสถานท่ี พิธีสืบ
ชาตาเสริมบารมีสงทายปเกาตอนรับปใหม หรือ งานสวดมนตขามปท่ีทุกคืนวันท่ี ๓๑ ธันวาคม
ตอเนื่องถึงเชาวันปใหม ๑ มกราคม มีชาวพิษณุโลกจํานวนมาก มารวมงานสวดมนตขามปท่ีวัดใหญ 
ขณะท่ีทางวัดไดเตรียมพรอมผูกโยงสายสิญจน จากวิหารหลวงพอพระพุทธชินราชมาบริเวณ
โดยรอบวิหารพรอมกันนี้ทางวัดไดเชิญชวนใหประชาชนมารวมงาน การสวดมนตขามปของวัดพระ
ศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีพัฒนาการ มีวิธีปฏิบัติ 
คุณคาและประโยชนตอชีวิตอยางไร ซ่ึงประเด็นเหลานี้จะไดมีการนํามาศึกษาคนควาตอไป 

วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  { ฉ }



 ปญญา  นามสงา  บทความเรื่อง  “มนุษยในทรรศนะปรัชญาและพุทธปรัชญา”  

พบวาความคิดเก่ียวกับมนุษยจัดเปนความคิดสําคัญประการหนึ่ง ท่ีนักปรัชญาท้ังฝายตะวันตกและ
ฝายตะวันออก ต้ังแตยุคโบราณจนถึงยุคปจจุบัน ใหความสนใจไมนอยไปกวาความคิดเก่ียวกับโลก
และชีวิต นักปรัชญาท้ังหลายไดพยายามเสนอคําตอบเก่ียวกับมนุษย      ดวยเหตุผลตางๆ มากมาย 
แตก็ยังมีประเด็นใหตองหยิบยกข้ึนมาถกเถียงกันอยูอยางหาขอยุติ   ไดยากนั่นเอง กิจกรรมตอบ
ปญหาเก่ียวกับมนุษยนี้ไดมีการกระทําตอเนื่องจนถึงปจจุบัน จะเห็นไดจากท่ีมีการแยกศาสตร
ออกมาศึกษาตางหากเรียกวา “มนุษยศาสตร” หรือ “มานุษยวิทยา” สําหรับนักปรัชญาไดจัดระบบ
แนวคิดท่ีใหความสําคัญเก่ียวกับมนุษยนี้ เปนแผนกหนึ่งตางหาก โดยเรียกเปนศัพทเฉพาะวา 
“มนุษยนิยม” (Humanism) 

ลํายอง  สําเร็จดี  บทความเรื่อง  “ภาษากายกับความหมายท่ีแสดงออก”  พบวาภาษา
กาย” จะเปนประโยชนกับทุกคนท่ีอยูในวงสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในวงการธุรกิจ การเมือง และ
ในหมูนักวิชาการ  รวมท้ังจะเปนประโยชนกับบุคคลทุกวงการทุกอาชีพ เพราะเราตางหลีกเลี่ยงจาก
การพบปะผูคนไมพน  ครูบาอาจารยก็ตองพบปะสัมพันธกับลูกศิษย  ทนายความก็ตองเจรจากับ
ลูกความในศาล  แพทยพยาบาลก็ตองวิสาสะกับผูปวยนับรอยนับพัน  ถาเราเอาใจใสและพิจารณา
การใชทาทางของบุคคลท่ีคบคาสมาคมก็จะสามารถหยั่งรูใจเขาไดอยางดี  สวนตัวเราเองเม่ือรูจัก
ควบคุมการใชภาษาไดดีแลวก็จะสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนท้ังในการประกอบอาชีพและใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 บุญเตือน ทรัพยเพชรและคณะ  บทความเรื่อง  “การบริหารการเปล่ียนแปลง
เชิงพุทธ”  พบวาการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ หลักของการพัฒนาท่ี
แทจริง เพ่ือใหสมดุลกับกฎธรรมชาติ สามารถรู เขาใจ เขาถึงปญหาและอุปสรรคในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง และ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคปจจุบัน ถึงเวลาท่ีจะตองมีการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธ ตองต้ังแนวปองกัน ระบบการปองกัน ดีกวา    การแกไขเม่ือปญหา
เกิดข้ึนแลว ทบทวนกันใหมวาเวลานี้เรากําลังเอาหลักของการพัฒนา มาไลลา การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม คือเปนการพัฒนาไปตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตก เปนการทําลาย และ
ฟุมเฟอย  เปลี่ยนหลักการเสียใหมเราตองศึกษาใหเขาใจหลักของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
กอน สวนการพัฒนานั้นของเดิมมีอยูแลว  แตตองเสริมใหมันดีข้ึน แข็งแรงและรวดเร็วข้ึน เรียกวา
เศรษฐกิจเชิงพุทธ อาทิเชน พระพุทธเจาไดวางหลักของทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ธรรมท่ี
เปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุบัน หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขใหเกิดข้ึน ไดแก อุฏฐานสัมปทา 
ถึงพรอมดวยความหม่ันเพียร      อารักขสัมปทา  ถึงพรอมดวยการรักษาคุมครอง  กัลยาณมิตตตา 
คบคนดีเปนมิตร    และ สมชีวิตา  มีความเปนอยูเหมาะสมแกฐานะ สามารถนําหลักธรรมนี้ไปใชใน
ระดับประเทศ หรือในระดับครอบครัวได  

{ ช } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  



 อํานาจ  ทาปนและคณะ  บทความเรื่อง  “การบริหารการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม”  

พบว าการบ ริห ารการพัฒ นา (Development Administration) หมาย ถึ ง กิจกรรมหรือ
กระบวนการหนึ่งของการบริหาร ซ่ึงจัดวาเปนวิทยาการสมัยใหม อันเกิดจากการศึกษา คนควา 
ทดลอง จากผูท่ีถูกเรียกวา “นักวิชาการ” แลวนํามาถายทอดเปนองคความรูภายใตระบบของจัดต้ัง
กลไกเพ่ือการวางแผนสําหรับความเจริญเติบโตมีการจัดต้ังหนวยงานใหมหรือท่ีเรียกวา “หนวยงาน
สรางชาติ”(nation building departments) เพ่ือพยามในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การพัฒนา 

 พระปลัดสุขสันต  ยสินฺธโรและคณะ  บทความเรื่อง  “ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคในยุค
โลกาภิวัตน”  พบวาคําวา ภาวะผูนํา (Leadership) เปนองคประกอบท่ีสําคัญยิ่งในการบริหารและ
จัดการองคกรท้ังในภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุยังเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ี
องคกรไดตั้งไว เปนการมองท่ีเนนไปท่ีตัวบุคคล เรามักจะไดยินคําพูดท่ีใชเรียกแทน ผูนําในทิศทางท่ี
แตกตางกันและมักจะมีขอบเขตท่ีกวางขวางตามทัศนะของผูพบเห็น เพ่ือความเขาใจความหมาย
เก่ียวกับ ผูนําใหความหมายท่ี เปนบุคคลท่ีจะมาประสาน ชวยใหคนท้ังหลายรวมกัน โดยท่ีวาจะเป
นการอยูรวมกันก็ตาม หรือทําการรวมกันก็ตาม ใหพากันไปดวยดีสูจุดหมายท่ีดีงาม ท่ีวาพากันไป ก็
ใหพากันไปดวยดีนั้น หมายความวาไปโดยสวัสดี หรือโดยสวัสดิภาพ ผานพนภัยอันตรายอยาง
เรียบรอย เปนตน แลวก็บรรลุถึงจุดหมายท่ีดีงามโดยถูกตองตามธรรม” หมายความวาเปนความจริง
ความแท ความถูกตอง และไดมาโดยธรรม หรืออาจจะเปนผูชักพาใหคนอ่ืนเคลื่อนไหวหรือกระทํา
การในทิศทางท่ีผูนํากําหนดเปาหมายไว มีศิลปะ มีอิทธิพลตอกลุมชน เพ่ือใพวกเขามีความตั้งใจท่ีจะ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามตองการ หลายคนมีบทบาทเปนผูนํากันแลว เชน เปนผูนําองคกร   
ผูนําสมาคม และแมกระท่ังเปนหัวหนาครอบครัวก็จัดวาเปนผูนํา หรืออาจเปนผูมีบุคลิกลักษณะ มี
คุณสมบัติเดนกวาผูอ่ืนในกลุมและมีอิทธิพลมากกวาบุคคลอ่ืนในหนวยงาน ท้ังสามารถสรางความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหเกิดข้ึนแกหนวยงานได นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงบุคคลใดบุคคล
หนึ่งซ่ึงรับบทบาทเปนผูบริหารประสานผลประโยชนในกลุมเสมือนเปนสัญลักษณของกลุม มีอิทธิพล
และอํานาจ สามารถบังคับบัญชาบุคคลในกลุมใหปฏิบัติงานบรรลุผลตามเปาหมายท่ีองคกรกําหนด
ไวได 

วุฒิ  หม่ืนสิน  บทความเรื่อง  “พระธรรมเสนานุวัตรกับการใหท่ีไมหวังผลตอบแทน”  

พบวา ประเทศไทยในยุคปจจุบันประสบปญหากับภาวะความยากจน ขาดแคลนไมความ ม่ันคง
เศรษฐกิจและการเปนหนี้สิน ซ่ึงสาเหตุของความยากจนเหตุผลก็เกิดจากการไมมีงานทํา 
ประชากรเพ่ิมข้ึน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจตกตํ่า เปนความจริงท่ีไมสามารถปฏิเสธไดเลย ถา
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ประชาชนวางงานไมมีรายไดเพ่ือนําเงินมาเปนคาใชจาย  คุณภาพชีวิตความเปนอยูก็ไมสมบูรณ  
เพราะความยากจนกอใหเกิดปญหาความไมม่ันคงดานเศรษฐกิจท้ังเปนปญหากอใหเกิดอาชญากรรม 
ปญหาดานยาเสพติด ปญหาดานสุขภาพพลานามัย  ปญหาดานการศึกษา เปนตน  ตามรายงานการ
สํารวจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การศึกษาของเด็กไทยอยูในระดับคอนขางตํ่ากวาประเทศ
ตะวันออกเฉียงใตดวยกัน  นั่นคือปญหาของชาต ิ

 

           ดวยความปรารถนาดียิ่ง 
           พระครูรัตนสุตาภรณ,ดร 

                บรรณาธิการ  
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บทความวิจัย 
เร่ือง 

รูปแบบการเรียนการสอนระเบียบวิธีวิจัยตามหลักอริยสัจ ๔ 

The Pattern of Study for the Research Methodology in                           

the Process of Ariyasacca 4 
พระครูสิริรัตนานุวัตร0

* 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคศึกษา  คือ (๑) เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนการสอนรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย ทางพุทธศาสนาตามหลักของอริยสัจ ๔ (๒) เพ่ือทดลองรูปแบบการเรียนการสอน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยฯ (๓) เพ่ือเสนอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย เปนขนาด
การวิจัยชั้นเรียน วิจัยเชิงทดลอง ใชประชากรกลุมนิสิตท่ีศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและกําลัง
วิทยานิพนธ จํานวน ๓๒ ทาน เปรียบเทียบผลการทดลองกอน และ หลังในกลุมเดียวกัน (One 
Group Pretest Posttest Design) ห รื อ ก ลุ ม ท ด ล อ ง  ๒  ก ลุ ม ท่ี สั ม พั น ธ กั น   (T-test for 
dependent)  ในทดลองตามสูตร E-O1XO2 (E=การทดลอง O1=การทดลองครั้งกอน X=ใชคูมือ
ทดลอง O2=การทดลองครั้งหลัง)  

    ผลการวิจัยพบวา  นิสิตพัฒนาทักษะการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยฯ ในรูปแบบหลัก
อริยสัจ ๔ ตามวัตถุประสงคการวิจัย ๓ ตอน โดยตอนท่ี ๑ รูปแบบการวิจัย ๑๐ รูปแบบ ตอนท่ี ๒ 
เนื้อหาของโครงการวิจัย ๑๓ รูปแบบ และตอนท่ี ๓ องคประกอบความรูการวิจัย ๖ รูปแบบ  
หลังจากนั้น นิสิตเขาสูกระบวนการทดลองความรูระเบียบวิธีวิจัย ฯ ผลการทดลองคูมือระเบียบวิธี
วิจัยฯ รายขอตามมาตราสวน ๕ ระดับ กอนศึกษาคูมือ นิสิตมีระดับความรูระเบียบวิธีวิจัยในระดับ
ปานกลางทุกรายการ ท่ีคาเฉลี่ยท่ี ๓.๑๙ หลังศึกษาคูมือแลว นิสิตมีระดับความรูระเบียบวิธีวิจัย
เพ่ิมข้ึนในระดับมาก คาเฉลี่ยท่ี ๔.๑๔  รวมคาเฉลี่ยอยู ท่ี  ๓.๖๖ แปลผลอยูระดับมาก เม่ือ
เปรียบเทียบทดลองศึกษาคูมือครั้งกอนอยูในระดับปานกลาง ครั้งหลังอยูในระดับมากมีผลตางเชิง
ประจักษท่ี ๐.๙๕ คา sig. ท่ี .๐๑  ผลคือ มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<.01)  
คําสําคัญ : - รูปแบบการเรียนการสอน –ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนา – อริยสัจ ๔ 

                                                           

*
 รองศาสตราจารย, ดร. ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  
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ABSTRACT 

 This research consists of objectives:- (1 ) to increase the skill of learning 
and teaching in the methods of research line with Ariyasacca 4 , (2 ) to try out the 
form of learning and teaching on Buddhist research method line with Ariyasacca 4, 
(3) in present the forms of learning and teaching on Buddhist research Method line 
Ariyasacca 4 . Its size is the learning classroom research. Its pattern is test for the 
handbook on the Research Methodology  in Buddhism. Its simple group of people 
is the students for graduate degree who are researching  in amount of them 32. The 
methodology is one group pretest posttest design in meaning of 2 groups of test for 
dependent in form of  E-O1XO2 (E=test group people, O1= pre-test, X=handbook 
O2=post-test) 

      The result of research line with objectives is found that 1. The students 
increate the skill of learning on subject of research method  line with Ariyasacca 4 
according to the objective 1: the pattern of research in 3 parts; 1. the 10 patterns of 
research, part 2 ; the 1 3  cores of research project and part 3 ; the 6  factors as 
integration of knowledge in research. 2. After that, the students go to the processes 
of  test in pre-test and post-test. The result of them for study of research 
handbook by rating scale number at 5  levels for pretest in grade point average at 
3.19 for post-test in grade point average at 4.14. its totality is grade point average at 
3 .6 6 . That is physical deference for the post-test at more grade point average at 
0.19 and statistical significance at 0.1  (P<.01). The testing achievement of the post 
handbook is higher point. 3. The last objective of this research is the hand book on 
research method regarding with Buddhism for all students from test usage. Its name 
is the research method in Buddhism as the subject course. 

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

วิทยาลัยสงฆมาเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๓ –๒๕๕๗  จํานวน ๕ ป รวมนิสิตท่ีเขาศึกษาแลว จํานวน ๙๕ รูป/
คน (รวมนิสิตเขาศึกษาป ๒๕๕๗ อยูในภาคการศึกษาท่ี ๒ เปน ๑๔ รูป/คน) รวมนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาแลว ๑๐๙ รูป/คน) นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษารับปริญญาแลว ๓๒ รูป/คน  ยังเหลือนิสิตท่ี
รอสําเร็จการศึกษา จํานวน  ๗๗ รูป/คน คิดเปนรอยละ  ๒๙.๓๕  ณ วันนี้ก็ตอบไดวานอยมาก ยัง
ไมถึงครึ่งหนึ่งของนิสิตท่ีเขารับการศึกษา ยังไมเปนไปตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา  

 ปญหาการสําเร็จการศึกษาชาหรือภาคการทําวิทยานิพนธของนิสิตไมกาวหนานั้น พบวา 
สวนใหญเกิดจากนิสิตขาดทักษะการเขียนวิทยานิพนธ  การจัดระบบในการบริการไมดีพอ นิสิตบาง
ทานไมเคยเขียนบทความ ไมเคยเขียนโครงรางหรือโครงการเสนอวิจัยชั้นเรียน แมแตโครงงานในชั้น
เรียนก็ไมเคยเขียน เหตุเพราะการศึกษากอนนี้เทียบโอนหรือเทียบเทา เชน ใชเปรียญธรรมเทียบเทา
ในการเขาศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาจากสายอ่ืน ๆ เปนตน เปนปญหาหัวใจของการศึกษาระดับ
มหาบัณฑิตท่ีเนนใหนิสิตมีทักษะในการเขียนงานทางวิชาการ มีทักษะในการวิจัย มีคลังสมองทาง
คัมภีรวิชาการ ดังนั้น เม่ือขาดทักษะดานนี้เสียแลว ผลงานวิชาการจึงไมมี  หรือมีนอย เปนเหตุสงผล
ใหผลสัมฤทธิ์ทางศึกษาระดับมหาบัณฑิตต่ําไปดวย  

 ปญหาการสําเร็จการศึกษาดังกลาวขางตนนี้ จะแกอยางไร  เม่ือศึกษาดูหลักธรรมแลว 
ทราบวา อริยสัจ ๔ เปนธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสรู อริยสัจ ๔ เปนกระบวนการศึกษาแกปญหา ซ่ึงมี
ต้ังแตสภาพปญหา มูลเหตุปญหา การแกปญหา และวิธีการแกปญหา ตามท่ีศาสตราจารย ดร.
สาโรช  บัวศรี ไดใหแนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนาตองใชวิธีการแหง
ปญญา  คือ สอนตามกระบวนการอริยสัจ ๔  ซ่ึงตรงกับวิธีการศึกษาแกปญหาทางวิทยาศาสตรตาม
ข้ันตอน  วา 

        ข้ันท่ี  ๑  การกําหนดปญหา  คือ ข้ันทุกขในอริยสัจ 
        ข้ันท่ี  ๒  การตั้งสมมุติฐาน  คือ ข้ันสมุทัยในอริยสัจ 
        ข้ันท่ี  ๓  การทดลองและเก็บขอมูล  คือ ข้ันนิโรธในอริยสัจ 
        ข้ันท่ี  ๔  การวิเคราะหและสรุปผล  คือ ข้ันมรรคในอริยสัจ 
        กระบวนการของอริยสัจ ๔ ขางตนนี้ นาสนใจวิธีหนึ่ง สามารถนํามาใชแกปญหาให

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพราะเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนเปนสําคัญ 
ตองคิดวิเคราะหโดยระบุปญหาท่ีตองการแกไข เริ่มจากกระบวนการของทุกข เม่ือรูสาเหตุของ
ปญหาแลวตั้งสมมติฐานไดแกกระบวนการสมุทัย  เม่ือรูขอมูลปญหานั้นแลวก็นําไปสูการแกไข ไดแก
กระบวนการของนิโรธ จากการนําขอมูลมาวิเคราะหและสรุป ไดแกกระบวนการของมรรค  ประการ
เหล านี้  เปน ข้ันตอนการคิดอยางมีระบบ เรียกวา “วิธีการแห งปญญา (the method of 
intelligence)” สอดคลองกับพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาววา “ปญญาเปนสิ่งท่ีสรางสรรคข้ึน
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ภายในตัวผูเรียนเอง เปนความรูความเขาใจท่ีพัฒนาเกิดข้ึนในตัวผูเรียนเอง ทําใหผูเรียนมีอิสรภาพ
ในทางความคิด แลวนําสูการสรางปญญา”  การจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้ นายพนม พงษ
ไพบูลย กลาววา “เปนวิธีการท่ีผูเรียนไดประสบและทราบวิธีการแกปญหาชวยใหผูเรียนคิดเปน ทํา
เปน แกปญหาดวยตนเองในปจจุบันและอนาคต” 
วัตถุประสงค :  

๑. เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวอริยสัจ ๔                                    
๒. เพ่ือทดสอบรูปแบบการเรียนการตามแนวอริยสัจ ๔ 

ขอบเขตการวิจัย :  

 (๑) ศึกษาในขอบเขตการเรียนการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัย (๒) ศึกษาใน
ขอบเขตกระบวนการอริยสัจ ๔ (๓) ศึกษาในขอบเขตการทดลองการเรียนการสอนฯ กับ
นิสิต              ป. โท วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช   

วิธีดําเนินการวิจัย: 

 การวิจัยนี้  เปนการวิจัยเชิงทดลอง ใชกลุมนิสิตปริญญาโทของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
พิษณุโลก จํานวน ๓๒ รูป/คน  ซ่ึงทดลองในครั้งกอนศึกษาคูมือ-กับครั้งหลังศึกษาคูมือ ในกลุม
เดียวกัน (One Group (in) Pretest-Posttest Design) หรือกลุมทดลองตัวอยางท่ีสัมพันธในครั้ง
กอน-หลัง (t-test dependent) มีกระบวนการวิจัยกับกลุมทดลองเพียงกลุมเดียวต้ังแตดําเนินการ
สังเกต (Observation) ผูเขารวมการทดลองกอนและหลังการทดลอง (O1 และ O2) จากนั้น จึงนํา
ผลท่ีไดจากการวัดหรือการสังเกตไปเปรียบเทียบกัน เพ่ือทดสอบดูวาแตกตางกันหรือไมอยางไร  
โดยใชสูตรการวิจัย E-O1XO2  ความหมาย คือ E แทน กลุมทดลอง   O1 แทน การประเมินกอน
การทดลอง  X แทน การทดลองใชนวัตกรรมการเรียนรู  O2 แทน การประเมินหลังการทดลอง 
แปลจากคาเฉลี่ยของการทดลองครั้ง กับครั้งหลังศึกษาคูมือเปรียบเทียบกัน ถาผลการเปรียบเทียบ
ครั้งหลังศึกษามีคาเฉลี่ยมากกวาแสดงวา นวัตกรรมคูมือระเบียบวิธีวิจัยนั้นไดผล สมควรพัฒนาเปน
ตําราเรียนตอไป 

ผลการวิจัย: 

 จากการวิจัยนี้นําไปสูนวัตกรรมวรรณกรรมดวยการผลิตคูมือการทําวิจัย มีเนื้อหา ๓ 
ตอน คือ ตอนท่ี ๑ รูปแบบการวิจัย ประกอบดวย ๑. รูปแบบเสนอโครงการวิจัย/วิทยานิพนธ   ๒. 
รูปแบบโครงรางวิจัยเชิงคุณภาพ ๓. รูปแบบโครงรางวิจัยเชิงปริมาณ ๔. รูปแบบโครงรางวิจัยเชิง
เอกสาร๕. รูปแบบโครงรางวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ (ผสม-ผสาน) ๖. รูปแบบการสรางทักษะ
การตั้งหัวขอวิจัย ๗. รูปแบบการสรางทักษะการเขียนกิตติกรรมประกาศ ๘. รูปแบบการสรางทักษะ
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การเขียนบทคัดยอไทยและอังกฤษ ๙. รูปแบบการสรางทักษะการเขียนสารบัญ ๑๐. รูปแบบการ
สรางทักษะการเขียนอักษรยอชื่อคัมภีร ตอนท่ี ๒ ตอนรูปแบบเนื้อหาหรือโครงรางวิจัยตามแบบวิจัย
ท่ัวไป ประกอบดวย ๑. รูปแบบการสรางทักษะการเขียน เรื่อง ความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหาการวิจัย  ๒. รูปแบบการสรางทักษะการกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ๓. รูปแบบการ
สรางทักษะปญหาท่ีตองการทราบ ๔. รูปแบบการสรางทักษะขอบเขตการวิจัย ๕. รูปแบบการสราง
ทักษะกําหนดสมมติฐานการวิจัย ๖. รูปแบบการสรางทักษะนิยามศัพท (เฉพาะท่ีใช) ในการวิจัย ๗. 
รูปแบบการสรางทักษะการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๘. รูปแบบการ
สรางทักษะกรอบแนวคิดการวิจัย ๙. รูปแบบการสรางทักษะออกแบบเครื่องมือการเขียนวิจัย ๑๐. 
รูปแบบการสรางทักษะวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ๑๑. รูปแบบการสรางทักษะวิธีดําเนินการ
วิจัย ๓ แบบและการวิเคราะหขอมูล ๑๒. รูปแบบการสรางทักษะการเขียนประโยชนท่ีจะไดจากการ
วิจัย  ๑๓. รูปแบบการสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ตอนท่ี ๓ เปนตอนรูปแบบสรางองค
ความรูประกอบการวิจัย ประกอบดวย ๑. รูปแบบการสรางทักษะการเขียนบทความวิจัย  ๒. 
รูปแบบการสรางทักษะการศึกษาคนควาขอมูลพระไตรปฎก ๓. รูปแบบการสรางทักษะการพิมพ
วิจัย ๔. รูปแบบการสรางทักษะการเผยแพรรายงานวิจัย ๕. รูปแบบการสรางทักษะการเขียน
เชิงอรรถ ๖. รูปแบบการสรางทักษะการเขียนบรรณานุกรม 

 ระเบียบวิธีวิจัยฯ ผานการทดลอง  มีผลการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมปรากฏวานิสิตมี
คาเฉลี่ยการทดลองกอนและภายหลังไดศึกษาคูมือ อยูท่ี ๓.๖๖ (ระดับมาก) ซ่ึงคาเฉลี่ยการทดลอง
กอนอยูท่ี ๓.๑๙ และมีคาเฉลี่ยภายหลังไดอานแลวท่ี ๔.๑๔ ซ่ึงหนังสือคูมือแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ (P < .01) นิสิตภายหลังไดอานหนังสือคูมือแลวมีพัฒนาการจาก
สวนตางท่ี ๐.๙๕ แสดงมีผลสัมฤทธิ์ทางการใชคูมือระเบียบวิธีวิจัยนี้สูงกวาครั้งกอนไดศึกษาคูมือ
ระเบียบวิธีวิจัย  

 ผลการวิจัย ได คู มือการทําวิจัย สําหรับนิสิตศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา ระดับปริญญาโท วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช พิษณุโลก และผูวิจัยถือวาเปนคูมือการ
สอนวิชานี้ ซ่ึงคูมือใหหลักการ วิธีการ และตัวอยางไวชัดเจน 

อภิปรายผล: 

 การวิจัยนี้ สอดคลองกับวัตถุประสงคและปญหาการวิจัย โดยไดสรางทักษะการเรียน
การสอนระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนาตามกระบวนการรูปแบบอริยสัจ ๔ เริ่มจากปญหาท่ี
นิสิตตกคางไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาได เปนอุปสรรคตอการเกณฑการประกันคุณภาพ
เพราะสัดสวนอาจารยกับนิสิตไมสมดุลกันโดยนิสิตมากกวาจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ๕ ทาน
เทานั้นในเรื่องการควบคุมหรือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิต  จากนั้น ข้ันสมุทัย ก็เขาสูการศึกษา
ปญหาวามีเหตุมาจากอะไร เม่ือพบแลว ก็นําเขาสู นิโรธ หาทางแกปญหาดวยการสรางเครื่องมือ
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ทดลองคือคูมือระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนาในฐานะรายวิชา แลวนําเขาสูข้ันมรรค คือการ
วิเคราะหขอมูลปญหาเปรียบเทียบการใชเครื่องมือกอนศึกษาคูมือฯ กับหลังศึกษาคูมือนั้น ไดผล
ออกมาแลวจึงตัดสินไดวากระบวนการแกปญหาตามหลักอริยสัจ ๔ ไดผลโดยคูมือมีผลสัมฤทธิ์สูง
กวาเม่ือครั้งกอนไดศึกษาคูมือ 

 การทดลองรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยฯ ตามหลักอรยิสัจ ซ่ึงขอนี้
เปนเหตุผลมาจากวัตถุประสงคขอ ๑ ท่ีผูวิจัยไดผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนประจํารายวิชานี้  

 รูปแบบการเรียนการสอนระเบียบวิธีวิจัยตามกระบวนการอริยสัจ ๔ โดยท่ีไดคูมือ
ระเบียบวิธีวิจัยและไดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีไดรับการแกไขตามหลักอริยสัจ ๔  

 จากการท่ีไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับวิจัยในหองเรียนแบบวิจัยทดลอง สอดคลอง
กับกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ๕ ข้ันตอน คือ  

ข้ันการวิจัยตามหลักอริยสัจ ๔ ข้ันตอนทาง 
วิทยาศาสตร 

๑. กําหนดประเด็นปญหาการวิจัย   ๑. สังเกตปญหา 
๒. แสวงหาแนวทางแกปญหาและตั้งสมมติฐาน ๒. ตั้งสมมติฐาน 
๓. วางแผนทดลองแกปญหาและเก็บรวบรวมขอมูล โดย -การออกแบบ  
-การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง และ -สรางเครื่องมือการวิจัย 

๓. เก็บรวบรวมขอมูล 

๔. วิเคราะหขอมูลการวิจัย ๔. วิเคราะหขอมูล 
๕. สรุปผล ๕. สรุปผล 

 
 การเปรียบเทียบข้ันตอน ๒ ฝายขางตนนี้  สอดคลองกับการศึกษาในแบบแผนการ

ทดลองการวิจัย ๔ แบบของประภัสรา โคตะขุน ซ่ึงในแบบท่ี ๒ เปนแบบท่ีผูวิจัยใช คือ One 
Group Pretest Posttest Design =แบบการทดลองกอน-หลังในกลุมเดียวกัน   แบบท่ี ๒ นี้  
มุงเนนการดําเนินการทดลองกับกลุมทดลองเพียงกลุมเดียว มีการสังเกต (Observation=O) 
ผูเขารวมการทดลองกอนและหลังการทดลอง (O1 และ O2 ) หลัง จากนั้นจึงนําผลท่ีไดจากการวัด
หรือการสังเกตไปเปรียบเทียบกัน เพ่ือทดสอบดูวาแตกตางกันหรือไมอยางไร เชน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนผานเว็บชวยสอนวิชาการโปรแกรม ถาใชแบบแผนการทดลองแบบนี้ แสดง
วามีการสังเกตกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนผานเว็บ (X) จํานวน ๒ ครั้งดวยกันซ่ึงในกรณีนี้ 
O1 อาจเปนแบบทดสอบกอนบทเรียน (Pretest) และ O2 อาจเปนแบบทดสอบหลังบทเรียน 
(Posttest) จึงสามารถนําคะแนนจากการสังเกตท้ัง ๒ ครั้งไปเปรียบเทียบกัน ผลคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึน 
อาจจะสรุปไดวาเปนผลมาจากอิทธิพลของบทเรียนผานเว็บท่ีทําการทดลองอยางไรก็ตามการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ก็อาจไมสามารถสรุปไดอยางเต็มท่ีวาเปนผลมาจากการทดลองเพียงประการ
เดียว เนื่องจากอาจมีปจจัยอ่ืน ๆ แทรกเขามาได เชน ประสบการณของกลุมทดลองท่ีมีความรู
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีตัวแปรทางดานเวลามาเก่ียวของดวยกลุมทดลองอาจไดรับขอมูลจากแหลงอ่ืน ๆ 
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ขณะทําการทดลองดวยก็ได เนื่องจากแบบแผนการทดลองแบบนี้กระทํากับกลุมตัวอยางเพียงกลุม
เดียวเทานั้น ไมมีการเปรียบเทียบผลการทดลองกับกลุมอ่ืน ๆ แตอยางใดซ่ึงอาจจะเปนขอดวยของ
แบบแผนการทดลองแบบนี้ แตถาเปรียบเทียบกับแบบแผนการทดลองแบบ One-Shot Case 
Study จะเห็นไดวาแบบแผนการทดลองแบบนี้สามารถกําจัดตัวแปรแทรกซอนไดดีกวา เนื่องจากมี
การสังเกตท้ังกอนและหลังการทดลอง 

 การวิจัยนี้ สอดคลองกับทฤษฎี 4MAT ท่ีสรางไดโดยใชวงกลมเปนสัญลักษณ แทนการ
เคลื่อนไหวของกิจกรรมการเรียนรู พ้ืนท่ีของวงกลม ถูกแบงออกโดยเสนแหงการเรียนรู และเสน
แหงกระบวนการจัดขอมูลรับรูเปนสี่สวน กําหนดใหแตละสวนใชแทนกิจกรรมการเรียนการสอน ๔ 
แบบ หรอืคําถาม ๔ แบบ ตามทฤษฎีของอุษณีย โพธิสุข ดังนี้  

     ความหมาย 4MAT คือ  
 แบบท่ี ๑ คือ บูรณาการประสบการณใหเปนสวนหนึ่งของตน ใชคําถามเปนคําถามนํา

กิจกรรมคือ ทําไม (Why)  เทียบกับทุกข คือปญหาท่ีของการขาดทักษะการเขียนวิทยานิพนธ 
 แบบท่ี ๒ คือ สรางความคิดรวบยอด คําถามท่ีเปนคําถามนํากิจกรรมสวนนี้คือ อะไร 

(What) เทียบกับสมุทัย เหตุเกิดของปญหา 
 แบบท่ี ๓ คือ ปฏิบัติและเรียนรูตามลักษณะเฉพาะตัว คําถามท่ีเปนคําถามนํากิจกรรม

สวนนี้คือทําอยางไร (How) นิโรธ เทียบกับการวิเคราะหและหาทางแกปญหา 
 แบบท่ี ๔ คือ บูรณาการประยุกตกับประสบการณของตน คําถามท่ีเปนคําถามนํา

กิจกรรมสวนนี้คือ ถา ( If)  เทียบกับมรรควิธีท่ีนําประยุกตใชการศึกษาวิธีวิจัยนี้แลวไดผลสรุป
ออกเปนความรูระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนาและมีผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาระเบียบวิจัยทางพุทธ
ศาสนานี ้

กิตติกรรมประกาศ: 

 คณะผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอพระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร เจา
อาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ประธานท่ี
ปรึกษาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  และขอขอบคุณผูบริหาร คณาจารย วิทยาลัยสงฆพุทธชินราชท่ี
สงเสริมโครงการวิจัยนี้ 

  ขอขอบคุณสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ี
สนับสนุนงบประมาณการวิจัย   ขอขอบคุณนิสิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ระดับปริญญาปริญญาโท
ท่ีรับเปนผูชวยจัดเก็บขอมูล  ขอขอบคุณผูผูทรงคุณวุฒิท่ีใหคําแนะนําอันมีคา  ขอขอบคุณเจาหนาท่ี
หองสมุด หองคอมพิวเตอร ตลอดถึงเจาหนาท่ีประจําสาขาวิชาตาง ๆ  ของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
ท่ีใหความรวมมือในการจัดหาขอมูล หากคุณความดีใดท่ีจะเกิดจากการวิจัยนี้  ขอมอบใหเปน
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ปฏิการะคุณแกทุกทานและสถาบันการศึกษา  หนวยงานราชการ องคกร คณะบุคคล  และสวน
บุคคลตาง ๆ  ไว ณ ท่ีนี้    

 
พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร. 

๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
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ขอเสนอแนะ: 

 จากการศึกษา  รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชิระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
ตามหลัก 
อริยสัจ ๔ พบวา กลุมนิสิตเปาหมายทดลองครั้งกอน มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยูท่ี   ๓.๑๙ กลุมทดลอง
ครั้งหลัง มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยูท่ี ๔.๑๔ ไดขอสรุปวา มีผลสัมฤทธิ์การใชคูมือระเบียบวิธีวิจัยทาง
พระพุทธศาสนานี้สูงกวากอนไดศึกษาคูมือ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา  

 ๑) ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปฏิบัติ 
 การวิจัยขนาดชั้นเรียน แมเปนงานวิจัยขนาดยอม ๆ ก็ตามแตจากการศึกษาวิจัยเรื่องนี้

มาถึงบัดนี้ ตองยอมรับวา ไมยอม ๆ เลย เพราะรูวาดานกระบวนการ เนื้อหาแลวตองทําใหสมบูรณ
ตามหลักสากลท่ีนิยมทํากันท่ัวไป อาจจะอางวา ก็เปนการวิจัยเชิงทดลอง จึงตองยากอยางนี้ ก็จริงท่ี
เปนแบบนี้ ถาคิดดูใหดี การวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงตองใชรายวิชามาเปนปญหาวิจัยนี้ ก็ตองใชวิธีทดลอง
โดยสวนเดียวเทานั้น จะโดยวิธีอ่ืน อยางไรก็ยังมองไมออก ดังนั้น การวิจัยเชิงทดลอง จะทําโดยสาย
วิชาการไหน ก็คงไมพนจากการวิจัยในชั้นเรียนของเรื่อง  รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชิระเบียบ
วิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา ตามหลักอริยสัจ ๔ นี้เลย ดังนั้น เปนการดีท่ีสุด ผูวิจัยจึงใครขอเสนอ
เปนเชิงนโยบายไววา กําหนดเปนภารกิจของวิทยาลัยโดยบรรจุไวในแผนพัฒนาวิทยาลัยระยะ ๕ ป 
ซ่ึงแผนพัฒนาวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๒ จะเริ่ม พ.ศ. ๒๕๖๐   

 ๒) ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
  (๑) กําหนดเปนแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัย หมวดพัฒนาบุคลากร ซ่ึง

สอดคลองกับองค ประกอบประกันคุณภาพองคท่ี  ๔ ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑ เรื่อง การบริหารและพัฒนา
อาจารย โดยกําหนดใหอาจารยไดรับการอบรมดานการบริหารจัดการในหลักสูตรสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา เขาอบรมศักยภาพบุคลากรดานการวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร  ตาม
แผนปฏิบัติการประจําป โดยสงใหอาจารยใหเขารับการพัฒนา โดยสงเสริมใหเขารับการอบรมใน
โครงการและหลักสูตรตางๆ  ๔.๒ เรื่องคุณภาพของอาจารย โดยกําหนดกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หรือตําราวิชาการ รายละ ๒๕,๐๐๐ บาท ตออาจารย ๑ รูป/คน (ตามเกณฑการประกันคุณภาพ)  

  (๒ ) กํ าหนดการเรียนการสอนของอาจารยอยู ในระดับนานาชาติ   โดย
กระบวนการวจิัย ตามแผนงานการวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตรท่ีมีการสัมมนาวิชาการการวิจัย
ระดับนานาชาติประจําทุกป โดยกําหนดใหแปลรายงานการวิจัยเปนภาษาตางประเทศแลวนําออก
เผยแพรในรูปแบบตาง ๆ มีสื่อประเภทเวปไซต เอกสารวิชาการ การสัมมนาวิชาการ และเสนอ
บทความวิชาการ 



{ 10 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  

  (๓) กําหนดใหอาจารยพัฒนาฝมือการสอนตามผลรายงานการวิจัยของตน โดยการ
ใชการสอนในรายวิชาท่ีตนสอนนั้นเปนสองภาษา (Bilingual) ซ่ึงวิธีการสอนแบบนี้จะมีผลบังคับให
อาจารยตองพัฒนาตนเองใชภาษาอังกฤษเปนประจําโดยอัตโนมัต ิ  

  (๔) กําหนดใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการประเภทตาง ๆ แมโดยเฉพาะการ 
เขียนบทความทางวิชาการก็ตาม โดยถือวาเปนหนาท่ีและมีผลตอการพิจารณาข้ึนเดือนประจําป
ตอไป 

เอกสารอางอิง  
ก. เอกสาร/หนังสือ (อานประกอบ) 

พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
 ลงกรณราชวิทยาลัย. พิมพครั้งท่ี ๑, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราช 
 วิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ :  

สํานักพิมพนานมีบุคพับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖. 
รัตนะ บัวสนธ. วิจัยและพัฒนาการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 

พิษณุโลก,๒๕๔๔. 
ส.วาสนา ประวาลพฤกษ.  การวิจัยในช้ันเรียนและแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนคูมือ 

พัฒนาการเรียนรู.  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,  กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๑. 
สาโรช บัวศรี. พุทธศาสนากับการศึกษาแผนใหม. พระนคร : โรงพิมพคุรสุภา, ๒๕๑๑. 

ข. รายงานวิจัย/วิทยานิพนธ (อานประกอบ) 

เกรียงศักดิ์ พลอยแสง.  “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษากับการสื่อสารท่ีจัดการ 
 เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning /PBL)”. สถาบันวิจัย 
 พุทธศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๒. 

ดุษฎี สีตลวรางค. การเปรียบเทียบวิธีสอนแบบไตรสิกขาและธรรมสากัจฉาในการสอนเบญจศีล 
 และฆรวาสธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑. วิทยานิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๔.  

นิภาพรรณ แดงโรจน. การศึกษาความสามารถในการวิเคราะหตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ในวิชาจริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบ 

ไตรสิกขา. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรี                 
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๐. 
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วิไลวรรณ จันณรงค. การทดลองสอนภาษาไทยแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ โดยใช 
กระบวนการเรียนการสอนตาหลักพหุสูต. ปริญญานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต                             
แผนกประถมศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙. 

เสือ สัชชานนทและคณะ.  “การศึกษารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมแนวพุทธในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอน 
 ปลายในเขตจังหวัดสุรินทรและและบุรีรัมย”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,  
 ๒๕๔๗. 
 
ค. วารสาร 

วิชิต สุรัตนเรืองชัย. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน. วารสารศึกษาศาสตร ปท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๒  
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕-มีนาคม ๒๕๔๖.  

อนงคพร  สถิตภาคีกุล. “คําถามนารูกับการวิจัยในช้ันเรียน”. วารสารวิชาการ ๔ (๗) กรกฎาคม  
 ๒๕๔๔. 

ง. ส่ืออีเลคทรอนิกส (อานประกอบ) 

ชุติมา เมฆวัน. การวิจัยในช้ันเรียนความหมาย ความสําคัญ และข้ันตอน. 
 [ออนไลน] แหลงท่ีมา >https://www.gotoknow.org/posts, (November, 2014) 

ประภัสรา โคตะขุน (รวบรวม). การวิจัยในช้ันเรียน (CAR). [ออนไลน] แหลงท่ีมา 
 >https://sites.google.com/site/prapasara/14-1 (๒๔ เม.ย.๕๘) 

วุทธิศักดิ์  โภชนุกูล.“นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการเรียนการสอน”.[ออนไลน]  
 แหลงท่ีมา>https://www.google.co.th/#q=http: www.saruthipong.com/  
 port/document/299-701/229-701-27.pdf (April 24, 2015) 

สุธาสินี  บุญญาพิทักษ. เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การวิจัยในช้ันเรียน. [ออนไลน]  
 แหลงท่ีมา >http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Traincourse/files/ DATA.  
 (๑๗ ส.ค.๕๗) 

สุภัทรา เอ้ือวงศ. การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู. [ออนไลน] แหลงท่ีมา  
>http://www.moe.go.th /wijai/RE%20learn.doc. (April 23, 2015) 

 



{ 12 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  



วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  { 13 }

การศึกษาวิเคราะหสุนทรียศาสตรที่ปรากฏในองคพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก0

๑ 
The Analytical Study of Aesthetics in Phrabuddhachinnaraj Statue in 

PhitsanulokProvince 
ภูวเดช  สินทับศาล1

๒ 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะหสุนทรียศาสตรท่ีปรากฏในองคพระพุทธชินราช จังหวัด

พิษณุโลก มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีสุนทรียศาสตรในปรัชญาตะวันตกและ
ตะวันออก เพ่ือศึกษาคุณคาหลักธรรมท่ีปรากฏในพระพุทธชินราช และเพ่ือวิเคราะหสุนทรียศาสตร
ท่ีปรากฏในพระพุทธชินราช ผลการวิจัยพบวา 

 สุนทรียศาสตร  เปนศาสตรท่ีวาดวยเรื่องของความงาม ความนาท่ึง คุณคาของความงาม 
ความนิยมในความงาม สนุทรียศาสตรแบบตะวันตกไดสรางมาตรฐานแนวคิดของความงามทางดาน
ศิลปะ วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป ซ่ึงนักปรัชญาตะวันตกกลาวถึงเรื่องของความงามเปน
ความรูสึกทางการรับรู มีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกับวัตถุแหงความงามท้ังในทางธรรมชาติและสิ่งท่ี
ถูกสรางข้ึนโดยมนุษยไมวาจะเปนจิตรกรรมประติมากรรมดนตรีวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีท่ีจะ
นําไปสูการตัดสินถึงคุณคาของความงามในเชิงสุนทรียศาสตรนั้นผูตัดสินตองมีประสบการณสุนทรีย
และนํามาวิเคราะหพิจารณาโดยอาศัยสุนทรียเจตคติมโนทัศนทางศิลปะและอาศัยมโนทัศนของการ
วิจารณนักปรัชญาตะวันออกมองวาสุนทรียศาสตรและศิลปะเปนสิ่งเดียวกันเปนสิ่งท่ีโปรดปรานทาง
ใจในทางโลกิยะและยังเปนสิ่งท่ีหลอเลี้ยงทางจิตวิญญาณ  
  คุณคาทางสุนทรียศาสตรท่ีปรากฏในพระพุทธชินราช เกิดจากการเคารพบูชาชื่นชม
ยินดี  มีความสุขท่ีไดเห็นองคพระพุทธชินราช และอยูบนฐานของปญญาความรูความเขาใจ  ความมี
เหตุผลไมงมงาย  สุนทรียศาสตรท่ีปรากฏในองคพระพุทธชินราชสามารถมองไดเปน ๒ มิติ คือมิติ
ทางโลก และมิติทางธรรม ความงามขององคพระพุทธชินราชในแงมิติทางโลก หากมองดวยสายตา
แลวความงามขององคพระพุทธชินราชนั้น สิ่งท่ีปรากฏประจักษตอสายตาคือศิลปะในทางโลก ความ
ออนชอย ลวดลายและสีสัน มุงไปทางอารมณในการรับรูในมิติทางโลก สวนความงามขององคพระ
พุทธชินราชในมิติทางธรรม มีลักษณะทรงคุณคา กอใหเกิดความปติสุขความศรัทธา ความเปน
ประโยชน และความดีท่ีเปนกุศล รวมท้ังคุณธรรมศีลธรรมของพุทธศาสนิกชนท่ีเขาไปสักการะบูชา
สามารถสัมผัสโดยการรับรู คุณคาความงามไดในมิติทางธรรมและสุนทรียศาสตรท่ีปรากฏในองค
พระพุทธชินราชประกอบดวย ความงาม (กัลยาณะ) อนุกัมปายะ (อนุเคราะห) อัตถะ (ประโยชน)  
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หิตะ (เก้ือกูล) สุขะ (ความสุข) วิมุตติ (ความหลุดพน) ซ่ึงทัศนะทางพระพุทธศาสนาผูท่ีสามารถ
เขาถึงความงามไดอยางแจมแจงตองประกอบดวย อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปญญาสิกขาได
อยางชัดเจน 

คําสําคัญ : สุนทรียศาสตร, พระพุทธชินราช,การศึกษาวิเคราะห 

 
ABSTRACT 

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

Keywods :Aesthetics, Phrabuddhachinnaraj, Analytical Study 
 
๑. บทนํา 
 สุนทรียศาสตร เปนศาสตรท่ีวาดวยความซาบซ้ึง ในคุณคาของความงาม  มีประโยชนตอ
อารมณ ความรูสึกภายในของความเปนมนุษยเปนการศึกษาเพ่ือสรางรสนิยม (Taste) ในการ
พิจารณา และเลือกเสพ แตสิ่งท่ีดีท่ีงามตลอดจนสามารถตัดสินคุณคาของความงามไดในระดับหนึ่ง 
การเรียนรูสุนทรียศาสตรไมใชการศึกษาท่ีทําใหผูศึกษาเปนศิลปน แตศึกษาในประเด็นทางปรัชญา
หรือทฤษฎี อาศัยการวิพากษวิจารณ ดานเหตุผลในปญหา ทางสุนทรียศาสตร เชน อะไรคือสิ่ง
สวยงาม เราตัดสินไดอยางไรวาอะไรงาม เปนตน 2

๓ผูท่ีมีสุนทรียศาสตรอาจไมใชผูสรางสรรคงาน
ศิลปะ ไมใชศิลปน แตเปนผูมองเห็น และรูคุณคาของศิลปะ สวนผูท่ีเปนศิลปนเอง ถาไมมีอารมณ
สุนทรียะ หรือไมมีความรูดานสุนทรียศาสตรแลวอาจไมสามารถสรางสรรค ศิลปะท่ีดีเดนได แตหาก
ศิลปนมีความรูและความเขาใจในสุนทรียศาสตรก็จะชวยสงเสริม การสรางสรรคศิลปะไดไมมากก็
นอยเพราะสุนทรียศาสตร เปนเรื่องการสอน การปลูกฝงใหคนมีความคิดเก่ียวกับความงดงามท่ี
มนุษยทุกชาติทุกภาษาไดแสวงหา และใชเปนเครื่องมือในการสรางสรรคศิลปะและสรางใหเกิด
รสนิยม ชมชื่นในความงาม มาต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรและมีการพัฒนามาตลอดจนถึงยุค
ปจจุบันนอกจากนั้นสุนทรียศาสตรยังเปนฐานความรูของการวเิคราะหวิจารณงานศิลปะดวย จึงอาจ
กลาวไดวาสุนทรียศาสตรเปรียบเสมือนมารดาของศิลปะและศิลปนไมอาจเปนศิลปนท่ีดีหรือนัก
วิจารณ ศิลปะท่ีดีได ถาละเลยสุนทรียศาสตร 3๔ หรือแมแตผู เสพศิลปะท่ัวไปถาสนใจทฤษฎี
สุนทรียศาสตรก็จะชวยใหเขาใจศิลปะไดดียิ่งข้ึน คุณคาความงามดานสุนทรียศาสตรท่ีปรากฏใน
องคพระพุทธชินราช ถือวาเปนประเด็นท่ีนาสนใจในการศึกษาเพราะคุณคาความงามของพระพุทธ
ชินราชนั้น  เปนความงามท่ีสามารถจะหนวงเหนี่ยวจิตใจมนุษยแมไมเคยนับถือพระพุทธศาสนาเลย
ก็ทําใหเพลิดเพลินในการชมพระลักษณะของพระองคจะเห็นไดวา การมองเห็นคุณคาทางความงาม
ขององคพระพุทธชินราช ยอมแตกตางกันไปตามประสบการณและรสนิยมของผูไดสัมผัส ซ่ึงจะใช
                                           

๓สุเชาวน  พลอยชุม, สุนทรียศาสตรปญหาและทฤษฎีเกี่ยวกับความงามศิลปะ. (กรุงเทพมหานคร: 
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๕. 

๔กําจร  สุนพงษศรี.สนุทรียศาสตร. พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๖), หนา ๓๕. 
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มาตรฐานความงามของตนเองเปนเกณฑตัดสิน สวนงานวิจัยนี้จะขอนําเสนอความงามขององคพระ
พุทธชินราชตามเกณฑมาตรฐานในการกําหนดคุณคาความงามทางศิลปะ ซ่ึงประกอบดวยมูลฐาน
ทางศิลปะ (Elements of Art) และหลักการทางศิลปะ (Principles of Art) เปนเกณฑตัดสินคุณคา
ความงาม ซ่ึงเปนความงามท่ีรับรูดวยประสาทสัมผัสเกิดความรูสึกปติยินดี อ่ิมเอมใจ พอใจ และชื่น
ชมในพุทธลักษณะขององคพระพุทธชินราช แมวามิติและมุมมองดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา ได
ปฏิเสธตอสิ่งท่ีเพลิดเพลินอันเกิดจากความงาม และความสุนทรียะของโลก ซ่ึงถือวานอกจากจะ
ไมใชสิ่งอันเปนสาระตอสัจจะเบื้องตน (Basic truth) กับชีวิตแลวยังเปนสิ่งท่ีลวงใหหลงไปตาม
ความรูสึกในขณะท่ีสัมผัส สิ่งดังกลาวท้ังหมดควรหลีกเลี่ยงเสียไปสูมิติสัจธรรมนําชีวิตอันเปนวิธีการ
หลุดพนทุกขได ดวยขอบเขตของศีลบริสุทธิ์ เปนตัวกํากับซ่ึงเปนมิติธรรมดาในมุมมองด้ังเดิมของ
ความเปนศาสนา (Being Religion) 4

๕ แนวคิดนี้วาดวยปรมัตถแตหากวิเคราะหแนวคิดท่ีวาดวย
ศาสนา สูแนวคิดของปรัชญาก็สามารถท่ีจะมีเหตุผลรองรับ พรอมกับการนํามาพิสูจน เพ่ือสัมผัสกับ
ความจริงไดทุกแงทุกมุมในเชิงปฏิบัติ ดังนั้น ในแกนแทของพระพุทธศาสนาจึงไมไดหมายความถึง
เฉพาะจิต และสิ่งท่ีมากระทบเทานั้น แตยังมีตัวเชื่อมอันสําคัญระหวางมุมมองของความเปนจริงทาง
โลก หรือปรัชญา กับความเปนจริงทางธรรมหรือศาสนานั่นคือหลักจริยธรรม (Ethical Principles) 
สูงสุดของมนุษยเปนความหมายในเชิงคุณคาท่ีมีตอตนเองและผูอ่ืน รวมท้ังสรรพสัตว ซ่ึงมีความ
ลึกซ้ึงทางดานความคิดยิ่งกวาจะนําความหมายแบบใดแบบหนึ่งมาเปรียบเทียบไดซ่ึงเปนมุมมองของ
สุนทรียศาสตรแบบมนุษยนิยม และเปนสุนทรียศาสตรอันเก่ียวเนื่องดวยจริยธรรมและอารมณ 
 ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงตองการท่ีจะศึกษาแนวคิดทฤษฎีสนุทรียศาสตรตะวันตกและตะวันออก
คุณคาหลักธรรมท่ีปรากฏในองคพระพุทธชินราชและวิเคราะหสุนทรียศาสตรท่ีปรากฏในองคพระ
พุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือประโยชนในการศึกษาทางวิชาการตอไป 
 
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การศึกษาวิเคราะหสุนทรียศาสตรท่ีปรากฏในองคพระพุทธชินราช  จังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้
ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคไว  ดังนี้ 
 ๒.๑  เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีสุนทรียศาสตรในปรัชญาตะวันตกและตะวันออก 
 ๒.๒  เพ่ือศึกษาคุณคาหลักธรรมท่ีปรากฏในพระพุทธชินราช 
 ๒.๓  เพ่ือวิเคราะหสุนทรียศาสตรท่ีปรากฏในพระพุทธชินราช 
 
 
 

                                           
๕จรูญ  โกมุทรัตนานนท, สุนทรียศาสตร:ปญหาเบ้ืองตนในปรัชญาศิลปะและความงาม, (ปทุมธานี : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๕๑),หนา ๑๕. 
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๓. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิเคราะหสุนทรียศาสตรท่ีปรากฏในองคพระพุทธชินราช  จังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้
เปนการศึกษาวิจัยคุณภาพโดยมุงเนนคนควาวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยมี
ขอบเขตของโครงการวิจัยมุงศึกษาถึงประเด็น ดังนี้ 
 ๓.๑ ศึกษาความเปนมาและทฤษฎีสุนทรียศาสตรของนักคิดนักปรัชญาตะวันออก 
ตะวันตกท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของกับหลักทฤษฎีสุนทรียศาสตร จากเอกสาร ตํารางทางวิชาการ 
และรายงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ๓.๒ ศึกษาคุณคาหลักธรรมท่ีปรากฏในองคพระพุทธชินราช โดยเนนเอกสารหลัก คือ 
พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ และเอกสาร
ตําราทางวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

๓.๓ ศึกษาวิเคราะหสุนทรียศาสตรท่ีปรากฏในองคพระพุทธชินราช และวิเคราะห
หลักธรรมท่ีปรากฏในพระพุทธชินราชโดยเนนเอกสารหลัก คือ พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ และเอกสารตําราทางวิชาการ งานวิจัยท่ี
เก่ียวของ  
 
๔. วิธีดําเนินการวิจัย   
 การวิจัยเรื่อง สุทรียศาสตรท่ีปรากฏในองคพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก นี้เปนการ
ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary  Investigation)เชิงวิเคราะห (Analytical  Study  Research)  
เก่ียวกับทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกับสุนทรียศาสตรตะวันตก  และสุนทรียศาสตรในพุทธปรัชญา โดย 
คนควาจากคัมภีรท้ังพระไตรปฎกและเอกสารวิชาการงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ดังมีข้ันตอน
ดังตอไปนี้  
 ๔.๑  ศึกษาขอมูลเอกสาร  ท่ีเก่ียวกับสุนทรียศาสตรท้ังทางตะวันตก  และโดยเฉพาะ 
อยางยิ่งสุนทรียศาสตรในพุทธปรัชญา จากแหลงขอมูลตางๆ  โดยการสังเกตวิเคราะห  จด บันทึก
ขอมูล  และเก็บเปนฐานขอมูลท่ีสามารถนํามาใชไดอยางรวดเร็ว  
 ๔.๒ รวบรวมตํารา  เอกสารทางวิชาการ  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ท้ังในภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ  
 ๔.๓  วิเคราะหขอมูลสุนทรียศาสตรท่ีปรากฏในองคพระพุทธชินราชและวิเคราะหคุณคา
หลักธรรมท่ีปรากฏในพระพุทธราช 
 ๔.๔  สรุปผลท่ีไดจากการวิจัย  พรอมขอเสนอแนะประเด็นท่ีมีประโยชนตอการศึกษา 
ตอไป   
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๕. ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิเคราะหสุนทรียศาสตรท่ีปรากฏในองคพระพุทธชินราช  จังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้
ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีสุนทรียศาสตรตะวันตกตะวันออก เพ่ือศึกษา
คุณคาหลักธรรมท่ีปรากฏในองคพระพุทธชินราชและเพ่ือวิเคราะหสุนทรียศาสตรท่ีปรากฏในพระ
พุทธชินราชผลการศึกษาพบวา 
 สุนทรียศาสตรเปนศาสตรท่ีวาดวยความงามซ่ึงอาจเปนความงามในธรรมชาติหรือความ
งามในผลงานทางศิลปะก็ได ผลงานในทางศิลปะแทจริงเปนสิ่งท่ีมีความงามอยูดวย มนุษยเรารูสึก
ท่ึงหรือชื่นชมตอผลงานทางศิลปะ เชน รูปปน รูปแกะสลัก ภาพวาด ผลงานทางสถาปตยกรรม บท
ประพันธ เสียงดนตรี 5๖ สิ่งเหลานี้เปนผลงานของมนุษยท่ีมีความงามหรือความนาท่ึง สิ่งท่ีมนุษยผลิต
ข้ึนมาโดยมีจุดประสงคใหมีความงามเรียกวาศิลปะความงามจึงมีอยูในศิลปะแตในธรรมชาติซ่ึงไมใช
ฝมือการสรางของมนุษยอาจมีความงามและความนาท่ึงไดเหมือนกัน เชน รูสึกเปนสุขเม่ือไดชม
น้ําตก ธรรมชาติของสัตว ทิวทัศนปาเขา เปนตน สุนทรียศาสตรทําหนาท่ีในสวนของคุณคาของ
มนุษยท่ีวาดวยเรื่องความงาม สิ่งท่ีงามท้ังในศิลปะและในธรรมชาติรวมท้ังรสนิยม โดยศึกษาถึงบอ
เกิดของความงามคุณคาทางความงาม และมาตรฐานทางคุณคาในการตัดสินเก่ียวกับศิลปะ มนุษย
ทุกคนไมวาจะเปนผูท่ีมีการศึกษาสูงหรือประชาชนธรรมดา ก็จําเปนตองมีการพัฒนาคานิยมทาง
ความรูสึกตอความงามท่ีตนสนใจใหสอดคลองกับสิ่งท่ีสังคมท่ีอาศัยยึดถือปฏิบัติความรูสึกตอความ
งามจึงเปนสิ่งท่ีมนุษยทุกคนขาดไมไดตราบท่ีมีชีวิตจิตใจอยูมนุษยยอมตองการความเพลิดเพลิน 
อยากรูอยากเห็นในสิ่งท่ีสวยงามเพ่ือจรรโลงจิตใจ6

๗ 
 สุนทรียศาสตร (Aestheties) เปนเนื้อหาวาดวยการศึกษาเรื่องมาตรฐานของความงาม
ในเชิงทฤษฎีอันเก่ียวกับประสบการณทางสุนทรียภาพ กฎเกณฑทางศิลปะ สุนทรียศาสตรนับวาเปน
แขนงหนึ่งของปรัชญาในสวนท่ีเก่ียวของกับ การแสวงหาคุณคา (Axiology) ในสมัยกอนวิชานี้เปนท่ี
รูจักกันในรูปของวิชา "ทฤษฎีแหงความงาม (Theory of Beauty) หรือปรัชญาแหงรสนิยม 
(Philosophy of taste)คําวา "สุนทรียศาสตร" มาจากศัพทภาษาบาลีวา"สุนทรียะ" แปลวาดี งาม 
สุนทรียศาสตรจึงมีความหมายตามรากศัพทวาวิชาท่ีวาดวยความงาม ในความหมายของคําเดียวกัน
นี้ นักปราชญชาวเยอรมันชื่อเอสเธติกซเบาวมการเทน(AistheticsBaumgarten)ไดเลือกคําในภาษา
กรีกมาใชคําวา Aistheticsซ่ึงหมายถึงการรับรูตามความรูสึก (Sense Perception) เปนวิชา
เก่ียวกับเรื่องทฤษฎีแหงความงามตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Aesthetics๘สวนในภาษาไทยใชคํา
                                           

๖วิรุณ  ตั้งเจริญ, สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต. พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสันติศริิการพิมพ, 
๒๕๔๖),หนา ๑๘. 
 ๗พระมหารังสันต กิตตฺิปโฺญ (ใจหาย), “การศึกษาสุนทรยีศาสตรในพุทธปรัชญาเถรวาท”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาปรัชญา คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๓. 

๘ปรีเปรม   อยูสันติกุล, “สุนทรียทัศนของเฮอรมานนเฮสเส”. ปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต,(คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม),๒๕๔๖. 
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วาสุนทรียศาสตรหรือวิชาศิลปะท่ัวไป ดังนั้นจึงถือวาศิลปะเปนสวนหนึ่งของสุนทรียศาสตรหรือเม่ือ
กลาวถึงสุนทรียศาสตรเม่ือใดก็มักจะเก่ียวของกับงานศิลปะนั่นเองสุนทรียศาสตรจึงเปนศาสตร
แขนงหนึ่งท่ีมนุษยตองเรียนรูเชนเดียวกับศาสตรตางๆท้ังทางตรงและทางออมในสวนของการรับรู
โดยตรงก็คือ จัดใหมีการศึกษาเลาเรียนอยางเปนระบบในสถาบันการศึกษาในระบบสากล โดยอาศัย
ศิลปะเปนเครื่องมือทําหนาท่ีสื่อสารทางอารมณของความงามตอมนุษยดวยกัน สวนในทางออมก็
เกิดจากการไดสัมผัสความงามท้ังท่ีเปนความงามของธรรมชาติท่ีพบอยูเปนประจําและการไดรับรู
จากสิ่งท่ีมนุษยไดกระทําไวใหสังคมไดชื่นชมในรูปแบบตาง ๆ เชน กิจกรรมของมนุษยเก่ียวกับความ
สนุกสนานโดยตรง และความงามท่ีแฝงอยูในรูปแบบของงานเก่ียวกับความเชื่อถือดานศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรมความงามเปนท้ังจิตวิสัยและวัตถุวิสัย คือข้ึนอยูกับจิตและข้ึนอยูกับวัตถุประกอบ
กัน มิใชอาศัยจิตหรืออาศัยวัตถุอยางใดอยางหนึ่งเทานั้นแตมีอยูท้ังในสิ่งแวดลอมและในจิตของ
มนุษยเราซ่ึงไดแกการท่ีจิตกระทําปฏิกิริยาตอสิ่งแวดลอมเนื้อหาของสุนทรียศาสตรนั้นวาดวย
ความคิดรวบยอดเรื่องความงาม การท่ีจะนิยามวาความงามคืออะไรนั้นก็ยังไมเปนท่ียุติและเรื่องนี้ก็
นับวาเปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งแตปญหาท่ีวาความงามคืออะไรนั้นนักศิลปะท่ัวไปไมคอยใหความ
สนใจเทาไรนัก แตเขาจะพยายามทุมเททุกอยางเพ่ือสรางความงามข้ึนดวยศิลปะของเขา ซ่ึงความ
สนใจดังกลาวนี้ถือวาเปนสัญชาติญาณของศิลปะ8

๙ 
 จุดมุงหมายของสุนทรียศาสตรก็คือความพยายามยกระดับของการสรางสรรคและความ
สนใจในศิลปะซ่ึงเปนไปตามสัญชาตญาณนั้นใหเปนพฤติกรรมท่ีเต็มไปดวยปญญา ท้ังนี้ก็เพ่ือให
เขาใจถึงหลักการข้ันมูลฐานของพฤติกรรมเก่ียวกับศิลปะ ดังนั้น สุนทรียศาสตรจึงเริ่มเรื่องดวยการ
พิจารณาเรื่องการสรางสรรคศิลปะและความสนใจในศิลปะ คําตอบจากปญหานี้ก็ไดจากการ
พยายามคนหาความหมายของความงามนั่นเอง ความหมายของความงามก็เปนเรื่องเก่ียวกับการ
รับรูของมนุษยจากประเด็นนี้จะเห็นไดวาหนาท่ีของนักสุนทรียศาสตรก็คือการคนหาความหมายของ
ความงามนั่นเอง แตก็มิไดหมายความวาหนาท่ีของนักสุนทรียศาสตรจะจํากัดอยูแคการคนหา
ความหมายของศิลปะเทานั้น แตยังรวมไปถึงความงามของธรรมชาติดวยซ่ึงสุนทรียศาสตรแบบ
ตะวันตกไดกลาวถึงทฤษฎีหลักนั่นคือทฤษฎีแบบของเพลโต(Plato) เปนทฤษฎีท่ีเพลโตเปนผูให
กําเนิดในเบื้องตน และสานตอปรับปรุงโดยอริสโตเติล(Aristotle)ซ่ึงเปนทฤษฎีท่ีมีความเกาแกท่ีสุด
โดยถือวา สิ่งท่ีมีคุณคาทางสุนทรียมากท่ีสุดคือ สิ่งท่ีเลียนแบบไดเหมือนท่ีสุด ซ่ึงแบบดังกลาวนี้ อยู
ในโลกแหงแบบโดยทฤษฎีแบบของเพลโตนี้มีลักษณะการอธิบายในทฤษฎีมโนคติ แบบในมโนคติ
เปนสิ่งท่ีสมบูรณท่ีสุด ซ่ึงความงามและความดีเปนอันเดียวกัน สําหรับเพลโต ศิลปะยอมมีคาสูง 
เพราะเขาถึงโลกแหงความจริงสวนอริสโตเติล มองวามีคานอยหรือดอยคา เพราะสรางภาพลวงตา 
และเขาไมถึงความจริง โลกภายนอกท่ีศิลปะเลียนแบบสําหรับอริสโตเติลเปนสิ่งท่ีเขาถึงดวย
ความคิด9

๑๐ 

                                           
๙จรูญ  โกมุทรัตนานนท, สุนทรียศาสตร:ปญหาเบ้ืองตนในปรัชญาศิลปะและความงาม,หนา ๒๖-๒๗. 
๑๐เรื่องเดียวกัน,หนา ๓๒. 
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 แนวคิดทฤษฎีสุนทรียศาสตรปรัชญาตะวันออกมองวาสุนทรียศาสตรและศิลปะไมมีสวน
ใดแยกออกจากกันไดถือวาเปนสิ่งเดียวกันท้ังนี้เพราะสุนทรียศาสตรและศิลปะนอกจากจะเปนสิ่งท่ี
โปรดปรานทางใจในทางโลกิยะแลว ยังเปนสิ่งท่ีหลอเลี้ยงทางจิตวิญญาณ (Spiritual needed)ซ่ึง
โดยปกติปรัชญาตะวันออกจะยึดถือสุนทรียะดานอารมณความรูสึกอันเกิดจากสุนทริยะ เชิง
จินตนาการ เชน บทกวีจะสื่อสาระทางความคิด ตอบรรดาการสรางสรรคงานศิลปะประเพณีศิลปะ
ดนตรีศิลปะการแสดงและตลอดจนทัศนศิลปตางก็มีสาระทางอุดมคติดวยความงามเปนมุมมอง
เดียวกันพระพุทธศาสนากลาวถึงความงามไว ๒ ดาน คือ  
 ๑) ความงามทางธรรม คือความงาม ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ ของความจริงและกลาวถึงใน
ดาน คุณคาของธรรมมากกวาท่ีจะมุงไปถึงลักษณะทางอารมณหรือความรูสึก พระพุทธศาสนาถือวา 
ธรรม มีความงาม ในกระบวนการทุกข้ันตอนของธรรม ซ่ึงคือความงามของหลักการของธรรม ความ
งามของวิธีการปฏิบัติและความงามท่ีเกิดจากผลของการปฏิบัติธรรมแตบางครั้งอาจจะกลาวถึง
คุณภาพของธรรมท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมของคนซ่ึงถือความประพฤติเปนความงามทางธรรม
ประการหนึ่งถามีความประพฤติดีไมมีธรรมอันเลวและอาจกลาวถึงความงามของธรรมในภาพรวมท่ี
ไมมีแยกประเด็นโดยเนนคุณคาธรรมท่ีสําคัญตอชีวิต คือการอนุเคราะหความมีประโยชนความ
เก้ือกูล และความสุข ในประเด็นของความงาม พุทธศาสนาถือวาธรรม(ความจริง) เปนหนึ่งความ
งามของธรรม คือคุณคาในดานตางๆและในระดับตางๆความจริงเปนท่ีมาของความงามและความดี 
ความงามเปนลักษณะของความดี ความดีเปนเปาหมายของความจริง ความงามทางธรรมเปน ปรนัย
หรือปรวิสัย (objective) ซ่ึงความงามชนิดนี้เกิดข้ึนจากคุณสมบัติของบุคคลหรือวัตถุ 
 ๒) ความงามทางโลก คือความงามท่ีเกิดจากกิเลสของมนุษยท่ีมีตอวัตถุซ่ึงแตละคนรูสึก
แตกตางกันไปไมตรงกัน ทางพุทธศาสนาถือวาไมมีแกนสารเปนความไมจริงและไมมีประโยชนความ
งามทางโลกแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ความงามของคนและความงามของธรรมชาติความงาม
ทางโลกจึงเปนความงามท่ีเกิดจากการปรุงแตงจิตใจไมใชความงามท่ีเกิดจากตัววัตถุเองแตวัตถุมี
คุณสมบัติบางอยางท่ีทําใหคนเกิดกิเลส 
 แนวคิดเก่ียวกับความงามในพระพุทธศาสนาถือวาเปนคุณคาของรางกายอยางหนึ่ง
เหมือนกัน ดังท่ีพระพุทธองคตรัสวา “ภิกษุท้ังหลายการท่ีสุขโสมนัสเกิดข้ึนเพราะอาศัยความงาม 
ความเปลงปลั่ง นี้ชื่อวาเปนคุณแหงรูปท้ังหลาย”๑๑นอกจากนี้ยังมีความงาม ๕ อยาง คือ (๑) มี
ผิวพรรณงาม (๒) มีเนื้องาม (มีมือ เทา และริมฝปากแดงงาม) (๓) มีเล็บงาม (๔) มีฟนงาม(๕) มีวัย
งาม (แมจะมีอายุ ๑๒๐ ป ก็ยังงดงามเหมือนหญิงสาวอายุ ๑๖ ป) ซ่ึงถือวาเปนความงามทาง
รางกายหรืองามภายนอก พระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีมีหลักธรรมในการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความ
งาม ซ่ึงจัดเปนความงามภายในท่ีมีคุณคา เปนความงามของจิตใจท่ีผานการพัฒนาตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนความรูท่ีพระพุทธองคทรงคนพบ ดังนั้นแนวคิดเรื่องความงามจึงมาจาก
การมีธรรมในใจ หรือมีความงามภายในแลวจึงมีความงามภายนอก แตขณะท่ีปจจุบัน พบวาเรามี

                                           
๑๑ดูรายละเอียดใน,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๗๑/๑๗๒. 
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การใหคุณคาของความงามเบี่ยงเบนไปจากความเปนจริงของชีวิต คือ การใหคุณคาของความงามท่ี
เปลือกนอก คือดานรางกายตามคานิยมของคนในสังคมนั้น ซ่ึงเปนความงามท่ีเคลือบดวยกิเลส
ตัณหาของความเห็นของผูท่ีใหคุณคาของความงามผานรางกายนั้น เปนการปกปดความจริงท่ีอาจจะ
อัปลักษณ ประกอบดวยความเห็นแกตัว เห็นประโยชนสวนตนเปนใหญ มีความหลอกลวง ไมมีความ
จริงใจสําหรับหลักธรรมท่ีทําใหงามตามหลักคําสอนในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ไดแก อัปปมา
ทะ ขันติ โสรัจจะ ไตรสิกขา พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ เบญจศีล เบญจธรรม กัลยาณมิตร ๗11

๑๒ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก12

๑๓ 

 คุณคาหลักธรรมท่ีปรากฏในพระพุทธชินราช  คุณคาหลักธรรมเปนเรื่องเก่ียวกับการ
ปฏิบัติเพ่ือประโยชนซ่ึงมีความจําเปนตองทําความเขาใจอีกวา อะไรคือประโยชน  ประโยชนมีก่ี
ระดับมีลักษณะอยางไร  แตโดยสาระสําคัญแลว การปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนทุกประการถือวา
เปนสิ่งมีประโยชนท้ังสิ้น  โดยเฉพาะในหลักการดําเนินชีวิตนั้น หากจะกลาวโดยสรุปก็ไดแก การ
ดําเนินชีวิตตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา ซ่ึงเปนลักษณะของการดําเนินชีวิตท่ีมีเปาหมาย
แนชัดเปนทางท่ีตองดําเนินดวยปญญา  จึงเริ่มตนดวยสัมมาทิฏฐิ คือ เริ่มดวยความเขาใจปญหาของ
ตนและรูจุดหมายท่ีจะเดินไป  โดยมีความรูและความมีเหตุผลเปนแนวทางแหงการรูเขาใจ  ยอมรับ
และกลาเผชิญกับความจริง  กลาท่ีจะจัดการกับชีวิตของตนเองโดยตนเอง โดยไมตองคอยหวังพ่ึง
อํานาจศักด์ิสิทธิ์หรือฤทธานุภาพดลบันดาลจากภายนอก  ทาทีแหงความม่ันใจเชนนี้แหละคือ
ลักษณะอยางหนึ่งของความเปนทางสายกลาง  เกณฑสําคัญในการตัดสินคุณคาในการปฏิบัติตางๆ 
จึงอาจนําเอาหลักธรรมมาเปนเครื่องตัดสินได ซ่ึงอาจกลาวไดวาในการบูชาพระพุทธชินราชก็อาจถือ
เกณฑนี้เปนเกณฑสําคัญได และสอดคลองกับท่ีผูทรงคุณวุฒิบางทานไดแสดงทัศนะไววา การบูชา
                                           

๑๒ดูรายละเอียดใน,พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม,พิมพครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘) 

๑๓เครดติรูปภาพประกอบจากเว็บไซตชมรมพระเคร่ืองเมืองพิษณุโลก, 
https://www.facebook.com/groups/๑๕๐๗๒๐๐๑๕๒๙๒๓๐๗๐/?fref=ts. 
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พระพุทธชินราชหรือพระพุทธรูปท่ัวไปตองเปนลักษณะทางสายกลาง  ไมสุดโตงดานใดดานหนึ่ง
เกินไป และอยูบนฐานของปญญาความรูความเขาใจ  ความมีเหตุผลไมงมงาย  หรือกระทํากันใน
ลักษณะท่ีถือปฏิบัติตามๆ กันมาอยางขาดเหตุผลนอกจากหลักทางสายกลางแลว  พระพุทธศาสนา
ยังมีหลักธรรมท่ีเก่ียวกับคุณคาซ่ึงสามารถนํามาเปนเกณฑในการตัดสินพฤติกรรมทางจริยธรรมได
อีกมากมายหลายหลักการ โดยท่ีแตละหลักการลวนมีความเก่ียวของและไมขัดแยงกัน  แตอาจจะมี
จุดเนนท่ีแตกตางกันเทานั้นซ่ึงเม่ือวาโดยเปาหมายแลว ก็ลวนมุงสูประโยชนสูงสุด คือ ความพนทุกข
อันเปนเปาหมายเดียวกันกับทางสายกลาง 
 คุณคาและหลักธรรมกอใหเกิดความสุขท่ีมนุษยควรแสวงหา ความสุขท่ีเกิดจากการใช
ปญญา ความรูสึก  จินตนาการ และจากสํานึกทางศีลธรรม  ซ่ึงมีคาสูงกวาความสุขท่ีไดจาก
ประสาทสัมผัส  มนุษยกับสัตวมีความสุขรวมกันอยูอยางหนึ่งคือสุขทางกาย สวนความสุขทางใจท่ี
เกิดจากการใชปญญานั้น  มีไดเฉพาะในมนุษยเทานั้น  เปนความสุขท่ีหาไดงายกวา ถูกกวาและ
คงทนกวาเม่ือไดบูชาพระพุทธรูปตามวิธีการท่ีเหมาะสมแลว  ความสุขในลักษณะนี้ยอมเกิดข้ึน  ซ่ึง
ถือวาเปนจุดหมายท่ีเปนคุณคาแทของการบูชาพระพุทธชินราช และยังเปนการปฏิบัติท่ีสามารถ
กอใหเกิดประโยชนหรือคุณคาตอผูอ่ืนไดท้ังโดยตรงและโดยออม เชน การบูชาดวยการปฏิบัติธรรม  
ในหลักการปฏิบัติธรรมหลายประการ  ก็มุงเพ่ือใหมีความรัก  ความเมตตาตอผูอ่ืน  เชน  ในกุศล
กรรมบถดังกลาวแลว  การไมฆา  การไมเบียดเบียนชีวิตสัตวท้ังหลาย  เทากับเปนการใหความ
ปลอดภัยในชีวิต  การไมลักทรัพย  เทากับเปนการใหความปลอดภัยในทรัพยสิน  การไมประพฤติ
ผิดในกาม  เทากับเปนการใหเกียรติผูอ่ืน  เคารพในศักด์ิศรีของความเปนมนุษยและไมทําลาย
ครอบครัวเขา  หรือแมแตการเวนวจีทุจริต ๔ ประการก็เปนเรื่องของการสรางความรูสึกท่ีดี  เปน
ประโยชนตอผูอ่ืนไดโดยตรง   สวนคุณคาโดยออม  อยางเชน  การแสดงความเคารพตอพระพุทธชิน
ราชดวยการกราบ  การไหวหรืออามิสบูชา  ยอมเปนการสรางแบบอยางท่ีดีใหลูกหลานสามารถ
เรียนรูและปฏิบัติตามไดเปนการบมเพาะนิสัยท่ีดีงามใหผูอ่ืนไปในตัว 
 วิเคราะหสุนทรียศาสตรท่ีปรากฏในองคพระพุทธชินราชสามารถมองไดเปน ๒ มิติ คือ
มิติทางโลก และมิติทางธรรม ความงามขององคพระพุทธชินราชในแงมิติทางโลก หากมองดวย
สายตาแลวความงามขององคพระพุทธชินราชนั้น เม่ือถูกมองโดยสายตาของผู เยี่ยมชม หรือ
นักทองเท่ียวโดยท่ัวไปนั้น สิ่งท่ีปรากฏประจักษตอสายตาคือศิลปในทางโลก ความออนชอย 
ลวดลายและสีสัน มุงไปทางอารมณในการรับรูในมิติทางโลก ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึง
ความงามของสิ่ ง เหล านี้ ไวด วยเชน กัน  แมจะมีไมมากนัก แต ก็ มีพอท่ีจะทาให เห็นได ว า 
พระพุทธศาสนามองสิ่งเหลานี้ ในแงของความงามอยางไรบางความงามขององคพระพุทธชินราชใน
มิติทางธรรม มีความหมายตางออกไปจากมิติทางโลก ไมใชมุงแตเพ่ือตอบสนองอารมณในการรับรู
เพียงอยางเดียว แตหมายถึง ลักษณะทางคุณคา ความเปนประโยชน ความดีท่ีเปนกุศล รวมท้ังเชิง
คุณธรรมจริยธรรม อันมีความหมายอันลึกซ้ึง วิจิตรพิสดารอยางมาก ทุกองคประกอบ ลวนปรากฏ
ไวซ่ึงความหมายท้ังเปดเผยและเปนนัยแอบแฝงใหไดพิจารณา โดยมีหลักทางพุทธศาสนาท่ีเปนสิ่ง
อธิบายนัยสําคัญเหลานี้โดยถายถอดออกมาในรูปแบบแหงความเปนพุทธศิลป ความงามโดยความ
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จริงอยางในพระพุทธศาสนาท่ีเรียกวา ความงาม (กัลยาณะ) นั้นคือคําวา อนุกัมปะ (อนุเคราะห) 
อัตถะ (ประโยชน) หิตะ (เก้ือกูล) สุขะ (ความสุข) วิมุตติ (ความหลุดพน) รสะ (รส) ซ่ึงคําวา “รส” 
นั้นบางครั้งก็ใชอยางครบชุด หรือทุกระดับของธรรมในพระพุทธศาสนา คือ อัตถรส ธัมมรส วิมุตติ
รส  แสวงหาและสัมผัสโดยการรับรู สิ่งเหลานี้ไดในมิติทางธรรม ดังพระพุทธพจนท่ีวา “พระสุคต
ทรงแสดงธรรม งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ัง
อรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง”  ซ่ึงเปนความงามอยางท่ีสุดในพระพุทธศาสนา ท่ี
อธิบายในมิติทางพุทธศาสนาวาดวยเรื่องของอธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปญญาสิกขาไดอยาง
ชัดเจน ความงามของธรรมความนัยดังกลาวมา จึงมิใชงามเฉพาะสวนใดสวนหนึ่ง หรือตอนใดตอน
หนึ่ง แตงามครบถวนทุกสวนครบทุกความหมายในองคประกอบทางพุทธศิลป 
 
๖. อภิปรายผล 
 พระพุทธชินราชเปนคําไวพจนท่ีแสดงถึงความหมายของการยกยองพระสัมมาสัมพุทธ
เจาวาทรงเปนพระราชาผูชนะ เปนคํายกยองท่ีผูคนในสมัยนั้นใชเรียกชื่อพระพุทธรูปองคอ่ืน
โดยท่ัวไป ซ่ึงจากการศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรพบวามีชื่อเรียกของพระพุทธชินราชเปน
พระพุทธรูปปางมารวิชัยเปนปางแหงสัญลักษณของการตรัสรู ชนะกิเลสมารท้ังหลายท้ังปวงมารวิชัย 
(มาระวิชัย) หรือ ชนะมาร หรือ สะดุงมาร เปนพระพุทธรูปปางหนึ่ง อยูในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ 
พระหัตถซายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถขวาวางคว่ําลงท่ีพระชานุ นิ้วพระหัตถชี้ลงท่ีพ้ืนธรณีใน
คราวท่ีพระองคทรงเอาชนะมารได  เปนปางแหงพุทธสุนทรียศาสตรโดยทวงกระบวนฉลองพระองค
และฉัพพัณรังสีท่ีแผสรานออกจากพระวรกาย ซ่ึงมีท่ีมานําไปสูแนวคิดทางสุนทรียภาพโดยการ
จําลองฉัพพัณรังสีประดุจเปนซุมเรือนแกวท่ีงดงามออนชอย พุทธลักษณะขององคพระพุทธชินราช 
เปนพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถขวาแสดงปางมารวิชัย พระหัตถซายวางอยูบน
ก่ึงกลางพระเพลา พระกรของพระพุทธชินราชมีลักษณะเรียวยาวต้ังแตขอพระหัตถจนถึงนิ้วพระ
หัตถมีความยาวเสมอกัน เม่ือพิจารณาในระยะใกลแลวจะพบความเหลื่อมล้ํากันเล็กนอย หากแต
มองในระยะไกลจะไมสามารถสังเกตเห็นได และท่ีสําคัญพระพุทธรูปปางมารวิชัยเปนปางท่ีมีอยูทุก
ยุคสมัย และเปนปางตนๆ ของปางอ่ืนมาแตสมัยโบราณ เนื่องจากปางนี้มีความสําคัญอยางยิ่งเปน
จุดเชื่อมตอของการตรัสรู จึงมีความสําคัญเชนเดียวกันกับปางสมาธิ  
 องคพระพุทธชินราชพระประธานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
พิษณุโลก เปนพระพุทธรูปในปางมารวิชัย และสวนใหญในพระอุโบสถหรือโบสถตามวัดโดยท่ัวไป 
มักจะเปนเพียงสองปางคือ ปางมารวิชัยหรือไมก็ปางสมาธิซ่ึงมีน้ําหนักความสําคัญพอกัน นอกจาก
สองปางดังกลาวขางตนแลว องคพระพุทธรูปปางตางๆ ท่ัวไปยังมีคุณคาทางพุทธศิลปและมีความ
งามในมิติทางสุนทรียศาสตร เปนการสรางเพ่ือเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนตอบสนอง
ความตองการทางจิตวิญญาณแสดงถึงความเจริญรุงเรืองทางพระพุทธศาสนา รวมไปถึงความ
ละเอียดออนทางศิลปะและความลุมลึกของปรัชญาท่ีแฝงมาใหพุทธศิลปผานความสุนทรียภาพ
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สะทอนสูจุดมุงหมายของผูสรางไวอยางลึกซ้ึงจากการศึกษาวิเคราะหสุนทรียศาสตรท่ีปรากฏในองค
พระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก ไดขอสรุปดังนี้ 

๑. ไดมีการประมวลเอาแกนความคิดหลักของพุทธปรัชญาและปรัชญาทางตะวันตกใช
เปนแนวทางประยุกตสรางเปนกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวกับสุนทรียศาสตร ทําใหสามารถวิเคราะห
โครงสรางทางความคิดดานสุนทรียศาสตรเชิงศีลธรรมข้ึนเพ่ือนําเสนอตอวงวิชาการศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรมสงัคม 

๒. ไดนําเอาโครงสรางทางความคิดดานพุทธสุนทรียศาสตรเชิงศีลธรรมท่ีประกอบข้ึน
ตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาวิเคราะหพุทธศิลปท่ีปรากฏในองคหลวงพอพระพุทธชินราชทําให
มองเห็นพุทธสุนทรียศาสตรในแตละดานท่ีปรากฏในองคพระพุทธชินราช 

๓. คุณคาหลักธรรมท่ีปรากฏผานมุมมองสุนทรียศาสตรในองคพระพุทธชินราช พุทธสา
สนิกชนสามารถนําไปใชประพฤติปฏิบัติไดโดยท่ัวไปในสังคมปจจุบัน 

 
๗. ขอเสนอแนะ 

จากการทําวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะหสุนทรียศาสตรท่ีปรากฏในพระพุทธชินราช
จังหวัดพิษณุโลกผูวิจัยเห็นวาพุทธสุนทรียศาสตรในมุมมองดานคุณคาหลักธรรม ยังขาดการจัด
ระเบียบตามแบบแผนเหมือนการศึกษาสุนทรียศาสตรทางตะวันตกซ่ึงโดยความเปนจริงแลวพุทธ
สุนทรียศาสตรในมุมมองพุทธปรัชญาเปนสิ่งท่ีละเอียดออนและทาทายตอการศึกษาตีความคนควา
และการวิจัยโดยละเอียดเพ่ือตีแผความเปนเอกลักษณเฉพาะซ่ึงถือวาเปนเสนหและยังมีความเปน
ศาสตรและศิลปเพ่ือการศึกษาตอไปในการศึกษาเพ่ือการทําวิจัยในโอกาสตอไปนั้นเห็นวาควรศึกษา
งานดานพุทธศิลปหรือความงามตามแนวทางของพุทธสุนทรียศาสตรอยางกวางขวางและเนนย้ําชัด
ในความเปนพุทธศิลปโดยอาศัยมุมมองดานคุณคาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาวิเคราะหในแหลง
โบราณสถานท่ีสําคัญในจังหวัดพิษณุโลก รวมท้ังงานพุทธศิลปตามโบสถวิหารศาลารายหรือภาพวาด
หรือแมแตศิลปกรรมอ่ืนๆไมวาจะเปนงานปนหรือสถาปตยกรรมท่ีสื่อใหเห็นถึงความเปนพุทธศิลป
อยางชัดเจนยิ่งๆข้ึนไปเชน (๑) พุทธสุทรียศาสตร : ศึกษาคุณคาหลักธรรมพุทธศิลปะท่ีปรากฏใน
องคพระพุทธชินราช(๒) กระบวนการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม : ศึกษาคุณคาทางพุทธ
ศิลปเชิงสุนทรียศาสตรในโบราณสถานจังหวัดพิษณุโลก  
 
๘. กิตติกรรมประกาศ  
 คณะผูวิจัย  ขอขอบพระคุณผูมีสวนรวมในการดําเนินการวิจัยจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ประกอบไปดวย และผูทรงคุณวุฒิท่ีหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา ไดเชิญมาวิภาษณรายงานวิจัย
ประกอบดวย (๑) พระครูสิริรัตนานุวัตร,รศ.ดร. (๒) รองศาสตราจารย ดร. บุญ นิลเกศ (๓)รอง
ศาสตราจารยสุทธิชัย ยังสุข (๔) ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัทธีร ศรีดี ท่ีใหคําแนะนําปรับปรุงแกไข 
ขอขอบคุณวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีสนับสนุน
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งบประมาณการวิจัย  ขอขอบคุณคณะทีมงานอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา ผูชวยวิจัย
ทุกทานท่ีรวมมือรวมใจกันทํางานวิจัยนี้จนประสบความสําเร็จ ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ประพัฒน ศรีกูลกิจ อาจารยประจําหลกัสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ท่ีให
คําปรึกษาแนะนําทําใหงานวิจัยสมบูรณยิ่งข้ึน 
 ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิท่ีอยูเบื้องหลังความสําเร็จทุกทานท่ีไมไดเอยนามท่ีให
คําปรึกษาอันเปนประโยชน ในการวิจัยนี้หากคุณความดีท่ีจะพึงเกิดข้ึนจากการวิจัยนี้  ขอยกใหเปน
ปฏิการะคุณแกทุกทานท่ีกลาวมา ตลอดท้ังสถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ องคกร คณะบุคคล  
และสวนบุคคลตางๆ  ไว ณ ท่ีนี้    

 
บรรณานุกรม 

 
๑. ภาษาไทย :  
 ก. ขอมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.       

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  

 ข. ขอมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ : 
กําจร  สุนพงษศรี. สุนทรียศาสตร. พิมพครั้งท่ี ๒, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
จรูญ โกมุทรัตนานนท, สุนทรียศาสตร, นนทบุรี: เอสอารพริ้นติ้งแมสโปรดักส, ๒๕๓๙. 
บุญมีแทนแกว. พุทธปรัชญาเถรวาท, กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๕.  
ประเสริฐ ศีลรัตนา, สุนทรียทางทัศนศิลป.กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๒. 
พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม,พิมพครั้งท่ี ๘, กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
 กรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๘. 
วนิดา ขําเขียว. สุนทรียศาสตร.กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ ๒๕๔๓. 
วิรุณ ตั้งเจริญ ศ.ดร., สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต. พิมพครั้งท่ี ๒, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสันติศิริ 
 การพิมพ, ๒๕๔๖. 
สุเชาวน  พลอยชุม, สุนทรียศาสตรปญหาและทฤษฎีเกี่ยวกับความงามศิลปะ. กรุงเทพมหานคร: 
 มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

(๒) วิทยานิพนธ : 
จรูญ โกมุทรัตนานนท, “สุนทรียศาสตร:ปญหาเบ้ืองตนในปรัชญาศิลปะและความงาม”, ภาควิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๓๙. 
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ปรีเปรม อยูสันติกุล, “สุนทรียทัศนของเฮอรมานนเฮสเส”. ปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต,คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม,๒๕๔๖. 

พระมหารังสันต กิตฺติปฺโญ (ใจหาย), “การศึกษาสุนทรียศาสตรในพุทธปรัชญาเถรวาท”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาปรัชญา คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
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พระธรรมเสนานุวัตร พระดคีวรบูชา 
 

พระศรีรัตนมุน0ี

1 
 

 คําวา "บูชา" นี้โดยมากมักเขาใจกันแตเพียงวา การนําดอกไมธูปเทียนมาปกท่ีหนาพระ
เทานั้นการเขาใจอยางนั้นก็เปนการถูกตองอยูบางแตถูกไมหมดทีเดียว เพราะคําวาบูชาตาม
ความหมายของมงคลขอนี้ หมายถึงการปฏิบัติ ๓ อยางคือปคคัณหะยกยอง ๑ สักการบูชาดวย
สิ่งของ๑สัมมานะ นับถือ ๑ ปคคัณหะสักการะและสัมมานะท้ัง ๓ อยางนี้เปนลักษณะของการบูชา
ปคคัณหะแปลวายกยอง ไดแก การเชิดชูเทิดทูนสนับสนุนเราเชิดชูสนับสนุนใครก็หมายความวาเรา
บูชาคนนั้น เชนในการเลือกคนจะเปนการเลือกผูแทนเลือกหัวหนาหรือเลือกประธานหรือเลือก
กรรมการซ่ึงเปนลักษณะของการยกยอง เปนลักษณะหนึ่งของการบูชาเหมือนกันเพราะการเลือกนั้น
แสดงวาผูเลือกเห็นดีเห็นชอบ เทิดทูนเขาบูชาอยางนี้เปนการบูชาแบบปคคัณหะ คือบูชาดวยการยก
ยองสักการะ บูชาดวยเครื่องสักการะ คือหมายถึงบูชาดวยการแสดงออกมาภายนอกประกอบดวย
อุปกรณบางอยางเชน ธูปเทียน ดอกไม และอ่ืนๆตามความนิยมของท่ีใชประกอบในการบูชาเหลานี้
รวมเรียกวา "เครื่องสักการะ" คําวา "สักการ" แปลวาเครื่องประกอบพิธีการสัมมานะแปลวานับถือ
คือยอมรับนับถือหมายถึงถือเอาเปนคติเปนแบบอยางเปนลักษณะของการบูชาอยางหนึ่งก็บุคคล
ควรบูชาชื่อวา ปูชนียบุคคล หรือปูชไนยบุคคลจัดตามลําดับข้ันไดดังนี ้
 พระพุทธเจา ชื่อวาทรงเปนปูชนียบุคคลของพุทธบริษัท เพราะทรงประกอบดวยพระ
ปญญาคุณพระบริสุทธิคุณ พระกรุณาคุณและทรงต้ังพระศาสนาประกาศสัจธรรมบัญญัติพระวินัย 
ใหประชาชนเวนสิ่งท่ีควรเวนและประพฤติสิงท่ีควรประพฤต ิ
 พระสงฆสาวก ชื่อวาเปนปูชนียบุคคลของพุทธศาสนิกชนเพราะประกอบดวยคุณความดี 
คือ เปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเปนธรรมปฏิบัติสมควรเปนนาบุญของโลก และนับสืบตอ
พระพุทธศาสนามาโดยลําดับ 
 มารดาบิดา ชื่อวาเปนปูชนียบุคคลของบุตรธิดาเพราะประกอบดวยคุณความดีคือใหกําเนิด
และเลี้ยงดูมาตั้งแตเล็กจนเติบใหญ และยังบําเพ็ญกรณียะหนาท่ีของตนอีก ๕ ประการคือ หามไมให
ทําความชั่ว ๑ ใหต้ังอยูในความดี ๑ใหศึกษาศิลปวิทยา ๑ หาภรรยาสามีสมควรให ๑ มอบทรัพย
สมบัติใหในสมัย ๑ และเปนพระพรหมพระบุรพเทพพระบุรพาจารยพระอาหุไนยบุคคลประจําชีวิต
ของบุตรธิดา 
 ครูอาจารย ชื่อวาเปนปูชนียบุคคลของบุตรธิดาเพราะประกอบดวยคุณความดีคือ เปนผู
ประสาทศิลปวิทยาและบําเพ็ญกรณียะอันเปนหนาท่ีของตนอีก ๕ ประการคือ แนะนําดี ๑     ให
เรียนดี ๑ บอกศิลปวิทยาใหสิ้นเชิงไมปดบังอําพราง ๑ ยกยองใหปรากฏในเพ่ือนฝูง ๑ ทําความ
ปองกันในทิศท้ังหลาย ๑ หัวหนาผูบริหารงานในตําแหนงตํ่าและสูง ชื่อวาเปนปูชนียบุคคลของ
                                                      

1
 อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
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ผูใตบังคับบัญชา เพราะเปนผูประกอบดวยคุณธรรมของผูหลักผูใหญอัน ไดแกเมตตาความรักใคร
ปรารถนาจะใหเปนสุขกรุณาความสงสารคิดจะชวยใหพนทุกขมุทิตา ความพลอยยินดีในเม่ือ
ผูใตบังคับบัญชาไดดี อุเบกขาความวางเฉย คือวางใจเปนกลางออกหางจากอคติธรรม มีจิตใจ
ออนโยนไมแข็งกระดางมุงบําบัดทุกขบํารุงสุขแกผูใตบังคับบัญชา 
 พระมหากษัตริย ชื่อวาเปนปุชียบุคคลของพสกนิกรท้ังปวงท่ีจงรักภักดีเพราะทรง
ประกอบดวยคุณความดี คือทรงเปนประมุขของชนท้ังชาติ และทรงไวซ่ึงทศพิธราชธรรม ๑๐ 
ประการ คือ พระราชทานวัตถุแกบุคคลท่ีควรไดรับ ๑ ทรงสังวรระวังรักษาพระอาการกายวาจาใจ 
ใหสะอาดปราศจากโทษ๑ ทรงสละไทยธรรมบรรเทามัจฉริยโลก ๑ พระอัธยาศัยประกอบดวยความ
ซ่ือตรง ๑ พระอัธยาศัยออนละมุน ๑ ทรงบําเพ็ญกุศลวัตรเผาผลาญอกุศลวิตก ๑ ไมทรงเกรี้ยว
กราดมีพระเมตตาเปนนิสัย ๑ ไมทรงเบียดเบียนใครมีพระกรุณาเปนวิตกนิสัย ๑ ทรงมีพระหฤทัย
ดํารงม่ันในขันติธรรม ๑ ทรงรักษายุติธรรมไมใหแปรผันจากสิ่งท่ีเท่ียงตรง ๑  
 อีกประการหนึ่งวัตถุท่ีควรบูชาเรียกวาปูชนียวัตถุก็นับเขาในมงคลขอนี้ ปูชนียวัตถุนั้นไดแก 
วัตถุท่ีควรบูชาท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนาซ่ึงประมวลลงในพุทธเจดีย ๔ ประการ คือ ธาตุเจดีย เจดีย
คือพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุสาวก ๑ บริโภคเจดียเจดียคือสังเวชนียสถาน ๔ แหงไดแก
สถานท่ีประสูติสถานท่ีตรัสรู สถานท่ีแสดงปฐมเทศนาและสถานท่ีปรินิพพานตลอดถึงพุทธบริขาร
และตนพระศรีมหาโพธิ์ ๑ ธรรมเจดียเจดียคือพระไตรปฏกคัมภีรพระธรรมท่ีจารึกไวในใบลาน ท่ี
พิมพเปนเลมตลอดจนคําสั่งสอนท่ีจารึกในแผนศิลาและอ่ืน ๆ อุเทสิกเจดียเจดีย คือพระพุทธรูปรอย
พระบาทและรูปพระสงฆสาวก ๑ ท้ัง ๔ ประการนี้จัดเปนปูชนียวัตถุวัตถุควรบูชานอกจากนี้ไม
จัดเปนปูชนียวัตถุ 
 บูชานั้นมี ๒ อยางคือ บูชาดวยสิ่งของมีดอกไม ธูปเทียน เปนตนเรียกวาอามิสบุชา ๑บูชา
ดวยการเชื่อฟงปฏิบัติตามคําสั่งสอนเรียกวา ปฏิบัติบูชา ๑ บรรดาบูชาท้ัง ๒ อยางนั้น ในวาระนี้จะ
พรรณาอามิสบูชากอน 
 และการบูชาท่ีจะกลาวถึง คือ การบูชาพระสงฆ เพราะวาพระสงฆถือไดวาเปนตัวแทนของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของเราเปนผูท่ีทําหนาท่ีตอจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
เปนผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ และเปนผูถายทอดหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา พระสงฆเปนผูแนะนําทางสวางใหเกิดกําลังใจท่ีทําใหจิตใจเข็มแข็งข้ึน ดานกิริยามารยาทเปน
ผูนําและเปนตัวอยางท่ีดีแกบุคคลท่ัวไป ผูท่ีตกทุกขไดยากในอดีตท่ีผานมาจนถึงปจจุบันพระสงฆ
หลายรูปไดทําคุณประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติเสมอมาท้ังทางตรงและทางออม พระสงฆ
จึงมีคุณคาและคุณประโยชนอยางมากมายเปนท่ีพ่ึงทางใจกับบุคคลท่ัวไปเปนท่ีเคารพกราบไหวบูชา
ของพุทธศาสนิกชนตลอดมาเปนผูนําทางสังคมท่ีประชาชนควรเคารพศรัทธาเปนผูนําทางคุณธรรม 
เปนปูชนียบุคคล ชี้ทางดําเนินชีวิตท่ีดีพระสงฆจึงเปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีชี้ควรสนับสนุนเพ่ือเผยแผ
ประชาสัมพันธประวัติชีวิตและคุณงามความดีของพระสงฆเหลานี้ใหแพรหลายเปนแบบอยางแก
สังคมสืบไป 
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 ในจังหวัดพิษณุโลกของเราก็มีพระภิกษุท่ีมีชื่อเสียงหลายรูป และเปนผูทีไดทําคุณงามความ
ดี และทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาในการเผยแผหลักธรรมคําสั่ งสอนตางๆ  ของ
พระพุทธศาสนา และเปนผูประพฤติดีปฏิบัติชอบตลอดจนไดทําคุณประโยชนตอสังคมในทุกๆพระ
ธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) เปนพระภิกษุท่ีไดทําคุณงามความดีทําคุณประโยชนตอ
พระพุทธศาสนาและจังหวัดพิษณุโลกของเรา ทานนับวาเปนปูชนียบุคคลท่ีสําคัญอยางยิ่งในจังหวัด
พิษณุโลกเพราะทานไดสรางผลงานท่ีเปนประโยชนตอสังคมในลักษณะตางๆไวมากมายจนไดการยก
ยองเปนพระภิกษุตัวอยางจากหนวยงานหลายหนวยงานทานจึงเปนพระภิกษุรูปหนึ่งท่ีเราควรจะยก
ยองใหเปนพระดท่ีีเราควรบูชา 
 พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) เปนพระเถระท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งคนหนึ่งในการ
สงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาและการพัฒนาชุมชนต้ังแตระดับหมูบาน อําเภอ จังหวัดและ
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานดานการศึกษาทานไดจัดต้ังโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
ในพ.ศ. ๒๕๔๑ ทุกชั้นทุกระดับใหเรียนฟรีระดับมัธยมศึกษาจัดใหมีสมุดหนังสือฟรีทุกรูปจัดต้ัง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนยการศึกษาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกใน พ.ศ. ๒๕๔๑ เพ่ือใหพระภิกษุสามเณรในจังหวัดพิษณุโลกและ
จังหวัดใกลเคียงไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึน นอกจากนั้นทานยังไดสนับสนุนในดานทุนการศึกษา เพ่ือ
การศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท้ังในและนอกประเทศ ดานการพัฒนาชุมชนดาน
ตางๆ อีกมากเชนดานการสงเสริมการศึกษาของโรงเรียนวัดพิษณุโลกดานทุนการศึกษาและอุปกรณ
การเรียน การสอน สมทบทุนสรางหองสมุด "เฉลิมราชกุมารี" อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดาน
การพัฒนาสาธารณสุขชุมชนสมทบทุนสราง "อาคารหลวงพอพระพุทธชินราช" (ตึกอายุรกรรมและ
สงฆอาพาธ) ณ โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก ดานการสงเสริมอาชีพชาวบาน เปนตน 
จนทําใหทานมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักในดานศิลปวัฒนธรรม ทานไดทําการบูรณปฏิสังขรณ ถาวรวัตถุ
ตางๆอันมีคายิ่งในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยไดรับ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากสถาบันราชภัฏพิบูล
สงครามพิษณุโลกและ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปจจุบันทานดํารงตําแหนงเปนเจาอาวาสวัดพระศรี
รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกและรองเจาคณะภาค ๕ ดวยเหตุผลตางๆ ชีวประวัติ
ผลงานของพระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) จึงเปนเรื่องท่ีควรศึกษาอยางยิ่ง เพราะนอกจาก
จะทําใหทราบประวัติชีวิตและผลงานของทานอยางละเอียดโดยตรง แลวยังเปนการชวยเผยแผถึง
เกียรติคุณของทานไดดีอีกทานหนึ่งในฐานะพระเถระท่ีไดสรางคุณประโยชนไวแกพระพุทธศาสนา
และสังคมมากมายอีกท้ังไดเปนแบบอยางแกคนรุนหลังไดเปนอยางด ี
 พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) มีนามเดิมวา บํารุง มากกอน เกิดเม่ือวันท่ี ๒๓ 
กุมภาพันธ พ.ศ .๒๔๘๐ ท่ีบานเลขท่ี ๓๖ หมูท่ี ๓ ตําบลมะขามสูง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
บิดาชื่อนายลวน มากกอน มารดาชื่อนางเหรียญ มากกอน มีอาชีพกสิกรรม มีพ่ีนองรวมบิดามารดา
ท้ังสิ้นจํานวน ๕ คนเปนหญิง ๓ คนชาย ๒ คนดังนี ้
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 ๑.นายเจริญ  มากกอน (ถึงแกกรรม) 
 ๒.นางประมวล  เหนียมพวง 

๓.พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอนป.ธ.๗)  เจาอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาต ุ
 ๔.นางประมุง  เหนียมพวง 
 ๕.นางสมพงษ  มากกอน 
 ๖.เด็กหญิงรําพึง มากกอน (ถึงแกกรรม) 
 เนื่องดวยในวัยเยาวของพระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) มีชีวิตท่ีลําบาก บิดามารดา
ตองไปทํางานตางถ่ินจึงไมคอยไดกลับบาน ครอบครัวคอนขางยากจนลําบาก ดวยบิดาและมารดา
ทํางานตางจังหวัดจึงตองอาศัยอยูกับญาติคือ ยาเกิดเปนญาติฝายบิดายาเกิดอุปการะทานจึงไดเรียน
หนังสือท่ีโรงเรียนวัดทองหลางประชานุกูล ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ แตยังไมทันจบทานตองออก
จากโรงเรียนกลางคันเพราะตองไปอาศัยกับตาออมท่ีบานหัววังกรางและเขาเรียนตอในระดับชั้น
เดียวกันท่ีโรงเรียนบานหัววังกรางจนจบชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ แลวไมมีโอกาสไดเรียนตอ ดวยความ
ยากจนทานไดชวยตาออมเลี้ยงวัวควาย ตาออมจึงมีความรักเมตตาหลานคนนี้มากรูสึกวาหลานทุก
คนไดเรียนหมดยกเวนพระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) จึงคิดท่ีจะใหทานเอาดีทางเปน
นักเทศนตาออมไดนิมนตพระนักเทศน มาสอนทานพระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) หัดเทศน
ใหสอนอยูนานทานไมมีพรสวรรคในทางนี้ ตาออมจึงไดเปลี่ยนใหทานเรียนทางธรรมแทนเรียนกับ
พระครูเชื่อ วัดกระบัง (ปจจุบันเปนเจาคุณพิศาลธรรมภาณี) โดยไดบรรพชาเปนสามเณรพระธรรม
เสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) ขยันศึกษาหาความรูจนสอบไดนักธรรมชั้นเอกสํานักเรียนวัดกระบังมัง
คลาราม ตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในปพ.ศ. ๒๕๐๐ จากนั้นทานได
เดินทางไปศึกษาตอท่ีกรุงเทพมหานคร โดยจําวัดท่ีวัดทองนพคุณ ในปพ.ศ. ๒๕๐๒  สําเร็จ
การศึกษาสามัญ  ชั้ น มั ธยมศึกษาป ท่ี  ๘  โรงเรียนวัดสุ ทั ศน เทพวราราม  เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร และสอบไดเปรียญธรรม ๗ ประโยค สํานักเรียนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 
 พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) ยังมีความชํานาญพิเศษการกอสราง ปาฐกถาธรรม
และเทศนาธรรม ครั้นมีเหตุการณคณะสงฆจังหวัดพิษณุโลกมีปญหาเกิดข้ึนระหวางพระครูปลิวกับ
พระครูธรรมจักร คณะฆราวาสจึงไดนิมนตทานมาชวยแกไขปญหาโดยใหทานรับตําแหนงเลขานุการ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ปจจุบันทานเปนเจาอาวาสวัดพระศรีรตันมหา
ธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกและเปนรองเจาคณะภาค ๕ 
 พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) มีผลงานทางการศึกษาท่ีเปนเกียรติคุณมหาศาลตอ
ชุมชนสังคมและเปนนักบริหารการศึกษาท่ีดีเยี่ยมจากผลงานตางๆในพ.ศ.๒๕๓๗ ทานไดรับปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เสนอโดยคณะวิชาครุศาสตรวิทยาลัยครู
พิบูลสงครามพิษณุโลกและใน พ.ศ.๒๕๔๔ ไดรับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
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 พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) มีอายุ ๑๒ ป ไดบรรพชา ตรงกับวันท่ี ๕ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๖ พระอุปชฌายพระพิศาลธรรมภาณี วัดกระบังมังคลาราม ตําบลหอกลองอําเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก อายุได ๒๑ ป ไดอุปสมทบเปนพระภิกษุ วันท่ี ๒ เมษายนพ.ศ.๒๕๐๑ ณ 
พัทสีมา วัดกระบังมังคลาราม ตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พระอุปชฌาย 
พระพิศาลธรรมภาณี วัดกระบังมังคลาราม ตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
 ในป พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดรับพระราชทานแตงตั้งสมณศักดิ์เปนพระราชคณะชั้นสามัญในราชทิน
นามท่ี "พระศรีรัตนมุนี" 
 ในปพ.ศ. ๒๕๓๕ ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชคณะชั้นราช ในราชทิน
นามท่ี "พระราชรัตนมุนี" 
 ในป พ.ศ .๒๕๔๒ ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักติ์เปนพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทิน
นามท่ี "พระเทพรัตนกวี" 

ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักติ์เปน พระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทิน
นามท่ี "พระธรรมเสนานุวัตร" 
 พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) เปนพระเถระท่ีรูปรางสันทัดผิวขาว ใบหนายิ้มแยม
แจมใสบงบอกถึงความมีเมตตาและยังบอกถึงการเปนผูมีบารมี และยังแฝงไปดวยความนาเกรงขาม
สุขุมเยือกเย็นมีเมตตาตอคนท่ัวไปคอยใหโอกาสแกคนอ่ืนอยูเสมอและทานชอบชวยเหลือคนอ่ืนอีก
ท้ังชอบชวยเหลือสังคมดวย 
 ดานการเผยแผพระพุทธศาสนาจากการสัมภาษณพระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) 
และพระมหาสมบูรณ  ปญญาวุโธ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกเก่ียวกับ
กิจกรรมสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา และศึกษาเอกสารประกอบสรุปไดดังตอไปนี ้
 เปนประธานหนวยอบรมประชาชนประจําจังหวัดพิษณุโลก 
 เปนรองหัวหนาพระธรรมทูตสายท่ี ๓ 
 เปนประธานดําเนินการ จัดโครงการการบรรพชาอปสมทบเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนารถ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมืองจังหวัด
พิษณุโลก 
 เปนผูจัดใหมีการแสดงพระธรรมเทศนาประจําทุกวันพระในวิหารพระพุทธชินราช     วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีประชาชนสนใจฟงครั้งละ
ประมาณ ๘๕-๑๕๐ คน ตามวาระจนถึงปจจุบัน 
 เปนผูจัดใหมีการแสดงพระธรรมเทศนาแบบปุจฉาวิสัชนา ๒ ธรรมาสนและ ๓ ธรรมมาสน 
ในเทศกาลเขาพรรษาประจําทุกวันพระ ณ ศาลาพิบูลธรรมจนถึงปจจุบัน 
 เปนผูจัดใหมีการแสดงธรรมเทศนาแบบปุจฉาวิสัชนาและเทศทํานองแหล  ๒ ธรรมาสน 
และ ๓ ธรรมาสน ในเทศกาลงานสมโภชพระพุทธชินราชเปนประจําทุกป ระหวางข้ึน ๖ ถึงวันข้ึน 
๑๒ คํ่า เดือน ๓ ของทุกปใหมีเทศนเฉพาะวันข้ึน ๗ ถึงวันข้ึน ๑๑ คํ่า เทานั้นเริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. 
เพ่ือรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีจนถึงปจจุบัน 
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 เปนผูบรรยายปาฐกถาธรรมบางวันพระในเทศกาลเขาพรรษา ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระ
ศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จนถึงปจจุบัน 
 เปนผูจัดใหมีการสมาทานศีล ๕ และใหโอกาสแกนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ท่ีหนา
เสาธงกอนเขาหองเรียนเปนประจําทุกวันพระจนถึงปจจุบัน 
 เปนผูจัดใหมีการแสดงธรรมเทศนําออกอากาศทางสถานีวิทยุว.พล.ร .๔ คายสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนประจําทุกวันพระ เวนวันวันมาฆบูชา วิสาขบูชา
และอาสาฬหบูชา จนถึงปจจุบัน 
 เปนผูอบรมศีลธรรมแบบนุงขาวหมขาวไมโกนผมสมาทานศีล ๘ แกประชาชนท่ัวไปในวัน
สําคัญตางๆเชน ๕ ธันวาคม ๑๒ สิงหามหาราชินี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
พิษณุโลกมีผูรวมกิจกรรม ๙๐ – ๗๐  คนจนถึงปจจุบัน 
 เปนผูอํานวยการจัดการใหพระภิกษุสามเณรไปสอนพุทธศาสนาวันเสารและวันอาทิตยท่ี
พุทธสมาคม โรงเรียนวัด โรงเรียนวัดสกัดน้ํามัน โรงเรียนวัดยางเอน โรงเรียนวัดยาง (มีมานะ)
โรงเรียนวัดจันทรตะวันออกจนถึงปจจุบัน 
 ไดบริจาคเงินสนับสนุนการอบรมจริยธรรมชาวบานโดยไดจัดซ้ือถาดหลุมสําหรับใสขาวและ
กับขาว ๑๓ โหลเปนจํานวนเงิน ๑๐,๑๙๐ บาทและงบจัดซ้ือผาทําอุปกรณสอบจริยธรรมชาวบาน
อีก ๑,๑๐๐ บาท  รวมเปนจํานวนเงิน ๑๑,๒๙๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสองรอยสี่สิบบาทถวน)  
 จัดซ้ืออุปกรณการเผยแผคือเครื่องฉายภาพยนตร ขนาด ๗๐ มม. พรอมรถบรรทุกอุปกรณ 
๑  คันใหกับหนวยงานเผยแผพระพุทธศาสนา คณะสงฆจังหวัดพิษณุโลกและเก็บรักษาไว ณ วัดพระ
ศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนจํานวนเงิน๒๕๗,๙๔๗ บาท (สอง
แสนหาหม่ืนเจ็ดพันเการอยสี่สิบเจ็ดบาทถวน) 
 ไดมอบเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตท่ัวไปคณะสงฆจังหวัดพิษณุโลกท้ัง ๙ 
อําเภอ ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเปนจํานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถวน) 
 ไดจัดพิมพหนังสือ "แนวอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมเมืองพิษณุโลก" ของวัดพระศรีรัตน 
มหาธาตุวรมหาวิหาร จํานวน ๓,๐๐๐ เลมๆละ ๑๐๐ บาทเปนจํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สาม
แสนบาทถวน) 
 ได พิจารณาและมอบงบประมาณสนับสนุนการไปปฏิบั ติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวระหวางวันท่ี  ๒-๗  ธันวาคมพระสงฆจํานวน ๑๐ รู ป ณ พุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม  พรอมรถยนตรับ - สงรวมใชจาย ๓,๒๗๖ บาท (สามพันสองรอยเจ็ดสิบหกบาท
ถวน) 
 ไดมอบเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาทสนับสนุนการเขาคายคุณธรรมแกโรงเรียนพุทธชินราช
พิทยาระหวางวันท่ี ๒-๔ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๓๘ จํานวนนักเรียน ๒๐๐ คนจัดข้ึน ณ วัดวังหิน อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 มีผูรักษาศีลธรรมตลอดปประมาณ ๕๐-๑๐๐ คน 
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 มีกิจกรรมอบรมเก่ียวกับการเผยแผโดยจัดใหมีการรักษาศีลฟงธรรมปฏิบัติกรรมฐานเฉพาะ
วันเสาร-อาทิตยใหมาพักคางคืนอยู ณ ศาลาอเนกประสงควัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ประมาณ ๔๐-๕๐ คน 
 เปนผูเริ่มกอตั้งวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชแหงนี้และผลงานอีกมากมาย 
 พระเทพรัตนกวี (บํารุง มากกอน) เจาอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
พิษณุโลก งานดานการบริหารปกครองของทานมีอยูมากมายท้ังดานบริหารวัดบริหารคูคณะสงฆใน
วัดของทานเองและวัดตางๆในจังหวัดพิษณุโลก  งานบริหารท้ังหลายเหลานี้ ทานสามารถบริหารได
ดวยดีดวยความสงบเปนระเบียบเรียบรอยเพราะพระธรรมเสนานุวัตรถึงพรอมดวยธรรม ๕ ประการ 
: คุณสมบัติของภิกษุเจาอาวาสคือ 
 ๑.ธรรมของเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการคือ 
  ๑.๑  เปนผูถึงพรอมดวยมารยาทถึงพรอมดวยวัตร 
  ๑.๒  เปนผูพหูสูตรทรงไวซ่ึงสูตะ 
  ๑.๓  เปนผูประพฤติขัดเกลายินดีในการหลีกออกเรนยินดีในกัลยาณธรรม 
  ๑.๔  มีวาจาไพเราะ ถอยคําไพเราะ 
  ๑.๕  มีปญญาเฉลียวฉลาด 
 ๒.ปยธรรมของเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการคือ 
  ๒.๑ เปนผูมีศีลสํารวมดวยความสํารามในพระปาติโมกขถึงพรอมดวยอาจารยและ
โคจรมีปกติเปนภัยในโทษมีประมาณนอยสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย 
  ๒.๒ เปนผูพหูสูตะเปนผูไดสูตะ เปนผูไดสดับมาก ทรงจํารูแจงแทงตลอดดวยดี
ตลอดดวยดีดวยทิฎฐิซ่ึงธรรมอันงามในเบื้องตนงามในทามกลางามในท่ีสุดประกาศพรหมจรรย
พรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง 
  ๒.๓ เปนผูมีวาจาไพเราะกระทําถอยคําใหไพเราะประกอบดวยวาจาของชาวเมือง
สละสลวยไมมีโทษใหทราบขอความไดชัด 
  ๒.๔  เปนผูไดตามความปรารถนาไดโดยไมยากไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง
เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน 
  ๒.๕  ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติปญญาวิมุตอันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะท้ังหลายสิ้น
ไปดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู 
 ๓.อุปการธรรมของเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕  ประการคือ 
  ๓.๑  เปนผูมีศีลสํารวมดวยความสํารวมในพระปาติโมกขถึงพรอมดวยอาจาระและ
โคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย 
  ๓.๒  เปนผูพหูสูตทรงไวซ่ึงสูตะสั่งสมสูตะเปนผูไดสดับมากทรงจํารูแจงแทงตลอด
ดวยดีดวยทิฏฐิซ่ึงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลางงามในท่ีสุดประกาศพรหมจรรยพรอมท้ัง
อรรถท้ังพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง 
  ๓.๓  ปฏิสังขรณเสนาสนะท่ีหักพัง 
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  ๓.๔  ภิกษุสงฆหมูใหญเชามาแลวมีภิกษุมาจากแควนตาง ๆ ยามเชาไปบอกพวก
คฤหัสถวาดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย มีภิกษุสงฆใหญเขามาแลวมีภิกษุมาจากแควนตางขอเชิญทาน
ท้ังหลายทําบุญเปนสมัยทําบุญ 
  ๓.๕  เปนผูไดตามความปรารถนาไดโดยไมยากไมลําบาก ซ่ึงฌาน4อันมีในจิตยิ่ง
เปนเครื่องอยูเปนสุขใจปจจุบัน 
 ๔ .ธรรมท่ีทําใหจาอาวาสเลยและดีประกอบดวยธรรม๕ประการคือ 
  ๔.๑ ธรรมท่ีทําใหเจาอาวาสเลว 
   ๔.๑.๑ ไมใครครวญไมพิจารณากอนแลวกลาวตําหนิผูควรตําหน ิ
   ๔.๑๒ ไมใครครวญไมพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญผูควรสรรเสริญ 
   ๔.๑.๓ ไมใครครวญไมพิจารณากอนแลวแสดงความไมเลื่อมใสใหปรากฏ
ในท่ีอันไมควรเลือ่มใส 
   ๔.๑.๔ ไมใครครวญไมพิจารณากอนแลวแสดงความเลื่อมใสใหปรากฏใน
ท่ีอันควรเลื่อมใส 
   ๔.๑.๕ ยอมยังศรัทธาใหตกไป 
  ๕.๒ ธรรมท่ีทําใหเจาอาวาสด ี
   ๔.๒.๑ ใครครวญพิจารณากอนแลวกลาวตําหนิผูควรตําหนิ 
   ๔.๒.๒ ใครครวญพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญผูควรสรรเสริญ 
   ๔.๒.๓ ใครครวญพิจารณากอนแลวแสตงความไมเลื่อมใสใหปรากฏในท่ี
อันไมควรเลือ่มใส 
   ๔.๒.๔ ใครครวญพิจารณากอนแลวแสดงความเลื่อมใสใหปรากฏในท่ีอัน
ควรเลือ่มใส 
   ๔.๒.๕ ยอมไมยังศรัทธาไทยใหตกไป 
 ๕. ธรรมท่ีทําใหเจาอาวาสตกต่ําและไมตกต่ําประกอบดวยธรรม๕ประการคือ 
  ๕.๑ ธรรมท่ีทําใหเจาอาวาสตกต่ํา 
   ๕.๑.๑ เปนผูตระหนี่อาวาส 
   ๕.๑.๒ ตระหนี้สกุล 
   ๕.๑.๓ ตระหนี่ลาภ 
   ๕.๑.๔ ตระหนีว่รรณะ 
   ๕.๑.๕ ตระหนีธ่รรม 
  ๕.๒ ธรรมท่ีทําใหเจาอาวาสไมตกต่ํา 
   ๕.๒.๑ ไมเปนผูตระหนี่อาวาส 
   ๕.๒.๒ ไมตระหนีส่กุล 
   ๕.๒.๓ ไมตระหนี่ลาภ 
   ๕.๒.๔ ไมตระหนีว่รรณะ 
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   ๕.๒.๕ ไมตระหนี่ธรรม 
 พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) ใชหลักการบริหารปกครองโดยท่ัวไปท่ีควรใช
ประกอบการบริหารงานวัดใหไดผลดีประสิทธิภาพสูง ทานไดบอกวาตองใหไดประสิทธิผลสูงดวยคา
ลงทุนต่ําพระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) ทานมีหลักการดงันี ้
 ๑. รูจักกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคดวยดีมีประสิทธิภาพสูง 
 ๒. รูจักริเริ่มอันจะยังสารประโยชนแกตนเองและหมูคณะ 
 ๓. รูจักวางแผนโครงงานเพ่ือปฏิบัติงานตามนโยบายท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
 ๔. รูจักแบงงานและการมอบหมายอํานาจหนาท่ีการงานแกบุคคลหรือคณะบุคคลหนวย
รองลงไปใหปฏิบั ติ กิจกรรมหรือดําเนินโครงงานตางๆ  ตามความเหมาะสมแกสติปญญา
ความสามารถความถนัดและตามอัธยาศัยใจคอของแตละทานหรือแตละกลุมบุคคล 
 ๕. รูจักประสานความสามัคคีและประสานประโยชนรวมกันของหมูคณะใหเกิดความ
สามัคคีปรองดองใหเห็นแกประโยชนโดยสวนรวมคือ พระพุทธศาสนารวมกันใหสํานึกในหนาท่ี
รับผิดชอบตอตนเองและความรับผิดชอบตอสวนรวม 
 ๖. รูจักปกครองบังคับบัญชามีการวินิจฉัยสั่งการดวยความถูกตอง เหมาะสมบริสุทธิ์ และ
ยุติธรรม 
 ๗. รูจักติดตามประเมินผลงานและการรายงาน เพ่ือใหทราบผลการปฏิบัติงานในแตละ
โครงงานของแตละบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือใหสามารถทราบปญหาและเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยขอ
หรือวิธีแกไขปญหาในปจจุบันและวิธีปองกันปญหา 
 พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง  มากกอน) เปนพระเถระท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งและประกอบ
คุณูปการตอวงการคณะสงฆจังหวัดพิษณุโลก  ไดจัดตั้งโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชและ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ศูนยการศึกษาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือใหพระภิกษุสามเณรในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียงใหไดรับการศึกษา
ท่ีสูงข้ึน นอกจากนั้นทานยังไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือการศึกษาตอในระดับการศึกษา
มหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิตท้ังในประเทศและตางประเทศ ทําเยาวชนไดรับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีสูงข้ึน นอกจากเรื่องการศึกษาท่ีถือวาเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีทานไดสงเสริมแลวทานยังไดทํา
คุณประโยชนตอสังคมอีกมากมาย ดังนี้ทานไดมอบปจจัยใชในการกอสรางอาคารท่ีโรงพยาบาลพุทธ
ชินราช จังหวัดพิษณุโลก  มอบปจจัยซ้ือเครื่องมือทางการแพทยใหแกโรงพยาบาลพุทธชินราช 
โรงพยาบาลประจําอําเภอ และสถานีอนามัยตางๆ ท่ีไดขอความชวยเหลือเขามา  มอบอุปกรณการ
เรียนแกโรงเรียนตางๆ ตลอดจนมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนยากจนชวยเหลือ  ชุมชน  และ
หนวยงานตางๆใน  จังหวัดพิษณุโลก  ในดานศิลปวัฒนธรรมทานไดทําการบูรณะปฏิสัขรณ
โบราณสถานโบราณวัตถุตาง ๆ ท่ีสําคัญในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และโบราณสถานท่ี
สําคัญในจังหวัดพิษณุโลก 
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 เพราะฉะนั้นจึงถือไดวาพระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน)นั้นถือไดวาเปนบุคคลสําคัญ
ของจังหวัดพิษณุโลก เปนพระดีท่ีเราควรบูชาเพราะทานไดทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาตอ
สังคมและเปนพระนักพัฒนา 
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พระธรรมเสนานุวัตรกับเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการศึกษา 

ไสว  แกวเกต*ุ 

ความเปนมา 

          ขาพเจาไดรูจักกับพระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง ฐานุตฺตโร ปธ.๗) ตั้งแตป
พ.ศ.๒๕๑๗ ทานมารับตําแหนงเลขานุการเจาคณะจังหวัดพิษณุโลก และรองเจาอาวาสวัดพระ  ศรี
รัตนมหาธาตุวรมหาวิหารซ่ึงขณะนั้นพระเดชพระคุณพระราชรัตนรังษี (ทองปลิว โสรโต) ดํารง
ตําแหนงเจาอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และเจาคณะจังหวัดพิษณุโลก และไดรับ
มอบหมายจากเจาอาวาสวัดใหดํารงตําแหนงผูจัดการฝายสงฆโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ซ่ึงขณะนั้น
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาเปนโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ซ่ึง
กอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๐๒ เปดสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ (ม.ศ.๓) 
ตอมาขยายเปดถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ (ม.ศ.๕) ตอนนั้นขาพเจาดํารงตําแหนงเลขานุการเจาอาวาส
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ซ่ึงผูดํารงตําแหนงเจาอาวาสคือ พระราชรัตนรังษี (ทองปลิว 
โสรโต) เชนกันคือ มีผูบังคับบัญชารูปเดียวกัน หลังจากนั้น พ.ศ. ๒๕๑๘  ทานไดรับแตงต้ังเปนรอง
เจาคณะจังหวัดพิษณุโลก ขาพเจาตองปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการเจาคณะจังหวัดพิษณุโลกอีกหนาท่ี
หนึ่ง หลังจากนั้นในป ๒๕๒๑ พระเดชพระคุณไดรับพระราชทานสมณศักด์ิเปนเจาคุณชั้นสามัญมี
ราชทินนามวา พระศรีรัตนมุนี  พ.ศ. ๒๕๓๑ ทานไดรับแตงต้ังเปนเจาคณะจังหวัดพิษณุโลก  พ.ศ. 
๒๕๓๔ ทานไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
พิษณุโลก 

การบริหารจัดการศึกษา 
         พระเดชพระคุณพระธรรมเสนานวุัตร ตองรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาท้ังฝายโลกและ
ฝายธรรม นับเปนภาระอันหนักมาก เพราะไมเคยมีประสบการณมากอน แตพระเดชพระคุณก็
สามารถบริหารจัดการดานการศึกษาใหสําเร็จลุลวงมาไดดวยดี และมีความเจริญกาวหนามาจนถึง
ปจจุบัน ซ่ึงจะขอกลาวแยกเปน ๒ สวน ดังนี้ 
สวนท่ี ๑ 

         สวนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ซ่ึงตอนนั้น พ.ศ. ๒๕๑๗ พระเดชพระคุณมารับตําแหนง 
เลขานุการเจาคณะจังหวัดพิษณุโลก รองเจาอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และ 
 

 * อาจารย์ประจําหลกัสตูรการสอนสงัคมศกึษา วิทยาลยัสงฆ์พทุธชินราช 
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ผูจัดการฝายสงฆโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ดร.สุรศักด์ิ สรอยครบุรี เปนผูจัดการฝายฆราวาส นาย
มาโนช นิยมสํารวจ เปนครูใหญ มีครูประมาณ ๓๐ คน มีนักเรียนประมาณ ๕๐๐ คน ผลการบริหาร
จัดการปรากฏวามีนักเรียนเพ่ิมมากข้ึนทุกป ตองขยายกอสรางอาคารเรียนเพ่ิมข้ึน และเปดโอกาสให
พระภิกษุสามเณร ไดมีโอกาสเขาศึกษาไดโดยไมเก็บคาเลาเรียน สวนนักเรียนเก็บคาเลาเรียนจาก
ผูปกครองนักเรียนต่ํามาก โดยรัฐบาลไดจัดใหโรงเรียนเขาโครงการโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด 
ซ่ึงตอนนั้นมีอยู ๔๒ แหงท่ัวประเทศ โดยมีนโยบายไมแสวงหาผลกําไรซ่ึงนักเรียนสวนใหญมีฐานะ
ยากจน และไมสามารถสอบเขาเรียนในโรงเรยีนของรัฐบาลได 
           พระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร ไดจัดสรางเหรียญหลวงพอพระพุทธชินราช ให
ประชาชนเชาบูชาเพ่ือนําเงินรายไดมาพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มีการจัดสราง
อาคารสถานท่ี จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑการศึกษา จัดสวัสดิการตางๆ ใหแกครู จัดทุนการศึกษาใหแก
นักเรียน ซ่ึงทุนการศึกษานี้จัดใหแกนักเรียนท่ีกําลังเรียนอยูท่ีโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาปจจุบัน ท้ัง
ท่ีใหเปนเงินทุนและการยกเวนคาเลาเรียนให และเปนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหแกนักเรียน
ท่ีมีความสามารถสอบเขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได เปนตอเนื่องจนจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีนักเรียนไดรับทุนการศึกษาสวนนี้เปนจํานวนมาก ซ่ึงทุนการศึกษานี้ปจจุบันก็ยัง
ดําเนินการอยู  
  ตอมาในป พ.ศ.๒๕๓๒ พระเดชพระคุณมองเห็นวาภายในบริเวณวัดคับแคบ นักเรียนมา
สมัครเขาเรียนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ การบริหารจัดการศึกษามีการพัฒนาและมากยิ่งข้ึน สถานท่ีจอด
รถสําหรับนักทองเท่ียวและผูมาสักการะหลวงพอพระพุทธชินราชไมเพียงพอ ประกอบกับพระเดช
พระคุณ ตองรับภาระงานพระศาสนาดานการปกครองคณะสงฆ ดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดพระศรี
รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และดํารงตําแหนงเจาคณะพิษณุโลก ท้ังตองรับผิดชอบจัดการศึกษาของ
คณะสงฆ ท้ังแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญใหพัฒนายิ่งข้ึน และมีแนวคิดจะจัดต้ัง
วิทยาลัยสงฆในระดับอุดมศึกษาข้ึนใหม พระธรรมเสนานุวัตรจึงไดตัดสินใจเสนอโอนกิจการของ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ใหแกกรมสามัญศึกษา กระทรวงการศึกษาธิการ และอนุญาตใหกรม
สามัญศึกษาใชท่ีธรณีสงฆของวัดซ่ึงเปนท่ีตั้งของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาปจจุบันนี้ จํานวน ๙ ไร 
๒ งาน ๗๓ ตารางวา เปนท่ีต้ังของโรงเรียน โดยไมเสียคาเชาเปนเวลา ๓๐ ป ซ่ึงสูงสุดตามระเบียบ
ของกรมการศาสนา  
 แมไดโอนกิจการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ใหแกรัฐบาลไปแลวแตพระเดชพระคุณก็ยัง
ติดตามดูแลมาโดยตลอดไดแก 
  ๑. สมทบทุนการกอสรางอาคารเรียน 
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  ๒. กอสรางปายชื่อและรั้วของโรงเรียน 
  ๓. ตั้งมูลนิธิโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
  ๔. ตั้งกองทุนสวัสดิการของบุคลากรโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
  ๕. ใหทุนการศึกษาแกนักเรียน 
  ๖. เปนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 
  ๗. เปนท่ีปรึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
                     ๘. รับโรงเรียนไวในความอุปถัมภของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
สวนท่ี ๒ 

  สวนของการศึกษาคณะสงฆท่ีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารรับผิดชอบ พระเดช
พระคุณพระธรรมเสนานุวัตร ใหมีการจัดการศึกษาของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ดาน
ตางๆ ๕ แผนก ดังนี้ 
     ๒.๑. จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปนการจัดการศึกษาสําหรับพระภิกษุ
สามเณรโดยเฉพาะมีหลักสูตรดังนี้  
    ๒.๑.๑ หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี (น.ธ.ตรี) 
    ๒.๑.๒ หลักสูตรนักธรรมชั้นโท (น.ธ.โท) 
    ๒.๑.๓ หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก) 
นักเรียนเปนพระภิกษุสามเณรของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและวัดอ่ืน ๆเดินทางมาเรียน 
โดยใชสถานท่ีเรียนแหงเดียวกับแผนกบาลี 
     ๒.๒. จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษา เปนการจัดการศึกษาใหแก
นักเรียน นักศึกษาคฤหัสถโดยเฉพาะ มีหลักสูตรดังนี้  
    ๒.๒.๑ หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี (ธ.ศ.ตรี) 
    ๒.๒.๒ หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท (ธ.ศ.โท) 
    ๒.๒.๓ หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก (ธ.ศ.เอก) 
การจัดการศึกษาสวนนี้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไดจัดสงพระภิกษุไปสอนหลักสูตรธรรม
ศึกษาซ่ึงปจจุบันมี ๒ แหงดังนี้ 
     ๑) โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
              ๒) พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก 
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    ๒.๓ จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปนการจัดการศึกษาภาษาบาลีใหแก
พระภิกษุสามเณรท่ีอยูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และจากวัดอ่ืน ๆ เดินทางมาเรียนรวม  
มีหลักสูตรดังนี้   
                    ๓.๑ หลักสูตรเปรียญธรรม ประโยค ๑ - ๒ (ป.ธ.๑-๒) 
  ๓.๒ หลักสูตรเปรียญธรรม ประโยค ๓ (ป.ธ.๓) 
  ๓.๓ หลักสูตรเปรียญธรรม ประโยค ๔ (ป.ธ.๔) 
  ๓.๔ หลักสูตรเปรียญธรรม ประโยค ๕ (ป.ธ.๕) 
  ๓.๕ หลักสูตรเปรียญธรรม ประโยค ๖ (ป.ธ.๖) 
  ๓.๖ หลักสูตรเปรียญธรรม ประโยค ๗ (ป.ธ.๗) 
  ๓.๗ หลักสูตรเปรียญธรรม ประโยค ๘ (ป.ธ.๘) 
  ๓.๘ หลักสูตรเปรียญธรรม ประโยค ๙ (ป.ธ.๙) 
โดยเฉพาะหลักสูตรเปรียญธรรมประโยค ๗ - ๙ จะสงนักเรียนไปเขารับการฝกอบรมพิเศษท่ีสํานัก
เรียนตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร  
          ปจจุบันพระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร ไดจัดสรางอาคารเรียน ๔ ชั้น กวาง ๑๒ เมตร 
ยาว ๗๕ เมตร ราคากอสราง ๓๖ ลาน และกําลังดําเนินการจัดสรางอาคารท่ีพัก อาคารหอฉัน
ภัตตาหาร และอาคารโรงครัว ท่ีสวนปฏิบัติธรรมอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

         
  
            ๒.๔ จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปนการจัดการศึกษาใหแกพระภิกษุ
สามเณรโดยเฉพาะ ไดจัดตั้งโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชข้ึน เปนการจัดการศึกษานําเอา
สาระเนื้อหาท้ังแผนกธรรม แผนกบาลี การปฏิบัติธรรม และสามัญศึกษา (ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และอ่ืนๆ) มาหลอมรวมเปนหลักสูตรเดียวกัน  ใหนักเรียน
มีความรูความสามารถท้ังทางโลกและธรรม  ดังนี้ 
  ๔.๑ หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (มัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓) 
  ๔.๒ หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปท่ี ๔ – ๖) 
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       พระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร ไดจัดสรางอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆพุทธ
ชินราช สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ไดจัดสรางอาคารเรียนชั้นเดียว ยาว ๗๐ เมตร 
กวาง ๑๒ เมตร จํานวน ๔ หลัง หองน้ําหองสวม ๒ หลัง ราคากอสราง ๑๒ ลานบาท 
 

    
 
    นอกจากนั้นยังไดจัดสรางอาคารหอพักพระภิกษุสามเณร ๔ ชั้น จํานวน ๒๐๐ หอง ราคา
กอสราง ๔๕ ลานบาท 

    

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

           พระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร ไดจัดสรางสรางอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔ ชั้น ราคา ๑๕๓ ลานบาท 

     
            นอกจากนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร ในฐานะท่ีทานดํารงตําแหนงรองเจา
คณะภาค ๕ ประกอบดวยจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ สุโขทัย ตาก ไดดําเนินการใหเปดหนวยวิทย
บริการของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬางกรณราชวิทยาลัยข้ึน ในจังหวัด
อุตรดิตถ สุโขทัย และตาก เพ่ือเปดโอกาสใหพระสงฆในจังหวัดดังกลาวไดมีโอกาสศึกษา เปนการ
เพ่ิมศักยภาพของพระสงฆใหมีความรูความสามารถในการบริหารกิจการคณะสงฆและสั่งสอน
ประชาชน  
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หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 
 

หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดหมอนไม จังหวัดอุตรดิตถ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หองเรียนวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดกําแพงงาม จังหวัดสุโขทัย 

 
 เพ่ือใหผูอานไดเขาใจภารกิจการจัดการศึกษาของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
จังหวัดพิษณุโลก ท้ัง ๕ แผนกไดงายข้ึน จึงจัดเปนแผนผังโครงสรางการจัดการศึกษา สรุปไดดังนี ้  
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  วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร                                                                                        

 

 

 

     - นักธรรมชั้นตรี -  ธรรมศึกษาชั้นตรี - ประโยค ป.ธ. 1-2                  - มัธยมศึกษาปที่ 1               - ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ 
     - นักธรรมชั้นโท                       - ธรรมศึกษาชั้นโท                   - ประโยค ป.ธ  3                    - มัธยมศึกษาปที่ 2               - ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน                                                                            
     - นักธรรมชั้นเอก                     - ธรรมศึกษาชั้นเอก                   - ประโยค ป.ธ. 4                    - มัธยมศึกษาปที่ 3              - พธบ. (ปรัชญา)                                                           
                                                                                         - ประโยค ป.ธ. 5                    - มัธยมศึกษาปที่ 4              - พธบ. (พระพุทธศาสนา)   
                                                                                         - ประโยค ป.ธ. 6                    - มัธยมศึกษาปที่ 5              - พธบ. (รัฐประศาสนศาสตร) 
                                                                                         - ประโยค ป.ธ. 7                    - มัธยมศึกษาปที่ 6              - พธบ. (ภาษาอังกฤษ ) 
                                                                                         - ประโยค ป.ธ. 8                                      - พธบ. ( สังคมศึกษา ) 
   - ประโยค ป.ธ. 9                                                        - พธบ. (การสอนภาษาไทย)    
           - พธ.ม. (พระพุทธศาสนา          
            

                                                                                                                                                               
                                                              

                     
         
                                                                             
    

โครงสรางการจัดการศึกษา 

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร                      

 

 แผนกนักธรรม แผนกธรรมศึกษา แผนกบาลี แผนกสามัญศึกษา แผนกอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการศึกษา 
พระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร ไดนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเปนหลักปฏิบัติประยุกตใชในการหารายไดเพ่ือ
ใชในการบริหารจัดการศึกษาท้ัง ๕ แผนกของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  ดังนี้ 

          ๑. การทํานา ไดจัดซ้ือท่ีนาท่ีประชาชนมีความประสงคจะขาย รวบรวมไวเพ่ือทํา
การเกษตร ดังนี ้      
              ๑.๑ ใหเกษตรกรเชาทํานา มีพ้ืนท่ีประมาณ ๓,๐๐๐ ไร          

            
          ๑.๒ ปลูกขาวไรซเบอรรี ่ พ้ืนท่ีประมาณ  ๑๐๐ ไร  
                  
 
     
 
 
 
 ๒. การทําสวน ไดดําเนินการปลูกตนไมเศรษฐกิจ และไมผลเศรษฐกิจ ดังนี้  

แผนผงัการจดัการศกึษาของวดัพระศรีรัตนมหาธาตวุรมหาวิหาร 
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 ๒.๑ ปลูกตนกฤษณา พ้ืนท่ีปลูกประมาณ ๔๐๐ ไร จํานวนประมาณ ๓๕,๐๐๐ ตน 
                
            
 

 

 

 
 

 

 ๒.๒ ปลูกมะพราวน้ําหอม พ้ืนท่ีประมาณ ๔๐๐ ไร จํานวนประมาณ ๘,๐๐๐ ตน 
        

           

            

 

 

 
 

 ๒.๓  ปลูกมะปรางมะยงชิด พ้ืนท่ีประมาณ ๑๐๐ ไร จํานวนประมาณ ๙๐๐ ตน 

                  
           
 
   
 
 
 

  ๒.๔ ปลูกกลวยน้ําวา  พ้ืนท่ีประมาณ ๕๐๐ ไร  
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 ๒.๕ ปลูกมะมวง  พ้ืนท่ีประมาณ ๔๙ ไร    
                
         
 

 

 

   
 

  

๒.๖ ปลูกลําไย  พ้ืนท่ีประมาณ ๓๐ ไร  
                 
         

 

 

 

 
 

 ๒.๗ ปลูกมะนาว 

                

            

 

 

 

 
 

 ๒.๘ ปลูกขนุน 
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 ๒.๙ ปลูกดอกทานตะวัน 

  

 

 

 

 

 
 

 

๓. การขุดสระน้ํา 
          ๓.๑ ไดดําเนินการขุดสระน้ําเพ่ือนําน้ํามาใชในสวนเกษตรท่ี ต.วังพิกุล ประมาณ ๑๐๐ ไร 

           
 
 
 
 
 
   

 ๓.๒ ไดดําเนินการขุดสระน้ําเพ่ือนําน้ํามาใชในสวนเกษตร ท่ีสวนเนินมะปราง ประมาณ 
๘๓ ไร 
               
 

 

 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 ๔.๒ โรงน้ําท่ีสวนเกษตรอําเภอเนินมะปราง มีกําลังผลิตน้ําประมาณ ๒,๐๐๐ ขวด     
(๑.๕ ลิตร) ตอชั่วโมง    
              
            

  

 

 

 

 

๕. การทําโรงดินปุยอินทรีย โดยผลิตดินปลูกตนไม เพ่ือใชในการปลูกตนไมในสวนเกษตร และท่ี
เหลือนําไปจําหนายบริการใหแกประชาชนท่ัวไป 
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๖. ศูนยพุทธศิลป ไดจัดตั้งศูนยพุทธศิลปข้ึนเพ่ือจัดสรางพระพุทธชินราช เนื้อไมหอมตาง ๆ เชน ไม
จันทรหอม  ไมโรงเรง ไมง้ิวดํา และเนื้อวานตาง ๆ ใหแกประชาชนไดเชาบูชาในโอกาสวันสําคัญ 
เชนวันเสารหา เปนตน 
           
 
      

 

 

 

 

 

๗. การจําหนายผลิตภัณฑ 
         ๗.๑ กลวยทอด ไดนําผลผลิตจากการปลูกกลวยน้ําวา นํามาแปรรูปเปนกลวยทอดเปนของ
ชํารวยตอบแทนใหแกประชาชนท่ีมาสักการะหลวงพอพระพุทธชินราช ท่ีหนาพระวิหารพระพุทธชิน
ราช  
         ๗.๒ ไอศกรีมมะพราวน้ําหอม ไดนําผลผลิตจากการปลูกมะพราวน้ําหอม นํามาแปรรูปเปน
ไอศกรีม  เปนของชํารวยตอบแทนใหแกประชาชน ท่ีมาสักการะหลวงพอพระพุทธชินราช ท่ีหนา
พระวิหารพระพุทธชินราช 
         ๗.๓ มะพราวน้ําหอมสด ไดนําผลผลิตจากการปลูกมะพราวน้ําหอมสด นํามาแปรรูปเปน
ของชํารวยตอบแทนใหแกประชาชน ท่ีมาสักการะหลวงพอพระพุทธชินราช ท่ีหนาพระวิหารพระ
พุทธชินราช 
         ๗.๔ การใหบูชาพระเครื่องพระพุทธชินราชจําลอง  ไดจัดสรางพระเครื่องหลวงพอพระ
พุทธชินราชจําลองในรูปแบบตางๆ เชนพระบูชา พระชัยวัฒน พระกริ่ง เหรียญ เนื้อทองคํา เนื้อเงิน 
เนื้อนวโลหะ เนื้อทองแดง เนื้ออัลปากา เนื้อไม เนื้อวาน ใหประชาชนไดบูชาในโอกาสตาง ๆ 
ปจจัยสนับสนุนการศึกษาจากการดําเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง 
             รายไดจาการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไดนําไปบริหารจัดการศึกษาท่ีวัด
ไดดําเนินการอยูท้ัง ๕ สวน ตลอดจนการชวยเหลือสาธารณะประโยชนตาง ๆ ซ่ึงรายจายท่ีวัดพระ
ศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารตองรับผิดชอบทุกสวนงานรวมกัน ประมาณปละ ๕๐ ลานบาท หาก
พระเดชพระคุณไมไดดําเนินการดังกลาวมาขางตน ก็เปนการยากท่ีจัดใหมีการกอสรางอาคารเรียน 
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อาคารหอพัก ภัตตาหาร น้ํา ไฟ วัสดุอุปกรณการศึกษา บุคลากร คณาจารย และเจาหนาท่ีของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกธรรมศึกษา แผนกบาลี แผนกสามัญ ไดแกโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช และวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
             วิสัยทัศนมองการณไกลของพระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง ฐานุตฺตโร ปธ. ๗) เจาอาวาสวัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และรองเจาคณะภาค ๕ เปนคุณูปการอันใหญหลวงเปนประโยชน
ตอพระพุทธศาสนา และการปกครองคณะสงฆในเขตภาค ๕ (พิษณุโลก อุตรดิตถ สุโขทัย ตาก) และ
ตอการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา และประชาชนท่ัวไปโดย
แทจริง 
             ในนามคณะสงฆภาค ๕ จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ สุโขทัย และตาก คณาจารยเจาหนาท่ี
และนิสิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะครูเจาหนาท่ีและ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ไวยาวัจกรและเจาหนาท่ีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ตลอดจนขาราชการและประชาชนท่ัวไปทุกหมูเหลา ขอกราบคารวะในความรู 
ความสามารถ ความอุตสาหะ ในการดําเนินงานบริหารจัดการการศึกษาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีท้ัง
ในอดีต ปจจุบัน และในอนาคตคงจะสําเร็จดวยดีตามแนวทางท่ีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนา      
นุวัตร(บํารุง ฐานุตฺตโร ปธ.๗) ไดดําเนินการไวแลว 
                                                               
                                                         ขอกราบแสดงมุทิตาสักการะดวยความเคารพยิ่ง 
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พระธรรมเสนานุวัตรกับการพัฒนา 
Phrathammasenanuwatara and development 

 
พระครูสุมณฑธรรมธาดา0

๑ 

๑. บทนํา 

พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) เจาอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เกิด 
ณ บานหมูท่ี ๓ ตําบลมะขามสูง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บรรพชาเม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ.
๒๔๙๕ ณ วัดกระมังคลาราม ตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อุปสมบทเม่ือ
วันท่ี ๒๓  เมษายน  พ.ศ.๒๕๐๐ ณ พัทธสีมาวัดกระบังมังคลาราม โดยมีพระพิศาลธรรมภาณี เปน
อุปชฌายตอมาในป พ.ศ.๒๕๑๗ ไดเปนเลขานุการเจาคณะจังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ.๒๕๑๘ เปนรอง
เจาคณะจังหวัดพิษณุโลกป พ.ศ.๒๕๓๑ ไดรับการแตงต้ังเปนเจาคณะจังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ.
๒๕๓๓ เปนรองเจาอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารป พ.ศ.๒๕๓๔ ไดรับแตงต้ังเปนเจา
อาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และในป พ.ศ.๒๕๔๑ ไดรับแตงต้ังเปนรองเจาคณะภาค 
๕ จนถึงปจจุบัน1

๒ 

พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) เปนพระเถระท่ีมีบทบาทสําคัญในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาและการพัฒนาชุมชนต้ังแตระดับหมูบาน อําเภอ จังหวัด และระดับประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งงานดานการศึกษาทานไดจัดต้ังโรงสาธิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช และจัดต้ัง
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้ังแตป พ.ศ.๒๕๔๑ 2

๓  และยัง
มีผลงานอีกมากมาย จึงไดรับยกยอง ใหไดรับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา
การบริหารการศึกษาจากสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และปริญญาพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สิ่งท่ีทานทํามาตลอดชีวิตของทานจะเรียกวาทานเปน “พระสงฆนักพัฒนา” ไดหรือไม และ “การ
พัฒนา” คืออะไร  

  
๒. เนื้อหา  
 คําวา  การพัฒนา (Development) เปนคําเฉพาะและใชประกอบคําอ่ืนก็ได เชน การ
พัฒนาประเทศ การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง และการพัฒนาขาราชการ เปนตน การพัฒนาจึง

                                                           

  ๑ อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  
๒ พิษณุโลกฮอตนิวส “ทําบุญอายุวัฒนมงคล 78 ปพระธรรมเสนานุวัตร”, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

http://www.phitsanulokhotnews.com/2015/02/09/63630 เขาถึงเมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๓ ม ห า ข วั ญ รั ก  ม ห า ว า ย า โ ม ,  “ พ ร ะ ดี ท่ี ค ว ร บู ช า ” ,  [อ อ น ไ ล น ],  แ ห ล ง ท่ี ม า : 

http://www.mcu.ac.th/BO/Files/Doc/Article/artFile98.pdf, [๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙] 



{ 52 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  

ถูกนําไปใชกันโดยท่ัวไปและมีความหมายแตกตางกันออกไป ดังกลาวแลวเก่ียวกับความหมายของ
การพัฒนานั้นไดมีผูใหความหมายไวหลายความหมายท้ังความหมายท่ีคลายคลึงกันและแตกตาง
กัน  ซ่ึงอาจจําแนกออกไดเปน  ๑๐  ลักษณะ คือ 
 ๑ . ความหมายจากรูป ศัพท  โดยรูป ศัพ ท ก าร พัฒ นา  มาจาก คํ าภ าษ าอั งกฤษ
วา  Development  แปลวาการเปลี่ยนแปลงท่ีละเล็กละนอย โดยผานลําดับข้ันตอนตางๆ ไปสู
ระดับท่ีสามารถขยายตัวข้ึน เติบโตข้ึน มีการปรับปรุงใหดีข้ึนและเหมาะสมกวาเดิมหรืออาจกาวหนา
ไปถึงข้ันท่ีอุดมสมบูรณเปนท่ีนาพอใจ 3

๔ สวนความหมายจากรูปศัพทในภาษาไทยนั้น หมายถึงการทํา
ความเจริญ  การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีเจริญข้ึน การคลี่คลายไปในทางท่ีดี ถาเปนกริยา ใชคําวา
พัฒนาหมายความวาทําใหเจริญ คือทําใหเติบโตได งอกงาม ทําใหงอกงามและมากข้ึน เชน เจริญ
ทางไมตร4ี

๕   
  การพัฒนา  โดยความหมายจากรูปศัพทจึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ใหเกิด
ความเจริญเติบโตงอกงามและดีข้ึนจนเปนท่ีพึงพอใจ ความหมายดังกลาวนี้เปนท่ีมาของความหมาย
ในภาษาไทยและเปนแนวทางในการกําหนดความหมายอ่ืน 5ๆ

๖ 
 ๒. ความหมายโดยท่ัวไป การพัฒนาท่ีเขาใจโดยท่ัวไป มีความหมายใกลเคียงกับความหมาย
จากรูปศัพท คือหมายถึงการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสูอีกสภาพหนึ่งท่ีดีกวาเดิม
อยางเปนระบบหรือการทําใหดีข้ึนกวาสภาพเดิมท่ีเปนอยูอยางเปนระบบ 6

๗  ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบ
ทางดานคุณภาพระหวางสภาพการณของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชวงเวลาท่ีตางกัน กลาวคือถาในปจจุบัน
สภาพการณของสิ่งนั้นดีกวาสมบูรณกวาก็แสดงวาเปนการพัฒนา  
           การพัฒนาในความหมายโดยท่ัวไปจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเกิดคุณภาพ
ดีข้ึนกวาเดิม  ความหมายนี้ นับวาเปนความหมายท่ีรูจักกันโดยท่ัวไป  เพราะนํามาใชมากกวา
ความหมายอ่ืนๆ  แมวาจะไมเปนท่ียอมรับของนักวิชาการก็ตาม7

๘  
 ๓. ความหมายทางเศรษฐศาสตร นักเศรษฐศาสตรไดใหความหมายของการพัฒนา 
วา  หมายถึงความเจริญเติบโต  โดยเนนความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ  เชน 
                                                           

๔ ปกรณ ปรียากร, ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร  
: สามเจริญพานิช, ๒๕๓๘), หนา ๕.  

๕ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, ๒๕๒๕, 
๒๕๓๘), หนา ๒๓๘. 

๖ สนธยา  พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 
๒๕๔๗), หนา ๒.   

๕ ยุวัฒน วุฒิเมธี, การพัฒนาชุมชน : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : บากกอกบล็อก, 
๒๕๒๖), หนา ๑. 

๗ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 
๒๕๔๗), หนา ๒. 

๗ ณัฐพล ขันธไชย, แนวความคิดและทฤษฎีในการพัฒนาประเทศและการพัฒนาชนบท, ในการ
บริหารงานพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดี้ยนสโตร, ๒๕๒๗), หนา ๒. 
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ผลผลิตรวมของประเทศเพ่ิมข้ึน รายไดประชาชาติเพ่ิมข้ึน รายไดเฉลี่ยตอหัวตอคนของประชากร
เพ่ิมข้ึน 8

๙ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน  ประชากรมีรายไดเพียงพอท่ีสามารถตอบสนองความ
ตองการพ้ืนฐานของตนได  ซ่ึงอาจสรุปไดวา การพัฒนาเปนกระบวนการทางสังคม ท่ีผลผลิตออกมา
ในรูปซ่ึงสามารถวัดไดดวยเกณฑทางเศรษฐศาสตร   
          จะเห็นไดวานักเศรษฐศาสตรไดกําหนดความหมายของการพัฒนา โดยใชความหมายจากรูป
ศัพทและความหมายโดยท่ัวไป คือหมายถึงความเจริญเติบโต แตเปนความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ตามเนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตร  ซ่ึงเปนการเนนความหมาย เชิงปริมาณ คือการ
เพ่ิมข้ึน หรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกวาดานอ่ืนๆ   
 ๔. ความหมายทางพัฒนาบริหารศาสตร  นักพัฒนาบริหารศาสตรไดใหความหมายของ 
การพัฒนาเปน ๒ ระดับคือความหมายอยางแคบและความหมายอยางกวาง ความหมายอยาง
แคบ การพัฒนาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบการกระทําการใหดีข้ึนอันเปนการเปลี่ยนแปลง
ในดานคุณภาพเพียงดานเดียว สวนความหมายอยางกวางนั้นการพัฒนาเปนกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงในตัวระบบการกระทําท้ังดานคุณภาพ ปริมาณและสิ่งแวดลอมใหดีข้ึนไปพรอมๆ 
กัน ไมใชดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว 
          การพัฒนาในความหมายของนักพัฒนาบริหารศาสตรจะมีขอบขายกวางขวางกวา
ความหมายจากรูป ศัพท  ความหมายโดยท่ัวไปและความหมายทางเศรษฐศาสตร ท่ีกลาว
มาแลว เพราะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท้ังในดานคุณภาพ (ดีข้ึน) ปริมาณ  (มาก
ข้ึน)  และสิ่งแวดลอม (มีความเหมาะสม)  ไมใชการเปลี่ยนแปลงดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว9

๑๐   
 ๕. ความหมายทางเทคโนโลย ีในทางเทคโนโลย ีการพัฒนาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงระบบ
อุตสาหกรรมและการผลิตดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยดวยนักวิทยาศาสตรและ นักประดิษฐ ทําให
สังคมเปลี่ยนแปลงจากสังคมประเพณีนิยม เปนสังคมสมัยใหม ท่ีทันสมัย หรือการพัฒนา คือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของมนุษยดวยเทคโนโลยีนั่นเอง10

๑๑ 
          จะเห็นไดวาความหมายของการพัฒนา  ในทางเทคโนโลยีแตกตางออกไปจากความหมายท่ี
กลาวมาแลวขางตน โดยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมใหทันสมัยดวยความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีซ่ึงเปนความหมายอีกแนวทางหนึ่ง  

๖. ความหมายทางการวางแผน  ในทางการวางแผน การพัฒนาเปนเรื่องเก่ียวกับการ
ชักชวน การกระตุนเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดวยการปฏิบัติตามแผนและโครงการอยาง
                                                           

๘ สนธยา  พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน,  หนา ๓. 
๑๐ สนธยา  พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, หนา ๓. 
๑๐ นิรันดร จงวุฒิ เวศย , ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท, พิมพครั้งท่ี  ๘ , 

(กรุงเทพมหานคร  : มหาวิทยาลัยโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔), หนา ๙๕. 
๑๑ เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๑ – ๙๒. 
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จริงจัง เปนไปตามลําดับข้ันตอนตอเนื่องกันเปนวงจร โดยไมมีการสิ้นสุดซ่ึงองคการศึกษา
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ สรุปไดวาการพัฒนาเปนหนาท่ี  (Function)  ของ
การวางแผนและการจัดการ ดังนี ้

                   D        =        f (P+M) 
                   เม่ือ      D        =        Development  คือการพัฒนา 
                             P        =        Planning  คือ การวางแผน 
                             M       =        Management คือการบริหารงานหรือการจัดการ 
          ดังนั้น  การพัฒนาจะเกิดข้ึนไดดวยการวางแผนท่ีดี  มีการบริหารงานและการจัดการอยาง
เปนระบบทําใหการดําเนินการเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
          การพัฒนาในความหมายของนักวางแผนจะเปนไปอีกแนวทางหนึ่งโดยอาจสรุป ได
วา  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการเตรียมการของมนุษยไวลวงหนา  ในลักษณะของ
แผนและโครงการ  แลวบริหารหรือจัดการใหเปนไปตามแผนและโครงการจนประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว จะเห็นไดวาความหมายของการพัฒนาทางการวางแผน
กําหนดใหการพัฒนาเปนกิจกรรมของมนุษยและเกิดข้ึนจากการเตรียมการไวลวงหนาเทานั้น  การ
เปลี่ยนแปลงท่ีไมไดเกิดจากการวางแผนโดยมนุษยไมใชการพัฒนาในความหมายนี ้ 

๗. ความหมายเก่ียวกับการปฏิบัติ ในข้ันของการปฏิบัต ิการพัฒนาหมายถึงการชักชวนหรือ
การกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิบัติตามแผนและโครงการอยางจริงจังและเปนลําดับ
ข้ันตอนตอเนื่องกันในลักษณะท่ีเปนวงจร ไมมีการสิ้นสุด11

๑๒   
          การพัฒนาในความหมายของการปฏิบัติการนี้เปนความหมายตอเนื่องจากความหมาย
ทางการวางแผนโดยมุงเนนถึงการนําแผนและโครงการไปดําเนินการอยางจริงจังและอยาง
ตอเนื่อง  เพราะถึงจะมีแผนและโครงการแลวแตถาหากไมมีการนําไปปฏิบัติการพัฒนาก็ไมสามารถ 
เกิดข้ึน 
  ๘. ความหมายทางพระพุทธศาสนา พระราชวรมุนี  (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดใหความหมาย
และอธิบายไววา ในทางพุทธศาสนา การพัฒนา มาจากคําภาษาบาลีวา วัฒนะ แปลวาเจริญ  แบง
ออกไดเปน  ๒ สวน คือ การพัฒนาคน เรียกวา ภาวนา กับการพัฒนาสิ่งอ่ืนๆ ท่ีไมใชคน เชนวัตถุ
สิ่งแวดลอมตางๆ เรียกวาพัฒนา หรือวัฒนา  เชนการสรางถนน บอน้ํา อางเก็บน้ํา เปนตน ซ่ึงเปน
เรื่องของการเพ่ิมพูนขยาย  ทําใหมากหรือทําใหเติบโตข้ึนทางวัตถุและไดเสนอขอคิดไววา คําวา  
การพัฒนา  หรือ คําวา  เจริญ นั้นไมไดแปลวาทําใหมากข้ึนเพ่ิมพูนข้ึนอยางเดียวเทานั้น แตมี
ความหมายวาตัดหรือท้ิง เชน เจริญพระเกศา คือตัดผม  มีความหมายวารก ดังนั้นการพัฒนาจึงเปน

                                                           

๑๒ นิรันดร  จงวุฒิ เวศย , ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท, พิมพครั้งท่ี ๘, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔), หนา ๙๑ – ๙๒. 

๑ ๓  พ ระราชวรมุ นี , (ประยุ ท ธ   ปยุ ตฺ โต ), ทางสายกลางของการศึ กษ าไทย  พิ มพ ค รั้ ง ท่ี 
๒, (กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๓๐), หนา ๑๖ – ๑๘. 
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สิ่งท่ีทําแลวมีความเจริญจริงๆ คือ ตองไมเกิดปญหาติดตามมาหรือไมเสื่อมลงกวาเดิม  ถาเกิดปญหา
หรือเสื่อมลง ไมใชเปนการพัฒนาแตเปนหายนซ่ึงตรงกันขามกับการพัฒนา 
          กลาวไดวาการพัฒนาในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงการพัฒนาคนใหมีความสุข มี
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  การพัฒนาในความหมายนี้ มีลักษณะเดียวกันกับการพัฒนา ใน
ความหมายทางดานการวางแผน คือเปนเรื่องของมนุษยเทานั้น  แตกตางกนเพียงการวางแผนให
ความสําคัญท่ีวิธีการดําเนินงาน สวนพุทธศาสนามุงเนนผลท่ีเกิดข้ึน คือความสุขของมนุษยเทานั้น   
๙. ความหมายทางสังคมวิทยานักสังคมวิทยาไดใหความหมายของการพัฒนาวา เปนการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคม  ซ่ึงไดแก คน  กลุมคน  การจัดระเบียบความสัมพันธทางสังคม  
ดวยการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอยางยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาเปนท้ังเปาหมาย
และกระบวนการท่ีครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนตอชีวิตและการทํางาน  การ
เปลี่ยนแปลงสถาบันตางๆ ทางสังคม  วัฒนธรรมและการเมืองอีกดวย   
          นักสังคมวิทยาไดใหความหมายของการพัฒนาโดยเนนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคม 
คือมนุษย  กลุมทางสังคม  การจัดระเบียบทางสังคมซ่ึงมีลักษณะเชนเดียวกับความหมายในทาง
พุทธศาสนา  คือการเปลี่ยนแปลงมนุษยและสิ่งแวดลอมใหมีความสุขและมีลักษณะเชนเดียวกับ
ความหมายทางการวางแผน คือดวยวิธีการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอยางยุติธรรมและมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงนักวางแผน เรียกวาการบริหารและการจัดการนั่นเอง   
  ๑๐. ความหมายทางดานการพัฒนาชุมชน  นักพัฒนาชุมชนไดใหความหมายของการ
พัฒนาไววาหมายถึงการท่ีคนในชุมชนและสังคมโดยสวนรวมไดรวมกันดําเนินกิจกรรมเพ่ือปรับปรุง
ความรูความสามารถของตนเองและรวมกันเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเองชุมชนสังคมใหดีข้ึน 
การพัฒนาเปนเสมือนกลวิธีหรือมรรควิธี (Mean)  ท่ีทําใหเกิดผล (Ends) ท่ีตองการ คือ คุณภาพ
ชีวิต  ชุมชน และสังคมดีข้ึน  
          นักพัฒนาชุมชนไดใหความหมายของ  การพัฒนา  ไวใกลเคียงกับนักสังคมวิทยา คือ เปน
วิธีการเปลี่ยนแปลงมนุษยและสังคมมนุษยใหดีข้ึน  แตนักพัฒนาชุมชนมุงเนนท่ีมนุษยในชุมชนตอง
รวมกันดําเนินงานและไดรับผลจากการพัฒนารวมกัน  
          จากความหมายในดานตางๆ  ท่ีกลาวมาแลวขางตน  จะเห็นไดวาการพัฒนามีความหมายท่ี
คลายคลึงกันและแตกตางการออกไปบาง  ซ่ึงถาหากพิจารณาจากความหมายเหลานี้อาจสรุปไดวา  
การพัฒนา  หมายถึง  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหดีข้ึน ท้ังทางดานคุณภาพ  
ปริมาณ  และสิ่งแวดลอม  ดวยการวางแผนโครงการและดําเนินงานโดยมนษุย เพ่ือประโยชนแกตัว
ของมนุษยเอง    

 ปจจุบันเราจะทราบเฉพาะคําวา การพัฒนา (Development) คงไมเพียงพอเพราะมีการ
นําเอาคําวา ย่ังยืน (Sustainable) ผสมเขาไปดวย เปน การพัฒนาท่ี ย่ังยืน  (Sustainable 
Development) สมัชชาโลกจาก World Commission on Environment  (2526) ซ่ึงเสนอแนะ
วา  “การ พัฒนาท่ียั่งยืน คือ รูปแบบของการพัฒนาท่ีตอบสนองตอความตองการของคนในรุน
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ปจจุบันโดยไมทําให คนรุนตอไปในอนาคตตองประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการท่ีจะ
ตอบสนองความ ตองการของตนเอง” “Sustainable Development is development that 
meets to needs of the present without compromising the ability of the future 
generations to meet their own needs” (WCED.  1987)12

๑๓ 

 เพราะท่ีผานมาการพัฒนาตามแนวคิดแบบดั้งเดิมกอใหเกิดความผิดพลาดจากการพัฒนา 
(Failure of Development) รวมกับความผิดพลาดในการจัดการสิ่งแวดลอม (Failure in the 
Management of Our Environment) สงผลใหเกิดปญหา ๓ ประการ คือ  

๑. การทําใหสิ่งแวดลอมและทรัพยากรหมดไป (Depletion)  
๒. การสรางมลพิษในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ (Pollution)  
๓. การเพ่ิมและลดจํานวนประชากร (Population) โดยสัมพันธกับกิจกรรมของมนุษย    

ความหมายโดยรวมของการพัฒนาท่ียั่ งยืน ขององค การสหประชาชาติหมายถึง 
กระบวนการพัฒนาสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีอิงวัฒนธรรม ในลักษณะเปน องค
รวมเปนการบูรณาการ  และดวยความสมดุล ท้ังระหวางการอนุรักษสิ่งแวดลอม พรอมไปกับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา เพ่ือใหบรรลุตามความตองการของมนุษยและเพ่ือ สงเสริม
คุณภาพชีวิตท้ังคนรุนปจจุบันและอนาคตดวยความยติุธรรม อนึ่ง การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development) มีขอควรพิจารณาใน ความหมาย ๒ ประเด็น คือ ประเด็นแรก การพัฒนาท่ียั่งยืน
ควรไดรับการพิสูจนวาเปนแนวคิด (Concept) อยางหนึ่งท่ีเปนประโยชน ประเด็นท่ี ๒ การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน กอให เกิดความจําเปนท่ีตองใช สติปญญามากพอๆ กันกับความจําเปนตองใช ความเห็น 
(นโยบาย) ในทางการเมืองเพราะความคิดเรื่องความยั่งยืนสะทอนถึงความกังวลในเรื่องเง่ือนไข หรือ
ความจํากัดท่ีเก่ียวกับมนุษยอันเนื่องมาจาก การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงนําไปสู 
ความไมพอใจของมวลมนุษยท้ังหลาย13

๑๔  

 รายงานเรื่อง Our Common Future ไดกลาวถึงทิศทางเชิงนโยบาย เพ่ือนําไปสู     การ
พัฒนาท่ียั่งยืนไววา มีลักษณะดังนี้คือ  

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

Development)  

                                                           
 

๑๔ Michael Redclift, Sustainable Development : Economic and the Environment. In M. 
Redclift and C. Sage (eds.), Strategies for Sustainable Development : Local Agenda for the 
Southern Hemisphere. 
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๔. พลังงาน (Energy : Choices for Environment and Development)  
๕. อุตสาหกรรมท่ีผลิตมาก แตลงทุนนอย (Industry : Producing more with less)  
๖. การทาทายความเปนเมือง (The Urban Challenge) 

ทิศทางเชิงนโยบายหรือแนวนโยบายดังกลาว อธิบายโดยสรุปไดดังนี้14๑๕ 
๑. ประชากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (Population and Human Resources) 

เปนเรื่องความสัมพันธอยางเหมาะสมระหวางจํานวนประชากรและทรัพยากรท่ีเก่ียวพันกับความเทา
เทียมกันในการเขาถึงทรัพยากร รวมถึงการใหการศึกษาเพ่ือปรับปรุงศักยภาพของมนุษยในการ
จัดการกับทรัพยากรเหลานั้น จึงควรสรางความเขมแข็งทางสังคม วัฒนธรรม และการจูงใจทาง
เศรษฐกิจ เพ่ือการวางแผนครอบครัว อีกท้ังการสนับสนุนใหทุกคนตองไดรับการศึกษา มีการ
คุมกําเนิดและใหไดรับการบริการท่ีจําเปน สวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมิใชเพ่ือสรางความรู
ความสามารถทางเทคนิคเทานั้น แตรวมถึงการสรางคานิยมเพ่ือชวยเหลือแตละบุคคลและชาติให
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในดานสังคม สิ่งแวดลอม และการพัฒนา เพ่ือนําไปสูความเขาใจและ
ความเต็มใจท่ีจะแบงปนทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน 

๒. ความม่ันคงดานอาหาร (Food Security : Sustaining the Potential) ซ่ึงสืบเนื่องจาก
การเพ่ิมจํานวนประชากรท่ีทําใหบางประเทศประสบปญหาเรื่องอาหารไมเพียงพอเพ่ือการบริโภคใน
ขณะท่ีประเทศอุตสาหกรรมมีการผลิตท่ีมีสิ่งสนับสนุนสูงเปนอยางมาก ทําใหสามารถนําทรัพยากร
มาใชมากและกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมมาก อีกท้ังการท่ีมีการปองกันการแขงขันจาก
นานาชาติเปนเครื่องมือ ซ่ึงตรงกันขามกับประเทศท่ีกําลังพัฒนาท่ีมีปญหาขาดแคลนเทคโนโลยีไม
เพียงพอ การจูงใจทางเศรษฐกิจมีนอย รวมกับปญหาคุณภาพดินท่ีแหงแลงขาดธาตุอาหาร ไม
สามารถเพราะปลูกได จึงทําใหเกิดปญหาความม่ันคงดานอาหารเกิดข้ึน 

๓ . ช า ติ พั น ธ แ ล ะ ร ะ บ บ นิ เ ว ศ  (Species and Ecosystems : Resources for 
Development) ซ่ึงเกิดจากความเจริญดานวิทยาศาสตรไดสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงความ
หลากหลายทางสายพันธุท่ีจําเปนตอระบบนิเวศและชีวภาพท้ังมวล โดยเฉพาะการพัฒนาดานสาย
พันธุพืช เวชกรรม และวัตถุดิบ เพ่ือการอุตสาหกรรม ดังนั้น ตองนําคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม 
ความงามและเหตุผล ดานวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ มาชวยธํารงรักษาความคงอยูของสิ่งมีชีวิตตางๆ ดวย  

๔ . พลั งงาน  (Energy : Choices for Environment and Development) เป น เรื่ อ ง
สําคัญยิ่งตอการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยตองคํานึงถึงการใชพลังอยางมีประสิทธิภาพหรือลดการใช
พลังงานลง รวงถึงการใชพลังงานอยางปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมเปนอยางยิ่ง 

                                                           

๑๕ World Commission on Environment and Development. Our Common Future, (New 
York : Oxford University, Great Britain R.Clay Ltd.,1987), p. contents, ดลพัฒนยศธร, “การนําเสนอ
รูปแบบการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนแนวพุทธศาสตร”, วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎี บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๓๗. 
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๕. อุตสาหกรรมท่ีผลิตมาก แต ลงทุนนอย (Industry : Producing more with less) 
เนื่องจากการผลิตมากทําใหตองใชทรัพยากรมาก ขณะเดียวกันก็กอใหเกิดภาวะมลพิษ ซ่ึงมีผลตอ
สุขภาพอนามัย และทําลายสิ่งแวดลอมเปนอยางมากทําใหตองพิจารณาวาจะผลิตเปนจํานวนมาก 
แตใชทรัพยากรอยางเหมาะสมหรือนอยลงไดอยางไร รวมท้ังไมกอใหเกิดความเสี่ยงในเรื่องสารเคมี
เปนพิษ น้ําเสียหรืออุบัติเหตุ จึงเปนความจําเปนอยางเรงดวนท่ีตองควบคุมการสงออกของ
อุตสาหกรรมและสารเคมีดานเกษตรกรรมท่ีเปนอันตรายใหได 

๖. การทาทายความเปนเมือง (The Urban Challenge) ซ่ึงพบวาประชากรจํานวนมากท่ี
อาศัยอยูในเมือง โดยเฉพาะหลายเมืองในประเทศอุตสาหกรรม ตองเผชิญปญหาปจจัยพ้ืนฐานเลว
ลงท้ังสิ่งแวดลอม ท้ังสภาพภายในเมือง และความสัมพันธฉันเพ่ือนบานก็พังทลาย แตก็ยังมี
ทางเลือกทางการเมือง และทางสังคมใหกับคนเหลานั้น สวนประเทศกําลังพัฒนาจะมีสถานการณท่ี
ไมเหมือนกัน รัฐบาลตองพัฒนากลยุทธเพ่ือนําไปสูความเจริญกาวหนาในทางการเมือง โดยลดแรง
กดดันของเมืองใหญ และทําใหเปนเมืองท่ีเล็กลง ซ่ึงการบริหารจัดการเมืองท่ีดีตองมีการกระจาย
งบประมาณ กระจายอํานาจทางการเมือง และบุคลากร ใหเปนหนาท่ีของทองถ่ินท่ีเปนแหลงท่ีรูดี
ท่ีสุด และจัดการไดตามความตองการของทองถ่ิน 

 พระธรรมปฎก (ป .อ.ปยุ ตฺ โต) ได แสดงทัศนะวาการพัฒนาท่ียั่ งยืน  (Sustainable 
Development) แนวพุทธตองมีการพัฒนาแยกเปน ๒ สวน สวนหนึ่ง คือการพัฒนาคน เรียกวา 
ภาวนา และอีกสวนหนึ่งคือ การพัฒนาวัตถุพัฒนาสภาพแวดลอม เรียกวา วัฒนา หรือ พัฒนา โดยมี
นัยสําคัญของการพัฒนาท่ียั่งยืนแนวพุทธมีองคประกอบฝายมนุษยมีความสําคัญยิ่ง การพัฒนาท่ี
ยั่งยืนตองใหความสําคัญท่ีสุด กับเรื่องการพัฒนาคนเปนแกนกลาง15

๑๖ 

 พระธรรมปฎก (ป .อ .ปยุ ตฺ โต ) มีหลักการเรื่อ งการพัฒ นาท่ียั่ งยืน  (Sustainable 
Development) แนวพุทธ คือ การพัฒนามนุษยตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ดวยการ พัฒนา
ระบบการดําเนินชีวิตท้ังสามดานใหเปนการพัฒนาคนกอน จึงจะเปนการพัฒนาท่ี ไดผล คือ ระบบ
แหงไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา16

๑๗ โดยเนนเฉพาะประเด็นท่ีพึงพัฒนา        เปนสําคัญ ดังนี ้
 ๑. ดานพฤติกรรม เปนชองทางใหเกิดการพัฒนาตอเนื่องไปถึงการพัฒนาดานจิตใจ และ
ดาน   ปญญาไดดีดวย ดานพฤติกรรม ไดแก ละความเคยชินท่ีไมเก้ือกูลโดยใชวินัย  และวัฒนธรรม
เพ่ือเรงแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางเอาจริง  ทานฯ ใหความสําคัญกับพฤติกรรมการหา ความสุข
เพราะมีผลกระทบ  ตอการพัฒนามาก จึงควรให คูกับการไดการเอา 

 ๒. ดานจิตใจ พัฒนาจิตใหมีศักยภาพในการหาความสุขไดงายข้ึนเสพบริโภคดวยทาที มีก็
ไดไมมีก็ได จนถึงข้ันมีก็ไดไม มีก็ดีอยางฉลาดและมีจุดหมายท่ี นิรามิสสุข หมายถึงการมี ความสุข
                                                           

๑๖ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิพุทธธรรม, 
๒๕๓๙), หนา ๒๓๘.  

๑๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๓๘ 
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เปนอิสระโดยไม อาศัยการเสพ มีคุณธรรมและมีความเพียร พยายาม ขยัน อดทน เก้ือกูลเพ่ือน
มนุษยและสิ่งแวด ลอม 

๓. ดานปญญา มีความรูเขาใจโลกและชีวิตตามความเปนจริงของธรรมชาติเสพบริโภค ดวย
รูเขาใจคุณคาแทเปนผู บรรลุจุดหมายของการพัฒนามนุษย และเปนผูท่ีเอ้ือเฟอเก้ือกูบตอสังคม
มนุษยและธรรมชาติสิ่งแวดลอม จะบรรลุจุดหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน17

๑๘ 

 
สรุป 

พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) ไดจัดต้ังโรงสาธิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช และ
จัดต้ังวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือใหโอกาสแก
พระภิกษุสามเณรไดศึกษาตั้งแตระดับชั้นมัธยมท่ี ๑ จนถึงระดับปริญญาตรีและโท ในอนาคตก็จะถึง
ระดับปริญญาเอก ท่ีผานมาทานไดใหทุนการศึกษาเพ่ือสรางบุคลากรท้ังระดับปริญญาโทปริญญา
เอก ศึกษาท้ังในและตางประเทศ หวังใหผูไดรับทุนมีความเจริญกาวหนาทางคุณวุฒิสติปญญา และ
จะไดกลับมาพัฒนาผูอ่ืนตอไป นับวาทานใหความสําคัญกับการพัฒนามนุษย และเนนแนวทางของ
พระพุทธศาสนา เพราะการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆแตละสาขาวิชาจะตองเรียนพระพุทธศาสนา
เปนแกนปารถนาใหผู เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนําไปใชในการดําเนินชีวิตแบบเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

นอกจากนั้น พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) ไดสมทบทุนสราง อาคารหลวงพอ
พระพุทธชินราช เปนตึกอายุรกรรมและตึกสงฆอาพาธ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 
และยังไดมอบเงินใหแกโรงพยาบาลพุทธชินราชเพ่ือซ้ือเครื่องมือทางการแพทย และไดทําการ
บูรณปฏิสังขรณโบราณสถานโบราณวัตถุตางๆ ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และ
โบราณสถานสําคัญในจังหวัดพิษณุโลกมากมาย18

๑๙  
เม่ือไดศึกษาเรื่องความหมายของการพัฒนา(Development) และการพัฒนาอยางยั่งยืน 

(Sustainable Development) จึงทําใหเขาใจไดวา พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง มากกอน) เปน
บุคคลสําคัญของจังหวัดพิษณุโลก เปนสวนท่ีทําใหเกิดการพัฒนาเปนอยางมากโดยเฉพาะการพัฒนา
มนุษยเพ่ือท่ีจะกระทบไปถึงสวนอ่ืนดังท่ีวาคนดีอยางอ่ืนก็จะดีตามไมวาสังคมและสิ่งแวดลอมก็จะดี
ตามไปดวยทานมิไดเปนพระนักพัฒนาอยางเดียว แตเปนแบบอยางของพระนักพัฒนาท่ีไดรับการ
ยอมรับจากคนท่ัวไปดวย 

 

                                                           

๑๘
 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๓๙), หนา ๒๔๘.  
 

 
๑๙ สัมภาษณ พระมหาปณิธาน สุเมโธ, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
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ขอเสนอแนะ 
 พระธรรมเสนานุวัตร ( บํารุง มากกอน ) เปนบุคคลสําคัญของจังหวัดพิษณุโลก เปนสวนท่ี
ทําใหเกิดการพัฒนาเปนอยางมากผูท่ีจะเปนนักพัฒนาควรถือทานเปนแบบอยางโดยเฉพาะการทํา
คุณประโยชนแกสังคมในปจจุบันท่ีมีปญหาดานศีลธรรมโดยละเลยการพัฒนามนุษยแดมุงพัฒนา
วัตถุมากจนขาดดลุยภาพทางสังคม 
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Introduction 

At present, the educational system of Thai Buddhist monks has 
extremely changed when compared to the earlier age of Buddhist monks. 
The education of the orders, especially, in the reign of the Present King has 
turned in a great deal. New modern education for Buddhist monks has been 
included. Traditionally, the education was focused on Dhamma and Pãli. 
Secondary and higher education have been established to make Buddhist 
monks being perfect in a variety of knowledge.  Propagating Buddhism to 
foreigners was emphasized. As one has seen, two university Buddhist monks; 
i.e. Mahamagutrajavidayalaya and Mahachulalongkornrajavidayalaya 
Universities were opened to meet the need of the Buddhist monks in region 
5 led by PhraDhammasenanuwattara (The Deputy Ecclesiastical Regional 
Governor 5). He aims at the importance of education of 
Mahachulalongkornrajavidayalaya University learning and teaching Buddhism 
applied modern science for monks and laymen as its following history: 

Mahachulalongkornrajavidayalaya University  

It was opened for teaching and learning in 1947 in the vicinity of 
WatMahathat, Taphrachan, Bangkok. It had been opened one year later than 
Mahamagutrajavidayalaya and PhraBhimonladhamma (Choi) was the first 
president of the university council. Both universities had several graduates, 
as a matter of fact; they were not accepted by any governments. They were 
have been officially certified by the government in 1984 (only 
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undergraduate degrees). And later, in 1997 the government had passed the 
Act for both universities and both were able to teach doctorate degree. It 
can be regarded both universities granting all the rights, privileges and 
honors appertaining thereto to teach all levels of degrees. It can also be 
extremely accepted by people as a whole.  

The more important things were that, according to the Act 1997 of 
both universities have opportunities to open to outsiders who are interested 
in education of the Sangha Order including nuns and lay people to study. It 
can be said that the idea had driven away from the old fashioned one with 
was limited only for monks and novices.Mahachulalongkornrajavidayalaya 
University was admitted for lay people and nuns in academic year 2000. 

In 1999, the graduate program for lay people has been opened and 
in 2000 International courses were available.  

As for the part of Mahamagutrajavidyalaya university, co – 
educational system for lay people was open at WatRajathivas in academic 
year 2000 and was also open for general females and nuns in the name of 
‘MahapachabodhiTheri College’ at the Health Promotion Association, Sikan 
and Don Mueng district, Bangkok, in the same academic year. 

The same course and major i.e. Buddhist Studies was open as the 
pilot project. MahapachabodhiTheri College was under the Faculty of 
Religion and Philosophy, Mahamagutrarajavidyalaya University. And the 
council of the university approved the college to be open in academic year 
2000 for the following objectives: 

1. To be the Education Institute and Higher Education Research for 
training Thai Nuns and  general females interested in Buddhism. 

2. To educate and train Buddhist Studies, Education and Social 
Welfare sciences for Thai nuns and general females by introducing the 
principles of dhamma in Buddhism as well as new modern era of 
knowledge to be used for the benefits of Buddhism and society. 

 The pilot project of this MahapachabodhiTheri was really regarded as 
the history of Buddhism in Thailand, because Mahamagutrajavidyalaya 
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opened the opportunities for Thai nuns and females in general who are 
interested in learning Buddhism in depth. They also had chances to pertain 
their education placing on the same level as Buddhist monks and novices. 
This indicated that Buddhist Studies was not restricted only for monks and 
novices any more.  And it was correspondent to the teaching of Lord 
Buddha that Buddhism would be stable, secured or unsecured did not 
depend on himself. Buddhism will be more stable, secured and much 
longer if the four assemblies of Buddhists; that is, Buddhist monks, Buddhist 
Nuns, lay Buddhists, female lay followers helped supporting it. If Buddhism 
was monopolized by single assembly, it would not exist permanently. 

The Story of PhraDhammasenanuwattara(BamrungThanuttaro) 

 The Story of PhraDhammasenanuwattara(BamrungThanuttaro), the 
Lord Abbot of WatPhrasrirattanamahathatVoramahavihara, was born at Ban 
Khokpu, Mu 3 Makhamsungsubdistrict, Mueng district, Phitsanulok province. 
He entered as novichood on December 2, 1942, at 
WatKrabangmangkhalaram, Horklongsubdistrict, Phromphiram district, 
Phitsanulok province, and was ordained at the uposatha hall of 
WatKrabangmangkhalaram on April 23, 1957 by PhraBhisandhammaphani as 
the preceptor. Later, in 1988 he was appointed as the Sangha governor of 
Phitsanulokprovince, in1991 as the Lord Abbot of 
WatphrasriratanamahathatVoramahavihara, and in 1998 as Deputy 
Ecclesiastical governor Region 5 to present. 

 Visions toward Education 

 PhraDhammasenanuwattara(BamrungThanuttaro) has a lot of 
intention to develop the quality of Bhuddhist monks and novice including 
religion personnel in local barren, region or in various organizations. He has 
seen the importance of education for Buddhist monks and novices in the 
age of globalization. They have to obtain knowledge about not only 
Buddhism but also a new era of modern science which can be paced with 
the changes of society. They also can bring the knowledge they obtain to 
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propagate Buddhism. This is onlyPhraDhammasenanuwattaraestablished the 
foundation of education for Sangha order. At the same time, he ran the 
project for setting Buddhachinasraj Buddhist College, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University as well as the Demonstration 
School of Buddhachinaraj College. It is not farfetched to say that the deed 
aims of the development of Buddhist monks and novices in Phitsanulok 
province and nearby provinces. To pace with the changes of society, the 
project are as follows : 

1. The Demonstration School of Buddhachinaraj Buddhist 
College. 

In 1997, PhraRajrattanamuni (former royal given name), the Lord 
Abbot of WatPhrasrirattanamahathatVoramahavihara and Sangha Governor 
of Phitsanulok province, had his policy to encourage the education of 
sangha order in particular. The meetings of sangha order and the committee 
were held for this purpose. In conclusion, the teaching and learning for 
Buddhist monks and novices were managed and were permitted to set the 
Dhammasuksa School, secondary section. License dated on June 2, 1998 
and signed by Mr.SamanchitBhiromruen, the General Director of the Religion 
Department. It was an educational management for Buddhist monks and 
novices. Junior and senior high school for Buddhist monks and novices was 
opened in the official name as “The Demonstration School of 
Buddhachinaraj Buddhist College” by  

1. PhraDhammasenanuwattara,the founder of school 
2. PhrakhruWithansasanakij School manager 
3. PhrakhruKittirattananukul School director 

The learning and teaching were opened on May 16, 1998 from 12.40 
pm. To 17.20 pm. Seven periods of learning were run and each period 
lasted 50 minutes. It was close on the Buddhist holy day and Sunday. The 
orders or rules of the Ministry of Education were practiced ; i.e. 

  First Semester May 16 to October 15 
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  Second Semester November 9 to May 15 

 Presently, the school was moved from 
WatPhrasrirattanamahathatVoramahavihara to the new site at Buengphra 
bought by the Venerable PhraDhammasenanuwattarasince the old location 
is rather narrow. A lot of Buddhist monks and novices were interested in 
studying, so why the school was moved. And four school buildings were 
erected by theVenerable PhraDhammasenanuwattaraand the total of 
money spent was 8,000,000 baht at vicinity of Buddhachinaraj Buddhist 
College, Mu 6 Ban Nongphailorm, Bungphrasubdistrict, Mueng district, 
Phitsanulok province. 
 In academic year 2009, there were 8 Buddhist monk teachers, 21 lay 
people teachers and 4 visiting teachers. The total of teachers were 27. The 
junior students were 321 and senior students were 147. The total were 468 
divided into levels as follows: 

1. Matthayomsuksa 1 or grade 7 with 127 students and 3claasrooms. 

2. Matthayomsuksa 2 or grade 8 with 104 students and 3 
claasrooms. 

3. Matthayomsuksa 3 or grade 9 with 90 students and 3 claasrooms 

4. Matthayomsuksa 4 or grade 10 with 74 students and 2 claasrooms 

5. Matthayomsuksa 5 or grade 11 with 50 students and 2 claasrooms 

6. Matthayomsuksa 6 or grade 12 with 23 students and 2 claasrooms 

2. Buddhachinaraj Buddhist College 

Buddhachinaraj Buddhist College, Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University, had its status as extended classroom of the Faculty of Buddhism 
located within WatPhrasrirattanamahathatVoramahavihara, Muengsubdistrict, 
Mueng district, Phitsanulok province was approved by the Council University 
at the meetings of the council university 3/1998 on February 12, 1998. The 
course of Bachelor of Arts Programme in Buddhism majoring in Philosophy 
was open in the academic year 1998. 
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In the year 2001, in agenda of the university council meetings 
No.1/2001 on January 25, 2001, the courses of Bachelor of Arts Programme 
in Buddhism majoring in English was approved to open for learning and 
teaching in the academic year 2001.  

In 2003, the course of Bachelor of Arts Programme in Buddhism 
majoring in Ethic studies was approved to open for learning and teaching in 
academic year 2003 at the agenda of meeting of the Council University No. 
3/2003 on April 25, 2003. 

In 2005, at the agenda of meeting of the council university No. 
3/2005 on April 7, 2005, the extended classroom of the Faculty of 
Buddhism, Mahachulalongkornrajavidyalaya University at 
WatPhrasrirattanamahathatVoramahavihara was raised its status as college 
education in the name of Buddhachinaraj Buddhist College 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University indicated on the foundation of 
Buddhachinaraj Buddhist College the year 2005 by monk as follows: 

“Buddhachinaraj Buddhist College was set up by raising the 
classroom of the Faculty of Programme in Buddhism, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University in the vicinity of 
WatPhrasrirattanamahathatVoramahavihara, Mueng district, Phitsanulok 
province as Buddhachinaraj Buddhist College on April 7, 2007 onwards.” It is 
the legal individual status and has its purposes to provide education, 
research, promotion and Buddhist academic services to Buddhist monks, 
novices and lay people in general. Culture is also improved according to the 
education on Royal Thai government gazette page 60, Vol. 122, section No. 
44Q, dated on June 2, 2005. 

In 2006, at the agenda of meeting of the University Council No. 
2/2006 on April 26, 2006, Political Science course in Program in Buddhism 
was approved to be open for learning and teaching in the academic year 
2006. 
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In 2006, at the agenda of meeting of the University Council No. 
8/2006 on November 30, 2006, the course of Bachelor of Arts Program in 
Buddhism majoring in Buddhist Management was approved to be open for 
teaching and learning in the academic year 2006. 

In 2007, at the agenda of meeting of the University Council No. 
3/2007 on April 26, 2007, the course of Bachelor of Arts Program in 
Buddhism majoring in Buddhist Studies (for lay people) was approved to be 
open for teaching and learning in the academic year 2007. 

In 2008, at the agenda of meeting No. 3/2008 on March 27, 2008, the 
Academic Service Unit at Wat Thana, Mueng district, Tak province, was 
approved by the University Council Committee to be open for learning and 
teaching in the academic year 2008. 

In 2009, at the agenda of meeting No. 3/2009 on April 30, 2009, the 
course of Bachelor of Arts in Buddhism majoring in Social Studies (for lay 
people) was approved to be open in the vicinity of Buddhachinaraj Buddhist 
College by the University Council Committee. Teaching and learning were 
started in the academic year 2009. 

In 2009, at the agenda of meeting No. 3/2009 on April 30, 2009, the 
course of Bachelor of Arts Program in Buddhism majoring in English (for lay 
people) the Faculty of Humanity was approved to be open for teaching and 
learning by the Council University Committee since the academic year 2009. 

In 2009, at the agenda of meeting No. 3/2009 on April 30, 2009, the 
Academic Service Unit at WatMonmai, Mueng district, Uttaradit province, 
was approved to be open by the Council University Committee since the 
academic year 2009. 

In 2009, Buddhachinaraj Buddhist College moved from 
WatPhrasriratanamahathatVoramahavihara to a new campus No 217, Mu 6, 
Ban Nongphailorm, Buengphrasubdistrict, Mueng district, Phitsanulok 
province. The new building was declared to be open on October 22, 2009 
by Venerable SomdetPhramaharatchamanghalajarn, Acting Sangha Patriarch 
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and the General Ecclesiastical Northern Region as a chair person in the 
ceremony. 

In 2009, at the agenda of meeting no.9/2009, on December 25, 2009, 
the University Council Committee approved the graduate school to open 
the teaching and learning for the master degree majoring in Buddhist studies 
(for both Buddhist monks and lay people) at Buddhachinaraj Buddhist 
College, Phitsanulok province since the academic year 2010 onwards. 

In 2011, at the agenda of meeting No.2/2011, on March 23, 2011, the 
president of the university council declared the following announcement; 
Mahachulalongkornrajavidyalaya had approved Buddhachinaraj Buddhist 
College to open the course of Bachelor of Arts Program in Buddhism for the 
curriculum and teaching methods, majoring in Social Study (for lay people) 
and the curriculum and teaching methods majoring in methods of Teaching 
Thai (for both Buddhist monks and lay people) respectively. 

Apart from these, Venerable PhraRajratanamuni (presently, 
PhraDhammasenanuwattara) had initiated to establish the Buddhachinaraj 
Buddhist College Foundation, WatPhrasriratanamahathatVoramahavihara, 
Phitsanulok province. He was a chairperson, as the lord abbot of   
WatPhrasriratanamahathatVoramahavihara, at the meeting of the sangha 
order of Phitsanulok province completely agreed on setting up the 
University of It was one of the campuses of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University on May 30, 1998. To be an educational institute for Buddhist 
monks and novices in the lower northern part, venerable 
PhraDhammasenanuwattarahimself wished Buddhachinaraj Buddhist College 
be a stable educational institute, having enough funds for education; 
therefor,  BuddhachinarajBuddhist College Foundation of 
WatPhrasriratanamahathatVoramahavihara, Phitsanulok had been 
established. The initiative funds was 5,000,000 baht. The benefits 
interestsobtained from this foundation have brought to be education funds 
as well as for the academic Buddhist research. Also this sum of amount 
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helped public charity in general. So the Buddhachinaraj Buddhist College 
Foundationwas allowed to be set up on June 23, 1999. 

In addition, venerable PhraDhammasenanuwattarasupported the 
education personal to further their study both in the country and abroad in 
master and doctoral degrees as follows: 

In 2005, PhramahaKhunakornThithasobhano, a lecturer of English, 
was encouraged to further study in the doctoral degree level majoring in 
English at Pune University, India. 

In 2006, PhramahaThirawitThiramethi, PhraChumphotYanasettho and 
PhraParadornMahatchasayo were encouraged by 
PhraDhammasenanuwattara, the Lord Abbot 
ofWatPhrasriratanamahathatVoramahavihara and Deputy Ecclesiastical 
Region 5 to further their study in master degree majoring English at Pune 
University, India. 

With his visions toward education of sangha order in administration 
of region 5 consisting of Phitsanulok, Uttaradit, Tak and Sukhothai provinces, 
Venerable PhraDhammasenanuwattarahas produced effective educational 
personnel, corresponded to expected graduates in the 21st century. These 
graduates are able to use English as well as information technology in order 
to propagate Buddhism to foreigners. It can be seen that several graduates 
who graduated from Buddhachinaraj Buddhist College had travelled to be 
overseas dhamma missionaries. No doubt, these occurred because of the 
world wide vision of Venerable PhraDhammasenanuwattaratoward modern 
education of sangha order in the 21st century. 
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THE AUSPICIOUS PROSPERITY LIFETIME: 80 BIRTHDAY ANNIVERSARY OF 
PHRA DRAMMASENANUWATRA (Bamrung Thanuttaro, Pali Grade7) 

Asst.  Prof. Dr. Abhiphat  Wisitchai-ngam 
Phra Chiraphot  yanachantho 

Mr. Suthas   Achanachai 

1) Personal Information 

 The Most Venerable Phradhammasenanuwattra1 (Bumrung 
Thanuttaro Makkorn) was born at Moo. 3 Makhamsoong Sub-district, Mueang 
District, Phitsanulok Province. He became a novice by ordination on 2nd 
December, 2495 B.E. at Wat Krabangmanklaram, located in Horklong Sub-
District, Phromphiram District, Phitsanulok Province. Five years later – 23rd 
April, 2500 B.E. – there he was given an ordination as a monk by the 
venerable preceptor whose name was Phraphisandhammaphani. The 
following are his importantly educational and administrative qualifications, 
etc. arranged in a chronological order:   
  2518 B.E., he passed the Pali language grade seven or Pali 
Prayok 7 from the annual examination held at Wat Thongnophakhun in 
Bangkok.  
  2531 B.E., he was appointed as a Sangkha Order head of 
Phitsanulok Province. 
  2534 B.E., he was appointed as an abbot of Wat 
Phrasirattanamahathatworamahawihan in Phitsanulok. 
  2545 B.E., he was appointed as the vice head of the fifth 
Sangkha’s Region.  

 

2) Thai Sangha Order’s Honorary Hierarchical Ranks       

               2521 B.E., he was bestowed the monk’s honorary hierarchy of the 
ordinary revel as Phra Srirattanamuni. 
                                                           

          
1

 http://www.nannoi.com/index.php/2013-02-16-18-32-24/2013-02-24-02-10-20.html 
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 2535 B.E., he was advanced the monk’s honorary hierarchy at the 
royal revel as Phrarajrattanamuni. 
           2542 B.E., he was advanced the monk’s honorary hierarchy at 
deity’s revel as Phra Theprattanakawee.  
             2548 B.E., he was advanced the monk’s honorary hierarchy at the 
Dhamma’s revel as Phra Dhammasenanuwattra. 

  3) Portfolio 

 Most Venerable Phra Dhammasenanuwattra has tirelessly devoted 
his life for the benefit of the temple or Wat, public welfares, as well as arts 
and cultures, etc., as shown in the diagram hereunder.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1) Innovation and Restoration 

   Most venerable Phradhammasenanuwattra, as a deputy abbot of 
the temple then, was assigned to contribute funds for restoration of Vihara 
of Buddhachinaraj, the images of Phra Buddha Chinasri and Phra Sri Sasada 
including the Cloister’s terrace. The restoration work had been conducted 
mainly by the Department of Restoration since 2532 B.E – 2549 B.E. with the 
main support of the 3rd Infantry Army led by Lieutenant General Dr. Siri 
Thiwaphandhu – the captain of the 3rd Regional Army. The budget used for 

Phra Dhammasenanuwattra 

Promotion of Tradition for Ordination 

Promotion of Education for Welfare 

Promotion of Arts and Culture 

Promotion of Education 

Innovation and Restoration 
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that work was 35 million baht, however. During the restoration time or in 
2534 B.E., the Most Venerable Phradhammasenanuwattra was appointed an 
abbot of Wat Phrasrirattanamahathat woramahawihan. He has governed the 
temple since then.

Phracao Boromavongther Damrong Rajnaupab2 mentioned in his 
book, “Wat Phrasrirattana Mahadhatu is a big temple and more important 
than the other ones in Phitsanulok. Besides, the stupa of the temple might 
be built in Sukhothai period and might have been repaired many times." 
 There also appear many historic remarkable sites and priceless 
antiquities as stated in the Phracao Narisara NuwattiWongsa’s book, "After 
worshiping Phra Buddhachinaraj image, I went on seeing the sermon pulpit, 
prayer pulpit, and Ruankaew. All of which are the same great as 
masterpieces I have never seen before." 

 3.2) Promotion of Education  

 

  3.2.1) The Dhamma section. 
  There are two sub-sections divided under this section: 
Dhamma studies and Pali language studies. The Dhamma studies are 
classified for monks and novices the following three classes: Nakdham Tri, 
Nakdham Tho and Nakdham Ek, and for lay people the following three 
classes: Dhammasueksa Tri, Dhammasueksa Tho and Dhammasueksa Ek. 
However, unlike the Dhamma section, the Pali language studies are to focus 
primarily on the study of Pali language – the language used by the Buddha 
to deliver his teaching. Based on the Thai Sangkha Order’s study system, 
this language has been divided into nine classes or levels: Prayok 1-2 (Pali 1-
2), Prayok 3 (Pali 3), Prayok 4 (Pali 4), Prayok 5 (Pali 5), Prayok 6 (Pali 6), 
Prayok 7 (Pali 7), Prayok 8 (Pali 8), and Prayok 9 (Pali 9), respectively. 

                                                           

           
2

  http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/141072 https://www.google.co.th/search?q=ประวัติ+พระธรรม
เสนานวุัตร&oq 
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  The following are the tables showing the numbers of 
students who studied Dhamma and Pali language according to the different 
academic years.  
 Table 1 shows the numbers of students who studied Dhamma 
during 2556 B.E. -2558 B.E. 

Class 
Numbers of Students 

2556 2557 2558 
Nakdham Tri 120 83 18 
Nakdham Tho 104 119 87 
Nakdham Ek 42 57 39 
Dhammasueksa Tri 914 1155 1175 
Dhammasueksa Tho 445 565 448 
Dhammasueksa Eka 113 232 144 

Total  1,758 2,211 2,011 
   3.2.2) The Pali section. 
 Table 2 shows the numbers of students who studied Pali language 
during 2556 B.E. -2558 B.E.   

Class 
Numbers of Students 

2556 2557 2558 
Prayok 1-2 81 59 77 
Pali 3 24 28 26 
Pali 4 4 5 4 
Pali 5 6 1 1 
Pali 6 - - - 
Pali 7 2 1 1 

Pali 8 1 1 1 
Pali 9 1 1 1 

Total  119 96 111 
 
  3.2.3 Educational Support 
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 The following remarkable missions are also completely done by the 
most venerable to support monks, novices including lay people in general.  
 1)  Awards for passing the Pali language.  
 The awards are determinedly offered not only to monks and novices 
registered as residents of Wat Wat Phrasrirattanamahathat Voramahavihara 
but also to those applying for the examination on behalf of the temple. The 
following tables show each of the different classes of Pali language study 
together with the award allocated in cash.  

 

 

Pali Class Award (Baht) 
Pali Prayok 1-2 3,000  
Pali Prayok 3 4,000  
Pali Prayok 4 5,000  
Pali Prayok 5 6,000  
Pali Prayok 6 7,000  
Pali Prayok 7 10,000  

Pali Prayok 8 50, 000  
Pali Prayok 9 100,000 

 Table 3 shows awards allocated based on each Pali class. 

 2)  Awards for teachers. 

 The awards are monthly salary set up to support the monk or novice 
teachers as shown here.  

Section Award (Baht) 

Nakdhamma / Dhammasueksa  59,000 
Pali  80,000 

Total in a year  

Table 4 shows awards allocated for teachers of Dhamma and Pali. 
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 3)  A centre for Sunday Buddhist Study. 

  The center was, actually, established for youths and people in 
general to study Buddhism on Sundays. The qualified monk/novice teachers 
were chosen by the Buddhist Association of the temple. The main materials 
or tools for study provided each year were more than 900 textbooks 
involved with the principles of Dhamma such as “Nawakowat”, “Buddha’s 
Dhamma”, “Disciplinary Rules” and “The Religious Ceremonies”, etc.  

 4)  Provision of monk teachers for high school. 

 The temple’s committee was assigned to provide six monk teachers 
to teach Dhammasueksa Tri, Dhammasueksa Tho, and Dhammasueksa Ek to 
students of Buddhachinaraj Pitaya high school. Consequently, each year, 
approximate 1,500 students are sent to take the national Dhamma 
examination.   

 5)  Provision of scholarship. 

 Each year, scholarships are offered to monks and novices who study 
at the temple and those who further their study elsewhere.  

 Educational Mission Performances in 2558 B.E. 

 1)  The board of committee was assigned to hold a 20-day program 
of the Dhamma Test Training for approximately 300-400 monks and novices 
before the occurrence of the national Dhamma examination. The program 
was completely run, with the budget of 100,000 baht allocated, at Wat 
Phrasrirattanamahathat woramahawihan and Buddhachinaraj Buddhist 
College Demonstration School. 
  2)  The board of committee was assigned to offer the budget 
amounted 150,000 baht to the Sangkha Order of Phitsanulok – the organizer 
of Pali language program. The program was held at Buddhachinaraj Buddhist 
College located in Wat Wat Phrasrirattanamahathat Voramahavihara for 
preparing the students of Pali Prayok 1-2 to Pali Prayok 5 before taking the 
national Pali language examination. 

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

   3.2.4) Educational Welfare Support  

            The most venerable performed the following ways to 
promote the educational welfare. 
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 1) The board of committee was assigned to provide a support to the 
Royal scholarships for Thai monks according to the project of His Majesty 
the King. The donation box has been set up inside the Buddha Chinaraj’s 
Vihara of Wat Wat Phrasrirattanamahathat Voramahavihara since 2548 B.E. 
to collect the donated money which has been further transferred to the 
Secretariat of the Privy Council, Bangkok. 

 2)  The scholarships were given to monks and novices of Wat Wat 
Phrasrirattanamahathat Voramahavihara including the lecturers of 
Buddhachinaraj Sangha College of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University for their postgraduate or doctorate studies both in the domestic 
country and abroad.  

Degree Budget (Baht) Location 
Master 250,000 domestic 

Master 300,000 abroad 

PhD 350,000 domestic 

PhD 400,000 abroad 

Table 5 shows the budget and location based on the study levels. 

 3)  The scholarships for children are set up annually to give to 
employees’ children of Wat Wat Phrasrirattanamahathat Voramahavihara as 
shown here.  
 
 
 

  Level of study Budget (Baht) 
Kindergarten                              1,000  
Primary                                     3,000  

Secondary                                5,000  
Vocational  8,000  
Bachelor   10,000  

Table 6 shows levels of study and the budget allocated. 
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 4)  The scholarships or compensations are arranged monthly 
throughout the year to support the educational officials of Buddhachinaraj 
Sangha College Demonstration School and Buddhachinaraj Sangha College 
as shown here.   

Institute Budget (Baht) 
per month 

Buddhachinaraj Sangha College Demonstration School 
(M.1–M. 6) 

409,500 

Buddhachinaraj Buddhist College 850,106 

Total in a month 1,259,560 

Total in a year  15,114,720 

Table 7 shows budget allocated to support educational officials. 

 5) The fund amounted 14,500,000 baht was set up and donated to 
Buddhachinaraj Sangha College for the purpose of religious studies.  
 6)  In 2540 B.E., the board of committee was assigned to build a 
hostel for novices with a total budget of 40 million baht.  
 7) In 2551 B.E., the board of committee was assigned to build 
Buddhachinaraj Buddhist College of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University for higher Buddhist education at both bachelor and master 
degree levels, with a total budget of 150 million baht. The college consisted 
of the Program of Education, the Program of Social Sciences, the Program of 
Humanities and one diploma extra-course, Sangha Management (P.bs.).  
 8)  A non-formal education center was established in the temple to 
serve the monks and laities at elementary to secondary (high) school levels. 
The center has still been working so far.  
 9)  The board of committee was assigned to provide the religious 
textbooks to students of the Religious Ordinary Studies high school and 
those of Buddhachinaraj Buddhist College. The total budget used for 
affording those books was 284,376 baht in a year; and 853,128 baht within 
three years.  
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 10)  The board of committee was assigned to provide a budget of 
54,630 baht for affording 510 numbers of textbooks consisting of Philosophy, 
Religion, Education, Thai, English, Political Science, Public Administration, 
Sociology, Law, Economics, Dictionaries, and Dhamma, to Buddhachinaraj 
Sangkha College. The operation had been existed for three years spending a 
total amount of 163,890 baht.  

 Works conducted in 2558 B.E. 

 1)  The board of committee was assigned to set up a donation box 
for education in the Vihara of Buddhachinaraj image of the temple to 
provide a support to the royal fund for education according to the project 
of His Majesty King Bhumibhalo (King Rama 9). Later, on 30th October, the 
committee transferred the whole sum of donated money amounted 99,881 
baht to the Secretariat of the Privy’s Council, Bangkok.  

 2)  The board of committee was assigned to offer 30,000 baht 
allocated as 60 portions of scholarship to students of all classes from 
Buddhachinaraj Sangha College Demonstration School and from 
Buddhachinaraj Buddhist College. 

 3)  The Board of committee was assigned to offer a 10,000-baht 
scholarship to the Sacrifice Club of Phitsanulok. The activity was done at the 
temple on 12th August on the occasion of Thai National Mother's Day.  

 4)  The board of committee was assigned to allocate a whole 
budget of 8,122,356 baht to Buddhachinaraj Sangkha College in order to 
develop educational personnel such as lecturers and officials, to provide 
office equipments and college kitchen utilities, to maintain college 
properties, to promote arts and cultures, and to help research 
development. 

5)  The board of committee was assigned to provide the budget 
amounted 700,000 baht to hold a ceremony for appointing those who 
successfully passed Pali Prayok 3 examination and for offering a certificate 
of appreciation to those qualifying Pali Prayok 1-2 in the northern region of 
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Sangha. The ceremony took place at Buddhachinaraj Buddhist College on 
Monday 22nd June. 

To sum up, the budget mentioned on numbers 1-5 calculated 8, 
962,237 baht. However, together with budgets for educational works and 
welfares, it amounted 86,828,973 baht.  

Particulars Budget (Baht) 
Promotions of education and welfare  113,054,472 
Dissemination of Buddhism 1,653,180 
Public innovations and restorations  30,410,552 
Other public purposes  20,479,057 

Total 165,597,261 
Table 8 shows the details of activities and budgets. 

 3.3)  Ordination Ceremony Support 

 Background 3 

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

                                                           

3
 http://nannoi.com/index.php/2013-02-16-32-45/2556.html 
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always be together with a mutual knowledge and morality at the same time 
as the motto says “knowledge and morality”. 

 Wat Wat Phrasrirattanamahathat Voramahavihara laid a yearly 
ordination ceremony during a summer time with an emphasis on young 
students in particular, expecting that the ceremony would help them know 
how to sort out what is good and what is bad and absorb principles and 
discipline in Buddhism they had learned to develop themselves and the 
country in terms of social, economic and psychological aspects as a whole.  

 The purposes of the project are itemized as follows. 

 1)  To celebrate and honor His Majesty the King's royal charity. 
 2)  To promote and encourage the youths to understanding the 
principles of Buddhism, and applying them for their everyday life through 
the basic training. 
 3)  To develop the critical thinking skills and a useful knowledge in 
Buddhism to the youths who were expected to convey what they learned 
to their friends thereafter. 
 4)  To strengthen an interrelationship among home, school and 
community through providing virtues and ethics to youths and the 
cooperation in picketing against drugs. 
 5)  To raise the quality of life to "well-being" of the youths on the 
basis of good governance under the guidance of "Sufficiency Economy". 

 3.4)  Arts and Culture Support 

 Phitsanulok province4 in corporation with Nakorn Phitsanulok Local 
Government and several other organizations held the pouring-water 
ceremony to monks bearing different religious ranks. The ceremony presided 
over by Mr. Chuchat Kilapang, a governor of Phitsanulok, took place at 
Pibuldham Pavilion hall of Wat  Wat Phrasrirattanamahathat Voramahavihara 
in the afternoon on 11th April 2559 B.E. It was also in the period of Songkran 

                                                           

4
 https://www.google.co.th/search?q=พระธรรมเสนานุวตัร+ส่งเสริม+วฒันธรรมประเพณี 
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Holiday of Thailand - the annual festival organized with the corporation of 
many sectors such as Phitsanulok Province, Phitsanulok Local Government, 
Phitsanulok Cultural Council, Cultural Office of Phitsanulok, Salween and 
Mekong Civilization Studies of Naresuan University, and Buddhachiraraj 
Sangkha College of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
 The purposes of the festival were to preserve and promote the 
succession of Songkran tradition and inherited culture, as well as to 
promote Buddhism in Thailand to remain forever and to build the 
prosperity in life. On the occasion of Thai traditional New Year which began 
again on 13th April 2559, the 35 numbers of monks of Phitsanulok were 
invited to the ceremony for being poured the water offered by, and also for 
giving blessings to, all distinguished guests and participants of all sectors 
such as a head of government officers, traders, and people in general who 
witnessed the wonderful event.  
 Meanwhile, Phra Dhammasenanuwattara, as a vice head of the fifth 
Region and abbot of Wat Wat Phrasrirattanamahathat Voramahavihara, 
delivered his greetings and blessings to all participants who joined the 
ceremony on this occasion. 
 Note: Songkran is regarded as Thai traditional New Year's Day - the 
tradition of expressing gratitude to the benefactor, friendship, best wishes to 
each other, and to show appreciation by using water as the medium of 
feeling. The celebration of the festival will be held from 13 to 15 in April of 
each year. On 13 in April is the New Year's Eve, on 14 is the medium and on 
15 is the beginning of a new year. 
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พระธรรมเสนานุวัตรกับการใหที่ไมหวังผลตอบแทน 

วุฒิ   หม่ืนสิน*  

........................................................ 

 

ประเทศไทยในยุคปจจุบันประสบปญหากับภาวะความยากจน ขาดแคลนไมมีความม่ันคง
เศรษฐกิจและการเปนหนี้สิน ซ่ึงสาเหตุของความยากจนเหตุผลก็เกิดจากการไมมีงานทํา 
ประชากรเพ่ิมข้ึน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจตกตํ่า เปนความจริงท่ีไมสามารถปฏิเสธไดเลย ถา
ประชาชนวางงานไมมีรายไดเพ่ือนําเงินมาเปนคาใชจาย  คุณภาพชีวิตความเปนอยูก็ไมสมบูรณ  
เพราะความยากจนกอใหเกิดปญหาความไมม่ันคงดานเศรษฐกิจท้ังเปนปญหากอใหเกิดอาชญากรรม 
ปญหาดานยาเสพติด ปญหาดานสุขภาพพลานามัย  ปญหาดานการศึกษา เปนตน  ตามรายงานการ
สํารวจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การศึกษาของเด็กไทยอยูในระดับคอนขางตํ่ากวาประเทศ
ตะวันออกเฉียงใตดวยกัน  นั่นคือปญหาของชาต ิ

พระธรรมเสนานุวัตรทานรูปญหานี้ดี เพราะชีวิตในวัยเด็กของทานมีชีวิตลํามากมีชีวิตเปน
เขนนี้  เนื่องจากฐานะทางบานนั้นคอนขางยากจนลําบากมาก ดวยบิดาและมารดาตองไปทํางาน
ตางจังหวัด  ตองอาศัยอยูกับญาติ(อาศัยอยูกับปา)โดยปาไดใหการอุปการะเลี้ยงดูและสงไปเรียน
หนังสือท่ีโรงเรียนใกลบานไดเรียนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี๒  ยังเรียนไมทันจบการศึกษาภาค
บังคับก็ตองยายโรงเรียนกลางคัน เพ่ือไปอยูกับตาและยาย เม่ือมาอาศัยอยูกับตายาย ทานก็ใหความ
รักใหความเมตตาตลอดมา ใหความอุปการะเต็มความสามารถของตายาย  และทานไดพาหลานไป
ฝากเรียน ท่ีโรงเรียนใกลบานคือโรงเรียนทองหลางประชานุกูล  พระธรรมเสนานุวัตรหลังจากไดเขา
เรียนแลว   ทานไดเชื่อฟงตากับยายท่ีไดอบรมสั่งสอนขัดเหลาปลูกฝงใหเปนเด็กดี มีความมุงม่ัน
สนใจในเรื่องการเรียนเปนท่ีนาพอใจของตากับยายจนสามารถเลาเรียนจนจบระดับประถมศึกษาป  
ท่ี ๔  และมีความใฝฝนอยากเรียนตอในระดับสูงๆ เหมือนกับญาติพ่ีนอง เพ่ือนๆ และบุคคลท่ัวไป  
แตความใฝฝนของทานก็ไมเปนจริงเนื่องจากสภาพครอบครัวคอนขางยากจน ไมสามารถเรียนตอใน
ระดับสูงได  แตทานก็มิไดนอยใจในโชคชะตา ท่ีไมมีโอกาสทางสังคมเหมือนคนอ่ืนเขา ท่ีไมไดเรียน
ตอในระดับสูง ทานไดมีโอกาสตอบแทนบุญคุณตากับยายท่ีทานไดอุปการะเลี้ยงดูตลอดมา โดยทาน
ไดชวยตากับยายเลี้ยงวัวและควาย เพ่ือแบงเบาภาระตากับยายไดในสวนหนึ่งทานไดทําหนาท่ี ๆ ตา
กับยาย มอบหมายใหและทําหนาท่ีรับผิดชอบไปดวยดี จึงทําใหเปนท่ีรักของตากับยายและภูมิใจใน 

 

 *อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
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หลานคนนี้เปนอยางมาก เม่ือชวยตากับยายเลี้ยงวัวและควายไดระยะหนึ่งแลว ตากับยายก็ได
ปรึกษากันวาถาปลอยใหหลานเลี้ยงวัวและควายอยูอยางนี้ไป อนาคตของหลานคงไมดีแน  ทานท้ัง
สองจึงตกลงกันวาเพ่ืออนาคตของหลาน จึงพาหลานไปฝากกับทานเจาอาวาสวัดกระบังมังคลาราม 
ตําบลหอกลอง  อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  เพ่ือใหหลานไดบวชเปนสามเณรเพ่ือศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกธรรมบาลี ขณะเดียวกันเพ่ือใหหลานไดรับการอบรมจากทาน
เจาอาวาสในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ขัดเกลาอบรมบมนิสัยใหเปนคนดีสามารถอยูในสังคมตามปกติ
เหมือนบุคคลอ่ืนๆ 

 พระธรรมเสนานุวัตร  ทานเคยสัมผัสชีวิตชวงเยาววัยชวงนั้นมาทําใหมองเห็นภาพใน    

มโนทัศนของทานเปนอยางดี  ไดรับรู ความรูสึกนึกคิดท่ีไดสัมผัสมา  มองเห็นสภาพของความ
ยากจน  ความเปนทุกข   ความหิวกระหาย  ความอดอยาก ความเดือดรอน ความไมสมหวัง  ความ
ไมทัดเทียมทางสังคมและความเจริญกาวหนาของชีวิต พระธรรมเสนานุวัตร ทานไดมองเห็นภาพ
ดังกลาวอยางเขาใจและชัดเจน ในเวลาตอมาทานจึงไดดําเนินการชวยเหลือ พระภิกษุ สามเณร 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา  ประชาชน และสังคมอยางไมรูจักคําวาเหน็ดเหนื่อย สําหรับผูท่ีขาดโอกาส
ทางการศึกษา  อาชีพ และหนาท่ีการงาน  ทานใหการชวยเหลือ การสนับสนุนโดยไมหวังผลสิ่งตอบ
แทนใดๆ  ดังท่ีพระเดชพระคุณไดดําเนินการดังตอไปนี ้

ดานสงเสริมการศึกษาและศึกษาสงเคราะห 
 ๑.  พระธรรมเสนานุวัตร ในชวงเยาววัยทานไมมีโอกาสท่ีจะศึกษาเลาเรียน เพราะเนื่อง
ดวยทางบานฐานะยากจน จึงทําใหทานพยายามท่ีจะทุมงบประมาณใหกับการศึกษาในปๆหนึ่งเปน
จํานวนมาก เพ่ือพระภิกษุ สามเณร   นักเรียน  นิสิต และนักศึกษา จะไดอาศัยศึกษาคือ 

๑.๑ สําหรับพระภิกษุและสามเณร จังหวัดพิษณุโลกไดดําเนินการกอสรางอาคารท่ีพัก 
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ๒๑๗ หมูท่ี ๖ ตําบลพึงพระ อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก สําหรับ
พระภิกษุ สามเณรท่ีมาศึกษาพระปริยัติธรรม มัธยม  อุดมศึกษา ฯ เปนลักษณะทรงไทย เท
คอนกรีตเสริมเหล็ก  พ้ืนเปนหินขัด/ปูกระเบื้อง ขนาดกวาง ๑๓ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร จํานวน ๑ 
หลัง ๔ ชั้น ข้ันละ ๕๐ หอง รวม ๒๐๐ หอง      

๑.๒. สําหรับสามเณร โดยเฉพาะ ไดกอสรางโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ชั้น
เดียว พ้ืนเทคอนกรีตเสริมเหล็ก  มุงกระเบื้องลอนคู ๔ หลัง เปดรับเด็กทีมีฐานะยากจนและดอย
โอกาสทางการศึกษา ไดมีโอกาสทางการศึกษาศึกษาเลาเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงเปดดําเนินการเรียนการสอนมาแลว ๑๐ ป จํานวนนักเรียนท้ังสิ้น ๗๐๐  
รูป และท่ีจบการศึกษาไปแลว ๒,๐๐๐ รูป 
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๑.๓ สําหรับพระภิกษุและสามเณร จังหวัดพิษณุโลก ไดปฏิบัติตามนโยบายของ ๑
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินการจัดสรางวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  เพ่ือ
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ ท่ีทําการศึกษา ระดับปริญญาโท จํานวนประมาณ ๑๐๐ รูป/คนระดับ
ปริญญาตรี จํานวนประมาณ ๑.๐๐๐ รูป/คน 

๑.๔ สําหรับอุปกรณการศึกษา เพ่ือใหพระภิกษุ สามเณร ไดบริโภค และใชสอย ได
ดําเนินการกอสรางแท็งกน้ํา สูง ๒๕ เมตร  จํานวน ๑ แท็งก ขนาดความจุน้ํา ๒๐ คิว พรอมอุปกรณ
ประปาท่ีวิทยาลัยพุทธชินราช ในเขตพ้ืนท่ี ตําบลบึงพระ  อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

                 ๑.๕ สนับสนุนการศึกษาแผนกธรรมและแผนกบาลีจังหวัดในเขตการปกครองภาค ๕ 
(จังหวัดพิษณุโลก , จังหวัดอุตรดิตถ, จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก ) ปรากฏผลการศึกษา เปนท่ีนา
พอใจ เพราะมีพระภิกษุและสามเณร ใหสอบไดประโยค ป.ธ. ๑-๒ และ ป.ธ๓  - ป.ธ. ๙ เปนจํานวน
มาก 

                  ๑.๖ จัดสรางอาคารเรียนแผนกบาลีสําหรับพระภิกษุสามเณรในเขตปกครองท่ีจะเรียน 
บาลี – นักธรรมโดยเฉพาะท่ีอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

                  ๑.๗ สนับสนนุการเรียนบาลีแผนกสามัญของพระภิกษุสามเณรวัดธรรมจักร อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 

                  ๑.๘ สนับสนุนการเรียนบาลีแผนกสามัญของพระภิกษุสามเณรวัดจันทรตะวันออก 
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

          ๒. สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนท่ัวไป  ไดกอสรางสถานศึกษาหลายแหงคือ     
              ๒ .๑ โรง เรี ย น พุ ท ธชิ น ราช พิ ท ย า อํ า เภ อ เมื อ งจั งห วั ด พิ ษ ณุ โล กและม อบ ให
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงจัดการเรียนการสอน ในระบบของการศึกษาของชาติ 

        ๒.๒  สนับสนุนเงินทุนการศึกษา ตั้งแต ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก และ
สงไปศึกษาตอตางประเทศเปนจํานวนมาก 

     ๒.๓ สนับสนุนหนวยวิทยบริการวัดกําแพงงาม อําเภอเมือง จังหวัด สุโขทัยเพ่ือ
การศึกษาของพระภิกษุและสามเณร  ท่ัวไป 

     ๒.๔ สนับสนุนใหมีการกอสรางหนวยวิทยบริการวัดทานา  อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
เพ่ือ การศึกษาของพระภิกษุและสามเณรท่ัวไป      

      ๒.๕ สนับสนุนหนวย วิทยบริการวัดหมอนไม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ เพ่ือ
การศึกษา ของพระภิกษุและสามเณรท่ัวไป       
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๒.๖  สนับสนุนโดยไดมอบทุนการศึกษาใหกับ  นิสิต  นักศึกษา และนักเรียนระดับมัธยม
ตนถึงระดับมัธยมปลาย ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ในปหนึ่งๆ จํานวนไมนอยกวา  ๕๐๐ คน เปน
ประจําทุกป 

๒.๗ สนับสนุนมอบทุนการศึกษาใหบุตรหลานพนักงานของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก เปนประจําทุกป 

๒.๘ สนับสนนุงบประมาณใหกับโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ในการจัดการ
บริหารและเงินเดือนของบุคลากรในปหนึ่งๆ จํานวนไมนอยกวา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๙ สนับสนุน การจัดงบประมาณถวายภัตตาหารเพลเปนประจําทุกวัน แกพระภิกษุ
สามเณรท่ีมาศึกษาพระปริยัติธรรมมัธยม และระดับอุดมศึกษาท่ีวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช เลขท่ี 
๒๑๗  หมู ๖ ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันละประมาณ ๗๐๐รูป เปนจํานวนเงิน
ไมรอยกวา ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)ตอวันตลอดมาถึงปจจุบัน  

๒.๑๐ สนับสนุน การจัดรถบัส รับ-สงไปกลับแกพระภิกษุและสามเณรและคฤหัสถท่ีมา
ศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารไปท่ี
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช และจากจังหวัดสุโขทัยไปวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช โดยสนับสนนุ คาน้ํามัน
รถยนตและพนักงานขับรถเปนประจําทุกวันในชวงเปดเรียน(จันทร-ศุกร) 

๒.๑๑ สนับสนุนการกอสรางสํานักงานการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรม อําเภอบาง
ระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

๒.๑๒ สนับสนุนการกอสรางหองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 

การพัฒนาสังคม 

๑.สนับสนนุใหการบริจาคซ้ือท่ีดินใหกับโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม(แหงใหม) บริเวณบึง
แกนใหญ ตําบลทาทอง  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก จํานวน๓๗๐ ไร จํานวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท (สามลานบาทถวน) 
 ๒. สนับสนนุการกอสรางตึกพุทธชินราช(ตึกสงฆอาพาธ)ท่ีโรงพยาบาลพุทธชินราช ตําบลใน
เมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

๓. สนับสนนุและรวมกับผูนําพุทธศาสนิกชนจัดตั้งกองทุนพุทธชินราช เพ่ือพัฒนาชนบท ซ่ึง
เปนการพัฒนาสังคมและชุมชน        
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๔. สนับสนุน ใหดําเนินการจัดการวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเปนศูนยกลาง
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-แผนกบาลี โดยใหวัดท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาลนครเมือง
พิษณุโลก เรียนรวมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 

๕. สนับสนุนและเปนประธานมอบทุนการศึกษาใหกับพระภิกษุและสามเณร ท่ีมีความรู มี
ความสามารถ และมีความประสงคท่ีจะศึกษาตอ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ระดับ ปริญญาโท 
และปริญญาเอก โดยจัดสรรงบประมาณในการศึกษาตอเปนจํานวนมากประจําทุกป 

๖. สนับสนุนกิจกรรมทางราชการทหารในกองทัพภาคท่ี ๓ คายสมเด็จพระนเรศวร 
มหาราชอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

๗. สนับสนุนท่ีดินใหกับสํานักงานขนสงจังหวัดพิษณุโลกสรางสํานักงานขนสงจังหวัด
พิษณุโลกแหงใหม 

๘. สนับสนุนยกท่ีดินใหกองทัพภาคท่ี ๓ ใจัดสรรใหขาราชการทหารสรางบานพักเปนของ
ตนเองในพ้ืนท่ีอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก 

ดําเนินการแกปญหาความยากจนของประชาชนในเขตความรับผิดชอบ 

๑.พัฒนาแหลงน้ํา โดยจัดทําโครงการรวมกับโครงการประเทศชาตใิหมีแหลงน้ําอุดม
สมบูรณทานจึงรวมกันกองทัพภาคท่ี ๓  สนับสนุนการปลูกปาในเขตพ้ืนท่ี ใหมีความอุดมสมบูรณแก
ชุมชน 

๒. พัฒนาสุขภาพรวมกับโรงพยาบาลเพ่ือรักษาประชาชนใหมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ  พระเดชพระคุณไดสมทบทุนกอสราง“อาคารหลวงพอพุทธชินราช” แกโรงพยาบาลพุทธ
ชินราช จังหวัดพิษณุโลก 

๓. เพ่ือใหประชาชนมีอาชีพสําหรับทํามาหากิน  พระเดชพระคุณไดสนับสนุนการทํากลวย
ตากใหกับอําเภอบางกระทุมจังหวัดพิษณุโลก 

๔. เพ่ือใหประชาชนไดมีสถานท่ีคาขายประกอบสัมมาอาชีพใชเลี้ยงครอบครัวพระคุณทาน
ไดดําเนินการกอสรางอาคารเพ่ือเปนตลาดรานคาภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเพ่ือการ
ออกรานคาในพ้ืนท่ีของวัด 

๕. สนับสนุนการหารายไดแกประชาชนท่ัวไป พระเดชพระคุณไดจัดเงินทุนบางสวนของวัด
พระศรีรตันมหาธาตุวรมหาวิหาร เพ่ือชวยในการลงทุนประกอบอาชีพพาณิชกรรม(ทํามาคาขาย)ใน
พ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

๖. สนับสนุนประชาชนท่ีประกอบอาชีพกสิกรรมทําไรทํานา  ทานไดสนับสนุนกองทุน
บางสวนของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารประกอบการทําไรทํานาในจังหวัดพิษณุโลก 
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การพัฒนาดานจิตใจ        

 ๑. สนับสนุนและอบรมประชาชน พระเดชพระคุณไดเชิญชวนใหประชาชนไดสวดมนต
รักษาศีลและฟงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ 

๒ เพ่ือศึกษาอบรมโดยใชคําคม ยกอุทาหรณ และสุภาษิตประกอบตามโอกาศอันควร  จาก
กลุมชนกลุมนอยไปหาชนกลุมใหญรวมท้ังแนะนําและชักชวนใหลด ละ เลิกอบายมุข และหางไกล
ยาเสพติดใหโทษท้ังหลาย 

๓. สนับสนุนหมูบานรักษาศีล ๕ ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จ
พระสังฆราช วัดปากน้ําภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 การเผยแพรดานเอกสาร 

๑. สนับสนุนจัดพิมพหนังสือ “แนวอนุรักษมรดกวัฒนธรรมเมืองพิษณุโลก”  จํานวน 
๓,๐๐๐  เลม 

๒.  สนับสนุนจัดพิมพหนังสอื  “ ทําวัตรสวดมนต” ครั้งท่ี ๑   จํานวน  ๒,๐๐๐ เลม 

๓. สนับสนุนจัดพิมพหนังสือ “เทศนมหาชาติคําหลวงเมืองพิษณุโลก” จํานวน  ๓,๐๐๐ 
เลม 

๔,   สนับสนุนจัดพิมพหนังสือ  ธรรมนิเทศ  จํานวน ๑,๕๐๐ เลม 

๕,  สนับสนุนจัดพิมพหนังสือทําวัตรสวดมนต ๔ ภาษา  จํานวน ๕๐๐ เลม 

๖.  สนับสนนุจัดพิมพหนังสือ  “ คําอุปมาธรรมในพระไตรปฎก “ จํานวน ๑,๕๐๐ บาท 

๗. สนับสนุน  จัดพิมพหนังสือ “ ทําวัตรสวดมนต “ ครั้งท่ี ๒  จํานวน ๒,๐๐๐ เลม 

๘. สนับสนุน  จัดพิมพหนังสือ “พระพุทธชินราช” ครั้งท่ี ๑จํานวน  ๒,๐๐๐ เลม 

๙. สนับสนุน  จัดพิมพหนังสือ “พระพุทธชินราช” ครั้งท่ี ๒  จํานวน  ๗,๐๐๐ เลม 

๑๐. สนับสนุน  จัดพิมพหนังสือ “แนวอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมเมืองพิษณุโลก” 

ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จํานวน  ๓,๐๐๐ เลม 

 การปฏิบัติสิ่งท่ีอันเปนภาระงานดังกลาว พระธรรมเสนานุวัตร มีความต้ังใจเพ่ือแกไขปญหา
ความยากจนของประชาชน และแกไขปญหาการไรการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร นักเรียน 
นักศึกษา นิสิต และประชาชนซ่ึงทานไดดําเนินการโดยมิไดหวังสิ่งตอบแทนสิ่งใดท้ังวัตถุสิ่งของและ
ทรัพยสินเงินทองจากพระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา นิสิต และประชาชนเหลานั้นเลย หวัง
เพียงใหบุคคลเหลานั้นไดคลายจากความทุกขความเดือดรอนความยากจน สามารถเลี้ยงชีพตนเองได 
และสําเร็จการศึกษาตามความประสงคของตน สามารถอยูในสังคมอยางปกติสุขจะเห็นไดวา พระ
ธรรมเสนานุวัตร ไดดํารงตนและปฏิบัติงานเปนประดุจรมโพธิ์ของพระภิกษุ สามเณร นักเรียน 
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นักศึกษา นิสิตและประชาชน ในเขตพ้ืนปกครองของพระเดชพระคุณ  ดังนั้นทานจึงเปนท่ีรักของคณะ
สงฆและประชาชนท้ังหลายตลอดมา  มีผลดังพระพุทธภาษิตท่ีวา 
 

ททมาโน   ปโย   โหติ 
ผูใหยอมเปนท่ีรักของผูรับตลอดไป 

เอกสารอางอิง 
๑.บุญวัฒนมงคล ๗๗ ปพระธรรมเสนานุวัตร 
๒.ทําบุญวัฒนมงคล ๗๙  ปพระธรรมเสนานุวัตร 
๓.วัดใหญเปลี่ยนไปใหญฝมือพระธรรมเสนานุวัตร 

๓.www.Phitsanulok hotnews.com. 
๔.ท่ีระลึกงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศพระธรรมเสนาวัตร( ๒๐-๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ) 
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ทิศทางวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชกับการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในบริบท
ประชาคมอาเซียน 

Direction of Buddhachinaraj Buddhist College and Buddhist Education 
Managemant in ASEAN Community Context 

พระครูพิพิธจารุธรรม *๑ 

Phrakru Phiphitchcharutham, Dr. B.A., M.Ed., Ph.D. (Buddhist Studies) 

บทคัดยอภาษาไทย 

  ประชาคมอาเซียน ประกอบดวย ๓ ประชาคมยอย ซ่ึงเปรียบเสมือนสามเสาหลักท่ีมีความ
เก่ียวของสัมพันธกัน ไดแก ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ซ่ึงมุงหวังประโยชนในการพัฒนาใหประชาชนมีการอยู
ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีสิ่งแวดลอมท่ีดี และมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียว ภายใตสังคม
และวัฒนธรรมท่ีครอบคลุมในหลายดาน ภายใตคําขวัญท่ีวา “หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งอัตลักษณ หนึ่ง
ประชาคม” บทบาทและทิศทางการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

ภายใตกระแสโลกประชาคมอาเซียน ในเบื้องตนตองทบทวนบทเรียนท่ีผานมาตามหลักหลักการ 
PDCA ตามวงจรเดม่ิงหรือวงจรชูฮารต เพ่ือใหเห็นจุดแข็ง จุดออน โอกาสและความเปนไปไดในการ
กําหนดทิศทางการศึกษาพระพุทธศาสนาในภูมิภาคประชาคมอาเซียนท่ีใกลเคียง กําหนดวิสัยทัศน 
กําหนดยุทธศาสตร และนโยบายใหชัดเจน โดยเฉพาะเสาหลักทางดานวัฒนธรรมในมิติทางดาน
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือกําหนดทิศทางและวิสัยทัศนรวมกันในการแลกเปลี่ยนและพัฒนา
ผลงานวิชาการและวิจัยในการสรางสรรคผลงานรวมกันตอไปในอนาคต  

คําสําคัญ : ทิศทาง, การจัดการศึกษาพุทธศาสนา, บริบทประชาคมอาเซียน 

Abstract 

  Association of South East Asian Nations : ASEAN 3 pillars : ASEAN Political  
security Community ASEAN Economic Community and ASEAN Socio-Cultural 
Community  by hope for people lives well, without the disease and good 
environment  under the Functional Cooperation because ASEAN is One Vision, One 
Identity, One Community. For role and direction of Buddhachinaraj Buddhist 
                                                           

 
๑
    * อาจารยประจําบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  
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College and Buddhist education managemant in ASEAN community context in 
beginning must review a lesson under the principle PDCA [P=Plan, D=do, C=check, 
A=Acion]  of the Deming Cycle or Shewhart Cycle for checking SWOT ;  Strength 
Weakness Oportunity and Threat in the make education plan for Buddhist studies 
under the ASEAN Community Context. Buddhachinaraj Buddhist College must make 
MOU [Memorandum of Understanding] in Community about activities of Buddhism 
in ASEAN area for fix the vision policy and strategy of unity. Buddhacinaraj Buddhist 
college MCU cation programme with foreingn Buddhist organization area in ASEAN 
Community in management network of academic and research development in the 
future.

    Keywards : Direction, Buddhist Education Management, ASEAN Community 
Context 

๑. ความนํา  
   เปนอยางยิ่ งท่ี ทุกหนวยงานตองมีการเตรียมตัวในระดับองคกรเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มภาคภูมิ 
หนวยงานทางการศึกษาก็จําเปนตองต่ืนตัวในการปรับนโยบายดานการจัดการศึกษาใหมีความ
ทันสมัยดวยการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับการศึกษาใหกาว
นําสูเวทีระดับโลก โดยเฉพาะการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา ๗ สาขาอาชีพ ท่ีตอไปจะมีการเคลื่อนยาย
แรงงานเสรีในประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบดวย แพทย ทันตแพทย พยาบาล วิศวกรรม 
สถาปตยกรรม นักสํารวจ และนักบัญชี ดังนั้นการเตรียมความพรอมทางดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือใหเยาวชนมีทักษะท่ีจําเปนตอการประกอบวิชาชีพไดอยางมีคุณภาพ และเพ่ือใหการจัดการ
เรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลตามท่ีคาดหวังจําเปนตองมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีความ
หลากหลายและครอบคลุม ๕ หมวด ประกอบดวย ๑) การพัฒนาดานพุทธิพิสัย (cognitive 

domain) ๒ ) การพัฒนาดานจิตพิสัย  (affective domain) ๓ ) การพัฒนาดาน ทักษะพิสัย 
(psycho-motor domain) ๔ ) การพัฒนาทักษะกระบวนการ (process skills) และ ๕ ) เนน
การบูรณาการ (integration) ซ่ึงเปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเปนสากล  

  เปาหมายหลักดานการจัดการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียนสอดคลองกับ
จุดประสงคหลักขอท่ี ๕ ของอาเซียน คือการใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในรูปของการฝกอบรม
และการวิจัย และสงเสริมการศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมท้ังสรางความตระหนักรูและ
ความเขาใจท่ีดีระหวางประชาชนประเทศตางๆ โดยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา รวมท้ังสอดคลอง
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กับเสาหลักท่ี ๓ ท่ีเก่ียวกับประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียนท่ีไดกาหนดจุดมุงหมายในการ
กอต้ังประชาคมอาเซียน คือการสรางความเปนเอกภาพในภูมิภาคและความรวมมือ อันจะทําใหทุก
ประเทศไดประโยชนรวมกันมากข้ึน จากการแบงปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มากกวาท่ีจะ
แขงขันกัน1

๒  

  ปจจุบันหลายหนวยงานของแตละประเทศไดมีการเตรียมความพรอมสาหรับการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษานั้นหลาย
ประเทศไดมีการเตรียมความพรอมโดยการกาหนดเปนแผนในการพัฒนาเชิงรุกท่ีมีการกาหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการศึกษาเพ่ือรองรับการผลิตแรงงานท่ีมีศักยภาพในการทางานได
รวมกันภายในประเทศในประชาคมอาเซียน ไดแกประเทศบรูไน ท่ีมีการสงเสริมการผลิตนักศึกษา
ในระดับอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับกับการผลิตแรงงานใหสอดคลองกับ ๗  สาขา
อาชีพ ในประเทศฟลิปปนสมีการต่ืนตัวและมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการฝกปฏิบัติโดยมีตัวอยางท่ีดี
มาเปนแมแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับประเทศอินโดนีเซียก็มีการวางแผนเพ่ือ
เตรียมความพรอมเขาสูการเปลี่ยนผานเขาสูสังคมท่ีเปนประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ประเทศ
สิงคโปร กัมพูชา มาเลเซีย และไทย ไดมีการวางแผนการจัดการศึกษาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงเปน
การเตรียมความพรอมเพ่ือการกาวสูความเปนประชาคมอาเซียน2

๓  

๒. เนื้อหา 
  ในปจจุบันพุทธศาสนามีอายุนับต้ังแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสรูอนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณ นับได ๒,๖๐๐ กวาป ลวงมาแลว แตคําสั่งสอนท่ีทรงแสดงไวใหเหลาพุทธบริษัท
ประพฤติ ปฏิบัติตามไมไดลาสมัยไปดวย แตคําสอนเหลานั้นยังล้ําหนาจนบางอยางไมอาจหาขอ
พิสูจนท่ีแทจริงไดพุทธศาสนาชื่อวาอยูใกลชิดกับมวลมนุษยกับสังคมแทบจะทุกระดับ ทุกชาติ ทุก
ศาสนา ทุกๆ ภาษา เพราะพระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงความเมตตา ปรารถนาท่ีจะเห็นผูอ่ืนมี
ความรัก ความปรารถนาดีตอกัน ปรารถนาจะใหโลกนี้สงบรมเย็น โดยอาศัยธรรมะ คือคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจา นําไปเผยแพรใหชาวโลกไดศึกษาคําสอนของพระพุทธเจาของเราใหลึกซ้ึง โดยหวัง
ผลเพียงความสวัสดีแดชนทุกหมูเหลา เม่ือโลกไดปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด และ
ปรับเปลี่ยนสังคบรอบๆ ตัว พระพุทธศาสนาจึงตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพรคําสอนให

                                                           

  ๒ กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, ASEAN Mini book, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
Page Maker Co., Ltd. ๒๕๕๖), ), ๕๘ คําถามท่ีตองรู สารพันธคําตอบเตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน , 
(กรุงเทพมหานคร : กรมอาเซียน กระทรงการตางประเทศ, ๒๕๕๘), หนา ๔-๕. 
  ๓ Department of Technical Education, 2008 ; Ministry of Education, 2012 ; The World 
Bank, 2014 ; Florido, A.M., 2014 ; Ministry of Education, 2014. 
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ทันตอปจจุบัน และใหเขาถึงพุทธบริษัทผูท่ีตองการศึกษาคําสอนในพุทธศาสนาใหอยางเสรีภาพ แต
อยูภายในศีลธรรมอันดีงาม 

  เม่ือประชาคมในอาเซียนชาติตางๆ ไดรวมมือกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพในดานตางๆ และ
แลกเปลี่ยน 

เรียนรูในสิ่งตางๆ ประโยชนท่ีจะเกิดตามมานั้นมีมากมายมหาศาล เม่ือเปนเชนนี้ พุทธศาสนาของ
เราจึงมีสวนในการเผยแพรคําสอน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวพุทธ รวมท้ังมุมมองและทัศนะ
ของชาวพุทธท่ีมีตอประชาคมอาเซียน จากการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณประเทศอาเซียนอัน
เปนทางนําไปสูความสามัคคีในภายภาคหนาสืบยิ่งข้ึนไป 

  ปจจุบันโลกไมอาจอยูไดเพียงลําพัง ทุกสวนของโลกกําลังแสวงหาภาคีเครือขายสราง
ความเขมแข็งใหแกตนเอง เพ่ือประโยชนรวมกันของชาติในภาคีสมาชิก จะเห็นไดวาโลกไดแบง
ออกเปนกลุมหลากหลาย มีกลุมทางการคา เศรษฐกิจ น้ํามัน ความม่ันคง การปกปองธรรมชาติ เปน
ตน แตละกลุมก็พยายามมีบทบาทในการตอรองกับกลุมอ่ืน หรือภูมิภาคอ่ืนใหรับฟงกลุมตนเองและ
ตองรับเง่ือนไข นี่คือโลกปจจุบัน กลุมประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดพิจารณาเห็นวา 
ภูมิภาคนี้มีทรัพยากรสําคัญจํานวนมากท่ีสามารถสรางเปนเครื่องมือตอรองกับโลก สามารถกําหนด
กฎเกณฑข้ึนเองเพ่ือใชเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศของตนได แตหากไมสรางเปนกลุมภาคี
เครือขาย ก็ขาดอํานาจในการตอรอง นับวาเปนความขับเคลื่อนโลกยุคใหม คือยุคของการรวมกลุม
กันทํางาน ปจจุบันโลกไดกลายเปนลักษณะของครอบครัวเดียวกันท่ีเรียกวา Global Village โดย
อาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความเจริญกาวหนาอยางกาวกระโดด การติดตอ
สัมพันธกันในโลกนี้มีความใกลชิดดุจดังอยูในครอบครัวเดียวกัน ดวยเหตุนี้จึงมีผูมองเห็นโอกาสของ
ความเจริญกาวหนาของโลกยุคใหมนี้จึงรวมกันและรวมกันคิดและรวมกันตัดสินใจดุจดังผูถือหุน
รวมกันของบริษัทหนึ่งเทานั้นเอง นอกจากนั้นแตละประเทศยังตองการแสดงใหเห็นจุดเดนของตน
เพ่ือขยายไปสูโอกาสอ่ืนดวย ดวยเหตุนี้นี่เองจึงไมเปนเรื่องแปลกท่ี ASEAN จึงกอสรางตัวข้ึนเปน
บริษัทหนึ่งท่ีมี ๑๐ ประเทศเขามารวมหุนกันโดยใชยุทธศาสตรทางเขตแดนเปนกรอบรวมกัน 
(Regional Group) ก็เพราะโลกไดมายุคนี้แลว ASEAN เริ่มตอนนี้ยังถือวายังไมสายเกินไปนักในแง
ของบริษัทในครอบครัวโลกใบนี้  
  ประชาคมอาเซียนในฐานะท่ีกลาวถึงอาเซียน ก็ขอเขียนถึงความเปนมาเล็กนอยเพ่ือ
เปนประวัติศาสตรทางเอกสาร แมวาปจจุบันจุดกําเนิดของประชาคมอาเซียนเปนท่ีรับรูโดยท่ัวกัน
แลว “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) เกิดจากสมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) เริ่มจาก “ปฏิญญากรุงเทพฯ” 
(Bangkok Declaration) ซ่ึงมีประเทศสมาชิกตอนนั้นเพียง ๕ ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย ไทย 
มาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร ต้ังแตป ๒๕๑๐ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความรวมมือและ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการบริหาร 
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ตอมาอาเซียนไดเพ่ิมสมาชิกในภูมิภาคข้ึนอีก ๕ ประเทศ ไดแก ประเทศบรูไน เวียดนาม ลาว พมา 
และกัมพูชา รวมเปน ๑๐ ประเทศ จนครบในป ๒๕๔๐ โดยผูนําอาเซียนไดรับรองเอกสาร 
“วิสัยทัศนอาเซียน ๒๐๒๐” และรวมกันกําหนดเปาหมายหลัก ๔ ประการ ไดแก ๑) ดานการเมือง
และความม่ันคง (ASC) ๒) ดานเศรษฐกิจ (AEC) ๓) ดานสังคมและวัฒนธรรม (ASCC) ๔) ดาน
โครงสรางองคการ (ASAC) ท้ัง ๔ เปาหมายนี้อาเซียนตองทําใหสําเร็จภายในป ๒๕๖๓ (ค.ศ. 
๒๐๒๐) แตปจจุบันในดานเศรษฐกิจ (AEC) เริ่มกอนกําหนด ๕ ป  จึงเปนป  พ.ศ.๒๕๕๘           
ประชาคมอาเซียนจึงเปนการรวมมือกันสรางความเปนปกแผนข้ึนในโลกยุคใหม โลกแหงการจับกลุม
กันทํางานเพ่ือสรางเสถียรภาพทางความม่ันคง เศรษฐกิจและสังคม สรางมูลคาเพ่ิมในภูมิภาค เพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขัน เพ่ิมอํานาจในการตอรอง การขยายตลาดและท่ีสําคัญคือสรางความ
เขาใจกันทางสังคมและวัฒนธรรมตอกันและกัน  
  การดํารงอยูของพระพุทธศาสนาในอาเซียน จากเสาหลักท่ี ๓ ของอาเซียนทําให
หนวยงานทางศาสนาตางขยับตัวเพ่ือเตรียมตัวในการเขาสูประชาคมอาเซียนนี้ในแงมุมท่ีแตกตางกัน
ไป สําหรับพระพุทธศาสนาก็เปนศาสนาหนึ่งในกลุมประเทศอาเซียนท่ีจะตองมองหาจุดรวมสงวนจุด
ตางเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของอาเซียนทางดานสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีกรอบอยู ๖ ดาน ไดแก 
๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๒. การคุมครองและสวัสดิการสังคม ๓. สิทธิและความยุติธรรมทาง
สังคม ๔. ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม ๕. การสรางอัตลักษณอาเซียน ๖. การลดชองวางทางการ
พัฒนากอนท่ีจะแสดงถึงแนวทางในการแสดงบทบาทในอาเซียนของพระพุทธศาสนา เปนท่ีทราบกัน
วา พระพุทธศาสนามีประวัติศาสตรยาวนานในดินแดนแหงประชาคมอาเซียนหรือสุวรรณภูมิแหงนี้มี
หลักฐานทางประวัติศาสตรเกือบทุกประเทศรวมถึงประชากรท่ีนับถือพระพุทธศาสนาท่ีสืบเนื่อง
มาถึงปจจุบัน กลาวไดวาพระพุทธศาสนาไดผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนในแถบนี้และไดชวย
สรางสรรคอารยธรรมความรุงเรืองของประชาคมอาเซียนหลายประเทศภายใตแนวคิดสังคมแหง
สันติภาพและภราดรภาพ โดยเฉพาะกลุมประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนานั้นยังคงมีการติดตอสราง
ความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง มีการสงเสริมการศึกษาดานพระพุทธศาสนา มีการประชุม
แลกเปลี่ยนเพ่ือการพัฒนาสังคม มีการดําเนินการในการเผยแผพระพุทธศาสนาใหกวางขวางเพ่ือ
อํานวยสันติสุขแกมหาชนชาวอาเซียนมากยิ่งข้ึน เชนมีการจัดประชุมสุดยอดผูนําพุทธศาสนาแหง
โลก (World Buddhist Summit) มีการจัดการประชุมในวันสําคัญของพระพุทธศาสนา คือวันวิ
สาขบูชาในระดับโลก เปนตน ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีผูท่ีเก่ียวของทางพระพุทธศาสนาในประเทศ
ตางๆ ไดมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสวงหาแนวทางเพ่ือความเจริญรุงเรืองของ
พระพุทธศาสนาและความสงบสุขของประชาคม นอกจากนี้ในระดับประชาชนก็ยังคงมีการติดตอ
รวมประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาของประชาชนภายในกันเสมอ 

  บทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศอาเซียน สามารถแสดงถึงนัยอยู ๒ ประเด็น
ใหญ ไดแก บทบาทของแตละประเทศท่ีกระทํากันอยูในภายในแตละประเทศในฐานะท่ีเปนสมาชิก
อาเซียน ซ่ึงก็เปนปกติของแตละประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาท่ีจะตองมีขอวัตรปฏิบัติตามแนว
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พระพุทธศาสนาท้ังในฝายพระสงฆและฝายของคฤหัสถ และอีกนัยหนึ่งหมายเอาบทบาทของ
พระพุทธศาสนาท่ีจะทํารวมกันในอนาคตในฐานะท่ีเปนประชาคมอาเซียนรวมกัน บทความนี้มี
จุดมุงหมายของการยกหัวขอนี้ข้ึนมาก็คงมีจุดประสงคเพ่ือการมองหาจุดรวมกันในการผลักดัน
พระพุทธศาสนาใหเขาสูเสาหลักท่ี ๓ ของประชาคมอาเซียนท่ีตองการสรางความม่ันคงทางสังคม
และวัฒนธรรมรวมกันไดอยางไร ขอควรทราบเบื้องตน พระพุทธศาสนาเปนวัฒนธรรมทางสังคมท่ี
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไปสูทิศทางท่ีสมบูรณท่ีสุด เปนวัฒนธรรมสําหรับการดําเนินชีวิต (Way 
of life) ทานอาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพ กลาวไววาพระพุทธศาสนาเปนตนตํารับวัฒนธรรมท่ีเกาแก
ท่ีสุด แตยังทันสมัยและมีหลักอารยธรรม คือการนําใหพนความปาเถ่ือนท่ีทํากันอยูเดิม ไมวาการกีด
กันทางวรรณะ การบูชายัญ เปนตน วัฒนธรรมพระพุทธศาสนาท้ังปฏิวัติและปฏิรูปสังคมใหดีข้ึน 3

๔ 
เชน ปฏิวัติระบบวรรณะ (Caste System) ไมใหยึดถือการเปนคนดีไมดีอยูท่ีชาติกําเนิด แตใหอยูท่ี
การกระทํา ปฏิวัติเรื่องการบูชายัญดวยการฆาสัตวแลวไดบุญ แตใหบูชายัญดวยการรักษาศีล ปฏิบัติ
สมาธิและเจริญปญญาแทน ปฏิวัติความเชื่อในพรหมลิขิตมาเปนกรรมลิขิตแทน  ปฏิรูปการไหวทิศท่ี
ไรความหมายมาเปนทิศท่ีมีความหมาย เปนตน ท้ังหมดนี้เปนแนวทางพระพุทธศาสนาท่ีไดทําไวเปน
ตัวอยางในสมัยพุทธกาลและสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน  แตปจจุบันเริ่มมีความออนแอทางดานการ
เนนย้ําวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาใหเปนรูปธรรมจะเห็นไดวา พระพุทธศาสนานั้นเปนรากเหงา
แหงวัฒนธรรมท่ีสามารถพัฒนาคนใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหประเสริฐยิ่งกวาสรรพสัตวใดๆ ได ดัง
พุทธศาสนสุภาษิตท่ีวา “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  โส เสฏโ เทวมานุเส : ผูท่ีสมบูรณดวยความรูและ
ความประพฤติ จึงชื่อวาประเสริฐในหมูเทวดาและมนุษยท้ังหลาย”๕  พุทธวัฒนธรรมจึงเปนวิถีการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยท่ีดีงาม และมีคุณคาเปนมรดกแหงสังคมท่ีควรรักษา ในท่ีนี้จึงขอเสนอกรอบ
การแสดงบทบาทพระพุทธศาสนาในฐานะรากฐานสําคัญของสังคม และวัฒนธรรมในกลุมประเทศ
อาเซียนท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเปนหลัก และท่ีกําลังไดรับการเผยแผเขาไปสูประเทศอ่ืนๆ ตาม
กรอบของวัฒนธรรมท้ัง ๔ ดาน ไดแก กรอบคติธรรม เนติธรรม วัตถุธรรมและสหธรรม โดยมุง
หมายใหประชาคมอาเซียนยึดตามกรอบนี้กําหนดบทบาทของพระพุทธศาสนารวมกัน ดังนี้              
  ๑. บทบาททางดานคติธรรมในพระพุทธศาสนา “คติธรรม” คือความเชื่อท่ีมีตอ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาและตอหลักความเชื่อ ๔ ประการ จะทําอยางไรท่ีจะผลักดันใหเกิด
ความรวมมือกันปฏิบัติกันตามคติธรรมนี้อยางเปนรูปธรรม หลักธรรมสําคัญในพระพุทธศาสนา คือ
หัวใจของพระพุทธศาสนา ไดแกการไมทําบาปท้ังปวง (สพฺพปาปสฺส อกรณํ) การทํากุศลใหถึงพรอม 
(กุสลสฺสูปสมปทา) และการชําระจิตของตนใหผองแผว (สจิตฺตปริโยทปนํ)5

๖  สวนการปฏิบัติตาม

                                                           

  ๔ สุชีพ ปุญญานุภาพ, วัฒนธรรมวิทยา, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๘๖. 
  ๕ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๐/๓๔, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๗/๙๙, ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๔๐/๘๔, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/
๑๘๒/๒๕๓, สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๔๕/๓๓๘, องฺ.เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/๑๐/๔๐๙. 
  ๖ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๓/๙๐. 
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หลักสัทธาท้ัง ๔ ประการ 6

๗ ไดแก หลักความเชื่อในกรรม หรือการกระทํา (กมฺมสทฺธา) หลักความ
เชื่อในผลของกรรม หรือผลของการกระทํา (วิปากสทฺธา) หลักความเชื่อวาทุกคนมีกรรมเปนของ
ของตน (กมฺมสฺสตาสทฺธา) และหลักความเชื่อท่ีมีตอการตรัสรูพระพุทธเจา (ตถาคตโพธิสทฺธา) การ
ผลักดันกรอบแหงคติธรรมขอนี้รวมกันเชื่อวาจะเปนหลักพ้ืนฐานใหสังคมในประชาคมอาเซียนมี
ความเชื่อท่ีถูกตอง บุคคลจะเปนเชนไรก็ดวยการกระทําของบุคคลผูนั้นเอง หากทํางานก็ยอมไดรับ
ผลของงาน หากทําความชั่วก็ยอมไดรับผลของความชั่วแนนอนท้ังในระดับภายในและภายนอก 
ภายในไดแกความทุกขใจ ภายนอกไดแกความเสื่อมจากลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ตามหลักแหงกรรม
ในจูฬกัมมวิภังคสูตรวา “สัตวท้ังหลาย มีกรรมเปนของตน  มีกรรมเปนทายาท  มีกรรมเปนกําเนิด 
มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนท่ีพ่ึงอาศัย กรรมยอมจําแนกสัตวท้ังหลายใหเลวและดีตางกัน”๘   

  นอกจากนั้นในการดําเนินชีวิต ควรถือแนวคติของพระโพธิสัตว ดังท่ีพระเจาชัยวรมันท่ี 
๗ (พ.ศ. ๑๗๒๔-๑๗๖๓) เคยปฏิบัติมาแลว ทําใหบานเมืองสงบรมเย็น เพราะพระโพธิสัตวนั้นมีชีวิต
เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน ปดเปาทุกขภัยใหกับผูอ่ืน คติธรรมเชนนี้เขาไดกับความเชื่อในจิตอาสา ถา
สามารถสรางจิตอาสา สรางคติแหงพระโพธิสัตวในการดําเนินชีวิตยอมทําใหภูมิภาคนี้โดดเดนข้ึนมา
ในดานความสุข สงบของสังคมแนนอน    
  ๒. บทบาททางดานวัตถุธรรมในพระพุทธศาสนา ในดานวัตถุธรรมเปนเรื่องเก่ียวกับ
สถาปตยกรรม ปติมากรรม จิตรกรรมทางพระพุทธศาสนา เปนท่ีประจักษแลววาวัตถุธรรมทางดาน
นี้ของพระพุทธศาสนานั้นงดงาม แสดงใหเห็นถึงอารยธรรมชั้นสูงของสังคมในประเทศอาเซียน 
จําเปนตองกําหนดรวมกันผลักดันใหพุทธศิลปท้ังหมดเหลานี้ไดรับการศึกษารักษาไวและเผยแผ
ออกไปเพ่ือใหผูอ่ืนไดรับประโยชน ใหชาวโลกไดเสพความงดงามทางดานนี้ พุทธศิลปท้ังมวลสราง
ข้ึนบนพ้ืนฐานพุทธปรัชญา เพ่ือใชศิลปะใหเขาถึงจริยธรรม เปนการเติมเต็มความเปนมนุษยให
สมบูรณยิ่งข้ึน บทบาทของประชาคมอาเซียนตองรวมมือกันจัดกิจกรรมสื่อวัตถุธรรมใหโดดเดน ให
เปนประโยชนทุกมิติ ท้ังมิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ดวย             
  ๓. บทบาททางดานเนติธรรมในพระพุทธศาสนา หลักเนติธรรม เปนหลักท่ีแสดงถึง
ความเชื่อในกฎเกณฑกติกาในสังคม กลาวไดวา เนติธรรมท่ีเปนกฎหมายบานเมืองนั้นสราง
วัฒนธรรมใหคนกลัวการลงโทษ แตเนติธรรมท่ีเปนความเชื่อทางสังคมนั้นจะทําใหเกิดความกลัวท่ีมา
จากใจ ไมกลาทําผิด เปนการมีหลักหิริและโอตัปปะตอการกระทําความผิด แมไมมีคนเห็นก็ไมกลา
ทําเนื่องจากเกรงจะเปนเภทภัยกับตนและครอบครัว การใชระบบเนติธรรมท่ีเรียกวา การขัดเกลา
ทางสังคม (Socialization)๙ นั้นมีความยั่งยืนและแนนอนกวาการบีบบังคับ เนติธรรมตามหลักแนว
                                                           

  
๗ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗, [เชิงอรรถ], องฺ.สตฺตก.ฎีกา. (บาลี) ๓/๓๗-๔๓/๒๐๓. 

  ๘ ม.อุปริ. (ไทย) ๑๔/๒๘๙/๓๕๐.  
  ๙ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สังคมและวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๖๙. 
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ของพระพุทธศาสนา ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของศีล ๕ คือ การไมเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตใหไดรับความ
เดือดรอน ไมถือเอาสิ่งของท่ีเขาไมไดให ไมผิดประเวณีโดยการครอบครองของรักของหวงของผูอ่ืน 
ไมพูดกลับกลอกหลอกลวง และไมด่ืมน้ําเมาและสิ่งเสพติดท่ีทําใหเปนท่ีมาของความประมาท และ
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของธรรม ๕ คือ ความมีเมตตากรุณา การรูจักเสียสละ การยินดีในภรรยาของตน 
การมีสัจจะรักษาคําพูด และการมีสติสัมปชัญญะ ประชาคมอาเซียนท่ีนับถือพระพุทธศาสนาจะตอง
ผลักดันใหประชาชนในแตละประเทศของตนยึดถือเนติธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางเปนรูปธรรม 
เพ่ือสรางสังคมคมดี คนดี สรางสังคมสันติ ไมละเมิดทางท้ังกาย วาจาและใจตอผูอ่ืนและสรางสังคม
เสมอภาค กลาวคือ  มนุษยทุกคนยอมไดรับผลกรรมท่ีตนไดกระทําไวไมวาดีหรือชั่วก็ตามดังคําสอน
ในพระพุทธศาสนากลาวไววา “ถาทานกลัวทุกขก็อยาทํากรรมชั่วท้ังในท่ีลับและท่ีแจง ถาทานจักทํา 
หรือทําอยูซ่ึงกรรมชั่ว ถึงแมจะเหาะหนีไปก็จะไมพนจากความทุกขไปไดเลย”๑๐ เบื้องตนใหทําเปน
โครงการนํารองปฏิบัติในแตพ้ืนท่ีหรือแตละโซน (zoning) เปนลําดับโดยใหแตละประเทศเขามามี
สวนรวมในการผลักดันบทบาทดานนี้ประสบความสําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหกลายเปน
บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและสามารถเชื่อมโยงหลักศีลธรรมนี้ในการพัฒนาสังคมใหสงบสุขได             
  ๔. บทบาททางดานสหธรรมในพระพุทธศาสนา สหธรรม (Social Cultural) เปน
วัฒนธรรมทางสังคมในดานการมีปฏิสัมพันธตอกันและกันตามหนาท่ี และสถานะทางสังคม เชน 
หนาท่ีระหวางมารดาบิดากับบุตรธิดา ครูอาจารยกับศิษย สามีกับภรรยา มิตรกับมิตร นายกับบาว 
และสมณพราหมณกับฆราวาส เปนตน นอกจากนั้นยังมีเรื่องการอยูรวมกัน การปฏิบัติรวมกัน 
ความเอ้ือเฟอ การเดิน การยืน และการรับประทานอาหาร ความเคารพ ความออนนอม การใช
ภาษา กริยามารยาทท่ีมีตอกันและกันในสังคม 10

๑๑ บทบาทในดานนี้ควรเริ่มท่ีภาษา ควรผลักดันใหมี
การศึกษาภาษาบาลีในคัมภีรใหเปนรูปธรรมรวมกัน นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการใชภาษาท่ีมี
รากฐานเดียวกันอีกดวย เพราะใหเกิดความเขาใจในสายใยรวมกันท่ีเชื่อมโยงทางดานภาษา11

๑๒        

  ทิศทางการจัดการศึกษาวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชในบริบทประชาคมอาเซียน 

      ถาจะต้ังคําถามวา  มหาวิทยาลัยสงฆในสภาพการณปจจุบันมีบทบาทในการจัดการ
หลักสูตรดานการศึกษาและแผยแผพระพุทธศาสนามากนอยเพียงใดแคไหน คําตอบของแตละคนก็
คงมองได ในหลายมิ ติ   แตถ าจะเจาะลึกลงไป ถึงประชากร (นิ สิต) ท่ี ศึกษาในสาขาวิชา
พระพุทธศาสนาจริงๆ แลว ตอบไมยากเลย เพราะมีสถิติบงบอกชัดเจนอยูแลวเม่ือเปรียบเทียบกับ
สาขาวิชาอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศไทย (คือนอยมาก ถึงนอยท่ีสุด) เม่ือเหตุการณเปนเชนนี้
ถาจะหันกลับมองดูตนเองของมหาวิทยาลัยวาจะทําอยางไร? คําถาม ก็คือตองหันกลับมาทบทวน
                                                           

  ๑๐ ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๑๑๕/๑๕๐. 
  ๑๑ จํานงค  ทองประเสริฐ, ราชบัณฑิต, วัฒนธรรมไทย ภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๓๘. 
  ๑๒ ผศ.ดร. ประพัฒน ศรีกูลกิจ, พระพุทธศาสนากับภูมิปญญาไทย, (พิษณุโลก : โฟกัสการพิมพ, 
๒๕๕๙), หนา ๒๕๕-๒๖๒. 
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บทเรียนของตนเองท่ีผานไป มองยอนกลับไป ๓ ป ๕ ป ๑๐ ป วาเกิดอะไรข้ึน มีสาเหตุมาจากอะไร 
เพ่ือคนหาสาเหตุอันเปนสมุฏฐานเสียกอนท่ีจะทําการบานใหม อยางนอยมหาวิทยาลัยสงฆท่ัว
ประเทศตองตื่นตัวในเรื่องนี้เพราะโลกเปลี่ยนไปแลว คําวา “อัตลักษณ” กับ คําวา “ภาพลักษณ” 
ของวิทยาลัยสงฆเองคืออะไร ตองสะกดคํานี้ใหไดกอน อัตลักษณคือตัวตนของมหาวิทยาลัยคืออะไร 
ภาพลักษณก็คือสิ่งท่ีคนอ่ืนเขามองมาแลวฉายภาพรวมๆ ไดเห็นอะไรในมุมมองของสังคม เม่ือกอน
ผานไปหลายป ผูเขียนเคยไดยินคําวา “อยากเรียนกฎหมายใหไปศึกษาท่ีธรรมศาสตร  อยากเรียน
รัฐศาสตรใหไปศึกษาท่ีจุฬา แตถาตองการเปนหมอและสาธา (สาธารณสุข) ใหไปศึกษาท่ีมหิดล” 
คําพูดนี้บงบอกถึงท้ังอัตลักษณและภาพลักษณไดอยางชัดเจน โดยนัยเดียวกันนี้ ถามหาจุฬาฯ ยัง
หลงไปกับกระแสแลวลืมอัตลักษณ ก็จะไมพบตนเอง ดังนั้น ทิศทางการจัดการศึกษาในบริบท
ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยสงฆ  ตองหันกลับมาทบทวนบทเรียนเรื่อง “PDCA” วาจะตั้งหลัก 
ตั้งรับ และวางแนวรุกอยางไร   
  PDCA หรือท่ีเรียกวาวงจรเดมิง (Deming Cycle) หรือวงจรชูฮารต (Shewhart 
Cycle) คือวงจรการควบคุมคุณภาพ 

  ๑. Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการดําเนินงานอยางรอบคอบ ครอบคลุมถึง
การกําหนดหัวขอท่ีตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหมๆ การแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบดวย การกําหนดเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงาน Plan การจัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย กําหนดการดําเนินงาน กําหนดระยะเวลา
การดําเนินงาน กําหนดผูรับผิดชอบหรือผูดําเนินการและกําหนดงบประมาณท่ีจะใช การเขียนแผน
ดังกลาวอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของลักษณะ การดําเนินงาน การวางแผนยังชวยให
เราสามารถคาดการณสิ่งท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และชวยลดความสูญเสียตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได 
  ๒. Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การดําเนินการตามแผน อาจประกอบดวย การมี
โครงสรางรองรับ การดําเนินการ (เชน คณะกรรมการหรือหนวยงานของคณะ) มีวิธีการ ดําเนินการ 
(เชน มีการประชุมของคณะกรรมการมีการจัดการเรียน การสอน มีการแสดงความจํานงขอรับ
นักศึกษาไปยังทบวงมหาวิทยาลัย) และมีผลของการดําเนินการ (เชน รายชื่อนิสิตท่ีรับในแตละป) 
  ๓ . Check (ตรวจสอบการปฏิบั ติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผน อาจ
ประกอบดวย การประเมินโครงสรางท่ีรองรับ การดําเนินการ การประเมินข้ันตอนการดําเนินงาน 
และการประเมินผลของ การดําเนินงานตามแผนท่ีไดต้ังไว โดยในการประเมินดังกลาวสามารถ ทํา
ไดเอง โดยคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบแผนการดําเนินงานนั้นๆ ซ่ึงเปนลักษณะของการประเมิน
ตนเอง โดยไมจําเปนตองตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไมจําเปนตองคิดเครื่องมือ
หรือแบบประเมิน ท่ียุงยากซับซอน 

  ๔ . Act (ปรับปรุงแกไข) หมายถึง การนํ าผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจ
ประกอบดวย การนําผลการ ประเมินมาวิเคราะหวามีโครงสราง หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใดท่ีควร 
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ปรับปรุง หรือพัฒนาสิ่งท่ีดีอยูแลวใหดียิ่งข้ึนไปอีก และสังเคราะหรูปแบบ การดําเนินการใหมท่ี
เหมาะสม สําหรับการดําเนินการ ในปตอไป  
  เม่ือไดทบทวนบทเรียนและประเมินตนเองอยางรอบครอบท้ังหมดตามกระบวนการนี้ 
การกําหนดทิศทางในการจัดการศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียนก็นาจะขยายผลไดมากกวาเดิม 
แตท้ังนี้มหาวิทยาลัยสงฆก็ตองทําการบานในหลายประเด็นเก่ียวกับตนเองเสียกอน วาวัฒนธรรม
องคกรภายในของวิทยาลัยมีความพรอมมากนอยเพียงใดแคไหน โดยเฉพาะผูบริหารและบุคลากร
สายวิชาการของแตละสวนงาน มีวิสัยทัศน (vision) และมุมมองทางดานการศึกษาเปนอยางไร 
เพราะปจจัยสําคัญของมหาวิทยาลัยคืออาจารย วิทยาลัยคือแหลงความรูหรือบอเกิดของความรู ถา
บุคลากรสายวิชาการขาดความรูหรือบกพรองเรื่องความรูในทางพระพุทธศาสนาแลว จะเอาความรู
จากไหนไปขับเคลื่อนวิทยาลัยของตนเอง เพราะความรูทางดานพระพุทธศาสนาลึกซ้ึง  กวางขวาง 
ประณีต อยากแกการเขาใจไดอยางละเอียด เพราะการศึกษาและแตกฉานในคําสอนทาง
พระพุทธศาสนามีบริบทอ่ืนๆ ประกอบอีกมาก เชน พ้ืนฐานความรูเก่ียวกับนักธรรมตรี โท เอก และ
ฐานความรูทางดานบาลี ท่ี เรียกวาเปรียญธรรม มิใช เพียงแคสําเร็จปริญญาเอกทางดาน
พระพุทธศาสนาเพียงอยางเดียวเทานั้น ก็สามารถเปนอาจารยสอนได ตรงนี้เปนเครื่องใหญและเปน
โจทยใหญมากๆ สําหรับมหาวิทยาลัยสงฆท่ัวประเทศ นอกจากความรูทางดานพระพุทธศาสนาแลว
ทักษะทางดานภาษาก็เปนสิ่งสําคัญ ภาษาท่ีจําเปนในอาเซียนอาจารยตองมีความรูดานภาษา คือ 
“ภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ และภาษาของเพ่ือนบานในประเทศท่ีทํา MOU”  เพราะถา
คุณภาพอาจารยไมมีแลว จะไปถามวาคุณภาพจากคนอ่ืนไดอยางไร การจะกําหนดทิศทางการศึกษา
พระพุทธศาสนาในบริบทประชาคมเอาเซียนท่ีจะขยายวงกวางออกไปก็เปนเรื่องยากลําบาก ตองยก
เครื่อง รื้ออังคาพยพกันใหม แลวกําหนดแผนใหมตามหลักการ PDCA สงเสริมใหอาจารยไดพัฒนา
ตนเองท้ังทางดานวิชาการและงานวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยในกลุมประชาคมอาเซียน เสาหลัก
ทางดานวัฒนธรรม (ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม) ในกลุมแผนพัฒนาแหงชาติดานมนุษยศาสตรให
มากข้ึน วิทยาลัยสงฆควรมีการสรางหลักสูตรสาขาวิชาท่ีตอบสนองความตองการของสังคม
ประชาคมอาเซียน เชน สาขาวิชาวัฒนธรรมอาเซียน สาขาวิชาศาสนาอาเซียน หรือสาขาสังคม
ศึกษาสาสนาและวัฒนาอาเซียน เปนตน ท้ังในระดับประกาศนียบัตรและปริญญาบัตรไวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดัลกลาว ดังนั้นเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางแทจริง สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยสงฆตองลงมือทํา
เดี๋ยวนี้ ก็ คือการทํา MOU (Memorandum of Understanding) บึกทึกขอตกลงรวมกันทาง
การศึกษาในกลุมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทางดานศาสนากลุมประชาคมอาเซียน เชน สาธาณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร กัมพูชา เวียดนาม เปนตน ซ่ึงเปนกลุมประเทศเพ่ือนบานท่ี
นับถือพระพุทธศาสนาเปนสวนใหญ ท้ังนี้เพ่ือจะไดมีการแลกเปลี่ยนอาจารยและนิสิตเรียนรูรวมกัน 
แลกเปลี่ยนผลงานทางดานวิชาการและสรางสรรคงานวิจัยรวมกันในอนาคต  
  อีกนัยหนึ่ ง มหาวิทยาลัยสงฆควรจะมีการจัดตั้ งองคการประสานงานทางดาน
พระพุทธศาสนาในกลุมประชาคมอาเซียนของแตละประเทศข้ึนในหนวยงานของตนเองในบริบท
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และพ้ืนท่ีใกลเคียงติดตอกัน เชน วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ควรมีศูนยประสานงานทางดาน
พระพุทธศาสนาในประเทศลาว และเมียนมาร เพราะมีชายแดนติดตอหรือใกลเคียงกับ ๒ ประเทศนี้ 
เปนตน โดยเฉพาะก็ยิ่งทําใหบทบาททางดานสหธรรมเดนชัดเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน 

๓. สรุป 

 สรุปบทบาทพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนจึงควรมีกรอบท่ีชัดเจน โดยยึดสังคม
วัฒนธรรมของแตละประเทศเปนหลัก แตเชื่อมดวยกรอบทางวัฒนธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาท้ัง 
๔ ดานเปนแกน ก็จะทําใหบทบาทนี้ไมไดเปนการครอบงําวัฒนธรรมของกันและกัน แตยิ่งทําให
พระพุทธศาสนาในแตละประเทศมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน สิ่งท่ีจําเปนก็คือ การสรางกรอบการสงเสริม
ใหชัดเจนในการสรางบทบาทพระพุทธศาสนาใน ๔ มิติใหไดรับการยอมรับรวมกันกอนจึงจะทําใหมี
พลังและมีความเปนรูปธรรม ไมกระทําดังเชนผานมาท่ีแตละประเทศตางก็ทําในสวนของตน 
ประเทศไหนมีแรงมากก็ทําไดดี ประเทศไหนมีแรงนอยก็ทําไดไมบรรลุวัตถุประสงค ไมไดกระทําใน
ความเขาใจท่ีเปนอาเซียน แตตอไปจะตองรวมมือกันในนามอาเซียน เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพ
ในความหลากหลาย เพ่ือวัตถุประสงคท้ัง ๓ ดานคือ สังคมดี สังคมสันติสุข และสังคมเสมอภาค ผูท่ี
จะผลักดันบทบาทเหลานี้ท้ังหมดก็ตองอาศัยผูเก่ียวของทุกภาคสวนท้ังบรรพชิตและคฤหัสถท้ังใน
สวนภาครัฐและเอกชน เชื่อม่ันวาการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนจะไมใชการแขงขันกันเอง แต
เปนการสรางความเขมแข็งใหแกกันและกันตามเจตนารมณของผูคิดวางแผนในการสรางประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะเสาหลักทางดานวัฒนธรรมมิติของศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 
นอกจากนี้การทบทวนบทเรียนของมหาวิทยาลัยสงฆการหลักการของ PDCA ก็เปนเรื่องใหญท่ี
สําคัญเปนอยางยิ่ง เพ่ือจะไดศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีผานมา ทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
โอกาสและความเปนไปได แลวนํามากําหนดทิศทางในการจัดการศึกษาทางดานพระพุทธศาสนาใน
บริบทของประชาคมอาเซียน มีการทํา MOU บันทึกขอตกลงทางดานการศึกษาและบุคลากรรวมกัน 
ท้ังทางดานวิชาการและงานวิจัยตลอดถึงการกําหนดวิสัยทัศนรวมกันอยางเปนรูปธรรมในรูปแบบ
ของสหธัมมิก  
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บทความวิชาการ  

ไตรภาคีแหงพระพุทธศาสนา : การศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม 
The Tri- partite of Buddhism : Trainings, Languages and Cultures 

พระครูสิริรัตนานุวัตร 0

๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

 พระพุทธศาสนา คือศาสนาแหงการศึกษาและสัมพันธกับไตรสิกขา ได แกศีล สมาธ ิ
ปญญา ซ่ึงจะควบคุมพฤติพฤติกรรมของคนไดครบถวน โดยศีล ควบคุมพฤติกรรมทางกายกับวาจา 
สมาธิ ควบคุมพฤติทางจิตใจ และจะพัฒนาใหเขาใจสัจธรรมตามกฎไตรลักษณ คือ อนิจจัง ไมเท่ียง 
ทุกขัง เปนสภาพท่ีทนอยูอยางเดิมไมได และอนัตตา เปนสภาพท่ีอยูเหนือการควบคุมทางใจ 
พระพุทธศาสนาสัมพันธอยู กับความรูภาษาทางศาสนา กลาวคือภาษาบาลี คําเฉพาะทาง
พระพุทธศาสนา เชน นิพพาน อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาทรวมถึงคํานิยมสากลในการใชคําภาษาอังกฤษ 
เชน Enlightenment  มีหลักการใชภาษาตามแนวพุทธลีลา ๔ ประการ คือ สันทัสสนา สมาทปนา 
สมุตเตชนา และสัมปหังชนา และพระพุทธศาสนาสัมพันธอยูกับประเพณีวัฒนธรรมท่ีอิงธรรมนําสู
การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีชีวิตท่ีดีงามและมีความสุขยั่งยืน โดยพระพุทธศาสนาเปนตนกําเนิดของ
ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง และประเพณีเทศนมหาชาติ ถือไดวาเปนประเพณีเปน
แหลงคุณธรรมจริยธรรมในฐานะการเรียนรูพระพุทธศาสนาอีกแนวทางหนึ่ง  

คําสําคัญ (Keywords) : -การศึกษา -ภาษา -วัฒนธรรม   

ABSTRACT 

 Buddhism is the religion of training and relates with Dhamma according to 
Threefold Training, namely;- – Sila-sikkhā, Samdhi-sikkhā and Paňňã-sikkhã. The Sila 
controls physical and verbal actions the Samādhi  controls mental action and 
Paṋṋā cultures us understand reality according to Trilakkaṇa;- aniccaṁ -
impermanence, dukkhaṁ -being oppressed and anattā-selflessness. Buddhism 
relates with the study of linguistics, namely;- Pālĭ, the technical terms of Buddhism 
such as Nippāna, Ariyasacca, Paṭiccasmuppāda etc. concerning to the usage of 

                                                           

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

Keywords : Trainings, Languages and Cultures 

๑. บทนํา 

 พระพุทธศาสนาวาตามภาษา คือ คําสอนของพระพุทธเจา คําสอนมีลักษณะมนุษยนิยม 
โดยปฏิบัติดวยความเพียร อดทน มีลักษณะเปนปฏิบัตินิยม โดยปฏิบัติดวยตนเองโดยไมอาศัย
อํานาจเหนือธรรมชาติใด ๆ มีลักษณะเปนสัจนิยม โดยศึกษาใหเห็นความจริงของสรรพสิ่งตามท่ีเปน  
เปนธรรมชาตินิยม โดยดําเนินชีวิตใหเปนตามธรรมชาติดวยการบริโภคอาหาร พักผอนนอนหลับ วา
ตามลักษณะของพระพุทธศาสนา คือ ศาสนาแหงการศึกษา คือ ศึกษาตามหลักไตรสิกขา (the 
Threefold Training) คือ ศีล สมาธิ ปญญานี้ โดยศีลจะควบคุมพฤติกรรมทางกายกรรมและ
วจีกรรม  สมาธิจะควบคุมพฤติกรรมทางมโนกรรม  และปญญาเปนผลิตผลท่ีไดจากการปฏิบัติในศีล
และสมาธินั้น เม่ือปฏิบัติดีแลวจะใหอานิสงสมาก ตามท่ีพระพุทธเจาตรัสวา “ศีล สมาธิ ปญญามี
ลักษณะอยางนี้   สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเปนฐาน ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก ปญญาอัน
บุคคลอบรมโดยมีสมาธิเปนฐาน    ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก  จิตอันบุคคลอบรมโดยมีปญญา
เปนฐาน ยอมหลุดพนโดยชอบจากอาสวะท้ังหลาย คือ กามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ”1

๒ 
 ศาสตรทุกศาสตรมีภาษาเปนของตนเอง จึงมีพจนานุกรมเปนของเฉพาะ  เชน 
พจนานุกรมปรัชญา พจนานุกรรมกฎหมาย พจนานุกรมพระไตรปฎก เปนตน พระพุทธศาสนาเปน
ศาสตรหนึ่ง มีพจนานุกรมเปนของตนเอง โดย นักปราชญทางพระพุทธศาสนา พระพรหมคุณาภรณ 
(ป.อ.ปยุ ตฺโต) ได เขียนพจนานุกรม เรียกวา พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม 
(หลักธรรม>คําบาลีโรมัน>คําอังกฤษ>คําแปลไทย)  และพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท 
(คําบาลี>คําแปลไทย) และปจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ
ไทย  กําลังดําเนินการจัดทําพจนานุกรมพระไตรปฎก ฉบับมหาจุฬาฯ ดวย   และศึกษาการใชภาษา
ตามหลักพุทธลีลา ๔ ประการ  
 วัฒนธรรม เปนมาตรวัดความเจริญกาวหนาทางสติปญญา ทางสภาพแวดลอม และทาง
สังคมของชาตินั้น ๆ วัฒนธรรมคือเครื่องมือแสดงรองรอยความเจริญมาชานานตราบถึงปจจุบัน  
วัฒนธรรมจะมีอิทธิพลท่ีควบคุมอุปนิสัย ความนับถือ คานิยมของชาตินั้น ๆ ในการนี้ ชาติไทยมี

                                                           

 ๒ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๗/๑๓๔. 
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วัฒนธรรมประจําชาติอยู ๓ วัฒนธรรมหลัก ๆ  คือ เทศกาลสงกรานต ลอยกระทง และเทศน
มหาชาต ินับวาเปนวัฒนธรรมท่ีสื่อถึงธรรม เปนการศึกษาเรียนรูธรรมโดยผานวัฒนธรรมดังกลาวนี้ 
 
๒. ผลการศึกษา 

 ๒.๑ การศึกษาในพระพุทธศาสนา 

 กลาวโดยท่ัวไป การศึกษาท่ีดี  เปนปจจัยนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีสําคัญอยางนึ่ง  
พระพุทธศาสนาถือวา การศึกษาเปนอาหารชนิดหนึ่งคือ วิญญาณาหาร  ไดแก ความรูปญหาวา เรา
ศึกษาตามแนวอะไรในพระพุทธศาสนา  ตางจากคําวาศึกษาท่ัวไปอยางไร  คือศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขานั่นเอง  จึงทําใหเราเขาใจชัดยิ่งข้ึนวา คําสอนของพระพุทธเจามากมายท่ีเทศนาสั่งสอน
พุทธบริษัทท้ัง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี  อุบาสก อุบาสิกานั้น  สรุปลงในคําวา ไตรสิกขา (the 
Threefold Training) คือ ศีล สมาธิ ปญญานี้ ตามท่ี จุนจิโร ตากะกุสุวา “It is well known that 
Buddhism lay stress on the Threefold  Learning (Silasikkhā) of Higher Morality, 
Higher Thought, and higher Insight”๓ ไตรสิกขานี้จะควบคุมพฤติกรรมทางกาย  วาจา ใจ และ
พัฒนาปญญาสูความพนทุกข 

 ไตรสิกขานี้ เม่ือจัดเขาในมัชฌิมาปฏิปทาซ่ึงถือเปนทางปฏิบัติไปสูนิพพานแลวก็จะไดวา  
สวนศีล จัดเขาในสัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ  สวนสมาธิ จัดเขาใน สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  และสวนปญญา  จัดเขาในสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  ขอนี้ ข้ึนวาชาวพุทธ
แลว หมายถึงผูศึกษาตลอดชีวิตตามท่ีไตรสิกขาคือองครวมคําสอนของพระพุทธเจา   สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๒ ท่ีบัญญัติใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู บทท่ี ๒ ขอท่ี ๕.๒ แหงพระราชบัญญัตินี้วา “พัฒนารูปแบบและหลักสูตรการเรียนรูตลอด
ชีวิต ท่ีสอดคลองกับสภาพของเมืองและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ิน โดยสํารวจความตองการของผูเรียน จัดหลักสูตรท่ีมุงใหปราชญ ผูรูในพ้ืนท่ีเปนผูสอน มี
หลักสูตรสําหรับผูนําการเรียนรูเพ่ือใหเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน นักการศึกษา ผูฝกกีฬา ผูนํา
เยาวชน บรรณารักษหองสมุด ผูดูแลพิพิธภัณฑ อาสาสมัคร เปนตน และจัดทําปฏิทินการเรียนรูเพ่ือ
กระตุนความสนใจของสาธารณชน รวมท้ังการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเบื้องตนท่ี
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน”3

๔  

                                                           

 ๓ Janjiro Takakusu, The Essentials of Buddhist Philosophy, (New Delhi: Oriental 
Books Reprint  Corporation, edition 2, 1975), p. 10. 

 
๔ บทท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู        

[ออนไลน]  แหลงท่ีมา>http://medinfo2.psu.ac.th/policy49/Chapter02.doc (๒๑ ม.ค.๕๙) 
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 ๒.๒ ภาษาในพระพุทธศาสนา 

 พุทธทาส ใหมรดกธรรมไววา ภาษาคน ภาษาธรรม ผูวิจัยจะวิเคราะหโดยอัตโนมัติวา 
คําวาภาษาคน คือ ภาษาท่ีสื่อกันใหรูเรื่องตามทองถ่ินนั้น ซ่ึงจะหลีกเลี่ยงไมไดคือ การใชภาษาตาม
กิเลสของปุถุชน คนมีอวิชชา กิเลสยังหนา ภาษาจะสอดวยกิริยาตามนิสัยของตน คือกิริยาหยาบ 
หรือสุภาพ  ตามภาษิตโบราณวา กิริยาสอภาษา วาจาสอตระกูล สวนภาษาธรรม คือ ภาษาท่ีดี 
ถูกตอง เปนจริง เปนธรรม เพราะคําวาธรรม เปนสื่อถึงความจริง ความดี ความถูกตอง หรือจะเรียก
รวม ๆ วา วจีสุจริต  มีการไมพูดเท็จ ไมพูดคําหยาบ ไมพูดสอเสียด ไมพูดเพอเจอ นี่เปนคุณลักษณะ
ของวจีสุจริต แตยังมีนัยท่ีลึกกวานี้ คือภาษาท่ีใชกับระดับชั้นบุคคล หมายถึงระดับผูละกิเลสได คือ
พระพุทธเจา  พระอรหันต  พระอรยิบุคคลบางระดับ เชน คําวา ตรัสรู คือการรูแจงอริยสัจธรรม คํา
นี้จะใชกับพระพุทธเจาเทานั้น พระสาวกจะใชคําวา  บรรลุธรรม  เชน บรรลุโสดาปน บรรลุ
สกิทาคามี       

 ลักษณะสํานวนภาษาธรรม 
 คัมภีรทางพระพุทธศาสนามีหลายระดับ ท่ีจัดเปนปฐมภูมิคือ พระไตรปฎก บางตํารา
รวมเอาอรรถกถาพระไตรปฎกเขาดวย ดังนั้น เม่ือมีคัมภีรก็ยอมมีลักษณะภาษาคัมภีรดวย กลาวคือ 
พระไตรปฎกนั้นมีลักษณะภาษาเฉพาะ  คือเปนภาษาคําสั่ง คําสอน ไมใชภาษาตํานาน นิยายหรือ
ภาษานิตยสารหนุมสาว จริง ๆ แลวแบงเปน ๓ ปฎก คือพระวินัยปฎก มีลักษณะคําสั่ง การวินิจฉัย
อธิกรณ การลงปรับอาบัติภิกษุ พระสุตตันตปฎก เปนลักษณะเทศนาธรรม ซ่ึงระบุสถานท่ีแสดง 
ระบุเรื่องท่ีตรัส ระบุคนท่ีฟง เนื้อหาก็ลํานําเรื่องเปนข้ันตอน ลงทายดวยการสรุปเทศนาวาเทสนาปริ
โยสาเนและเกิดมรรคเกิดผลคือผูรับฟงธรรมนั้นไดคุณธรรม เชนเขาถึงกระแสธรรม เปนพระ
โสดาบันบาง หรือไมก็เปนคฤหัสถ ชาวบาน หรือฤาษี สวนอภิธรรมปฎก มีลักษณะกลาวถึง
สภาวธรรม ทางจิต เจตสิก รูป นิพพาน ไมมีเรื่องราวประวัติ ตํานาน หรือชาดก 

 

 

 หลักการใชภาษา แบบธรรมลีลา ๔ 
 พระพุทธเจาใหหลักการใชภาษาไวหลายท่ี แตท่ีสําคัญคือ พุทธลีลา หรือลีลาการสอน
ธรรมของพระองค ซ่ึงประเด็นอ่ืน ๆ ก็รวมอยูพุทธลีลานี้ นั่นคือคําวา สันทัสสนา ชี้แจงใหชัด 
สมาทปนา ชวนใหอยากปฏิบัติ สมุตเตชนา ปลุกใจใหอาจหาญแกลวกลา สัมปหังนา เทศนาใหรา
เริง ทําจิตใหฟูอยูตลอด   มีหลักจําวา  แจมแจง จูงใจ แกลวกลา ราเริง  พูดงาย ๆ วา ธรรมบันเทิง 
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มีขอสังเกตวา ไมมีคําเสียดสี คําดา คําตําหนิตอหนาคูเทศนหรือผูฟง เรียกธรรมนี้วา “หลักธรรมเท
สกธรรม ๕ ประการ”4

๕ 

 หลักการใชภาษาอังกฤษกับคําเฉพาะในพระพุทธศาสนา 
 คําเฉพาะทางพระพุทธศาสนาซ่ึงอยูในภาษาบาลีหรือสันสกฤตนั้น เม่ือนําไปใชกับ
ภาษาสากลแลวตองมีการบัญญัติใชท่ีถูกตองตามนัยของธรรมนั้น ๆ  มิฉะนั้น  จะสื่อผิดไปไมตรงกับ
เจตนารมณตามนัยแหงธรรมได เชนคําวา object คําสามัญซ่ึงแปลวา กรรม ตัวรองการกระทําของ
ผูกระทํา แตไปใชกับการปฏิบัติกรรมฐานแลว หมายถึงอารมณกรรมฐาน เปนตน คําสําคัญท่ีใช
สากล คือคําวา ตรัสรู  ใชในภาษาอังกฤษวา Enlightenment (En-light-en-ment)  การทําใหเกิด
แสงสวาง คือทําใหแจง ทําใหรูอยางแจมแจงดวยปญญา ท่ีเปรียบดังแสงสวาง ใชกับพระพุทธเจา คํา
วา อริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ใชในภาษาอังกฤษวา The Four Noble Truths ; ไดแก 
(1)  suffering or un-satisfactoriness (2) the cause of suffering or origin of suffering (3) 
the cessation of suffering or extinction of suffering (4) the path leading to the 
cessation of suffering.  คําวา สติปฏฐาน ๔ คือ                        (๑) กายานุปสสนาสติปฏ
ฐาน (๒) เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน (๓) จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน (๔) ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน 
ใชในภาษาอังกฤษวา The Four Foundations of Mindfulness; (1) contemplation of the 
body of object (2) contemplation of feelings (3) contemplation of mind (4) 
contemplation of mind-objects. คําวา ขันธ ๕ คือ (๑) รูป (๒) เวทนา (๓) สัญญา (๔) สังขาร 
(๕) วิญญาณใช ในภาษาอังกฤษวา the Five Aggregates; (1) corporeality (2) feeling (3) 
perception (4) mental formations (5) consciousness. คําวา ศีล ๕ คือ ๑) งดเวนจากการฆา
สัตว ๒) งดเวนจากการลักทรัพย ๓) งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๔) งดเวนจากการพูดเท็จ  
๕) งดเวนจากการด่ืมน้ํามึนเมา ใชในภาษาอังกฤษวา the Five Precepts or Training Rules; (1) 
to abstain from killing (2) to abstain from stealing (3) to abstain from sexual 
misconduct (4) to abstain from false speech (5) to abstain from intoxicants causing 
heedlessness. คําวา  มรรคมีองค ๘ คือ (๑) สัมมาทิฐิ (๒) สัมมาสังกัปปะ  (๓) สัมมาวาจา  (๔)
สัมมากัมมันตะ  (๕) สัมมาอาชีวะ   (๖) สัมมาวายามะ  (๗) สัมมาสติ  (๘) สัมมาสมาธิ ใชใน
ภาษาอังกฤษวา the Factors of the Path; (1) Right View  (2) Right Thought   (3) Right 
Speech  (4) Right Action  (5) Right Livelihood (6) Right Effort  (7) Right Mindfulness (8) 
Right Concentration. ขอสังเกต คําวา right ไดแกความถูกตองหรือโดยชอบหรือเปนธรรม ตรง
กับคําวา “ธรรม” คําวา นิพพาน ใชในภาษาอังกฤษวา Passing away, Freedom, Liberation, 

                                                           

 ๕ ธรรมเทสกธรรม ๕ คือ องคแหงธรรมกถึก  คือ ๑. อนุปุพฺพิกถ ํ วาไปตามลําดบัเรื่อง ไมตัดลัดให
ขาดความ ๒. ปริยายทสฺสาวี  ยกเหตุผลมาแสดงใหเขาใจ  ๓. อนุทยตํ ปฏิจฺจ  มุงจะใหเปนประโยชนแกเขา     
๔. น อามิสนฺตโร ไมเห็นแกอามสิ ๕. อตฺตานฺจ ปรฺจ อนุปหจจฺ  ไมพูดยกตนไปกระทบผูอ่ืน 
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Free from Defilement แตละคําจะนิยมใชเปนอยาง ๆ เชน คําวา passing away จะใชคูกับ 
ประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน 

 ๒.๓ วัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา 
 ชาติไทย มีวัฒนธรรมท่ีสําคัญคือ ประเพณีสงกรานต ลอยกระทง เทศนมหาชาติ จัดเปน
วัฒนธรรมท่ีแสดงรอยแห งความเจริญทางกายภาพและสติปญญามาชานานสัมพันธอยู
พระพุทธศาสนา เม่ือศึกษาถึงแหลงกําหนดและปรัชญาคติของประเพณีเหลานี้เกแลวจะเห็น วา  
 จุดเริ่มตนของประเพณีสงกรานต / บนบานขอบุตรไดผล 
   การบนบานขอบุตรและไดผลนั้นมีใหไดยินบอย ๆ  เหตุการณบนบานนี้เกิดข้ึนไดอยาง
คาดไมถึง มูลเหตุคือ  มีนักเลงสุราขางบานพูดจาเยยหยันทานเศรษฐีท่ีมีแตเงิน  ฐานะม่ังค่ัง  แตไมมี
บุตร เปนโมฆะบุรุษ   ไมมีเชื้อไมมีหนอแตกเหลาแตกกอ สูญพันธุมนุษย   เปนผูเพาะพันธุใหใคร
ไมได แถมนักเลงสุรายังพยากรณไปถึงนรกสวรรคเลยวา  คนท่ีแตงงานแลวไมมีบุตร นั่นตกนรกแลว 
ไปดูเลยท่ีนรกขุมปุตตะ  จนในปหนึ่งเม่ือถึงฤดูคิมหันตจิตมาส (เดือนเมษายน) คนท้ังหลายมี
การละเลนรื่นเริงกันท่ัวชมพูทวีป เศรษฐีจึงพาบริวารไปยังตนไทรริมน้ํา เอาขาวสารลางน้ําเจ็ดครั้ง 
แลวหุงบูชารุกขเทวดา ณ ตนไทรนั้น พรอมดวยสูปพยัญชนะ (ขาวกับแกง) ประโคมดวยเครื่อง
ดนตรีดุริยางค ต้ังจิตอธิษฐานขอบุตรตอรุกขเทวดา  ตอมาองคอินทรไดโปรดสงธรรมบาลกุมารมา
ปฏิสนธิในครรภภรรยาของเศรษฐี เม่ือคลอดแลวไดชื่อวา “ธรรมบาลกุมาร”  ปลูกปราสาทอยูใกล
กับตนไทรริมน้ํา เม่ือเจริญวัยไดเรียนรูศิลปศาสตรประเภทตาง ๆ ตั้งแตอายุ ๗ ขวบ จนเจนจบ
ภาษาของสัตวนานาชนิด โดยเฉพาะรูภาษานก  
  ปญหาจริยธรรม ๓ ราศี 
  ปญหาจริยธรรม ๓ ราศีถือวาเปนเนื้อหาของเรื่องเทศกาลสงกรานตท่ีสําคัญ  เม่ือกุมาร
นอยธรรมบาลกุมารมีอายุเพียง ๗ ขวบ ถาเทียบปจจุบันเขาชั้นเรียนประถมศึกษาปท่ี ๑ เทานั้น  
กําลังฝกหัดอานเขียนเรียนรู  ก็ถือวาโชคดีจะไดวัดคุณภาพคนท่ีมีเทพอีกองคหนึ่งนามวา  กบิล
พรหม เปนอาจารยบอกมนตแกคนในชมพูทวีป มีลูกศิษยมากมาย มีผูเคารพนับถืออยูท่ัวไป ไดยิน
กิตติศัพททางสติปญญาอันยอดเยี่ยมของธรรมบาลกุมาร มาถึงจุดหนึ่ง เปนจุดรอนวิชาก็วาได   จึง
คิดทดลองภูมิปญญาโดยการเอาศีรษะเปนเดิมพัน  ตั้งปญหาข้ึนมา  ๓  ขอ ถามธรรมบาลกุมาร  ถา
ธรรมบาลกุมารตอบไมไดตองตัดศีรษะของตนบูชาปญหากัน       
  ครั้นเวลาลวงจากนั้นไป ๖ วัน ธรรมบาลกุมารก็ยังคิดหาคําตอบปญหานั้นไมได จึงหลบ
ออกจากปราสาทหนีเขาปา และไปนอนพักเอาแรงใตตนตาล ขณะนั้นบนตนตาลมีนกอินทรียผัวเมีย
คูหนึ่งอาศัยอยู กลางคืนนางนกถามสามีวา “พรุงนี้เราจะไปหาอาหารท่ีไหน”  นกสามีก็ตอบวา 
“พรุงนี้เราไมตองหากินแลว เพราะจะไดกินศีรษะธรรมบาลกุมารซ่ึงจะถูกตัด  เนื่องจากตอบปญหา
จริยธรรม ๓ ราศีไมได”  ซ่ึงปญหา ๓ ราศีนั้นไดแก  ตอนเชา ราศีของเราอยูท่ีใด  ? ตอนเท่ียง ราศี
ของเราอยูท่ีใด ? ตอนคํ่า ราศีของเราอยูท่ีใด ? คําตอบคือวา 
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  ราศีท่ี ๑ ราศีตอนเชาอยูท่ีใบหนา  หมายถึงใหลางหนา คือหลังจากต่ืนนอนแลวตองลาง
หนาพรอมแปรงฟนใหสะอาดเพ่ือชําระสิ่งปฏิกูลตาง ๆ บนใบหนารวมไปถึงแตงองคทรงเครื่องดวย
เสื้อผาอาภรณใหดูดีมีสงาราศีกอนท่ีจะออกทํางานนอกบาน และแตงตัวถูกกาลเทศะกับหนาท่ีการ
งานนั้น   
   ราศีท่ี ๒ ราศีตอนเท่ียงอยูท่ีอก หมายถึงความอดทน มีขันติ ทําใจใหเย็น ดวยการนําน้ํา
มาลูบท่ีอก  ชวงฤดูรอนโดยเฉพาะเดือนเมษายน  ความรอนจะข้ึนสูงมาก เวลาเท่ียงวันจะสัมผัสได
อยางชัดเจนถึงอากาศรอน เม่ือกายรอน ใจก็ยอมรอนไปตามดวย  ครั้นจะใชน้ําลูบท่ีหัวใจก็ทําไมได  
ลูบไดแตท่ีอก ซ่ึงอยูตรงกับหัวใจ ยอมทําใจใหเย็นได   โดยถือวา อากาศรอนก็ใหรอนเพียงภายนอก  
ไมใหรอนเขาไปถึงภายใน โดยใชน้ําธรรมคือขันต ิรูจักอดทน อดกลั้น ยับยั้งการพูด การทํา   
   ราศีท่ี ๓ ราศีตอนเย็นอยูท่ีเทา หมายถึงใหลางเทากอนเขานอน  คือหลังจากตรากตรํา
ทํางานหนักกลับบานหรือทําธุระตาง ๆ เสร็จ  หรือไปเท่ียวเตรในยามคํ่าคืนแลวยอมมีมูลสัตวหรือ
โคลนตมติดเทามา กอนเขานอนควรลางเทากอน เพ่ือชําระสิ่งปฏิกูลท่ีติดมาทําใหท่ีนอน หมอน มุง
สกปรกตาม เปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคเขาสูรางกาย   นอกจากนี้ยังมีความหมายสื่อถึงธรรมท่ีลึก ๆ 
ดวยวา  สิ่งท่ีจะครอบงําจิตใจใหไรราศีท่ีเทานี้ไดแกอกุศลมูลท้ัง ๓ (ความโลภ ความโกรธ ความหลง) 
อันเปนรากฐานของความชั่วท่ีตองชําระลางใหหมดจดกอน เม่ือเขานอนจะไดนอนเปนสุข หลับ
สบาย ไมฝนราย   
  เหตุการณตัดศีรษะของกบิลพรหม 
   ครั้นลวงเวลา ๗ วันแลวธรรมบาลกุมารไดคําตอบปญหา ๓ ราศีนั้นจากนกอินทรีสองผัว
เมียบนตนตาล จึงเขาไปหาเจาของปญหาคือ กบิลพรหม ผลปรากฏวาเปนคําตอบท่ีถูกตอง กบิล
พรหมตองยอมตัดศีรษะของตนบูชาความรูนี้ไป ปญหาวา เม่ือตัดศีรษะของกบิลพรหมแลวจะนําไป
ท้ิงท่ีไหนไมไดเลย ถาท้ิงในน้ํา จะทําใหน้ําแหง ถาท้ิงบนบก จะทําใหไฟไหม ถาท้ิงในอากาศ จะทํา
ใหฝนแหง แลวจะใหทําอยางไร ขอนี้เปนปริศนาธรรม ไมไดหมายความวา ศีรษะของกบิลพรหมนี้
เสนียดจัญไรอะไรหรอก หากแตวา จะตองไมตกอยูในลักษณะของคําวาท้ิงไป   แตตองยกไวในท่ีสูง 
นําข้ึนไวในฐานะท่ีบูชาสักการะ เปนสื่อสอนวา ลูก ๆ ตองเคารพพอแมในพระพุทธศาสนาถือวา 
“พฺรหฺมาติ มาตาปตโร  พอแมเปนพรหม (ผูประเสริฐ) ของลูก”5

๖ เม่ือกบิลพรหมตัดศีรษะแลวก็มอบ
ใหธิดาคนโตชื่อทุงษะเทวี นําไปบรรจุไว ณ มณฑปถํ้าคันธุลี ภูเขาพระสุเมรุ ตําราบางเลมเรียกวาเขา
ไกรลาส (ศูนยกลางจักรวาล  หรือสะดือจักรวาล)  อันแสดงถึงเคารพสูงสุด   เม่ือครบรอบปใหมท่ี
ถือกันวาเปนวันสงกรานต ธิดาท้ัง ๗ คนนี้จะผลัดวาระกันแตละปนําศีรษะของบิดาลงมาสรงน้ํา 
เวียนรอบเขาพระสุเมรุแลวนําเขาเก็บท่ีเดิม  ทําอยูในรอบ ๗ ป เม่ือครบ ๗ ปแลวจึงเริ่มตนคนแรก
ใหม การท่ีธิดาปฏิบัติเชนนี้แสดงใหเห็นถึงความกตัญูกตเวทีตอบิดา เปนการปฏิบัติธรรมของเทพ
ของพรหมนั่นเอง  ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ วันสงกรานตตรงกับวันพฤหัสบดี ก็เปนหนาท่ีของนางกิริณี
เทวี รับหนาท่ีเปนนางสงกรานตนําศีรษะของกบิลพรหมลงมาสรงน้ํา  ตามท่ีเคยกลาวมาแลวนั้น  
                                                           

   ๖ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๑/๖๓/๑๐๗.   
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   การปลอยปลา / ทําบุญครบรอบอายุ /อายุวัฒนมงคล 
   การปลอยปลานี้ก็เกิดข้ึนจากตํานานเทศกาลสงกรานตนี้ดวย   เรื่องมีอยูวา มาณพสอง
พ่ีนองออกจากบานไปทํางานตางท่ีตางถ่ินมานาน แตดวยความเชื่อในชะตาชีวิตจึงสํารวจชีวิตของ
ตนทุกระยะ ก็มาถึงระยะท่ีชะตาชีวิตขาดถึงข้ันตาย สองพ่ีนองจึงพากันกลับบานเพ่ือพบหนาอําลา
พอแมกอนตาย ก็เดินทางกลับบานในชวงสงกรานต ระหวางการเดินทางนั้นก็เห็นสระน้ํามีปลาเต็ม
สระแตสระใกลจะแหงขอด  พวกเขาเห็นปลาหายใจพะงาบ ๆ  บางก็ใกลตาย  บางก็แดด้ินพรวด
พราดหัวซุกหัวซุนไปมา สองพ่ีนองแทนท่ีจะนําปลาไปกิน แตกลับนําไปปลอยแมน้ํา  ธรรมชาติปลา
เม่ือไดน้ําก็ดีใจ เพราะหมายถึงการไดชีวิตใหม     
     อานิสงสการปลอยสัตวนั้นมีจริง  เพราะเปนการแลกชีวิตกัน  ใหชีวิตแกเขาแลวเขาก็ให
ชีวิตแกเรา  จะเห็นไดจากมาณพสองพ่ีนองขางตน  เม่ือถึงระยะเวลาชะตาชีวิตขาด ปรากฏวาไม
ขาดตามทํานายไว กลับอยูสบายใจกวาเดิม ไมเคยยิ้มก็ยิ้มได  เขาก็เชื่อแนวา เราไดชีวิตนี้เพราะ
อานิสงสการนําปลาปลอยลงน้ําแน ๆ แทนท่ีจะคิดลบหลูวา หมอดูทายไมแมน เปนหมอดูหมอเดา
เทานั้น แตกลับคิดเอาจากคติการปลอยปลานี้เปนโชค  ดังนั้น ดวยคติธรรมนี้ จึงเปนท่ีนิยมปลอย
ปลา หรือสัตวอ่ืน ๆ เนื่องในวันเกิดของตน และคติธรรมนี้ทางราชการถือวันสงกรานตเปนวันประมง
แหงชาติดวย  มีการปลอยพันธุปลาลงในน้ําทุกจังหวัดของไทย 
 ผีตาโขน 
   กรณีอันเก่ียวเนื่องในตํานานเทศกาลสงกรานตอีกอยาง คือ  ผีตาโขน  คํานี้นาจะแปลง
มาจากผีตามคนหรือผีตาคนคือคนท่ีแตงตัวเปนผีนี่แหละดวยการสวมหนากากชนิดท่ีใหนาเกลียดนา
กลัวท่ีสุดเพ่ือหลอกผูคนท่ีกําลังเลน เตนรํา อยางสนุกนาน  วาแลวก็ธรรมดาท่ีมีความสุข ความทุกข
ก็มาคูกัน  ขณะท่ีคนกําลังสนุกอยูนั้น ผีตาโขนคือคนจะแตงกายใหเหมือนผีในจินตนาการของตน
ชนิดท่ีวาใคร ๆ เห็นแลวตกใจกลัววิ่งหนีไป คือ  คนโบราณจะเตือนลูกหลานเสมอวา อยาสนุกจนลืม
ตัว ตองหาทีหนีทีไลดวย  แลวจะรอดพนจากผีตาโขนจะมาหลอกจนจวนตัว  ในเรื่องนี้มีปรัชญา
ธรรมอยูวา  การท่ีมีผีตาโขนมาปรากฏหลอกคนในยามเลนสนุกสนานเชนนี้  หมายถึงสติ ท่ีคอย
เตือนไมใหคนเลนสนุกสนานจนลืมอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนแกตัวซ่ึงจะตกอยูในความประมาท  ดังพุทธ
พจน “ความไมประมาท♣  เปนทางแหงความไมตาย ความประมาท  เปนทางแหงความตาย คนผู
ไมประมาทชื่อวายอมไมตาย  ผูประมาทจึงเหมือนคนตายแลว” 7

๗  คําวา ความไมประมาทนี้  มี
ปรากฏในปจฉิมโอวาทของพระพุทธเจาท่ีสั่งลาภิกษุท้ังหลายกอนเสด็จดับขันธปรินิพพานวา  “ภิกษุ
ท้ังหลาย  เราขอเตือนเธอท้ังหลายวา สังขารท้ังหลาย มีอันเสื่อมไปเปนธรรมดา เธอท้ังหลายจงทํา
กิจของตนใหสําเร็จดวยความไมประมาทเถิด”8

๘  
  กอเจดียทราย 

                                                           

 ♣ ความไมประมาท เปนช่ือของสติ  ใชในความหมายเดยีวกันกับสต ิ(carefulness) 
 ๗ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๑/๓๑. 
 ๘ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๒/๑๕. 
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  การกอเจดียทราย  เปนนิมิตแหงพระพุทธศาสนา เปนโชคลาภท่ีจะใหความสุขความเจริญ 
เงินทองไหลมาเทมาดุจทรายท่ีขนเขาวัดนี้ อีกประการหนึ่งไดแก กุศโลบายแหงบุญบาป เพราะคน
โบราณถือวา คนท่ีเดินเขา-ออกวัดในรอบหนึ่งปนั้นไมรูวาดินท่ีติดเทาออกจากวัดไปไมรูวามากเทาไร 
แตจะมากหรือนอยก็ตาม การขนทรายเขาวัดถือวาเปนการทดแทนดินท่ีติดเทาออกไป จะไดไมเปน
บาปในขณะเดียวกันก็ไดบุญ สิ่งเหลานี้เปนความละเอียดออนทางจิตใจของคนโบราณ ซ่ึงเกรงกลัว
ตอบาปและกลัวผลของบาปท่ีจะตามมาลงโทษในชาตินี้   
  ความจริง  เจดียเปนสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา สมัยท่ีพระโสณะกับพระอุตระนํา
พระพุทธศาสนาจากอินเดียหลังการทําสังคายนาครั้งท่ี ๓ มาเผยแผในดินแดนสุวรรณภูมิ ณ จุดท่ี
เผยแผนั้น กลาวกันวาเปนมณฑลจังหวัดนครปฐม สันนิษฐานวา พระเถระท้ัง ๒ รูปนี้ เกรงวากาล
นานไป ประวติัศาสตรศาสนาขาดตอนไป จะไมมีอะไรเปนพยานแหงการเผยแผศาสนาได  จึงคิดนํา
ดินทรายมากอเปนเจดีย ชนิดธรรมเจดียในเจดีย ๔ ชนิด แรกสุดก็เปนองคเล็ก ๆ ตอมาผูคนเห็นวา
สําคัญจึงกอเจดียดวยอิฐ หิน ดินแข็งเพ่ือใหทนทานตอพายุน้ําลมพัดได  จากนั้นก็บูรณะมาเรื่อย ๆ 
หลายยุคสมัย จนเปนเจดียใหญโตมหึมามีสีทองเหลืองอรามดังท่ีเห็นในปจจุบันนี้  ยิ่งไปกวานั้นเพ่ือ
เปนพยานแหงภูมิประเทศท่ีแสดงวา พระพุทธศาสนาไดถูกนํามาเผยแผอยู ณ จุดนี้ จึงชื่อเปน
จังหวัดวา จังหวัดนครปฐม (จังหวัดแหงแรกของไทย) มีสัญลักษณเปนองคเจดีย 
 
     รดน้ําดําหัว   
  การรดน้ําดําหัวนี้ตามท่ีกลาวมาขางตนสืบเนื่องมาจากการท่ีธดิาท้ัง ๗ คนของกบิลพรหม
ท่ีผลัดวาระกันนําศีรษะของบิดาออกจากถํ้าคันธุลี เขาพระสุเมรุมาสรงน้ํา  ในรอบ ๗ ปตามจํานวน
ของธิดาท้ัง ๗ คน จึงกลาวไดวา การรดน้ําดําหัวผูใหญในปจจุบันนั้นมีคติมาจากการท่ีธิดาของกบิล
พรหมนําศีรษะของบิดามารดน้ํานี่เอง เพ่ือเกิดอนุสติ แสดงความกตัญู และเพ่ือชําระลางอกุศลจิต
ดวย  
  เมรเุผาศพ  
  เราจะเห็นวา กอนจะนําศพข้ึนเชิงตะกอนท่ีเมรุเผาศพจึงตองเวียนซายกอน ก็ตอบแบบ
สันนิษฐานวา เพ่ือใหญาติพ่ีนองท่ีมารวมพิธีเผาศพนั้นไดเกิดมรณานุสติ คือ ใหนึกเสียวา ชีวิตนั้นสั้น
นัก จะตายเม่ือไรไมรู กระนั้นเลย ตองรีบทําความดี เรื่องนี้หากวากันตามนัยกรรมฐานก็คือใหนึกถึง
ความตาย นึกถึงความไมเท่ียง ดังนั้น  เราตองไมประมาทรีบเรงปฏิบัติธรรม และศพท่ีเวียนซายรอบ
เมรุนั้น หมายถึงการจําลองเวียนรอบเขาพระสุเมรุ คือจําลองจากการท่ีธิดาท้ัง ๗ คนของกบิลพรหม
นําศีรษะของบิดาเวียนรอบเขาพระสุเมรุในวันสงกรานตนั่นเอง   ดังนั้น คําวา เมรุนั้น มาจากชื่อเขา
พระสุเมรุ  คําวาเมรุ จึงเปนการจําลองเขาพระสุเมรุใหเราไดเห็นทุกวันนี้  
  สิ่งท่ีเก่ียวของอยูกับเมรุ คือใชอยูในเมรุเทานั้น นั่นคือดอกไมจันทน (แปลวากลิ่นหอม)  
ดอกไมจันทนนี้มีประวัติสืบมาจากประเทศอินเดีย คือวา แรกทีเดียวจะใชไมจันทนเทานั้นเปนฟน
เผาพระศพของพระราชาหรือเจาเมือง ปรากฏวาตกทอดมาถึงเมืองไทย จะเห็นวาพระศพของเจาฟา 
พระราชวงศจะใชไมจันทนเปนฟนเผาท้ังนั้น ดังท่ีครั้งถวายเพลิงพระศพของสมเด็จพระพ่ีนางเธอ 
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เจาฟากัลยานิวัฒนา จะทราบขาววานําไมจันทนมาจากจังหวัดอุทัยธานี เปนการใชไมจันทนจริง ๆ  
ไมใชไมจันทนจําลอง 
  เราสังเกตดูวา ท่ีเมรุเผาศพตามวัดท่ัวไป บนเชิงตะกอนจะเห็นทอนไมจันทนจําลองผูก
ริบบิ้นหัวทาย  พาดกันเปนสี่เหลี่ยมขางละประมาณ ๔ ทอนอยูใตโลงศพนั้น แตมีเง่ือนไขวาตองใช
ทอนไมจันทนจําลองเทานั้น จะใชไมจริงอยางเจาฟา เจาแผนดิน พระราชวงศนั้นไมถูกตองเปนแน  
  สําหรับสามัญชนท่ัวไปนั้น จะใชไมจันทนจําลองเปนฟน แตนั่นก็เปนหุนเทานั้น หาใชใช
ไมจันทนท่ีเห็นอยูใตโลงศพนั้นไม   สวนท่ีใชจริง ๆ  คือ ดอกไมจันทนกระดาษ จะใชไมจันทนไมได 
เปนดอกไมท่ีทําแจกแกญาติมิตรท่ีมารวมเผาศพนั้น  ดังนั้น ดอกไมจันทนจึงมีท่ีมาจากไมจันทนท่ี
เปนฟนเผาพระศพสําหรับเจาฟาเจาแผนดินและพระราชวงศอยางนี ้
  ทุงพระเมรุ เปนคําหนึ่งท่ีเนื่องดวยคําวาเมรุ คํานี้เปนชื่อจริงตามลักษณะท่ีเปน แตคนสวน
ใหญในปจจุบันไมคอยใชคํานี้ นั่นคือ สถานท่ีท่ีเรียกกันวาสนามหลวง  ซ่ึงเปนสนามใหญ เปนแมของ
สนามท้ังหลาย สนามลักษณะนี้มีเหมือนกันเกือบทุกประเทศ เพ่ือใชในพระราชกรณียกิจและพิธีของ
ทางราชการระดับประเทศ  แตวัตถุประสงคจริง ๆ แรกเริ่มเดิมทีนั้น ใชเปนสถานท่ีถวายเพลิงพระ
ศพของเจาฟา เจาแผนดิน และพระราชวงศเทานั้น  จึงเรียกสนามนี้วา  ทุงพระสุเมรุ คือทุงท่ีต้ังเขา
พระสุเมรุจําลองนั่นเอง  แตมักเรียกกันติดปากวา “สนามหลวง”  
 กิจกรรมจริยธรรมในเทศกาลสงกรานต 
  กลาวกันวา สงกรานต  เปนเทศกาลท่ีงดงาม เอ้ืออาทร และเต็มไปดวยบรรยากาศของ
ความกตัญู ความเคารพซ่ึงกันและกัน เปนเทศกาลใหความสําคัญของความสัมพันธระหวางเพ่ือน
มนุษยในสังคม โดยใชน้ําเปนสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ  ในการท่ีจะแสดงแนวคิดใหเห็นเปน
รูปธรรมนั้น   สามารถทําไดโดยจัดกิจกรรมหลาย ๆ อยาง  เพ่ือใหชุมชนแสดงออกในการปฏิบัติตอ
กัน ดังนี้   
  จัดกิจกรรมเสริมคุณคาตอครอบครัว โดยถือเปนวันแหงความรัก ความผูกผันใน
ครอบครัว  พอแมจะเตรียมเสื้อผาใหมพรอมเครื่องประดับใหลูกหลานใสไปทําบุญ ลูกหลานก็จะ
เตรียมเสื้อผาเครื่องนุงหมใหพอแมหรือผูใหญไดสวมใส  เพราะเม่ือถึงวันสงกรานต ทุกคนจะหา
โอกาสกลับบานไปหาพอแมและญาติผูใหญ   เพ่ือขอศีลขอพรเปนสิริมงคลในการเริ่มตนปใหม และ
เปนกําลังใจในการดํารงชีวิตตอไป  
  จัดกิจกรรมสรางคุณคาตออนุชน  โดยถือเปนวันรวมญาติ โดยรวมลูกหลาน ปูยา ตายาย 
มีการเลนรื่นเริง พรอมกับทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูท่ีลวงลับไปแลว และเพ่ือความสามัคคีของ
ชุมชน 
  จัดกิจกรรมสรางคุณคาตอสังคม  โดยถือเปนประเพณีท่ีกอใหเกิดความเอ้ืออาทรตอ
สิ่งแวดลอมทางสังคม และธรรมชาติ เพราะในวันนี้ทุกคนจะชวยกันทําความสะอาดบานเรือน 
สิ่งของเครื่องใชทุกอยางใหสะอาดหมดจด เพ่ือจะไดตอนรับปใหมดวยความแจมใส เบิกบาน 
นอกจากนี้ ควรชวยกันทําความสะอาดวัดวาอาราม ท่ีสาธารณะ และอาคารสถานท่ีของหนวยงาน
ตาง ๆ ดวย  
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  จัดกิจกรรมสรางคุณคาตอศาสนา   โดยถือเปนวันทําบุญครั้งสําคัญครั้งหนึ่งของ
พุทธศาสนิกชน  มีการทําบุญบาน ตักบาตร เลี้ยงพระ และสรงน้ําพระ แสดงถึงความเก้ือกูลสูงสุด
ของมนุษยชาติ การถือศีลปฏิบัติธรรมนั้นเปนบอเกิดความเจริญรุงเรืองแกชีวิตเปนการปฏิบัติท้ังกาย
และใจเจริญปญญา และสามารถสืบทอดพระพุทธศาสนาไวไดเพราะรูและเขาใจพุทธธรรมแลว 
   
  เทศกาลสงกรานตมีคุณประโยชนมากท่ีไดรับจากการปฏิบัติตามเทศกาล  ใหความมี
ระเบียบวินัย  ใหความเขาใจและรักการเอ้ืออาทรตอสภาพแวดลอมทางสังคมและธรรมชาติ  ทําให
เราเห็นคุณคาของจริยธรรมวามีบทบาทหรือมีอิทธิพลสูงในการสะทอนสังคม หรือสวนบุคคล  มี
ความสงบสุขในชีวิต มีความเจริญกาวหนาในชีวิต มีอะไรท่ีดีข้ึน ทําใหมีชื่อเสียง  อันเกิดจากการ
เสียสละ มีโอกาสทําสังคมสงเคราะห  มีโอกาสไดพบหนาผูหลักผูใหญ  รวมแรงรวมใจกันบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน  ปจจุบันนี้ สังคมไทยมีนโยบายซ่ึงอาศัยเทศกาลสงกรานตทํากิจกรรมตาง ๆ ท้ัง
ท่ีเปนทางการ และชุมชนนั้นกําหนดข้ึนเอง ดังนี ้
   -วันผูสูงอายุ  มีกิจกรรมรดน้ําดําหัว มอบสิ่งของแกผูหลักผูใหญ และขอพรจากทาน 
วันท่ี ๑๓ เมษายน  
   -วันประมงแหงชาติ    ในวันนี้ ทางราชการจึงถือเปนวันขยายพันธุปลาแหงชาต ิตรงกับ
วันท่ี ๑๓ เมษายน มีกิจกรรมคือปลอยพันธุปลา  
   -วันครอบครัว  คนในครอบครัวมาพรอมหนาพรอมตากันในบานเกิด แมจะอยูทิดใด
แดนใดก็จะถือโอกาสนี้กลับใหได วันครอบครัวนี้ตรงกับวันท่ี ๑๔ เมษายน 
     -วันข้ึนปใหมของไทย  มีกิจกรรมเลนน้ํา ทําการเฉลิมฉลองไชโยโหรอง แซซองสรรเสริญ  
มีการละเลนพ้ืนบานอยางสนุกสนาน ชาวชนบทบางแหงจะยิงสะลุทรองไชโยกันในตอนเท่ียงคืนวัน
เถลิงศกของสงกรานตวันท่ี ๑๕ เมษายน 
   -วันรวมญาติ  มีกิจกรรมท่ีลูกหลานเหลนกลับสูบานเกิดเพ่ือรดน้ําดําหัวผูใหญและขอพร
จากทาน 
    -วันกตัญู  มีกิจกรรมทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหแดญาติมิตรท่ีลวงลับไปแลว  รดน้ําดํา
หัวผูหลักผูใหญ  สรงน้ําพระ กอเจดียทราย ทําเสาคํ้าตนโพธิ ์
   -วันอภัยโทษ  มีกิจกรรมการละเลนน้ํา ฟอนรํา ลวงล้ํากํ้าเกินกัน โดยไมถือโกรธถือสากัน 
   ความขางตน สอดคลองกับรัฐบาลใหความสําคัญมีโครงการรณรงควา  ๗ วันอันตราย  
ท้ังนี้ก็เพราะเกิดจากความจําเปนท่ีเรามีจิตสํานึกตอวัฒนธรรมประเพณี เพ่ือปฏิบัติภารกิจตาม
กิจกรรมเทศกาลสงกรานตซ่ึงการแสดงออกทางกายภาพเหลานี้กอใหเกิดการปฏิบัติธรรมรวมกัน 
เปนกีฬายาวิเศษ สามารถละลายกิเลสคือความเกลียดชังกันได เปนการอโหสิกรรมแกกัน และได
กายสามัคคีและมีสุข  ดังพุทธ-พจนท่ีวา “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี” ความสามัคคีของหมูคณะ  จะ
นําพาชีวิตใหเกิดสุข9

๙ 

                                                           

 ๙ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๙๔/๙๓.  
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  ๒) ประเพณีลอยกระทง 
 ประเพณีลอยกระทง เปนรองรอยแหงวัฒนธรรมท่ีแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาตินั้น 

ๆ มาชานาน  จึงมีคําเรียกชื่อกระทงแตละสมัยจากกําเนิดประวัติศาสตรของไทยท่ีมีชื่อเรียกกันตาง 
ๆ วา 

(๑) เรียกวา โคมลอยทรงดอกบัว  สมัยสุโขทัย ซ่ึงนางสนมเอกของพระรวงเจา ทําโคม 
ลอยประดับเกสรสีตาง ๆ เม่ือสมเด็จฯ  เสด็จทางชลมารค ทอดพระเนตรกระทรงนั้น พระองคทรง
โปรดและใหทําตอมา 

   (๒) เรียกวา กระทงใหญแขงขัน  สมัยรัชกาลท่ี ๑ และ ท่ี ๓  กรุงรัตนโกสินทร 
   (๓) เรียกวา  เรือลอยประทีป  สมัยรัชกาลท่ี ๔  กรุงรัตนโกสินทร 
   (๔) เรียกวา ลอยประทีป สมัยรัชกาลท่ี ๕-๖ – ๙ กรุงรัตนโกสินทร 
   (๕) เรียกวา บูชารอยพุทธบาทบาง บูชาอุปคุต เทพแหงผูมีฤทธิ์บาง (เสถียร โกเศศ)   

   (๖) เรียกวา  ประเพณีกตัญูตอพระแมคงคา โดยขอขมาพระแมคงคา (ลอยบาปของ
พราหมณ) 

   (๗) เรียกวา บุญเดือน ๑๑-๑๒ โดยประเพณีฮีตสิบสอง โดย ชาวบานเฉลิมฉลองการ
ทําไรทํานาเสร็จ มีโอกาสทําบุญ และสรางความบันเทิงดวยการจุดประทีปตามถนน บานเรือน หนา
วัด และริมน้ํา  

 ประเพณีลอยกระทงนี้ มีพัฒนาการมาจากการบูชารอยพุทธบาทท่ีพระพุทธเจาประทับไว
บนริมฝงแมน้ํานัมมทา ประเทศอินเดีย รอยพุทธบาทนั้นไมสูญหายไปกับน้ําพัดเพราะมีพญานาคใน
นาคพิภพคอยคุมครองรักษาอยู ซ่ึงประชาชนก็ศรัทธาเลื่อมมีพุทธานุสติทุกเม่ือพากันสักการบูชา
ประจําป เม่ือหนาน้ําถูกน้ําทวมรอยพุทธบาทนั้นจึงยากแกการสักการบูชา ชาวบานจึงทํากระทงแลว
ปกดอกไม ธูป เทียนลงในกระทงนั้น  ลอยลงน้ําแลววิดไปใกล ๆ รอยพุทธบาทนั้น จึงกลายเปน
เทศกาลลอยกระทงสืบมา 
   ลอยกระทง / บูชาพุทธบาท 
 ประเพณีลอยกระทงท่ีเกิดจากบูชารอยพุทธบาทนี้ ประเด็นท่ีอิงกับธรรมท่ีจะสราง
จิตสํานึก คือ “พุทธานุสต”ิ10

๑๐ มาในอนุสติฏฐาน  ๖,  มาในธรรมเปนเอก, มาในอนุสต ิ๑๐ ประการ 
เชนเดียวกับตนศรีมหาโพธิ์ท่ีพระวิหารเชตะวัน ชื่อวาอานันทโพธิ์ เกิดข้ึนจากประชาชนมาเฝา
พระพุทธเจาแลวไมพบ  พระอานนทสงสาร จึงปรึกษาเจาชายเชตและพระโมคคัลลานะ ตกลงกันจะ
นําหนอมหาโพธิ์มาปลูกท่ีพระวิหารเชตะวันเปนท่ีเคารพกราบไหวแทนพระพุทธเจา  โดยพระโมค
คัลลานะเหาะฤทธิ์ไปนําหนอมหาโพธิ์จากพุทธคยามาปลูกไดสําเร็จ ซ่ึงพระอานนทเปนผูรดน้ําพรวน
ดิน จึงไดชื่ออานันทโพธิ์  เรื่องนี้ จะสรางใหเราเห็นศรัทธา ปสาทะอันแรงกลาของผูเคารพศรัทธาใน

                                                           

 
๑๐องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๙/๔๒๐. (อนุสติฏฐาน ๖) องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/ ๔๗๓-๔๘๒/๕๐. (อนุสติ 

๑๐),                  องฺ.เอก.(ไทย) ๑๐/๒๙๖/๓๗. (ธรรมเปนเอก) 
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พระพุทธเจา แมรอยพุทธบาทถูกน้ําทวมก็ยังพยายามหาวิธีบูชาจนเปนประเพณีลอยกระทงมาถึงทุก
วันนี้ นับวาเปนตัวอยางแหงการสรางจิตสํานึกไดเปนอยางดี  
 ๓) ประเพณีเทศนมหาชาติ 
 มหาชาติ คือชาติท่ีสําคัญยิ่งใหญท่ีพระโพธิสัตวมาเสวยชาติเปนพระเวสสันดรเพ่ือบําเพ็ญ
ทานบารมี เปนชาติสุดทายท่ีจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา ซ่ึงพระองคไดทําครบถวนตามบารมี ๓ 
ระดับ คือระดับธรรมดา ระดับกลาง (อุปบารมี) และระดับสูงสุด (ปรมัตถบารมี) เรียกวา บารมี ๓๐ 
ทัศ เปนชาดก ชื่อ พระเวสสันดรชาดก ท่ีจารึกไวในพระไตรปฎก เลมท่ี ๒๘ ขุททกนิกาย ชาดก 
ภาค ๒ นิยมเทศนในวันมหาปวารณาออกพรรษา หรือนิยมเทศนกันในโอกาสสําคัญ เชน พิธีฉลอง
ครบรอบ ๖๐๐ ปพระพุทธชินราช เปน ซ่ึงมี ๓ แบบ คือ มหาชาติคําหลวง มหาชาติคําราษฎร และ
มหาชาติคาถาพัน  

 มหาชาติ : เหตุการณบําเพ็ญบารมี 
 มหาชาติ สรุปตามเนื้อหา ๑๓ กัณฑ โดย กัณฑทศพรนางผุสดีขอพร ๑๐ ประการจาก
พระอินทร กัณฑหิมพานต –เวสสันดร เกิดท่ีตรอกพอคาจากพอสัญชัย แมผุสดี  เวสสันดรถูก
เนรเทศจากแควสสีวีราษฎรเขาสูปา เหตุเพราะใหชางปจจัยนาคเคนแกแกชางกลิงคราษฎร   ทาน
กัณฑ – ตอนอยูปาหิมพานตใหทานตอเนื่องอยางยิ่งใหญ เรียกวา สัตตกมหาทาน ชาง มา รถ โคนม 
นางสนม อยางละ ๗๐๐ ตัว  กัณฑวนปเวศน  - พระเวสสันดรพานางมัทรี ชาลี กัณหา ออกจาก
พระนครผานแควนเจตราษฎรไปประทับอยูเขาวงกต ปาหิมพานต กัณฑชูชก –เมียสาว อมิตตาใหชู
ชกไปเดินทางไปขอกัณหา-ชาลีท่ีเขาวงกต กัณฑจุลพน – ชูชกเดินทางผานปาละเมาะ ตามท่ีพราน
เจตบุตรบอกทางให กัณฑมหาพน – ชูชกเดินทางผานปาใหญ ใหอัตจุตบอกทางไปหาเวสสันดร 
กัณฑกุมาร – ชูชกไดรับพระราชทานกัณหา ชาลีจากพระเวสสันดร และตีตอหนาพระเวสสันดร  
กัณฑมัทรี – กลับจากหาผลไมในปาไมเห็นกันหาชาลี เปนลม แตก็ตองสาธุการเพราะใหทานบารมี
เพ่ือเปนพระพุทธเจาตอไป  กัณฑสักบรรพ – พระอินทรแปลงกายมาขอนางมัทรีกับพระเวสสันดร
ไดแลวก็ฝากไวกับพระเวสสันดรตอ  มหาราช – พระเจาสัญชัยไปไถกัณหาชาลีคืนจากชูชก แลว
เลี้ยงชูชก ๆ กินอ่ิมเกินไปทองแตกตาย กัณฑฉกษัตริย – สัญชัย ผุสดี เดินทางไปรับ เวสสันดร มัทรี 
กัณหา ชาลี จากเขาวงกต ทาวสักกะบันดาลใหฝนตกลงมา ท้ัง ๖ ก็ฟนจากการเศราโศกเสียใจ นคร
กัณฑ – ท้ัง ๖ ก็กลับถึงนคร แควนสีวีราษฎร  พระเวสสันดรก็ครองราชยเหมือนเดิม บานเมืองสงบ
สุข  เปนแบบอยางแหงการใหทานซ่ึงไดรับอานิสงสแหงการใหนี้ ดังพุทธพจนวา “บุคคลใหขาว ชื่อ
วาใหกําลัง ใหผา ชื่อวาใหวรรณะ ใหยานพาหนะ ชื่อวาให ความสุข ใหประทีป ชื่อวาใหจักษุและ
ผูใหท่ีพักอาศัย ชื่อวาใหทุกสิ่งทุกอยาง สวนผูท่ีพร่ําสอนธรรม ชื่อวาใหอมตะ”11

๑๑    

                                                           

 
๑๑

 สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๔๒/๕๘ 
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 เทศนมหาชาติ 
 การเทศนมหาชาติ แสดงถึงบุคลาธิษฐานจากการบําเพ็ญบารมีเพ่ือการตรัสรูเปน
พระพุทธเจาของพระโพธิสัตวทําใหเห็นทานบารมีอยางชัดเจน เปนตัวอยางการสรางบุญท่ียิ่งใหญ
ของมหาชน ดังท่ีนักปราชญไดกลาววา อานิสงสการฟงเทศนมหาชาติท้ัง ๑๓ กัณฑนี้เปนธรรมคติท่ี
สําคัญ มีอานิสงส  ดังนี ้ 
 กัณฑท่ี ๑ ทศพร ใหอานิสงสคือ เกิดชาติหนารูปสมบัติมีสิริโฉมและรูปรางท่ีงดงามอัน
งดงามกวาชนท้ังหลาย มีน้ําเสียงไพเราะเสนาะโสต มีกลิ่นกายหอมฟุงไปไกล และสงมรดกอานิสงส
รูปงามไปถึงบุตรธิดาดวย 
 กัณฑท่ี ๒  หิมพานต ใหอานิสงส  คือ มีความสุขกายสบายใจทุกอิริยาบถ ครั้นตายแลว
จะไดไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค มีนางเทพอัปสรแวดลอมมากมาย เสวยสุขอยูในปราสาทแลวดวย
แกว ๗ ประการ เสวยทิพยสมบัติอันมโหฬาร มีบริวารแวดลอมบํารุงบําเรออยูเปนนิตย 
 กัณฑท่ี ๓  ทานกัณฑ  ใหอานิสงส คือ ไดทรัพยสมบัติดังปรารถนาบริบูรณดวยแกวแหวน
เงินทอง อันบริบูรณดวยทรัพยสินเงินทองนานัปประการ 
 กัณฑ ท่ี ๔  วนประเวสน ใหอานิสงส คือ เปนผูสมบูรณดวยสมบัติ มีท่ีดิน บานเรือน
ใหญโตมากมาย มีสวนไรนามากมาย จะมีอุทยานอันดาดาษดวยตนไมดอกไมของหอม และจะมีสระ
โบกขรณีกวางใหญ มีน้ําใสสะอาดบริบูรณ อันเต็มไปดวยปทุมชาติในทุกภพทุกชาติ 
 กัณฑท่ี ๕  ชูชก ใหอานิสงส คือ มีอายุยืนนาน จะไปในท่ีใดๆ ก็จะมีแตความสุขทุกแหง
หน ปราศจากโรคาพาธท้ังหลาย ไมเจ็บปวยเปนโรคภัยใดๆ และรอดพนจากภยันตรายท้ังปวง เปนผู
มีพละกําลังมาก จะมีพลังตานทานโรคหลายอยาง และสิ่งใดท่ีหายไปก็จะไดกลับคืนดังเกา 
 กัณฑท่ี ๖  จุลพน ใหอานิสงส คือ ไดรับการคุมครองจากผูหลักผูใหญ  เกิดชาติไหนๆ ก็
จะไดเปนใหญเปนโต เปนหัวหนาคนเปนนายคน เปนผูบริบูรณดวยเดชศักดานุภาพ เฟองฟุงไปท่ัว 
 กัณฑท่ี ๗  มหาพน ใหอานิสงส คือ สมบูรณดวยสติปญญา เปนผูทรงปรีชา เฉลียวฉลาด 
จะเปนผูท่ีไมโงเขลา เปนคนมีปญญา สามารถปราบอริศัตรูใหยอยยับไปได 
 กัณฑท่ี ๘ กุมาร ใหอานิสงส  คือ ไดบรรลุเปนพระอริยะบุคคล พรอมดวยคุณวิเศษท้ัง
ปวง ดวยบุญราศีท่ีไดอบรมไว ตลอดจนนิพพานสมบัติ อันตัดเสียซ่ึงทุกขท้ังปวง หลุดพนจากกอง
กิเลสและวัฏฏสงสาร 
 กัณฑท่ี ๙  มัทรี ใหอานิสงส คือ ไดคูครองท่ีใจปรารถนาและครอบครัวท่ีเปนไปตาม
ตองการ ถาเปนสตรี จะไดสามีเปนท่ีชอบเนื้อเจริญใจ ถาเปนบุรุษจะไดภริยาเปนท่ีตองประสงค จะ
ไดบุตรหญิงชายท่ีประเสริฐ เปนคนวางายสอนงาย มีความประพฤติกิริยาเรียบรอยดีทุกประการ 
 กัณฑท่ี ๑๐ มหาราช ใหอานิสงส คือ เกิดชาติหนาจะเกิดในตระกูลสูงศักดิ์เชนตระกูลขัต
ติยมหาศาล  ในสมัยท่ีกษัตริยสูงศักดิ์ หรือตระกูลพราหมณมหาศาล ในยุคท่ีตระกูลพราหมณสูงสง
ยิ่งนัก เปนท่ีนับหนาถือตาแหงคนท้ังปวง 
 กัณฑท่ี ๑๑  สักบรรพ ใหอานิสงส คือ มีบริวารมากมายท้ัง ทาส ทาสี และสัตว สองเทา 
สี่เทา เชน โค กระบือ ชางมา รถ ยานพาหนะนับประมาณมิได 
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 กัณฑท่ี ๑๒ ฉกษัตริย ใหอานิสงส คือ บริบูรณดวยวงศาคณาญาติบุตร ธิดา สามี หรือ
ภรรยา บิดา มารดา เปนตน อยูพรอมหนากันโดยความผาสุก จะไดอยูพรอมหนากันอยางมีความสุข 
จะทํากิจกรรมการงานใดก็ประสบความสําเร็จ จะทําการใดๆ ก็พรอมเพรียงกันยังการงานนั้นๆให
สําเร็จลุลวงไปดวยด ี
 กัณฑท่ี ๑๓  นครกัณฑ ใหอานิสงส คือ เกิดเปนมนุษยทันยุคศาสนาพระศรีอาริยเมตตรัย
จะไดถือปฏิสนธิในสมัยท่ีพระศรีอริยเมตไตรยมาอุบัติและจะไดพบกับพระองค ตลอดจนไดสดับ
ตรับฟงพระธรรมเทศนาของพระองค 

๓. สรุปผลการศึกษา 

 ไตรภาคีแหงแหงพระพุทธศาสนาในสามมิติ คือ การศึกษา ภาษา และประเพณีวัฒนธรรม 
โดยการศึกษาจะศึกษาตาหลักธรรมไตรสิกขา คือ ศีลสิกขา สมาธิสิกขา และปญญาสิกขา ศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาของสงฆ มีประเภทธรรม ประเภทบาลี ประเภทปริยัติธรรม-แผนกสามัญ
ศึกษา และระดับอุดมศึกษาในฐานะมหาวิทยาลัยสงฆไทย ท้ังของฝายมหานิกายและธรรมติกนิกาย  
พระพุทธศาสนาใชภาษาบาลีเพ่ือเผยแผธรรม  ศึกษาธรรมในภาษาอังกฤษ ศึกษาภาษาในการเผย
แผธรรมตามลักษณะพุทธลีลาการสอน ๔ ประการ และหลักการเทศนาเพ่ือเผยแผธรรมของ
พระสงฆ 
 พระพุทธศาสนามีความสัมพันธกับประเพณีวัฒนธรรม กลาวคือ ธรรมจะสอดแทรกอยูใน
กิจกรรมและกระบวนการของประเพณีหรือประเพณีนั้นอิงธรรม  พระพุทธศาสนาเปนตนกําเนิดของ
ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง และประเพณีเทศนมหาชาติ ประเพณีสงกรานตมีตํานาน
จากเทพสวรรคชั้นจาตุมหาราช  เปนรุกขเทพ  สถิตในตนไมไดรับเครื่องบนบานจากสองเศรษฐีท่ีมา
ขอบุตร  ปรากฏวาไดบุตรจริง นามวา ธรรมบาลกุมาร  เปนท่ีมาของปญหาจริยธรรม ๓ ราศี เปน
ท่ีมาของภูเขาพระสุเมรุจําลองคือ เมรุเผาศพ และถือวาเปนประเพณีแหงความกตัญูตอบุพพการี 
เคารพเชิดชูผูสูงอายุ เปนประเพณีอภัยทานปลอยนกปลอยปลา  เตา เปนตน ประเพณีลอยกระทงมี
ตํานานจากการสักการบูชารอยพุทธบาท ณ ริมฝงแมน้ํานัมมทา ประเทศอินเดีย สรางจริยธรรมตอ
ธรรมชาติ ดวยการบูชาคุณความดีของพระแมคงคาท่ีดูแลรักษาน้ําใหมนุษยโลกไดอาศัย  ประเพณี
เทศนมหาชาติ มีตํานานมาจากการบําเพ็ญทานบารมี  ๓ ระดับของพระโพธิสัตวเวสสันดรเพ่ือเปน
พระพุทธเจาในอนาคต  มีอานิสงสทําใหผูฟงเทศนมหาชาติครบ ๑๓ กัณฑในวันเดียวทําใหเขาสูสุคติ
โลกสวรรคได  สรางจริยธรรมใหเราไดศึกษาและปฏิบัติตาม เห็นคุณคาในพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆ
คุณ  พระพุทธเจาเปนสรณะท่ีพ่ึงท้ังกายใจแกสัตวโลกในปจจุบันและอนาคต พัฒนาชีวิตดวยปด
ประตูนรกอบาย องคความรูท่ีไดจากการวิจัยจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีชีวิตท่ีดีงามและมี
ความสุขยั่งยืน 

๔. ขอเสนอแนะ  
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 บทความนี้  มีลักษณะเปนบทความปริทรรศนแนวศาสนาและปรัชญา โดยเสนอแนวคิดท่ี
เปนกําเนิด กระบวนการและการประยุกตใชตามคุณคาของเรื่องนั้น ๆ ดานการศึกษามุงเสนอคําวา
การศึกษาในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการศึกษาตามหลักไตรสิกขาจาก
แนวคิดของจันจิโร ตากกุสุ นักปราชญพุทธศาสนาชาวญ่ีปุนท่ีวา คําสอนของพระพุทธเจาสรุปลงใน
ไตรสิกขา ซ่ึงคําสอนเหลานี้ มี คําใช เฉพาะของตนเอง เชน  ตรัสรู  (Enlightenment) ใช กับ
พระพุทธเจา แตพระอรหันต ใชคําวาบรรลุอรหันต (Attainment) อีกอยางคือภาษาท่ีใชใน
การศึกษาพุทธศาสนาดั้งเดิมคือภาษาบาลี สวนคนตางชาติตะวันตกจะศึกษาพระพุทธศาสนาใหอาน
ภาษาบาลี ได ก็ตองศึกษาจากภาษาลี โรมัน สํ าหรับชาวบานหรือนักการศึกษาจะศึกษา
พระพุทธศาสนาไดอีกแบบหนึ่งคือศึกษาผานวัฒนธรรมประเพณีซ่ึงมีความเชื่อจากพ้ืนฐานทาง
ศาสนาแฝงดวยปรัชญาธรรม เชน เทศกาลสงกรานต ลอยกระทง  
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แนวโนมการศึกษารัฐประศาสนศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา 

พระครูรัตนสุตาภรณ0๑ 

บทคัดยอ 

แนวโนมการศึกษารัฐประศาสนศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา มีความจําเปนตอง
อาศัย อัตถะ หรือประโยชนท้ัง ๓ คือ ๑) ทิฎฐธัมมิกัตถะประโยชนเบื้องตน หรือประโยชนใน
ปจจุบัน ๒) สัมปรายยิกัตถะประโยชนเบื้องหนา หรือประโยชนในอนาคต และ๓) ปรมัตถะ
ประโยชนครอบคลุม หรือประโยชนสูงสุด เปนเปาหมายโดยมีการศึกษาท่ีเนนตัวบุคคลประบอบ 
และธรรม เปนหลักเพ่ือใหเกิดความสงบสุขโดยถวนหนาตามแบบอยางพุทธวิธีท่ีอยางแทจริง 

 

คําสําคัญ : รัฐประศาสนศาสตร, พระพุทธศาสนา 

Abstract 

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

Keywords:Public Administration, Buddhism 

๑. บทนํา  
มนุษยในสังคมประกอบดวยกลุมบุคคลท่ีมีความเชื่อ ความคิด อุปนิสัย ทัศนคติ และ

วัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน มารวมตัวกันอยูภายในอาณาเขตเดียวกัน จึงทําใหจําเปนท่ีจะตองมี การ
ปกครองท่ีเหมาะสมมาใช เพ่ือใหสังคมนั้นๆ ดําเนินไปไดดวยดีมีความสงบเรียบรอย มีความยุติธรรม 
มีความสามัคคี ปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม หากแตสังคมท่ีมีความแตกตางกันอยาง
หลากหลาย ถาไมมีการนําการปกครองท่ีเหมาะสมมาใช ก็อาจทําใหสังคมนั้น เกิดความแตกแยก 
แยงชิงผลประโยชนกัน อยางไมมีท่ีสิ้นสุด ดังท่ีเห็นไดในสังคมตางๆ ในปจจุบันนี้การปกครองท่ี
เหมาะสมจึงเปนท่ีตองการของทุกๆ สังคมเพราะเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหไดมาซ่ึงการมีเสถียรภาพ
ทางสังคมและนําไปสูความเจริญกาวหนาในการบริหารและการปกครองของสังคม 

พระพุทธศาสนา (Buddhism) คือ ศาสนาท่ีถือวา พระธรรม คือคําสอนท่ีเปนความจริง
สากล และพระวินัย คือ คําสั่ง ท่ีมีคุณคาตอการปกครอง ในดานการปกครองตนเอง การปกครอง
หมูคณะการปกครองประเทศหรือสังคมโดยสวนรวม และมีการปกครองโลกอยูมาก กลาวคือมุง
สงเสริมใหบุคคลหม่ัน ฝกฝน ปรับปรุง เคารพ บังคับภายในจิตใจ เชื่อม่ันรับผิดชอบตอตนเอง เปน

๑อาจารยประจําหลักสตูรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  
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การปกครองตนเอง รูจักธรรมชาติและความตองการของผูอ่ืน ใชพระคุณควบคูกับการใชพระเดช 
เปนการปกครองหมูคณะและปกครองประเทศหรือสังคมโดยสวนรวม มีการใชธรรมเปนโลกบาล คือ
หิริและโอตตัปปะ ซ่ึงเปนธรรมปกครองโลก สังคมไทยไดรับอิทธิพลคําสอนของพระพุทธศาสนา
เก่ียวกับการบริหารและการปกครอง โดยเฉพาะท่ีนํามาจากคัมภีรชาดก เชน ทศพิธราชธรรมของ
กษัตริย เม่ือมองในแงรัฐศาสตร ก็คือหลักแหงการบริหารและการปกครองกายและใจ เม่ือนํามา
ปฏิบัติตามแลวจะทําใหชีวิตดําเนินไปในแนวทางท่ีถูกตองกอใหเกิดประโยชนสุขแกตนเองและสังคม 

๒. รัฐประศาสนศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนาในอนาคต 

ในอนาคต เปนยุคท่ีเกิดสภาพไรพรมแดนท้ังในเรื่องของอาณาเขต ประชากรการคาการ
สื่อสาร แมแตการเมืองการปกครองก็ตกอยูในสภาวะเชนเดียวกัน ดังนั้นจึงควรศึกษาทิศทางรัฐ
ประศาสนศาสตรในพระไตรปฎกสําหรับอนาคต ในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี ้

๒.๑ พระพุทธศาสนาในฐานะท่ีชวยสรางสรรคอารยธรรม 

พระพุทธศาสนา นอกจากเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยใหชนชาติไทยมีศิลปวัฒนธรรมท่ี
เจริญกาวหนามาในอดีตแลว ก็ยังคงเปนสถาบันหลักของประเทศ และเปนองคประกอบสําคัญของ
สังคมไทยอยูแมในปจจุบัน เพียงแตรอเวลาและรอความสามารถของคนไทยท่ีจะนําศักยภาพของ
พระพุทธศาสนาท่ีมีอยูอยางสูง เอามาใชใหเปนประโยชนในการรวมพัฒนาภูมิธรรมภูมิปญญาของ
มนุษยชาติใหอารยธรรมของโลกเจริญประณีตยิ่งข้ึน 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 1

๒กลาววาชนชาติหนึ่ง ๆ นอกจากมีหนาท่ีตองพัฒนา
ประเทศชาติของตนเองแลว ก็พึงมีสวนรวมในการสรางสรรคและสงเสริมอารยธรรมโลกดวย ชนชาติ
ไทยเปนชนชาติท่ีเกาแกมากชนชาติหนึ่ง มีวัฒนธรรมท่ีเจริญกาวหนาอยางสูงมาตลอดเวลายาวนาน 
จึงไดมีสวนรวมในการสรางเสริมอารยธรรมของโลกดวย แมวาจะอยูในขอบเขตท่ีไมกวางนัก สวน
รวมท่ีวานี้ก็คือ ศิลปวัฒนธรรมไทย ซ่ึงพัฒนาข้ึนมาจนมีแบบแผนเปนของตนเอง อยางท่ีเรียกวามี
เอกลักษณของความเปนไทยเดนชัด ศิลปวัฒนธรรมไทยเหลานี้มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาเปน
สวนใหญ 

เหตุผลสําคัญท่ีพระพุทธศาสนาท่ีชวยสรางสรรคอารยธรรมโลกก็คือ พระพุทธศาสนา
เปนศาสนาแหงปญญาดังในกรณีประเทศท่ีพัฒนาแลวท้ังหลาย ตระหนักแลววา แมประเทศชาติจะ
เจริญกาวหนาในดานวัตถุและระบบตาง ๆ แลวอยางมากมาย แตก็ยังเกลื่อนกลนไปดวยปญหา
นานัปการ ท้ังท่ียังแกไมไดและท่ีเกิดประดังข้ึนมาใหม ไมสามารถบรรลุสันติสุขท่ีแทจริงได เขาจึงคิด

๒พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจําชาติ, 
พิมพครั้งท่ี ๑๐,(กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๓), หนา ๑๐. 



วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  { 123 }

 

 

วาวัฒนธรรมและอารยธรรมของเขาเดินผิดพลาด หรือขาดปจจัยหรือองคประกอบสําคัญบางอยาง
ไป และจึงพากันแสวงหาวิถีทางท่ีถูกตองหรือหาปจจัยสําคัญท่ีขาดนั้นสิ่งท่ีขาดไปในอารยธรรมของ
ชนชาติท่ีพัฒนาแลวเหลานี้ก็คือ การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาพัฒนาปญญา ซ่ึงถือวาการพัฒนาท้ัง
สองดานนี้ เปนหลักการของพระพุทธศาสนา ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงอํานวยประโยชน มีคุณคา
อยางยิ่งตออารยธรรมของมนุษยชาติเพราะสามารถชี้นําทางท่ีจะทําใหการพัฒนาอารยธรรมดําเนิน
ไปอยางถูกตองสมบูรณ สงผลใหมวลมนุษยประสบสันติสุขและอิสรภาพไดตามความมุงหมาย  

ในทางตรงกันขามประเทศท่ีดอยพัฒนา กลับปลอยใหพระพุทธศาสนาเสื่อมโทรมหรือ
สูญหายไปจากประเทศของตน การท่ีเปนเชนนี้เพราะเหตุวา ประเทศเหลานี้คอยรับเอาซ่ึงความ
เจริญทางวัตถุ หรือมุงพัฒนาประเทศของตนโดยมุงเนนความเจริญทางวัตถุเพ่ือใหการพัฒนา
ประเทศเทาเทียมกับประเทศพัฒนาท้ังหลาย จึงละเลย ไมใสใจ หรือทอดท้ิงคุณคาทางจิตใจ และ
ปญญาในพระพุทธศาสนาท่ีตนมีอยูแลว ไมรูจักศึกษานํามาใชใหเปนประโยชนดังนั้นท้ังประเทศท่ี
พัฒนาแลวและประเทศดอยพัฒนาจะตองหันมาศึกษาพระพุทธศาสนา นําเอาคุณคาทางจิตใจและ
ปญญามาใชนําทางการจัดระบบชีวิตใหไดผลดีและเพียรพยายามสรางสรรคความเจริญกาวหนาทาง
วัตถุ วิทยาการ และระบบตาง ๆ รวมท้ังนําแนวทางพัฒนาจิตใจและปญญามาเสริมในองคประกอบ
หรือปจจัยท่ีตนเองขาดไป  

กลาวโดยสรุป ชนชาติไทยสามารถมีสวนรวมในการเสริมสรางอารยธรรมของโลก ดวย
การมอบสมบัติอันล้ําคาของตน ไดแก “พุทธธรรม” ใหแกชนทุกชาติท่ีกําลังตองการ ในฐานะท่ี
พระพุทธศาสนานั้น เปนสวนเติมเต็มแหงอารยธรรมของมวลมนุษย 

๒.๒ พระพุทธศาสนาในฐานะท่ีชวยสรางสันติภาพแกโลก 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 2

๓ กลาววา พระพุทธศาสนายังชวยสรางความสงบสุข
ใหแกชาวโลกได หากศึกษาในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนามีท้ังการสรางสรรค อารยธรรมและ
สันติภาพแกมวลมนุษย  นั่ น คือ พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนในประเทศอินเดียหรือชมพูทวีป 
พระพุทธศาสนาไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดีย กลาวคือสังคมอินเดียเคยนับถือพระ
พรหมเปนเทพเจาสูงสุด ผูสรางผูบันดาลทุกสิ่ง มีการบูชายัญเทพเจา แลวก็มีการกําหนดมนุษยเปน
วรรณะตาง ๆ โดยชาติกําเนิด เปนกษัตริย เปนพราหมณ เปนแพศย เปนศูทร แลวก็ถือวาพราหมณ
เปนผูท่ีติดตอสื่อสารกับเทพเจากับพระพรหม เปนผูรูความตองการของพระองค เปนผูรับเอาคําสอน
มารักษา มีการผูกขาดการศึกษาใหอยู ในวรรณะสูง คนวรรณะตํ่าเรียนไม ได  เปนตนเม่ือ
พระพุทธศาสนาเกิดข้ึน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหลานี้อยางมากมาย เชน เรื่อง วรรณะ ๔
พระพุทธศาสนาไมยอมรับ แตใหถือหลักวา “คนมิใชประเสริฐหรือต่ําทรามเพราะชาติกําเนิด แตจะ

๓พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจําชาติ, 
หนา ๑๐. 
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ประเสริฐหรือตํ่าทรามเพราะการกระทํา” แลวก็ไมใหมัวหวังผลจากการออนวอนบูชายัญ สอนให
เปลี่ยนการบูชายัญหรือเลิกการบูชายัญ ใหหันมาหวังผลจากการกระทํา นี่ คือการ “ประกาศ
อิสรภาพของมนุษย” 

พระพุทธศาสนาเปนรากฐานอารยธรรมท่ีสําคัญของโลกดังท่ีกลาวมาแลวนั้น 
พระพุทธศาสนายังมุงประโยชนสุข และสันติภาพใหแกบุคคล สังคม และชาวโลกได หากศึกษาใน
ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนามีท้ังการสรางสรรคอารยธรรมและสันติภาพแกมวลมนุษย นั่นคือ 
พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนในประเทศอินเดียหรือชมพูทวีป พระพุทธศาสนาไดกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดีย กลาวคือ สังคมอินเดียเคยนับถือพระพรหมเปนเทพเจาสูงสุด ผูสรางผู
บันดาลทุกสิ่ง มีการบูชายัญเทพเจา แลวก็มีการกําหนดมนุษยเปนวรรณะตาง ๆ โดยชาติกําเนิด 
เปนกษัตริย เปนพราหมณ เปนแพศย เปนศูทร แลวก็ถือวาพราหมณเปนผูท่ีติดตอสื่อสารกับเทพเจา
กับพระพรหม เปนผูรูความตองการของพระองค เปนผูรับเอาคําสอนมารักษา มีการผูกขาด
การศึกษาใหอยูในวรรณะสูง คนวรรณะต่ําเรียนไมได เปนตน 

เม่ือพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหลานี้อยางมากมาย เชน 
เรื่อง วรรณะ ๔พระพุทธศาสนาไมยอมรับ แตใหถือหลักวา “คนมิใชประเสริฐหรือตํ่าทรามเพราะ
ชาติกําเนิด แตจะประเสริฐหรือตํ่าทรามเพราะการกระทํา” แลวก็ไมใหมัวหวังผลจากการออนวอน
บูชายัญ สอนใหเปลี่ยนการบูชายัญหรือเลิกการบูชายัญ ใหหันมาหวังผลจากการกระทํา นี่คือการ 
“ประกาศอิสรภาพของมนุษย” 

เม่ือถือวามนุษยจะดีจะประเสริฐอยูในการกระทํา มนุษยตองพัฒนาชีวิตของตน ท้ัง
พัฒนาพฤติกรรม (ศีล) พัฒนาจิตใจ (สมาธิ) และพัฒนาปญญา (ปญญา) ข้ึนไปมนุษยจึงประเสริฐได 
ดีงามได ดวยการฝกฝนพัฒนาตน ดวยการศึกษาเรียนรู เพราะฉะนั้นจึงตองเสริมปญญา มนุษยทุก
คนจะตองไดรับการศึกษา เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงทําใหเกิดการศึกษาแบบท่ีเรียกวา 
“การศึกษามวลชน” 

ในประเทศอินเดียเราสามารถพูดไดวา การศึกษาหลายเปนการศึกษามวลชนไดเพราะ
การเกิดข้ึนของพระพุทธศาสนา ก็แสดงวาพระพุทธศาสนามีความสําคัญตออารยธรรมของโลก 
เพราะวาเม่ืออินเดียเจริญข้ึนแลว อินเดียก็เปนศูนยกลางแหงหนึ่งของอารยธรรมของโลก 

ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ไดนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช มีการริเริ่มใหม 
คือการถือหลักการอยูรวมกันอยางสันติโดยความสามัคคีระหวางศาสนาตาง ๆ นั่นคือพระเจาอโศก
มหาราชไดใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา ท้ัง ๆ ท่ีพระองคเปนราชาในแบบสมัยโบราณท่ีมีอํานาจ
เต็มท่ี แตเม่ือนับถือพระพุทธศาสนาก็ถือหลักเมตตา อุปถัมภบํารุงทุกศาสนา และใหศาสนิกชนใน
ศาสนาตาง ๆ อยูรวมกันดวยความสามัคคีรักใครกลมเกลียวกัน ยอมรับหลักธรรมของกันและกัน ไม
ทะเลาะ ไมใชกําลัง ไมใชความรุนแรง 
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ในประเทศตะวันตกไดพยายามตอสูเพ่ือสรางหลักการแหงเสรีภาพทางศาสนาข้ึนมาดวย
ความยากลําบาก เพราะประเทศตะวันตกนั้นเปนดินแดนของการรบราฆาฟนทางศาสนา มีการขม
เหง เบียดเบียนเพราะนับถือศาสนาตางกัน (Persecution) และมีสงครามศาสนา (ReligiousWars) 
มากมาย และพวกเขาไดพยายามดิ้นรนท่ีจะใหเกิดขันติธรรม (Tolerance) ซ่ึงตางจากพระเจาอโศก
มหาราชท่ีใชหลักการทางพระพุทธศาสนากอใหเกิดสันติภาพข้ึนมาในประเทศในสมัยนั้นได 

๒.๓ พัฒนาตนใหสมบูรณแลวมุงสูประโยชนสุขตอสังคมและโลก 

พระสงฆเปนชุมชนของผูท่ีไดอุทิศตัวมุงมาสูการฝกฝนพัฒนาตน หรือเรียนรูตามหลัก
ของไตรสิกขา แตในขณะเดียวกันนั้น พระสงฆก็เปนชุมชนของผูท่ีอุทิศตัวเพ่ือประโยชนสุขของสังคม
สวนรวมอยางบริสุทธิ์บริบูรณท้ังนี้เพราะวา ผูท่ีฝกฝนพัฒนาตนดีแลว สมบูรณแลว ก็จะไมมีอะไร
ตองทําเพ่ือตนเองตอไปอีก คือเปนผูบรรลุประโยชนตนแลว ท้ังนี้เพราะวา ประโยชนท่ีแทจริงของ
มนุษยก็คือการมีชีวิตประกอบดวยพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปญญา (ปญญา) ท่ีไดพัฒนา
สมบูรณแลว เม่ือบรรลุประโยชนตนแลวชีวิตท่ีเหลืออยูก็อุทิศใหแกโลกไดเต็มท่ี ดังคติของพุทธ
ศาสนา ซ่ึงจะเห็นไดในการสงพระสาวกออกไปเพ่ือใหการศึกษาแกประชาชน ท่ีตรัสวา 

 “จรถภิกฺขเว  จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” แปลวา “เธอท้ังหลาย
จงจาริกไป เพ่ือประโยชนเก้ือกูลและความสุข แกชนจํานวนมาก เพ่ือเห็นแกประโยชนสุขของ
ชาวโลกในการประชุมสุดยอดผูนําชาวพุทธเพ่ือการเผยแผพุทธศาสนาแหงโลกณ พุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม ไดกลาวสรุปถึงการประชุมกลุมท่ีเก่ียวกับสันติภาพของโลก โดยมีเปาหมายดังนี ้

๑)ดานเอกภาพของชาวพุทธ หลังสงครามเย็น ขณะนี้ พวกเรากําลังเผชิญหนากัน 
ระหวางสงครามการแบงเชื้อชาติ และศาสนาซ่ึงอาจกลาวไดวา รุนแรงกวาท่ีคิด และภาวะวิกฤติ
ดานสิ่งแวดลอมและความขาดแคลนแหลงธรรมชาติ ก็ปรากฏชัดยิ่งข้ึน ปญหาท้ังหมดนี้มีสาเหตุมา
จากตัณหาและโลภะ เทคโนโลยีเปนสาเหตุของความละโมบและความเกลียดชังกัน อันนําไปสูการ
ทําลายลางซ่ึงกันและกัน  

การกําหนดทาทีชัดเจนตอธรรมชาติของมนุษยและความเขาใจจุดมุงหมายของชีวิต 
สามารถกําหนดทิศทางของการพัฒนามนุษยได มนุษยทุกคนมีสิทธิเสมอกัน เพ่ือไดมาซ่ึงความเสมอ
ภาคกัน เราตองมีเอกภาพ มนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติท่ีมีเหตุและผล บัดนี้ ถึงเวลาท่ีเราตอง
ขจัดความละโมบโลภมากแลวหันมาอยูรวมกันอยางมีเอกภาพ พระพุทธเจาทรงสอนใหมนุษยแตละ
คนท่ีเปนสมาชิกของสังคมพึงระลึกถึงกัน มีน้ําใจประสานกลมกลืนพรอมท่ีจะรวมมือกัน เริ่มต้ังแต
ทางกายเราก็มีเมตตาตอกัน ปฏิบัติตอกันดวยเมตตาชวยเหลือเอาธุระตอกัน ทางวาจาเราก็พูดดวย
น้ําใจรักกัน ในจิตใจเราก็คิดปรารถนาดีตอกัน ในการอยูรวมกันมีของอะไร หรือไดรับสิ่งใดมาก็มา
แบงปนกัน ในการรักษาสถานภาพของสังคมเราก็รักษาระเบียบวินัย มีศีลเสมอกัน ไมเบียดเบียนกอ
ความเดือดรอนแกกัน และปฏิบัติตามกฎกติกาของสวนรวม เราก็มีความเชื่อม่ันยึดถือและเขาใจ
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หลักการสําคัญของประชาธิปไตยรวมกัน ตลอดจนเขาใจรวมกันในความจริงท่ีเปนธรรมชาติของโลก
และชีวิตท่ีจะรองรับความเปนมนุษยของเราไวดวยกัน เพียงเทานี้ก็อยูเปนสุขและพัฒนาไดดีแน บน
ฐานแหงความสัมพันธท่ีดีงามม่ันคง โดยท่ีแตละคนก็มีความระลึกถึงกันมีน้ําใจประสานรวมมือตอกัน 
สังคมก็ยึดเหนี่ยวเกาะกุมกันอยูใหเกิดภาวะท่ีเรียกวา เอกภาพ หลักการดังกลาวนี้ก็คือหลักสาราณีย
ธรรม  

๒)ดานพระพุทธศาสนาและสันติภาพของโลก มนุษยในโลกปจจุบัน อาจภูมิใจในความ
อิสระของตนเอง แตพระพุทธเจาตรัสวา เพ่ือใหมนุษยหลุดพนจากความทุกข จําเปนตองใหเขา
เรียนรูความจริงท่ีวา ถึงแมเราจะมีอิสระทางกาย แตทางใจกลับยังเปนทาสอยู วิธีการท่ีทําใหมนุษย
เปนอิสระทางใจไดก็คือ การไขปริศนาสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอความม่ันคงปลอดภัย 

สันติภาพท่ีแทจริงมิใชปรากฏอยูภายนอก แตมันตองมีในภายในใจเราตางหาก ชนะใจ
เราก็คือชนะโลก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และอริยสัจ ๔เปนวิถีทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะชวยใหโลกพบ
สันติภาพ การปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองคยอมสามารถบรรลุสิ่งท่ีพึงประสงคไดอยางแทจริง 

๓.บทบาทพระพุทธศาสนากับการสรางสันติภาพโลก 

พระพุทธศาสนา นอกจากเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยใหชนชาติไทยมีศิลปวัฒนธรรมท่ี
เจริญกาวหนามาในอดีตแลว ก็ยังคงเปนสถาบันหลักของประเทศ และเปนองคประกอบสําคัญของ
สังคมไทยอยูแมในปจจุบัน เพียงแตรอเวลาและรอความสามารถของคนไทยท่ีจะนําศักยภาพของ
พระพุทธศาสนาท่ีมีอยูอยางสูง เอามาใชใหเปนประโยชนในการรวมพัฒนาภูมิธรรมภูมิปญญาของ
มนุษยชาติใหอารยธรรมของโลกเจริญประณีตยิ่งข้ึน 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 3

๔กลาววาชนชาติหนึ่ง ๆ นอกจากมีหนาท่ีตองพัฒนา
ประเทศชาติของตนเองแลว ก็พึงมีสวนรวมในการสรางสรรคและสงเสริมอารยธรรมโลกดวย ชนชาติ
ไทยเปนชนชาติท่ีเกาแกมากชนชาติหนึ่ง มีวัฒนธรรมท่ีเจริญกาวหนาอยางสูงมาตลอดเวลายาวนาน 
จึงไดมีสวนรวมในการสรางเสริมอารยธรรมของโลกดวย แมวาจะอยูในขอบเขตท่ีไมกวางนัก สวน
รวมท่ีวานี้ก็คือ ศิลปวัฒนธรรมไทย ซ่ึงพัฒนาข้ึนมาจนมีแบบแผนเปนของตนเอง อยางท่ีเรียกวามี
เอกลักษณของความเปนไทยเดนชัด ศิลปวัฒนธรรมไทยเหลานี้มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาเปน
สวนใหญ 

เหตุผลสําคัญท่ีพระพุทธศาสนาท่ีชวยสรางสรรคอารยธรรมโลกก็คือ พระพุทธศาสนา
เปนศาสนาแหงปญญาดังในกรณีประเทศท่ีพัฒนาแลวท้ังหลาย ตระหนักแลววา แมประเทศชาติจะ
เจริญกาวหนาในดานวัตถุและระบบตาง ๆ แลวอยางมากมาย แตก็ยังเกลื่อนกลนไปดวยปญหา

๔พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจําชาติ, 
พิมพครั้งท่ี ๑๐,(กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๓), หนา ๑๐. 
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นานัปการ ท้ังท่ียังแกไมไดและท่ีเกิดประดังข้ึนมาใหม ไมสามารถบรรลุสันติสุขท่ีแทจริงได เขาจึงคิด
วาวัฒนธรรมและอารยธรรมของเขาเดินผิดพลาด หรือขาดปจจัยหรือองคประกอบสําคัญบางอยาง
ไป และจึงพากันแสวงหาวิถีทางท่ีถูกตองหรือหาปจจัยสําคัญท่ีขาดนั้นสิ่งท่ีขาดไปในอารยธรรมของ
ชนชาติท่ีพัฒนาแลวเหลานี้ก็คือ การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาพัฒนาปญญา ซ่ึงถือวาการพัฒนาท้ัง
สองดานนี้ เปนหลักการของพระพุทธศาสนา ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงอํานวยประโยชน มีคุณคา
อยางยิ่งตออารยธรรมของมนุษยชาติเพราะสามารถชี้นําทางท่ีจะทําใหการพัฒนาอารยธรรมดําเนิน
ไปอยางถูกตองสมบูรณ สงผลใหมวลมนุษยประสบสันติสุขและอิสรภาพไดตามความมุงหมาย  

ในทางตรงกันขามประเทศท่ีดอยพัฒนา กลับปลอยใหพระพุทธศาสนาเสื่อมโทรมหรือ
สูญหายไปจากประเทศของตน การท่ีเปนเชนนี้เพราะเหตุวา ประเทศเหลานี้คอยรับเอาซ่ึงความ
เจริญทางวัตถุ หรือมุงพัฒนาประเทศของตนโดยมุงเนนความเจริญทางวัตถุเพ่ือใหการพัฒนา
ประเทศเทาเทียมกับประเทศพัฒนาท้ังหลาย จึงละเลย ไมใสใจ หรือทอดท้ิงคุณคาทางจิตใจ และ
ปญญาในพระพุทธศาสนาท่ีตนมีอยูแลว ไมรูจักศึกษานํามาใชใหเปนประโยชนดังนั้นท้ังประเทศท่ี
พัฒนาแลวและประเทศดอยพัฒนาจะตองหันมาศึกษาพระพุทธศาสนา นําเอาคุณคาทางจิตใจและ
ปญญามาใชนําทางการจัดระบบชีวิตใหไดผลดีและเพียรพยายามสรางสรรคความเจริญกาวหนาทาง
วัตถุ วิทยาการ และระบบตาง ๆ รวมท้ังนําแนวทางพัฒนาจิตใจและปญญามาเสริมในองคประกอบ
หรือปจจัยท่ีตนเองขาดไป  

กลาวโดยสรุป ชนชาติไทยสามารถมีสวนรวมในการเสริมสรางอารยธรรมของโลก ดวย
การมอบสมบัติอันล้ําคาของตน ไดแก “พุทธธรรม” ใหแกชนทุกชาติท่ีกําลังตองการ ในฐานะท่ี
พระพุทธศาสนานั้น เปนสวนเติมเต็มแหงอารยธรรมของมวลมนุษย 

๔.คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมืองในสถานการณปจจุบัน  

๔.๑ ความหมายคุณธรรมและจริยธรรม 

คุณธรรม เปนนามธรรมหรือเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับจิตใจ เราเองของความดี ท่ียากจะให
ความหมายจนเปนท่ียอมรับของทุกคนได มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคุณธรรม ไว
ดังนี้  

คุณธรรมหมายถึงคุณงามความดีธรรมแหงความดี หรือเพียบพรอมดวยความสามารถ
และคุณธรรมหรือหมายถึง ความมีเมตตา กรุณา เสียสละ ซ่ือสัตย อดทน หากผูใดประพฤติปฏิบัติ
ตามอยางสมํ่าเสมอ ก็จะเปนสภาคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจของผูนั้น 
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คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี 4๕ หรือสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติ
และจิตใจ เชนความเปนผูไมกลาวเท็จหวังประโยชนสวนตนอยางท่ีเคยชินและสมํ่าเสมอ 

คุณธรรมหมายถึง ความเคยชินในการประพฤติดีอยางใดอยางหนึ่ง ตรงกันขามกับกิเลส 
ซ่ึงไดแก ความเคยชินในการประพฤติผิดอยางใดอยางหนึ่ง5

๖ หรือหมายถึงคุณภาพของจิตใจท่ีเขาถึง
ความดี เปนคุณงามความดีในตัวของมันเอง เปนสิ่งท่ีบุคคลยอมรับวาเปนสิ่งท่ีดีงามมีประโยชน
มากกวามีโทษ 

จริยธรรม หรือ จริยา คือ ความประพฤติ กิริยาท่ีควรประพฤติ กิริยาท่ีควรปฏิบัติ มี
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของจริยธรรม ไวดังนี้  

จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติศีลธรรมกฎศีลธรรม 6

๗หรือการ
แสดงออกของบุคคลท่ีสอดคลองกับความดีเปนท่ียอมรับและเปนท่ีตองการของคนท่ัวไป 

จริยธรรม หมายถึง ธรรมชาติหรือหลักธรรมท่ีบุคคลควรประพฤติ และถือวา จริยธรรม 
เปนคุณธรรมท่ีแสดงออกทางรางกายในลักษณะท่ีดีงามถูกตอง อันเปนสิ่งท่ีประสงคของสังคม และ
จริยธรรมจะมีไดตองอาศัยหลักคําสอนทางศาสนา อันไดแก ศีล 7

๘หรือขอประพฤติปฏิบัติท่ีมีธรรมะ
เปนตัวกํากับ 

จากความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมขางตนทําใหกลาวไดวาท้ังสองคํานี้ มี
ความหมายใกลเคียงกันและสัมพันธกันและบอยครั้งท่ีใชควบคูกันไปท้ังคุณธรรมและจริยธรรมมี
ความสําคัญและเปนประโยชนตอคนชุมชนและประเทศชาติหากบุคคลมีท้ังคุณธรรมและจริยธรรม
ในครอบครัวในการดํารงชีวิตประจําวันในการปฏิบัติงานและในการประกอบอาชีพยอมทําใหบุคคล
นั้นมีความสุขกายสบายใจอยางม่ันคงและยั่งยืนท้ังในครอบครัวและในชุมชนอันจะนําไปสูจุดหมาย
ปลายทางสูงสุดคือประเทศชาติและประชาชนอยูเย็นเปนสุขอยางม่ันคงและยั่งยืนโดยคุณธรรม
หมายถึงการคิดและทําคุณงามความดีเปนประจําของคนเพ่ือประโยชนของสวนรวมสวนจริยธรรม
หมายถึงความประพฤติหรือการแสดงออกท่ีดีงามของคนเพ่ือประโยชนของสวนรวมท้ังสองคํานี้มี
ความสัมพันธกันและแยกออกจากกันไดยากกลาวคือถาบุคคลใดมีคุณธรรมซ่ึงหมายถึงมีความคิด
และการกระทําท่ีดีงามเปนประจํายอมหมายถึงบุคคลนั้นมีความประพฤติหรือการแสดงออกท่ีดีงาม
ดวยในทํานองเดียวกันบุคคลใดมีจริยธรรมซ่ึงหมายถึงมีความประพฤติหรือการแสดงออกท่ีดีงาม
ยอมหมายถึงบุคคลนั้นมีการคิดและทําท่ีดีงามดวยเชนกัน  

๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ , พิมพครั้งท่ี  ๒,
(กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคพับลิเคช่ันส, ๒๕๕๖), หนา ๒๖๓. 

๖กีรติ บุญเจือ, จริยศาสตรสําหรับผูเร่ิมเรียน, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๓๘), หนา ๗๙. 

๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, หนา ๓๐๓. 
๘บุญมี แทนแกว,จริยธรรมกับชีวิต,พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร,๒๕๔๑),หนา ๑. 
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๔.๒ แนวคิดและทฤษฎี คุณธรรมและจริยธรรม 

ทฤษฎีจริยธรรม ทฤษฎีทางจริยธรรมท่ีสําคัญ ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะห 
ดังนี ้

ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท (Piaget’s three stages of moral 
development)๙หรือพัฒนาการทางศีลธรรม ๓ข้ัน ของเพียเจท ไดแบงข้ันของการพัฒนาการทาง
จริยธรรมของมนุษยไวเปนลําดับข้ัน โดยเริ่มตันจากข้ันตํ่าสุดไปจนถึงข้ันสูงสุด โดยไมมีการขามข้ัน 
ดังนี ้

๑) ข้ันกอนมีจริยธรรม (Pre-moral Stage) เปนข้ันการพัฒนาการทางศีลธรรมของเด็ก
ต้ังแตแรกเกิดจนถึงอายุ ๑ขวบ โดย เพียเจท เชื่อวาเด็กวัยนี้ไมมีความรูถึงศีลธรรมและจรรยา
มารยาทใด ๆ คือไมมีประสบการณหรือความรูเรื่องอะไรท้ังสิ้น เด็กในวัยนี้จะมีความเห็นแกตัว เอา
ตัวเองเปนศูนยกลาง (Egocentric) 

๒) ข้ันเริ่มมีจริยธรรม (HeteromomousStage) เปนข้ันท่ียึดหลักการของกฎเกณฑ 
(เด็กวัย ๑-๕ขวบ) เด็กในวัยนี้เริ่มใหความสนใจสิ่งแวดลอม เขาใจกฎเกณฑของสังคม และยอมรับ
กฎเกณฑนั้น ๆ แตไมรูวากฎเกณฑเหลานี้มีไวเพ่ือประโยชนอยางไร แตทําตามเพราะไมตองการให
ถูกลงโทษ เพียเจท กลาววา เด็กในวัยนี้มีความคิดเก่ียวกับเรื่องศีลธรรม ในลักษณะท่ีไมมีเหตุผล แต
มีลักษณะเปนจริงเปนจัง คือ ผิดก็วาไปตามผิด ไมมีการยืดหยุน วัยนี้ไมมีศีลธรรมของตัวเอง ยัง
ตัดสินใจไมถูก เด็กจะมีความคิดเก่ียวกับกฎเกณฑหรือระเบียบตาง ๆ ดวยความเชื่อม่ัน ๓ประการ
คือ กฎเกณฑนั้นมีอยูและละเมิดไมได  เปลี่ยนแปลงไมได และเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์  

๓) ข้ันมีจริยธรรม (Autonomous Stage) เด็กอายุตั้งแต ๕ขวบข้ึนไป เด็กจะเริ่มมี
พัฒนาการทางจริยธรรม เริ่มมีจริยธรรมเกิดข้ึนในตนเอง จะมีความคิดเห็นเปนของตนเอง รูจักคิด
อยางมีเหตุผล รูจักตัดสินใจดวยตนเอง รูจักคํานึงถึงความเก่ียวของของสิ่งตาง ๆ เริ่มใชหลักความ
ยุติธรรมความเทาเทียมกัน และความเสมอภาคกับบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมาเก่ียวของ เริ่มมองเห็นความ
แตกตางระหวางสิ่งท่ีตนเองเห็น และความต้ังใจหรือเจตนาท่ีไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาได 
เด็กเริ่มตัดสินใจจริยธรรมไดอยางถูกตองและใชเหตุผลจากความตั้งใจ หรือเจตนาท่ีอยูภายในใจเปน
เกณฑตัดสินได เด็กในวัยนี้จะรูจักเหตุผล เด็กจึงมีพัฒนาการทางจริยธรรมไปไดอยางถูกตอง คิดถึง
การเปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน รูจักนับถือซ่ึงกันและกันรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา เคารพใน
สิทธิของผูอ่ืน มีความซาบซ้ึงและยอมรับกฎเกณฑของสังคม และปฏิบัติตามเพราะเห็นวาทําให
สังคมเรียบรอย โดยไมมีใครขมขูบังคับ เขาใจดีวากฎเกณฑกติกาตาง ๆ ท่ีตั้งข้ึนนั้นอาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามสถานการณท่ีเหมาะสมได  

๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๘ -๙๙. 
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ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg’s six stages of moral 
development)๑๐หรือ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ๖ ข้ันของโคลเบิรก ไดแบงพัฒนาการทาง
จริยธรรมออกเปน ๓ระดับ แตละระดับแยกออกเปน ๒ข้ัน ตามลักษณะการใชเหตุผลทางจริยธรรม 
โดยเริ่มตั้งแตข้ันต่ําสุดถึงข้ันสูงสุด ดังนี ้

ระดับท่ี ๑ระดับกอนเกณฑหรือกอนมีจริยธรรม เปนระดับตํ่าสุด จริยธรรมของเด็ก
ระดับนี้จะถูกควบคุมดวยการลงโทษหรือรางวัล แบงเปน ๒ข้ันดังนี ้

ข้ันท่ี ๑ข้ันหลบหลีกการถูกลงโทษเปนข้ันของการกระทําตามเพ่ือหนีการถูกทํา
โทษ (ตั้งแตแรกเกิด - ๗ขวบ) เด็กท่ีอยูในชวงนี้จะมีแรงกระตุนทําใหเกิดพฤติกรรม หรือกระทําสิ่งใด
สิ่งหนึ่งโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือจะหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ  

ข้ันท่ี ๒ข้ันหลักการแสวงหารางวัล (๑๐-๗ป)เปนข้ันท่ีเด็กมีแรงกระตุนท่ีจะกระทํา
สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพ่ือใหเปนท่ีถูกใจและพอใจแกตนเอง เลือกกระทําพฤติกรรม จริยธรรมในสวนท่ีจะนํา
ความสุข ความพอใจ ผลประโยชนมาสูตน มุงความพึงพอใจของตนเองเปนสําคัญ ดังนี้พฤติกรรม
ทางจริยธรรมก็ตองการใหไดประโยชน ทําเพ่ือตองการรางวัล เชน คําชมเชย สิ่งตอบแทน เห็น
ความสําคัญของรางวัลมากกวาการถูกลงโทษ  

ระดับท่ี ๒ระดับตามกฎเกณฑคือการคลอยตามกฎเกณฑของสังคม เปนการกระทําตาม
ระเบียบประเพณีท่ีสังคมกําหนดข้ึน และถือปฏิบัติรวมกัน  แตก็ตองอาศัยการควบคุมจากภายนอก
ในการท่ีจะประพฤติดี แบงออกเปน ๒ข้ันคือ 

ข้ันท่ี ๓ข้ันหลักการทําตามท่ีคนอ่ืนเห็นวาดี (๑๐-๑๓ป) เปนข้ันของการเปนเด็กดี 
มีแรงกระตุนใหประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ไมกระทําพฤติกรรมซ่ึงคาดหวังวาคนอ่ืนจะเห็นวาไมดี นาติ
เตียน และมีจิตสํานึกวาจะตองทําในสิ่งท่ีคนอ่ืนเห็นวา ตองการเปนท่ียกยองของคนอ่ืน  

ข้ันท่ี ๔หลักการทําตามหนาท่ี (๑๐-๑๖ป) เปนข้ันของการปฏิบัติตามหนาท่ีเปน
สําคัญ เปนการกระทําเพ่ือหนาท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ เชน นักเรียนมีหนาท่ีในการเรียนหนังสือ เปน
ตน 

ระดับท่ี ๓ระดับเหนือกฎเกณฑคือการมีจริยธรรมเกิดข้ึนภายในตน เปนระดับจริยธรรม
สูงสุด ผูมีจริยธรรมข้ันนี้ถือวาเปนผูมีความคิดสูงและจริยธรรมสูง แบงออกเปน ๒ข้ันคือ 

ข้ันท่ี ๕หลักการทําตามคําม่ันสัญญา (อายุ ๑๖ปข้ึนไป) เปนข้ันของการกระทําเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม เปนข้ันของการมีเหตุผลและเคารพตนเอง  

ข้ันท่ี ๖หลักการทําตามอุดมคติสากลคือข้ันของการกระทําเพ่ือชีวิต เปนข้ันยึดอุดม
คติ ผูมีจริยธรรมในข้ันนี้ถือวาเปนผูใหญโดยสมบูรณเปนจริยธรรมข้ันสูงสุด 

๑๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๐ - ๑๐๙. 
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นอกจากนั้น การศึกษาถึงคุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองจะตองศึกษาหลักของการ
ปกครองท่ีดีท่ีเรียกวา หลักธรรมาภิบาล 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ี
ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ 10

๑๑กลาวถึงธรรมาภิบาลไววา ธรรมาภิบาลหมายถึง การบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมท่ีดีเปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาค
ประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการและฝายธุรกิจ สามารถอยู
รวมกันอยางสงบสุข มีความรูสึกรักสามัคคีและรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และ
เปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพ่ือบรรเทาปองกัน หรือแกไขเยียวยา
ภาวะวิกฤติภยันตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส 
และความมีสวนรวมอันเปนคุณลักษณะของศักด์ิศรีความเปนมนุษยและการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และ
กระแสโลกยคุปจจุบนัประกอบดวย 

หลักนิติธรรม (Rule of law)หลักนิติธรรมเปนการตรากฎหมาย ขอบังคับ กฎเกณฑ
ตาง ๆ มีความเปนธรรม เปนท่ียอมรับของสังคม ผูบริหารตองใหบุคลากรของตนปฏิบัติงานอยูใน
ระเบียบ ขอบังคับ หรือนโยบาย ท้ังยังตองสรางตัวอยางท่ีดีใหเกิดข้ึนในองคการซ่ึงจะทําใหการ
กํากับดูแลงายข้ึน 

หลักคุณธรรม(Morality)หมายถึง ความยึดม่ันในศีลธรรม จริยธรรม ความถูกตองอันดี
งาน และเปนการสงเสริมสนับสนุนใหมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยมีน้ําใจ
เสียสละมีความกตัญูกตเวทีความละอายและกลัวบาปความเคารพนบนอบและความสุภาพ
ออนโยน 

หลักความโปรงใส(Transparency)เปนกระบวนการในการดําเนินงานใด ๆ ท่ี
สามารถตรวจสอบความถูกตองไดมีการเปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมาสิ่งนี้ชวยแกปญหาการ
ทุจริตและคอรัปชั่นไดท้ังในภาครัฐและเอกชนสื่อจะเขามามีบทบาทอยางมากในการตรวจสอบและ
รายงานผลงานดําเนินงานโดยการนําเสนอขาวสารท่ีถูกตองใหแกสังคมไดรับทราบ 

หลักการมีสวนรวม(Participation)หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงาน
และผูรับบริการ ซ่ึงเปนผู มีสวนเก่ียวของหรือไดรับผลกระทบจากการบริหารงาน หรือการ
ดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานไดรวมรับรู รวมแสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจ รวมท้ังรวม
สนับสนุนติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามสิ่งท่ีตนเองไดรวมตัดสินใจ 

๑๑สํานักนายกรัฐมนตรี,ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖,(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๖), หนา ๑๓. 
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หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)การบริหารตองรูกฎหมายรูกฎระเบียบ และ
แบบแผนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ดวยความขยันขันแข็ง กระตือรือรนในการ
แกปญหา ตรงตอเวลา และท่ีสําคัญตองยอมรับผลท่ีไดกระทําลงไป รวมถึงการไมละท้ิงหนาท่ี และ
ปรับปรุงงานใหดียิ่งๆ ข้ึนไป 

หลักความคุมคา(Effectiveness) คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีรู คุณคา
ทรัพยากรของชาติและบริหารงานดวยความประหยัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางสรรค
สินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาครัฐตองใหบริการท่ีมีคุณภาพแกประชาชน 

กลาวโดยสรุป ธรรมาภิบาล คือ การรักษาความถูกตอง เพราะวาธรรมะ คือความถูก
ตอง ดั งนั้ นการดํ าเนินชีวิตของคนเราในทุก ๆ เรื่อง ตองอยูบนความถูกตอง หลักของ
พระพุทธศาสนาคือหลักสัมมัตตะ คือความถูกตอง ๑๐ประการ คือ ไดแก มีความคิดเห็นท่ีถูกตอง มี
ความคิดเห็นท่ีถูกตอง เจรจาในทางท่ีดีท่ีถูกตอง การงานสุจริต ประกอบอาชีพสุจริต มีความ
พยายามในทางท่ีถูกตอง มีสติระลึกในทางท่ีดีท่ีถูกตอง มีจิตใจแนวแนต้ังม่ัน รูในสิ่งท่ีถูกตอง และมี
ความหลุดพนจากกิเลสท้ังปวง  

๕. บทสรุป 

แนวโนมการศึกษารัฐประศาสนศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา จึงจําเปนตองอาศัย 
อัตถะ หรือประโยชนท้ัง ๓ คือ ๑) ทิฎฐธัมมิกัตถะประโยชนเบื้องตน หรือประโยชนในปจจุบัน ๒) 
สัมปรายยิกัตถะประโยชนเบื้องหนา หรือประโยชนในอนาคต และ๓) ปรมัตถะประโยชนครอบคลุม 
หรือประโยชนสูงสุด เปนเปาหมายโดยมีการศึกษาท่ีเนนตัวบุคคลระบอบ และธรรม เปนหลักเพ่ือให
เกิดความสงบสุขโดยถวนหนาตามแบบอยางพุทธวิธีท่ีอยางแทจริงนอกจากยังตองศึกษา คุณธรรม
จริยธรรมทางการเมืองท่ีดี ท่ีเรียกวา หลักธรรมาภิบาลประกอบดวย  

๑. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายถูกตอง เปนธรรม การกําหนดกติกาและ
การปฏิบัติตามกติกาท่ีตกลงกันไวอยางเครงครัดโดยคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก
ในระดับองคกร หมายถึง กฎ กติกาท่ีใชในการบริหารงานภายใน เชน การมาทํางานหรือเขาประชุม
ใหตรงเวลาการใหบริการประชาชนใหเสมอกันรวมถึงขอตกลงในการสับเปลี่ยนหนาท่ีกันในองคกร 

๒. หลักคุณธรรม หมายถึงการยึดม่ันในความถูกตองดีงาม การสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกันเพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยันอดทน มีวินัย ประกอบ
อาชีพสุจริตเปนนิสัยประจําชาติในระดับองคกร หมายถึงเจาหนาท่ีของรัฐจะตองปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพใหความยุติธรรมกับประชาชนอยางเทาเทียมกันและจัดระบบงานท่ีตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณขาราชการ 

๓. หลักความโปรงใส หมายถึงการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ 
โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใสมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ี
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เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจงายประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและ
มีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจน ในระดับองคกร หมายถึงประชาชนรู
ข้ันตอนสําหรับท่ีจะติดตองาน และสามารถตรวจสอบการทํางานไดและภายในองคกรตองมีความ
โปรงใสในการตัดสินใจการบริหารงาน เงิน คนและมีการสื่อสารท่ีดีภายในดวย 

๔. หลักการมีสวนรวม หมายถึงเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรับรูและเสนอความ
คิดเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศโดยการแสดงความคิดเห็นการไตสวนสาธารณะ 
การจัดทําประชาพิจารณ และการแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ ในระดับองคกรหมายถึงการวางระบบ
การรับฟงความคิดเห็นและการรับเรื่องราวรองทุกข ท่ีจะใหประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ขณะเดียวกันภายในองคกรเองจะตองสนับสนุนการมีสวนรวมในการบริหารงานภายในดวย 

๕. หลักความรับผิดชอบ หมายถึงการตระหนักในสิทธิหนาท่ี ความสํานึกในความ
รับผิดชอบตอสังคมการใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกไขปญหา
ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตางและการยอมรับผลจากการกระทําของตนในระดับองคกร
หมายถึงการกําหนดโครงสรางและระบบการใชอํานาจรัฐใหมมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจลงสู
ระดับลางเพ่ือใหความรับผิดชอบในทุกระดับมีความชัดเจนและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีมี
ตัวชี้วัดความสําเร็จใหประชาชนทราบ 

๖. หลักความคุมคา หมายถึงการบริหารจัดการ และใชทรัพยากรท่ีมีจํานวนจํากัด
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวมโดยการรณรงคใหคนไทยประหยัดใชของอยางคุมคา
สรางสรรคสินคาและบริการท่ี มี คุณภาพสามารถแขงขันได ในเวที โลกและรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืนในระดับองคกร หมายถึงผูบริหารตองทบทวนงานในความ
รับผิดชอบท้ังหมดเพ่ือพิจารณาถายโอนงานท่ีเปนภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนตลอดจนนํา
เทคโนโลยีใหมมาใชพัฒนาความสามารถเจาหนาท่ีของรัฐอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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การศึกษาเรียนรูตามแนวพุทธจิตวิทยาเชิงบูรณาการ 
Education and Learning in Concept Buddhist Phychology of Integration. 

 ประพัฒน ศรีกูลกิจ* ๑ 

Asst. Prof. Dr. Prapat  Srikulkich, Pali IX, B.A., M.Ed., Graduate Diploma, Ph.D. (Buddhist Studies) 

บทคัดยอภาษาไทย 

  ความหมายของการศึกษาพระพุทธศาสนา เปนระบบการศึกษาท่ีฝกฝนฝกหัดตนเอง ดวย
ความพากเพียรของตนเอง ดวยสติปญญาของตนเอง ไมตองพ่ึงพาอํานาจศักด์ิสิทธิ์ใดๆ มาดล
บันดาล หลักในการศึกษาเรียกวาไตรสิกขา เปนหลักคําสอนท่ีเปนหลักการและวิธีปฏิบัติฝกหัด
อบรมกาย วาจาและใจ ใหเจริญงอกงาม ระบบการจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนาคือปริยัติ ปฏิบัติ
และปฏิเวธ เม่ือกลาวโดยยอ มี ๒ ประการ คือคันถธุระและวิปสสนาธุระ สําหรับการศึกษาใน
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ไดจัดการศึกษาในเชิงบูรณาการ โดยทุกสาขาวิชาไดนําหลักคําสอนในทาง
พระพุทธไปบูรณาการเปนวิชาประยุกตของแตละสาขาวิชา ภายใตกรอบและระเบียบของ
มหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว ตามพระราชปณิธานลนเกลาราชการท่ี ๕ 

คําสําคัญ : การศึกษา, พุทธจิตวิทยา, บูรณาการ 
Abstract 

  The meaning of the education is in the Buddhism, It’s education system for 
training of oneself by effort and mindfulness wisdom of oneself, So that don’t 
believe in the power inspires. Ti-fold trainings is and importance principle in 
Buddhism by studies and practice prerspective for the bodily, verbal and mental 
education advanced virtuous dedding. Education system of management  in 
Buddhism is the true doctrine of study ; textual aspect of the true doctrine ; study 
of the Text or Scriptures, the true doctrine of practice; practical aspect of the true 
doctrine, and the true doctrine of penetration; realizable or attainable aspect of the 
true doctrine, when so call by Short have 2 points ; burden of study ; task of 
learning and burden of insight development ; task of meditation practice. For 
education in Buddhachinaraj Buddhist College take education of integration by all 
department management of the doctrine Dhamma in Buddhism of application 
under the Mahachula Buddhist University follow the royal idea the Thai King Rama 
5.  
                                                           

๑   * อาจารยประจําบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
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Keywards : Education, Buddhist Phychology, Integration  

 

๑. ความนํา :  
  แนวคิดและหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา 
  การศึกษาในพระพุทธศาสนาเริ่มตนเม่ือพระพุทธเจาทรงอุปสมบทใหแกพราหมณอัญญา
โกณฑัญญะ เปนคนแรก ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี พระองคตรัสวา “เธอจง
เปนภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากลาวดีแลว เธอจงประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทําท่ีสุดทุกขโดย ชอบ
เถิด”๒  และตอมาเม่ือทรงอนุญาต ใหพระภิกษุบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรได โดยวิธีการเปลงวาจาถึง
พระรัตนตรัย (ติสรณคมนูปสัมปทา) ทรงกําหนดใหผูท่ีเขามาบวชตองมีครูซ่ึงเรียกวา อุปชฌาย 
หนาท่ีของอุปชฌายเรียกวา สัทธิวิหาริกวัตร สวนศิษยซ่ึงเรียกวา สัทธิวิหาริก มีหนาท่ีซ่ึงตองปฏิบัติ
ตออุปชฌายเรียกวา อุปชฌายวัตร ตอมาเม่ือทรงอนุญาตใหสงฆอุปสมบทกุลบุตรไดดวยพิธีท่ี
เรียกวา ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา มีกระบวนการซับซอนยิ่งข้ึน ทรงกําหนดหนาท่ีของอาจารยซ่ึง
ตองปฏิบัติตอศิษย เรียกวา อันเตวาสิกวัตร และทรงกําหนดหนาท่ี ซ่ึงศิษยตองปฏิบัติตออาจารย 
เรียกวา อาจริยวัตร นอกจากนี้ หนาท่ีระหวางครูกับศิษยนี้ ถือเปนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตอ
กันความสัมพันธระหวางครูกับศิษยอยูในฐานะเหมือนบิดากับบุตร ดังพระพุทธดํารัสวา “ภิกษุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตอุปชฌาย อุปชฌายจักเขาไปตั้งจิตสนิทสนมในสัทธิวิหาริกฉันบุตร สัทธิวิหาริก
จักเขาไปต้ังจิตสนิทสนมในอุปชฌายฉันบิดา เม่ือเปนเชนนี้ อุปชฌายและสัทธิวิหาริกจักมีความ
เคารพ ยําเกรงประพฤติกลมเกลียวกัน จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ในธรรมวินัยนี้”๓ ดังนั้น 
การศึกษาตามทัศนะของพระพุทธศาสนา หมายถึง การฝกอบรม ฝกหัดพฤติกรรทางกายและทาง
วาจา ดังรูปวิเคราะหบาลีวา  
  (๑) “วิเนติ เตนาติ วินโย.” 3

๔ [บัณฑิต] ยอมแนะนํา ดวยอุบายนั้น, เหตุนั้น [อุบายนั้น] 
ชื่อวาเปนเครื่องแนะนํา [ของบัณฑิต]. วิ เปนบทหนา นี ธาต ุในความ นํา เปนกัตตุรูป กรณสาธนะ  

  (๒) “วินโยติ กายวาจาจิตฺตวินยนํ  เตสํ ยถานุรูป อาปตฺติโต วา ทุสฺสีลฺยโต วา 
อกุสลกมฺมปถโต วา นิเสธนํ นิวารณนฺตฺยตฺโถ ฯ แปลวา ขอฝกหัดกาย วาจาและจิต ชื่อวา วินัย ฯ 
                                                           

   ๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘/๒๕. คําวา “เอหิ ภิกฺขุ” จงมาเปนภิกษุเถิด หมายถึงคําประกาศอนุมัติการ
บรรพชาอุปสมบทแกผูขอบวชคือเทากับประกาศวา จงมารับการบรรพชาอุปสมบทตามท่ีขอ อางใน สารตฺถ.ฏีกา. 
(บาลี) ๓/๑๘/๒๒๒. 
  ๓ วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๕/๘๑. 
  ๔ มหามกุฏราชวิทยาลัย, บาลีไวยากรณ วจีวิภาค ภาคท่ี ๒ อาขยาตและกิตก, พิมพครั้งท่ี ๒๑, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๔๙๐), หนา ๑๙๘. 
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อีกอยางหนึ่ง ขอหาม คือขอปองกันอัชฌาจารเหลานั้นจากอาบัติบาง จากการทุศีลบาง และจาก
อกุศลกรรมบถ บาง ตามสมควร ชื่อวา วินัย ฯ  
  (๓) “กายิกวาจสิกอชฺฌาจารนิเสธนโต เจส กายฺจ วาจฺจ วิเนตีติ วินโยติ วุตฺตํ 4๕ ฯ 
แปลความวา ก็อุบายนี้ ชื่อวาวินัย เพราะอรรถวิเคราะหวา ยอมฝกหาย และวาจา เหตุทําการ
ปองกันการละเมิดท่ีเปนไปทางกายและทางวาจา  
  จากรูปวิเคราะหท่ียกมานี้แสดงใหเห็นวา การศึกษาเบื้องตน คือการฝกหัด การขัดเกลา 
การแนะนํา การปองการอัชฌาจารอันเปนเหตุใหละเมิดความศีล อาบัติและอกุศลกรรมบถท่ีเปนไป
ทางกายและทางวาจา ดังนั้น ถามองในนัยนี้ การศึกษาก็คือการฝกอบรมตนเองใหเจริงงอกงามท้ัง
ทางกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมนั้นเอง  
  การพัฒนา หมายความวาทําใหเจริญ ใหดี ใหสูง คือ ใหมีใจเจริญ ไมใหมีใจเสื่อม ใหมีใจดี 
ไมใหมีใจเสีย ใหมีใจสูง ไมใหมีใจต่ํา ทําจิตใจใหเจริญดวยความดีตางๆ 

  ในตัวคนเรามี ๒ อยาง คือ กายกับใจ กายแยกออกเปนวาจา เรียกวา กาย วาจา ใจ 

  กายกับใจ ใจเปนใหญเปนประธาน กายวาจาจะเปนอยางไร ก็สุดแตใจจะสั่งใหพูด ถาใจดี
ก็สั่งใหทําดี พูดดี ถาใจเสีย ก็สั่งใหทําเสีย พูดเสีย ลําพังกายกับวาจา ก็เหมือนกับหุนหรือวาว จะทํา
อะไรเองก็ไมได ใจเหมือนคนเชิดหุนหรือชักวาว หุนจะเปนอยางไร วาวจะเปนอยางไร ก็สุดแตคน
เชิดคนชัก ซ่ึงถาเราพัฒนาจิตใจไดสําเร็จ ก็เทากับวาพัฒนากายกับวาจาใหสําเร็จดวย 

  การพัฒนาบุคคล พระพุทธเจาไดทรงบัญญัติมาเปนผลสําเร็จแลว คนในสมัยกอนมี
ความคิดอยู ๒ อยาง คือ (๑) กลุมยอหยอน มัวเมา พัวพันในเรื่องกามารมณท่ีเรียกวา กามสุขัลลิกา
นุโยค  (๒) เครงเครียดทรมานรางกายใหลําบาก ท่ีเรียกวา อัตตกิลมถานุโยค 5

๖  โดยถือวาท้ัง ๒  
อยางนี้ เปนทางแหงความดับทุกข พระพุทธเจาทรงชี้แจงวา ท้ัง ๒ อยางนี้ เปนทางทุกข ไมใชทาง
ประเสริฐ ไม มีประโยชน  ตองไมยอหยอน ไม เครงเครียด ปฏิบั ติ เปนสายกลางท่ี เรียกวา 
มัชฌิมาปฏิปทา 6

๗ จึงจะเปนทางสงบ เปนทางดับทุกขได ซ่ึงถาผูใดปฏิบัติตามพระองคได ก็ไดรับ
ความสงบใจ พนทุกขจริง สวน การพัฒนาจิตใจในปฐมเทสนา พระพุทธเจาทรงใชหลักอริยมรรค ๘ 

ประการ 7

๘  โดยสงเคราะหเขาในสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ และปญญา โดยทรงปฏิเสธทางท่ีเปนท่ีสุด 
(อันตะ) แลวแนะนําทางท่ีเปนสายกลาง 

                                                           

  ๕ มงฺคล. (บาลี) ๑/๑๓๔. 
  ๖ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๐. 
  ๗ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๐. 
  ๘ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๑. 
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๒. บูรณาการการศึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยา 
  การศึกษา หรือการฝกหัดอบรมตนตามแนวพุทธจิตวิทยา  
          พระพุทธศาสนาเนนการฝกอบรมตน การพ่ึงตัวเองและการมุงไปสูอิสระ กลาวคือ 

  ๑. การฝกอบรมตน (ภาวิตตฺโต) 8

๙ พระพุทธศาสนาใหความสําคัญแกการฝกอบรมตน
เปนอยางมาก การปฏิบัติธรรมทุกอยางในทางพระพุทธศาสนา เชน การใหทาน การรักษาศีล และ
การภาวนาลวนเปนการฝกอบรมตนท้ังสิ้น และยังมีการฝกอบรม เชน สมาธิภาวนา แปลวา การ
ฝกอบรมจิตใหเปนสมาธิ เมตตาภาวนา แปลวา การฝกอบรมจิตใหมีเมตตา 
  ๒. การพ่ึงตนเอง (นาถกรณีโย : virtues which make for protection) หมายถึง
การทําตนใหเปนท่ีพ่ึงของตนได พรอมท่ีจะรับผิดชอบตนเอง ไมทําตัวใหเปนปญหาหรือเปนภาระ
ใหกับบุคคลอ่ืน การพ่ึงตนเองโดยไมคอยแตพ่ึงบุคคลอ่ืน หรือการคอยออนวอนจากสิ่งศักด์ิสิทธิ์
ตางๆ ใหชวยเหลือตนเอง เวลาท่ีเกิดความลําบาก หรือความทุกขใจ เปนตน การประพฤติธรรม
สําหรับสรางท่ีพ่ึงแกตนเอง (นาถกรณธรรม : ธรรมเครื่องกระทําท่ีพ่ึง) มี ๑๐ ประการ9

๑๐ คือ 

  - ประพฤติดีมีวินัย (ภาวิตสีโล : keeping moral habits) คือดําเนินชีวิตโดยสุจริต ท้ัง
ทางกาย ทางวาจา มีวินัย และ ประกอบอาชีพสุจรติ (สัมมาชีพ) 
  -ไดศึกษาสดับตรับฟงมาก (พาหุสจฺจํ : great learning) คือ ศึกษาเลาเรียนสดับรับฟง
มาก โดยศึกษาวิชาการใหมีความรูความชํานาญอยางแทจริง มีความรูแจงชัดเจน และสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในดําเนินชีวิตได 
            -รูจักคบคนดี  (กัลยาณมิตตตา : good company; association with good people) 
คือ มีกัลยาณมิตร รูจักเลือกคบหาสมาคมกับคนท่ีดี เปนท่ีปรึกษาหรือเปนผูแนะนําสั่งสอนเราไป
ในทางท่ีดี เลือกสรางความสัมพันธหรือเก่ียวของในสิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีดี ซ่ึงจะทําใหมีชีวิตท่ี
เจริญงอกงาม 

            - เปนคนท่ีพูดกันงาย (โสวจัสสตา : amenability to correction ; meekness; easy 
admonishability) คือ ไมด้ือรั้น เปนคนกระดางกระเด่ือง รูจักรับฟงเหตุผล ยอมรับความคิดเห็น
ของคนอ่ืน และยอมรับขอเสนอแนะพรอมท่ีจะปรับปรุงตนเอง 
  - ขวนขวายกิจของหมู (กิงกรณีเยสุ ทักขตา : willingness to give a helping hand; 
diligence and skill in managing all affairs of one’s fellows in the community) คือเอา

                                                           

  ๙ ผูมีตนท่ีพัฒนาแลว หรือผูมีตนท่ีอบรมดีแลว มาจากภาษาบาลีวา “ภาวิตตฺโต=“โย อตฺตานํ ภาว
เวตฺวา วฑฺเฒตฺวา ฐิโตติ”= ภาวิตตฺโต. ผูใดยังตนใหเจริญแลวดําเนินชีวิตอยู เหตุน้ันผูน้ัน ช่ือวา ภาวิตัตตะ. อาง
ใน สํ.อ.(บาลี) ๑/๑๙๖.  
  ๑๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๕/๓๕๘-๓๖๑. 
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ใจใสชวยเหลือธุระหรือกิจการงานของหมูคณะ ญาติ เพ่ือนฝูง  และภายในชุมชนของตนเอง รูใจใช
ปญญาไตรตรองหาวิธีดําเนินงานท่ีเหมาะสม สามารถดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี

             -เปนผูใฝในธรรม (ธัมมกามตา : love of truth; to the Doctrine, be pleasant to 
consult and converse with and rejoice in the advanced teaching of both the 
Doctrine and the Discipline) คือ ศึกษาธรรม หรือชอบศึกษาหาความรู รูจักพูด รูจักฟง สราง
ความรูสึกสนิทสนม ทําตัวเปนท่ีรักใครของบุคคลอ่ืน และชวนใหผูอ่ืนอยากเขามาปรึกษาและรวม
สนทนาดวย 

  -มีความขยันหม่ันเพียร (วิริยารมฺภตา : energy ; effort; energetic exertion) คือ มี
ความมุมานะบากบั่น ขยันเรียนขยันทํากิจการงาน ไมยอทอ รักความกาวหนา พยายามหลีกเลี่ยง
จากความชั่ว ประกอบแตความดีงาม เปนตน 

             - มีความพอดี  (สนฺตุฏฐิตา : contentment) คือ มีความยินดี มีความพึงพอใจในสิ่งท่ี
ควรไดและไมควรได รูจักความพอดีไมละโมบโลภมาก 

             - มีสติม่ันคง  (สติมา : mindfulness ; ability to remember what one has done 
and spoken) คือรูสึกตนเองอยูตลอดเวลา ระลึกอยูเสมอในสิ่งท่ีกระทํา สิ่งท่ีคิด มีความสุขุม
รอบคอบ ไมประมาทเลินเลอ ไมเลื่อนลอย เปนตน 

  - มีปญญาอยูเหนืออารมณ (ปฺญวา  : wisdom ; insight) คือมีปญญาหยั่งรูเหตุผล รูดี
รูชั่ว รูคุณรูโทษ รูสิ่งท่ีเปนประโยชนและไมเปนประโยชน มองสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง และมี
ความคิดวิจารณญาณ 

            การพ่ึงตนเอง มีพุทธพจนรับรองไววา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ : ตนแลเปนท่ีพ่ึงของตน”

10

๑๑หมายความวา คนเราในระยะแรกๆ มีความจําเปนท่ีจะตองพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืน เชน บุตรตองอาศัย
บิดามารดเปนผูเลี้ยงดูต้ังแตเล็กจนโต ตองอาศัยครูบาอาจารยศึกษาหาความรู แตเม่ือเราเติบโตมี
วิชาหาเลี้ยงชีพไดแลว เราจะตองพ่ึงตนเองในการทํามาหากิน ในการสรางฐานะ และในการเก็บ
รักษาทรัพยท่ีหามาได เพ่ือจับจายใชสอยในยามแกเฒา  
 ๓. การมุงอิสระ (อิสฺสรภาโว) อิสรภาพ แปลวาความเปนใหญในตัวเองรอดพนตอสิ่งบีบ
ค้ันไมตองข้ึนตอสิ่งอ่ืน อิสรภาพในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงความหลุดพนจากกิเลส คําท่ีใช
ในทางธรรม ไดแกคําวาวิมุตติ (deliverance) วิโมกข โมกษะ หรือนิโรธ 11

๑๒ ท้ัง ๓ คํานี้แปลวา
ความหลุดพนจากกิเลส หมายถึงนิพพาน คือการดับกิเลส และ กองทุกข 

                                                           

  ๑๑ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๘๐/๓๕๑, ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๖๐/๘๒.  
   ๑๒ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๒๔๙. 
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  หลักการศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา :  พระพุทธศาสนานั้น เนนคําสอนท่ี
มนุษยตองฝกฝนตนเองเพ่ือพ่ึงตนเองได ใหผู อ่ืนพ่ึงได และใหตางคนตางพ่ึงพากันและกัน ท้ังนี้
เพราะพระพุทธศาสนาเชื่อในหลักความจริงวา “มนุษยเปนสัตวฝกฝนได มนุษยท่ีฝกตนดีแลว
ประเสริฐสุด ถึงข้ันเทวดาก็ชม พรหมก็สรรเสริญ” พระพุทธเจาทรงฝกฝนพระองคเองเปนตัวอยาง 
ทรงบรรลุจุดสุดยอดท่ีมนุษยผูฝกฝนตนพึงไดพึงถึงแลว ทรงวางระบบฝกฝนใหมนุษยอ่ืนๆ ดําเนิน
ตาม  
  หลักคําสอนของพระพุทธองคจึงชื่อวา “สิกขา” คือ เปนระบบการศึกษา ระบบฝกฝน
ตนเอง ดวยความพากเพียรของตนเอง ดวยสติปญญาของตนเอง ไมตองพ่ึงพาอํานาจศักด์ิสิทธิ์ใดๆ 
มาดลบันดาล  
  พุทธพจนช้ีทางแหงการศึกษา : ในการฝกฝนตนนั้น มนุษยตองพ่ึงตนเอง พระศาสดา
เปนเพียงผูทรงชี้แนะแนวทางใหเดินเทานั้น ทรงชี้วาทางนี้ดี ทางนี้ไมดี เพราะทรงผานมากอนแลว 

แตผูฝกฝนจะตองเดินดวยตนเอง พิสูจนผลดวยตนเอง การวัดประเมินผล ตองวัดดวยตนเอง ความ
ลมเหลวหรือสําเร็จ เปนประสบการณตรงของตนเอง มิใชใหคนอ่ืนบอก สมดังพุทธพจนในธรรมบท
12

๑๓ วา เอเสว มคฺโค นตฺถฺโญ ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยา เอตฺหิ ตุเมฺห ปฏิปชฺชถ  มารสฺเสตํ ปโมหนํ. 
แปลความวา “ทางเพ่ือความหมดจดแหงทัสสนะคือทางนี้เทานั้น มิใชทางอ่ืน เพราะเหตุนั้น เธอ
ท้ังหลายจงดําเนินไปตามทางนี้แลเพราะทางนี้ เปนทางลวงมารใหหลง” และวา “เอตฺหิ ตุเมฺห 

ปฏิปนฺนา ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสถ อกฺขาโต โว มยา มคฺโค อฺญาย สลฺลสตฺถนํ. แปลความวา “ดวย
วา เธอท้ังหลายดําเนินไปตามทางนี้แลว จักทําท่ีสุดแหงทุกขได เรารูวิธีถอนลูกศร คือกิเลสแลว จึง
ชี้บอกทางนี้ แกเธอท้ังหลาย” “ตุเมฺหหิ กิจฺจํ อาตปฺป อกฺขาตาโร ตถาคตาปฏิปนฺนา ปโมกฺขนฺต ิ

ฌายิโน มารพนฺธนา ฯ แปลความวา “เธอท้ังหลายควรทําความเพียรเอง เถิดตถาคต เปนเพียงผู
ชี้บอกทางเทานั้น ผูบําเพ็ญภาวนา ดําเนินตามทางนี้แลว เพงพินิจอยู จักพนจากเครื่องผูกแหงมาร
ได” เม่ือมองท้ังระบบการศึกษาตามแนวพุทธ มีองคประกอบอยูสามหรือสี่สวน จะเรียกวาข้ันตอน
ของการฝกฝน ก็ได บาลีเรียกวา  “ทม” หรือ “ทฺมม”  ดังรูปวิเคราะหวา13

๑๔  

  ทมฺม [ทมุ  ทมเน + ม] โคหนุม, โคทึก,  “ทมนารโห โค = ทมฺโม. โคตัวท่ีควรฝก ชื่อวา 
ทัมมะ. เชน เย เต พลวคาโว ทมฺมคาโว ติริยํ โสตํ เฉตฺวา โสตฺถินา ปาร ํอคมํสุ.  โคหนุมตัวมีกําลัง 
วายตัดกระแสน้ําขามไปถึงฝงโดยสวัสดิภาพ ฯ  พระนามของพระพุทธเจา ก็ไดชื่อวา “ทมฺม” 

                                                           

  ๑๓ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๗๔-๒๗๙/๑๑๗-๑๑๘.   
  ๑๔ พระมหาสมปอง มุทิโต, อภิธานวรรณนา, หน ๕๘๑. 
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เชนเดียวกันคือนักฝกอบรม-ครูฝก เชน “อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถี”14

๑๕ พระพุทธเจาไมมีผูประเสริฐ
กวา ช่ือวา อนุตตระ ทรงเปนสารถีผูฝกบุรุษไมมีใครย่ิงกวา  ในคัมภีรวิสุทธิมรรค  พระพุทธโฆสา
จารยอธิบายเรื่องการฝก ไววา 15

๑๖ พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปุริสทมฺมสารถิ  เพราะทรง
ขับ อธิบายวา ทรงฝก ทรงนําไป  ซ่ึงบุรุษท่ีพึงฝกไดท้ังหลายบุรุษท้ังหลายท่ียังมิไดฝก  [ปุริสทมฺเม 
สาเรตีติ ปุริสทมฺมสารถิ ทเมติ วิเนตีติ วุตฺตํ โหติ]  แตวาควรจะฝกได  เปนดิรัจฉานบุรุษก็ดีเปน
มนุษยบุรุษก็ดี เปนอมนุษยบุรุษก็ดี ชื่อวา ปุริสทมฺมา บุรุษท่ีพึงฝกได  จริงอยางนั้น แมดิรัจฉาน 
บุรุษท้ังหลาย เชนอยาง อปลาลนาคราช จูโฬทรนาคราช มโหทรนาคราช อัคคิสิขนาคราช ธูมสิข
นาคราช อาลวาฬนาคราช ชางธนปาลกะ พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงฝกได คือทรงทําใหหมดพิษหมด
ราย ใหต้ังอยูในสรณะและในศีลได แมมนุษยบุรุษท้ังหลาย เชน สัจจกะนิครนถบุตร อัมพัฏฐมาณพ 
โปกขรสาติพราหมณ โสณทัณฑพราหมณ กูฏทันตพราหมณ แมอมนุษยบุรุษท้ังหลาย เชน อาฬวก
ยักษ สูจิโลมยักษ ขรโลมยักษ และสักกเทวราช พระองคก็ทรงฝกได คือทรงนําไปไดดวยวินโยบาย 
ท่ีหลากหลาย  อนึ่งในความขอนี้ พระสูตรนี้ท่ีตรัส วา “ดูกอนเกสี เราก็นําบุรุษท่ีพึงฝกไดท้ังหลายไป 
ดวยวิธีละมอมบาง...ดวยวิธีหยาบบาง...ดวยวิธีท้ังละมอมท้ังหยาบ (ระคนกัน) บาง”   
 พุทธจิตวิทยาในการพัฒนาคน “ฝกไมไดใหฆาเสีย”  

  มนุษยเปนสัตวท่ีตองไดรับการฝกฝนพัฒนาตามลําดับข้ันของชีวิต ตั้งแตเด็กแรกเกิดแมเม่ือ
เติบโตแลวก็ตามก็ยังตองพัฒนาไปอยางไมหยุดยั้ง การพัฒนาคนมีมาแตโบราณ  แนวคิดในวิธีการ
ของพระพุทธองคท่ีทรงใหไว ทรงคุณคามหาศาลควรนอมมาเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาคนท่ี
สามารถปรับใชไดอยางดีแมในยุคปจจุบัน แมในอนาคตก็ยังคงใชได เพราะธรรมะของพระพุทธองค
ไมจํากัดดวยกาล จึงขอยกกรณีศึกษาในครั้งพุทธกาลมา ดังนี้   
       ครั้งหนึ่ง นายเกสี ผูฝกมาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา นั่งถวายความเคารพเรียบรอย ถูก
พระองคตรัสถามวา “ทานเปนสารถีฝกมา มีชื่อเสียง ทานฝกมาดวยวิธีอยางไร”  

  นายเกสีไดกราบทูลวา “ขาพระพุทธเจาฝกมาดวยวิธีละมุนละมอมบาง ดวยวิธีรุนแรงบาง 
ดวยวิธีท้ัง ๒ ประกอบกันบาง”  

 พระผูมีพระภาคเจา ตรัสตอบวา “ถามาของทาน ไมรับการฝกดวยวิธีละมุนละมอม ไมรับ
การฝกดวยวิธีรุนแรง  ไมรับการฝกดวยวิธีท้ัง ๒ ประกอบกัน ทานจะทําอยางไรกับมานั้น”  

  “ถามาของขาพระพุทธเจาไมรับการฝกดวยวิธีละมุนละมอม ท้ังวิธีรุนแรง และวิธีท้ัง ๒ 
ประกอบกัน  ขาพระพุทธเจาก็ฆามันเสีย  ท่ีทําอยางนั้นเพราะเหตุไร เพราะเพ่ือมิใหสํานักอาจารย
ตองเสียชื่อเสียง”๑๗  

                                                           

  ๑๕ วิ.ม. (บาลี) ๑/๑/๑. 
  ๑๖ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๒๖๕-๒๖๖. 
  ๑๗...วินยํ น อุเปติ ผรุเสน วินยํ น อุเปติ สณฺหผรุเสน วินยํ น อุเปติ หนามิ  นํ ภนฺเต ตํ กิสฺส  เหตุ มา 
เม อาจริยกุลสฺส อวณฺโณ อโหสีต.ิ.. อางใน องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๑๑/๑๕๐-๑๕๒. 
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  ครั้นกราบทูลเชนนั้นแลว ก็กราบทูลถามวา “สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเปนสารถีฝกคนชั้น
เยี่ยมยอดทรงฝกคนดวยวิธีใดเลา พระพุทธเจาขา”  

  พระองคทรงแสดงคลอยตามวิธีฝกมาของนายกาสี ความวา “เราก็ฝกคนดวยวิธีละมุน
ละมอมบาง  ดวยวิธีรุนแรงบาง  ดวยวิธีฝกท้ัง ๒ ประกอบกันบาง (สณฺหผรุเสนป วิเนมิ)” 

  วิธีละมุนละมอม (สเณฺหนป วิเนมิ) คือ แสดงสุจริต ความประพฤติดี และผลของสุจริต 
ความประพฤติดีนั้นวา กายสุจริตอยางนี้ ผลของกายสุจริตอยางนี้ วจีสุจริตอยางนี้ ผลของวจีสุจริต
อยางนี้ มโนสุจริตอยางนี้ ผลของมโนสุจริตอยางนี้ เทวดาเปนอยางนี้ มนุษยเปนอยางนี1้7๑๘  

  วิธีรุนแรงเปนอยางไร (ผรุเสนป วิเนติ) คือ แสดงทุจริตและผลของทุจริตวา การทุจริต วจี
ทุจริต มโนทุจริตอยางนี้ ผลของกายสุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตอยางนี้ นรกคติท่ีมีความเดือดรอน
เปนอยางนี้  กําเนิดสัตวเดรัจฉานเปนอยางนี้ เปตวิสัยเปนอยางนี้ ฯลฯ”๑๙  

  นายเกสีไดกราบทูลถามวา “ถาผูนั้น ไมรับการฝกดวยวิธีท้ัง ๓ นั้น พระองคจะทรงทํา
อยางไรกับเขา พระพุทธเจาขา”  

  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา  “ถาคนนั้น ไมรับการฝกดวยวิธีท้ัง ๓ นั้น เราก็ฆาเขา
เสียเหมือนกัน”  

  นายเกสีกราบทูลยอนถามวา “ปาณาติบาต ไมควรแกพระผูมีพระภาคเจามิใชหรือ ไฉนจึง
รับสั่งวา เราก็ฆาเสีย กระนั้นเลา”  

พระผูมีพระภาคเจา ตรัสอธิบายวา “จริงซีเกสี ตถาคตไมควรฆาสัตว แตวาคนผูใดไมรับ
การฝกดวยวิธีละมุนละมอม ไมรับการฝกดวยวิธีรุนแรง ไมรับการฝกดวยวิธีท้ัง ๒ ประกอบกัน 
ตถาคตก็ไมนับคนผูนั้นวาเปนคนควรกลาวสั่งสอนอีกตอไป ท้ังเพ่ือนพรหมจารีผูรูท้ังหลาย ก็ไมนับ
คนผูนั้นวาเปนคนท่ีจะพึงวากลาวสั่งสอนดวย  ขอท่ีตถาคตไมนับคนผูนั้นวาเปนคนท่ีจะพึงวากลาว
สั่งสอนไดตอไป ท้ังเพ่ือนพรหมจารี ผูรูท้ังหลายก็ไมนับคนผูนั้นวา เปนคนท่ีจะพึงวากลาวสั่งสอน
ดวยนั้น ชื่อวาเปนการฆาคนผูนั้นเสียอยางดีทีเดียว ในวินัยของพระอริยเจา” นายเกสีไดกราบทูล
สดุดีพระผูมีพระภาคเจา และขอแสดงตนเปนพุทธมามกะตลอดชีวิต19

๒๐  

  ในการพัฒนาคนนั้นการชี้ใหเห็นประโยชนของการพัฒนา ใหคนนั้นรับทราบและเขาใจ 
หรือในทางกลับกันการชี้ใหเห็นโทษอยางชัดเจนหากไมไดพัฒนาหรือพัฒนาผิดทาง เปนภารกิจท่ีมี
ความสําคัญมาก แตอาจตางกันไปตามจริต ความพรอมและเครื่องรับของแตละบุคคล บางคนชอบ
คําสอนแบบมธุรสวาจา ออนหวาน นุมนวล สอนดวยไมแข็งไมได แตสําหรับบางคนตองพูดแรงๆ 

                                                           

  ๑๘ วิธีแบบสุภาพ หมายถึง ฝกโดยวิธีท่ีเหมาะแกมาน้ัน ใหกินอาหารดี ใหดื่มนํ้ามีรสอรอย รองเรียก
ดวยคําไพเราะ อางใน องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๑๑๑/๓๗๐. 
  ๑๙ วิธีแบบรุนแรง หมายถึง ฝกดวยวิธีรุนแรง มีมัดขาและผูกปาก เปนตน และ ดวยวิธีการใชปฏักแทง 
การหวดดวยแส และรองเรียกดวยคําหยาบ อางใน องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๑๑๑/๓๗๐-๓๗๑. 
  ๒๐ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๑๑/๑๖๙-๑๗๑. [เกสีสูตร] 
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ตรงๆ เพ่ือกระตุนตอมปญญาใหคิดตาม บางคนก็ ตองใชสลับกันไป  การวิเคราะหกลุมคนกอน
พัฒนา เพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะสมจึงจําเปนอยางยิ่งและเปนหนาท่ีของหัวหนา หรือผูบริหารตองทํา
การบานมากอน ไมใชใชวิธีใดวิธีการเดียวกันกับทุกคน แตถาลงทุนใชทุกวิธีแลว ไมไดผลก็คงไมตอง
เสียเวลาลงทุนตอไปเรื่อยๆ พระพุทธองคทานให  “ฆา” คือ ตัดออกไป (ไมมีสวนเก่ียวของ/ไมวา
กลาวตักเตือนไมพร่ําสอน)  สวน จะตัดออกดวยวิธีใดก็แลวแตตามสภาวการณของแตละทาน  

  ผลการฝกบุรุษตองสามารถทํางานไดหลายทิศหลายทาง 
  อีกนัยหนึ่ง เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงขับบุรุษท่ีพึงฝกท้ังหลายได อยางท่ีเขาท้ังหลาย
นั่งขัดสมาธิอยูแหงเดียวนั่นแหละ  แตแลนไปไดท้ัง ๘ ทิศ  ไมติดขัด เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงถวาย
พระนามวา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ ผูขับบุรุษท่ีพึงฝกไดไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา อนึ่ง ในความขอพระสูตร 
วา “ภิกษุท้ังหลาย ชางท่ีพึงฝก อันผูฝกชางขับแลว ยอมแลนไปไดแตทิศเดียว”20

๒๑   

  การฝกเพ่ือการศึกษาเรียนรู มีดังนี ้ 
 สวนท่ี ๑ ข้ันเตรียมการ กอนจะเขาสูระบบฝกฝนตน ตองเตรียมการในสองเรื่องนี้กอน 
ทานเจาคุณเรียกวา “บุรพภาคแหงการศึกษา” คือ  
 ๑. ส่ิงแวดลอมภายนอกตองดี ตองเอ้ือตอการฝกฝน สิ่งแวดลอมนี้รวมต้ังแตสิ่งแวดลอม
ทางวัตถุ สิ่งแวดลอมทางบุคคล เชน พอแม ครูบาอาจารย ผูรูอ่ืนๆ เปนตน ตลอดจนถึงสิ่งแวดลอม
ทางสังคม คือ สังคมท้ังหมดจะตองเอ้ือตอการฝกฝน ทางพระเรียกรวมวา สิ่งแวดลอมตองเปน 
“กัลยาณมิตร”  

  ๒. ในสวนผูฝกฝนเองตองรูจักคิดวินิจฉัย ใชทาทีแหงปญญาในการเก่ียวของสัมพันธกับ
โลกภายนอก ท่ีสมัยหนึ่งบัญญัติคําวา “คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน” ทางพระเรียกวา “โยนิโส
มนสิการ” (= คิดโดยอุบายอันแยบคาย)  
  โยนิโสมนสิการ ทานพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายไว ๑๐ วิธี แตละวิธี
ลวนเหมาะสมท่ีจะฝกฝนท้ังนั้น คือ คิดแบบสืบสาวปจจัย คิดแบบแยกแยะองคประกอบ คิดแบบ
รูเทาทันธรรมดา คิดแบบแกปญหา คิดแบบสัมพันธหลักการกับเปาหมาย คิดแบบคุณโทษและ
ทางออก คิดแบบคุณคาแทคุณคาเทียม คิดแบบปลุกเราคุณธรรม คิดแบบอยูในปจจุบัน คิดแบบ
แยกประเด็น21

๒๒  

   โยนิโสมนสิการ มาจากคําวา โยนิโส กับมนสิการ แปลความไดวาการทําในใจโดยแยบ
คาย กระทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย การพิจารณาโดยแยบคาย คือพิจารณาเพ่ือเขาถึงความ
                                                           

  ๒๑ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๒๖๖. 
  ๒๒ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพครั้งท่ี ๓๕, (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพผลิธัมม, ๒๕๕๕), หนา ๖๒๗. 
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จริงโดยสืบคนหาเหตุผลไปตามลําดับจนถึงตนเหตุ แยกแยะองคประกอบจนมองเห็นตัวสภาวะและ
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัยหรือตริตรองใหรูจักสิ่งท่ีดีท่ีชั่ว ยังกุศลธรรมใหเกิดข้ึนโดยอุบายท่ีชอบ 
ซ่ึงจะมิใชเกิดอวิชชาและตัณหา ความรูจักคิด คิดถูกวิธี พระอรรถกถาจารย ทานประมวลวิธีคิด
ลักษณะของการคิด ๔ วิธีเทานั้นคือ ๑. คิดเปนระเบียบ (ปถมนสิการ) ๒. คิดถูกวิธี (อุปายมนสิการ) 
๓. คิดเปนเหตุเปนผล (การณมนสิการ) ๔. คิดเรากุศล (อุปปาทกมนสิการ)22

๒๓  

            ลักษณะการคิดท้ัง ๔ ประการ มีความสัมพันธกัน เปนการคิดท่ีทําใหเห็นการเกิดของ
ปญหา เห็นลักษณะและความเปนไปของสิ่งตางๆ อยางละเอียดถูกตอง เม่ือปญญาเกิดข้ึนแลว ก็
สามารถแกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม การฝกความคิดเชนนี้เปนประจํา นอกจากจะทําให
เกิดปญญาในการแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสมแลว ยังทําใหปญญาของผูนั้นเจริญงอกงามข้ึน 
ตามความหม่ันเพียรฝกฝนของบุคคลนั้น ทานสรุปเปนคําสั้นๆ เรียกวา “คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิด
มีเหตุผล คิดเรากุศล”  

  สวนท่ี ๒ กระบวนการฝกฝน (สิกขา) ผูฝกฝนตน จะตองฝกฝนท้ัง ๓ ดานคือ  
 ๑. ฝกฝนดานปญญา พัฒนาความรูความเขาใจใหถูกตอง มีเจตคติ มีคานิยม มีแนวคิดท่ี
ถูกตอง สอดคลองกับกระบวนการฝกฝนอบรม คัมภีรทานเรียกวา มีสัมมาทิฐิ มีสัมมาสังกัปปะ นั้น
แล  
  ๒. ฝกฝนดานศีล ควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา (ไมครอบคลุมถึงใจ) ใหสอดคลอง
เหมาะสมกับความรูความเขาใจนั้น  
  ๓. ฝกฝนดานจิต จิตจะตองไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพ มองอีก
มุมหนึ่ง ท้ัง ๓ ดานนี้ครอบคลุมถึง กาย วาจาและใจ เพราะฉะนั้นจะพูดอีกนัยหนึ่งวา กระบวนการ
ฝกฝนนั้นก็คือ ฝกกาย วาจา และใจ อยางนี้ก็ไดครับ  
  ขณะท่ียังอยูในระหวางฝกฝนตนนี้ เรียกวา เสขะ (แปลวา ผูยังศึกษา หรือนักศึกษา) ยังไม
จบวาง้ันเถอะ เม่ือฝกฝนจนครบกระบวนการแลว พูดอยางนักปฏิบัติก็วา เม่ือ “มรรคสมังคี” องค
มรรคกลมกลืนถูกสวนกันแลว ก็จะเกิดผลแหงการฝกฝน ผลนั้นก็คือ เกิดญาณหยั่งรูตามความเปน
จริง เปนความรูระดับสูงสุด สูงขนาดไหน พูดไดวา เม่ือเกิดความรูอยางนี้แลว จะเกิดจักษุตาใน
มองเห็นแจมชัด (จักษุ) ความรูแจง (วิชชา) ความรูท่ัวถึง (ปญญา) เกิดความสวางโพลงภายใน (อาโล
กะ) เรียกในท่ีนี้ดวยศัพทเทคนิควา “สัมมาญาณะ” สัมมาญาณะนี้มีสมรรถนะท่ีจะกําจัดกิเลสความ

                                                           

  ๒๓ พระพรหมคณุาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, หนา ๖๒๑. 
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มัวหมองใจออกหมดเกลี้ยงไมเหลือหลอ จิตก็จะเปนอิสระจากพันธะของกิเลส เปน “สัมมาวิมุติ” 

(ความหลุดพนโดยสิ้นเชิง, อิสรภาพแทจริง)  
  พอถึงระดับนี้เสขบุคคล ก็จะกลายเปน “อเสขะ” (แปลวาผูไมตองศึกษาอีกตอไป หรือผู
จบการศึกษานั้นเอง) ไดปริญญาสูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนา ทานผูนี้จะเรียกวา พุทธ (ผูรู ผูตื่น 
ผูเบิกบาน) ก็ได อรหันต (ผูไกลจากกิเลส) ก็ได ขีณาสวะ (ผูสิ้นอาสวกิเลส) ก็ได  
 พระพุทธศาสนาเชื่อวามนุษยทุกคนมีศักยภาพท่ีจะสามารถฝกฝนและพัฒนาได หลัก
การศึกษาตามแนวพุทธศาสนานั้น บุคคลยังตองเปนผูเรียนรู หรือตองศึกษาตลอดเวลา ตราบใดท่ียัง
ไมบรรลุถึงความสมบูรณดวยศีล สมาธิ ปญญา และวิมุติ (เสขะ) พระพุทธศาสนาจึงกลาวถึง
การศึกษา “ตลอดชีวิต” (สิกขาสาชีพ) มานานแลว ตราบใดท่ียังไมบรรลุเปาหมายสูงสุดของชีวิต 
คือบรรลุเปนพระอรหันต บุคคลนั้นก็ยังไมจบการศึกษา (อเสขะ) คําวา นักปราชญ (พหูสูตร) ก็ดี “ผู
มีการศึกษาดี” (สุสิกขิตะ) ก็ดี “ผูเชี่ยวชาญ” ก็ดี ไมใชเปนสิ่งท่ีพึงประสงคท่ีแทจริง (อานิสงส) ของ
การศึกษาในทัศนะของพระพุทธศาสนา  ตัวอยางพระอานนทเถรเจาทานไดปรารภกับตัวทานเองวา 
‘เรายังเปนเสขบุคคล  มีกิจท่ีจะตองทํา แตพระศาสดาผูทรงอนุเคราะหเราจะปรินิพพานเสีย
ท้ังท่ีพระอานนทเปนผู เชี่ยวชาญดานวิชาการ (academic expert) บาลีใชคําวา สุเมธะ เปน
นักปราชญผูมีความรูดี ทานก็ยังเห็นวา ทานเปนนักเรียน (เสขะ) ยังไมจบการศึกษา (อเสขะ) แม
เปนพระอรหันต ก็ยังตองรูขาวสารขอมูลท่ีจําเปนอยู24๒๕  

 ระบบการศึกษาในสมัยพุทธกาลนั้นแบงเปน ๓ สวน25

๒๖ คือ 

          (๑) ปริยัติ ไดแก การศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย นับเปนสวนสําคัญโดยความเปน
พ้ืนฐานของการปฏิบัติ และการศึกษาเลาเรียนปริยัติธรรมนั้นเปนการศึกษาภาคทฤษฎี คือ 
การศึกษาเลาเรียนธรรมวินัยใหมีความรูพ้ืนฐานอยางแจมแจง เพ่ือใหเกิดความกระจางแจงวา คํา
สอนของพระพุทธองค ท่ีจัดเปนธรรมบทนั้น บทนี้วาดวยเรื่องอะไร ถาผูเรียนจะนอมนําเอา
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาปฏิบัติเพ่ือเปนแนวทางหรือแสงประทีปแหงชีวิต จะทําอยางไร
และเม่ือปฏิบัติตามแลวจะไดผลอยางไร  
  (๒) ปฏิบัติ ไดแก การนอมนําเอาหลักธรรมคําสอนท่ีไดเรียนรูในทางภาคทฤษฎีแลวนําสู
ภาคปฏิบัติจริง ๆ เพ่ือเปนการอบรมกาย วาจา ใจ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ นําเอาหลักธรรมท่ีเรียนรู
แลวนั้นมาเปนแนวทางหรือบรรทัดฐานแหงชีวิตใหเหมาะสมกับฐานะของตน เรียกวา ปฏิบัต ิ

                                                           

  ๒๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๗/๑๕๔. 
  ๒๕ ม.อุปริ. (ไทย) ๑๔/๙๔/๑๑๑. 
  ๒๖ มาณพ พลไพรินทร, คูมือการบริหารกิจการคณะสงฆ, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ชุติมาการพิมพ, 
๒๕๓๑), หนา ๑๕๖. 
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          (๓) ปฏิเวธ ไดแก ผลของการปฏิบัติธรรมนั้น เชน พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระ
อรหันตสาวก และพระอริยบุคคล ผูไดรับผลแหงการปฏิบัติ ซ่ึงทําใหยกฐานะจากปุถุชนธรรมดาข้ึน
เปนพระอริยบุคคล การบรรลุธรรมชั้นนั้น ๆ ตามภูมิธรรมท่ีตนปฏิบัตินั้น ไมมีใครมายกยองหรือ
แตงต้ังใหฐานะหรือตําแหนงแหงพระอริยเจานั้นไมมีการแตงต้ังให จะรูไดดวยตนเอง เรียกวา 
ปฏิเวธ 

            สรุปวา การศึกษาในพระพุทธศาสนากลาวโดยรวมมี  ๒  อยาง  คือ คันถธุระ และ 
วิปสสนาธุระ  
  คันถธุระ คือ การศึกษาภาคทฤษฎีในวิชาการตางๆ กลาวคือ เรียนจากครู ดูจากตํารา 
สดับปาฐะนั่นเอง สวน วิปสสนาธุระ คือ การศึกษาภาคปฏิบัติจากผลการเรียนรูแลวนํามาปฏิบัติให
เกิดมรรคผลรูแจงในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาตามกระบวนคือ ปริยัติ ปฏิบัติ และ
ปฏิเวธ   
  ฉะนั้น การศึกษาจึงทําใหคนมีความรูฉลาดรูทันคน รูทันเหตุการณ โดยเฉพาะการศึกษา
ในพระพุทธศาสนาถือวามีความสําคัญอยางยิ่งผูมีการศึกษาคือผูเจริญ การศึกษาเปนกระบวนรองรับ
คนใหมีศักยภาพสูง สามารถทําการเผยแผสั่งสอนคนไดอยางมีประสิทธิภาพ พระพุทธเจาพระองค
ทรงความรูทุกสรรพศาสตรแลวนําศาสตรแหงความรูเหลานั้น มาเปนเครื่องมือในการเผยแผทําให
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงความรูนั่นเอง 
 สรุปความไดวา การศึกษาในพระพุทธศาสนากลาวโดยรวมมี ๒ อยางคือ คันถธุระ  และ
วิปสสนาธุระ คันถธุระ คือการศึกษาภาคทฤษฎีในวิชาการตางๆ กลาวคือเรียนจากครู ดูจากตํารา 
สดับปาฐะนั่นเอง สวนวิปสสนาธุระ คือการศึกษาภาคปฏิบัติจากผลการเรียนรูแลวนํามาปฏิบัติให
เกิดมรรคผลรูแจงในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา ตามกระบวนคือ ปริยัติ ปฏิบัติ และ
ปฏิเวธ ฉะนั้น การศึกษาจึงทําใหคนมีความรูฉลาดรูทันคน รูทันเหตุการณ โดยเฉพาะการศึกษาใน
พระพุทธศาสนาถือวามีความสําคัญอยางยิ่งผูมีการศึกษาคือผูเจริญ การศึกษาเปนกระบวนรองรับ
คนใหมีศักยภาพสูง สามารถทําการเผยแผสั่งสอนคนไดอยางมีประสิทธิภาพ พระพุทธเจาพระองค
ทรงความรูทุกสรรพศาสตรแลวนําศาสตรแหงความรูเหลานั้น มาเปนเครื่องมือในการเผยแผทําให
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงความรูนั่นเอง 
 องคประกอบสําคัญในการท่ีทําใหการศึกษาในพระพุทธศาสนากาวหนาอยางมากคือ
พระพุทธศาสนามิไดมีความหมายท่ีจะใหการศึกษาอบรมและการปฏิบัติธรรมอยูอยางในวัด เห็นได
จากตั้งแตเริ่มประดิษฐานพระพุทธศาสนาเม่ือคราวสงสาวกออกประกาศพระศาสนา วา “ภิกษุ
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงจาริกไป เพ่ือประโยชนและความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย”๒๗ นั่น

                                                           

  ๒๗ วิ.ม.(ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
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คือเปดโอกาสใหพุทธบริษัท ๔ ไดมีโอกาสศึกษาพระสงฆมีชีวิตผูกพันอยูในสังคมพระสงฆแลว ยัง
ตองมีสวนเก่ียวของกับสังคมชาวโลก ดวยบทบัญญัติในการเลี้ยงชีพทางฝายวินัย 

 เปาหมายของการศึกษาคือเปาหมายของการศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาเปน
พลวัตมีการเปลี่ยนแปลงได ระบบการศึกษาท่ีมีเปาหมายชัดเจนสมบูรณ ตองพัฒนาท้ังในแงของสติ 
ปญญา เหตุผล อารมณ และรางกายของผูเรียน แตอยางไรก็ตามกระบวนการเรียนรูตามแนวพุทธ
จิตวิททยาแตละข้ันนั้นจะตองประกอบดวยคุณธรรท่ีสรางเสริมความสุขในขณะเรียนรูท่ีเรียกวา 
“อิทธิบาท” คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  
  เปาหมายทางการศึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยา 
  ๑)  เปนเปาหมายดานการดํารงชีพ ดํารงชีพเปนเรื่องสําคัญพ้ืนฐาน ท่ีพุทธศาสนาให
ความสําคัญ ในฐานะเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต ในอริยมรรค ๘ ประการ ไดกลาวถึง
หลักการดําเนินชีวิตตองเปนสัมมาชีพ พระพุทธองคทรงเห็นวาทรัพยเปนปจจัยจําเปนสําหรับการ
ดําเนินชีวิตจึงใชหลักธรรมดวย เก่ียวกับการดําเนินชีวิตไว เชนทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชน27๒๘ สุขของ
คฤหัสถ28๒๙ ประโยชนท่ีควรถือเอาจากโภคทรัพย ๕ อยาง29

๓๐ 

              ๒)  เปาหมายดานการพัฒนาบุคลิกภาพ สอนใหพัฒนาบุคลิกภาพใหสมดุลมีความ
จําเปนตอการครองชีวิตท้ังสวนตัวและในทางสังคม  โดยใชหลักธรรมตางๆ เชน สัปปุริสธรรม ๗ 30

๓๑ 
ทิศ ๖31

๓๒ และ เวสารัชชกรณธรรม32

๓๓ เปนตน  
           ๓) เปาหมายดานพัฒนาสติปญญา สติปญญาทําใหมนุษยแตกตางกับสิ่งท่ีมีชีวิตรูปแบบ
อ่ืน พระพุทธศาสนา ในคัมภีรวิสุทธิมรรค ไดจําแนกปญญาไว ๓ ทาง33

๓๔ 

๓. บทสรุป 

   วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาภายใต
กรอบการศึกษาของมหาวิทยาลัย กลาวคือ “ศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาการชั้นสูง” ตามพระ
ราชปณิธานลนเกลาราชการท่ี ๕ จากท่ีนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับการศึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยามา
ขางตนนั้น การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆไดบูรณาการหลักการและแนวคิดทางการศึกษาใน
พระพุทธศาสนามาประยุกตใชกับกระบวนการเรียนการสอน ไมวาสาขาวิชาใดๆ ก็ตามตองมีกลุม
                                                           

  ๒๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๓๗.  
  ๒๙ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๕.  
  ๓๐ ดูรายละเอียดใน องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๑/๖๔-๖๖.  
  ๓๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓.  
  ๓๒ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. ๑๑/๒๔๔-๒๗๔/๒๐๐-๒๑๘. 
  ๓๓ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๗/๒๕๘-๒๕๙. 
  ๓๔ ตตฺถ ปฐมา สชาติปฺญา ทุติยา วิปสฺสนาปฺญา ตติยา สพฺพกิจฺจปริณายิกา ปาริหาริกปฺญา ฯ 
อางใน วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๔.   
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รายวิชาพระพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนาอยูในหลักสูตรนั้นๆ ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ
ทางดานศาสตรสมัยใหม (วิชาการชั้นสูง) นั้นเอง ถาจะมองการศึกษาและกระบวนการเรียนรูตาม
แนวกพุทธจิตวิทยาแลวก็คือการศึกษาท่ีเกิดจากภายใน คืออายตนะภายใน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจอายตนะภายนอก ไดแกรูป เสียง กลิ่น รส สิ่งท่ีถูกตองกาย (โผฏฐัพพะ) อารมณท่ีเกิดกับใจ 

(ธรรมารมณ) และวิญญาณ คือความรูท่ีเกิดข้ึนเม่ืออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกัน 
เม่ือองคประกอบท้ังสามดังกลาวประจวบพรอมกันจึงเกิดเปนผัสสะผัสสะจึงเปนจุดเริ่มตนการเรียนรู
ของมนุษยขอมูลตางๆ ท่ีผานเขามาทางอายตนะจะเปนขอมูลหรือความรูไดตองผานการแปล
ความหมายดวยจิต โดยประมวลผลจนเกิดเปนความรูและสื่อสารกับสิ่งแวดลอมตางๆ รอบตัว 
พระพุทธศาสนาจึงใหความสําคัญกับจิตและการรับรูอารมณตางๆ อันเปนสภาวะเฉพาะของจิตท่ีไม
สามารถชั่ง ตวง วัด ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เชน ความโกรธ ความพอใจ ปติ ฯลฯ 

  การเรียนรูจึงเปนการใชอายตนะภายในตัวมนุษยเองสัมพันธกับสิ่งท้ังหลายท่ีเก่ียวของ
อยางถูกตองและตองประกอบดวยโยนิโสมนสิการและสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การแสดงออกทางกาย วาจา รวมถึงการสํารวมใจไมใหกิเลสเขาครอบงํา เปนการเริ่มความสัมพันธ
ทางสังคมหรือการเรียนรูภายนอกตัวบุคคลเขาไปหาภายในตัวบุคคล  สงผลตอความสัมพันธดาน
จิตใจ อันเปนความสงบภายใน เปนการฝกฝนอบรมจิตใหพนจากอํานาจกิเลส ตัณหา อุปาทานดวย
สมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา จนพัฒนาไปสูปญญาท่ีถูกตองตามหลักอริยสัจ ๔ ซ่ึงเปนความรู
เทากันสิ่งท้ังปวงตามความเปนจริงจนสามารถทําลายกิเลสและหลุดพนจากความทุกข ความสัมพันธ
ทางพฤติกรรม จิตใจ และปญญาดังกลาวมีบทบาทตอการพัฒนามนุษยใหเจริญงอกงามใน ๔ ดาน
กลาคือ ภาวิกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต และภาวิตปญญา อันนําไปสูจุดหมายของชีวิตตามความพรอม
ของบุคคล ไดแก จุดหมายปจจุบันจุดหมายเบื้องหนาและจุดหมายสูงสุด 

๔. ขอเสนอแนะ 

  การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นั้น ถาจะมองใหลึกลงไปแลว องคประกอบท่ีสําคัญก็คือคน (หรือทุนมนุษย) คนในท่ีนี้ ก็คือ
บุคคลากรทางการศึกษานั้ น เอง ถามวาถ าวิทยาลัยแห งนี้  ถือวาเปนวิทยาลัยทางด าน
พระพุทธศาสนา หรือเปนศูนยกลางของการศึกษาและเผยแผพระพุทธศาสนาแลว สิ่งท่ีแสดงให
เห็นชัดแจงเชิงประจักษทางการวิชาการคืออะไร จุดขายของวิทยาลัยสงฆคืออะไร อยูท่ีไหน มีอะไร
เปนเครื่องปรากฏ เพียงแคคําถามเหลานี้ก็สามารถจะเดาคําตอบไดในตัวเอง อยางนอยก็คือผลงาน
วิชาการของบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน อันเปนท่ียอมรับในระดับมหาวิทยาลัยและ
เปนท่ียอมรับของสังคม อนึ่งภายใตรวมเงาแหงตึกอันสวยงามใหญโตของวิทยาลัยสงฆคงไมสามารถ
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ตอบคําถามเหลานี้ได นอกเสียจากผลงานทางดานวิชาการของบุคลากรท้ังตําราวิชาการและงานวิจัย 
ท่ีแสดงใหเห็นแจงประจักษอยางชัดเจนเทานั้น  ดังนั้นวิทยาลัยตองกําหนดทิศทางและเปาหมายไว
อยางชัดเจนในการสงเสริมและเผยแพรผลงานของนักวิชาการท้ังระยะสั้นและระยะยาว สิ่งสําคัญ
ตองสงเสริมและชี้เปาใหถูกตองและตรงตามปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัยใหชัดเจนลงไปให
ไดวา จัดการศึกษาเพ่ืออะไร จุดเดนท่ีควรสงเสริมคืออะไร  เพราะมหาวิทยาลัยแหงนี้ มีชื่อเรียกขาน
วา “มหาวิทยาลัยทางดานพระพุทธศาสนา ; Mahachula Buddhist University”  

 

บรรณานุกรม 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปฎกภาษาบาลี . ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ ๒๕๐๐. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

__________. พระไตรปฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร :   
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

__________. อรรถกถาภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาอฏฐกถา. กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
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การสวดมนตขามปของวดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร (วัดใหญ) 
The Chanting over the year of Wat Phra Sri Rattana Mahathat (Wat Yai) 

พระครสูุมณฑธรรมธาดา0

๑
 

๑. บทนํา 

การสวดมนตมีความเปนมาต้ังแตสมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบัน มีหลักฐานในพระไตรปฎก 
เชน การสวดมนตท่ีเมืองเวสาลีของพระอานนท การสวดมนตของพระจุนทะเพ่ือระงับอาการ
ประชวรของพระพุทธเจา นอกจากนั้นยังมีการสวดมนตเพ่ือการทรงจําหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจาดวย เชนการจําพระวินัยของพระอุบาลี การจําพระสตูรของพระอานนท  และการพระ
อภิธรรมของพระสารีบุตร แมพระพุทธเจาก็ทรงรับสั่งใหภิกษุยกพระปาฏิโมกขข้ึนมาแสดงทุกก่ึง
เดือน เพ่ือทบทวนสิกขาบทและความประพฤติของตนเอง จุดประสงคในการสวดมนตสมัยนั้นจึงมุง
เพ่ือรักษาพระธรรมคําสอนเปนหลัก ครั้นหลังพุทธกาลกระแสการสวดมนตของศาสนาพราหมณเปน
ท่ีนิยมของประชาชน  พระพุทธศาสนานิกายตันตระจึงประยุกตการสวดมนตใหมีลักษณะเปนบท
อวยพรใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ เปนเครื่องปองกันภัยอันตราย ท่ีเรียกวาพระปริตร จนพระพุทธศาสนา
เขามาในประเทศไทยในสมัยสุโขทัย  อิทธิพลของคติความเชื่อวา บทสวดมนตเปนพิธีกรรมท่ี
ศักดิ์สิทธิ์ก็ยังติดตามมา ดังจะเห็นวาในสมัยสุโขทัย มีการสวดมนตเจ็ดตํานานและสิบสองตํานานทุก
วันพระท่ีสวนดงตาล คติความเชื่อนี้ไดสืบเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยา โดยสังเกตไดการพิธีถือน้ํา
พิพัฒนสัตยาไดมีการสวดมนตเพ่ือใหน้ําพระพุทธมนตนั้นมีความศักด์ิสิทธิ์ ประกอบกับโองการแชง
น้ําตามคติพราหมณอีกดวย ความเชื่อนี้ไดไหลผานมาถึงกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร ในปจจุบัน  

แมจะมีการถอดความหมายของบทสวดมนตเปนภาษาไทยและมีการสวดมนตแปลกันมาก
แพรหลาย แตคติความเชื่อวาพระพุทธมนตมีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถขับไลภูตผีปศาจได ยังไมไดลบ
เลือนไปจากสังคมไทย กับท้ังยังมีการพัฒนาบทสวดมนตข้ึนมาใหมเรื่อยๆ เพ่ือใชในวาระโอกาส
ตางๆ ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน ซ่ึงเปนพัฒนาการของการสวดมนตท่ีนาสนใจเปนอยางยิ่ง    
 สําหรับการสวดมนตขามปนั้นถือไดวา เปนการสวดมนตท่ีไดรับความนิยมมากในสังคมไทย
มาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะชื่อของการสวดมนตดังกลาวแสดงออกถึงความเปนสิริมงคลใน
เบื้องตนของปและเปนการเริ่มตนชีวิตท่ีดีงามจากพระพุทธมนตของพระพุทธองค ท่ีคนสวนใหญใน
สังคมไทยใหความเคารพนับถือนั่นเอง ท้ังเปนการเคารพนับถือในพระพุทธศาสนาและเคารพนับถือ
ในความเชื่อเรื่องอานุภาพของพุทธมนต 

 

                                                           

  ๑
 อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช .  
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ซ่ึงมีมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๓ 1

๒ ไดเคยประกอบพิธี
สวดมนตปใหมในชวงเทศกาลสงกรานตซ่ึงในสมัยนั้นคือวันข้ึนปใหมของไทย โดยคืนกอนสิ้นป
พระสงฆและประชาชนจะรวมกันสวดมนตบทมหาสมัยสูตร จากนั้นเม่ือถึงเวลาเท่ียงคืนจึงสวดบท
ชัยมงคลคาถา แตตอมาราชการไดกําหนดใหวันปใหมตรงกับหลักสากลคือวันท่ี ๑ มกราคมของทุกป 
พิธีการสวดมนตขามปนี้จึงเลือนหายไปจากสังคมไทย 

 

   แตในปจจุบันการสวดมนตขามปไดรับความนิยมจากสังคมไทยข้ึนอีกครั้งหนึ่ง โดยมีท้ัง
หนวยงานตางๆ รวมกันจัดงานข้ึน ท้ังในสวนของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิมหาเถรสมาคม 
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) หนวยงานราชการท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนวัดวาอารามตางๆ ไดรวมกันจัดพิธีสวดมนตขามปข้ึน ประชาชนสวนใหญเขา
รวมกิจกรรมจึงทําใหประเพณีการสวดมนตขามปนี้กลับมาเปนท่ีสนใจอีกครั้งหนึ่งอยางมีนัยสําคัญ
ตอสังคมไทย 

   ชวงเทศกาลสงทายปเกา-ตอนรับปใหม เม่ือกอนเราจะเห็นกิจกรรมรื่นเริงบันเทิงใจ
มากมายท้ังเคาทดาวน การแสดงดนตรี เตนรํา ด่ืมกินแอลกอฮอล ฯลฯ แตชวงปหลังๆ ปรากฏวา
กิจกรรมท่ีไดรับความนิยมมากข้ึนทุกป คือ “การสวดมนตขามป” ในคืนวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ตอเนื่อง
ถึงวันท่ี ๑ มกราคม คนเขารวมกิจกรรมนี้ไมไดมีแตผูสูงอายุเทานั้น มีท้ังคนหนุมสาว วัยรุน วัย
ทํางานท้ังหญิงชาย-คนขามเพศการสวดมนตขามป เนื่องจาก ๑) การสวดมนตขามปเปนการเลือก
พาตัวเองไปรวมกิจกรรมท่ีวัดในชวงคืนสงทายปเกา-ตอนรับปใหม เสมือนเปนการปลีกตัวออกไป
จากกิจกรรมในทางโลกโดยปริยายเบื้องตนก็ไดตัดจากอบายมุขไมด่ืมสุรา ไมไปอยูตามผับตามบาร 
หรือสถานท่ีท่ีเปนอโคจรท้ังหลาย ไมตองเสี่ยงกับไฟไหม ตึกถลม อันธพาลกอเหตุตีรันฟนแทง ฯลฯ 
และ ๒) การสวดมนต บังคับใหตองรวบรวมสมาธิ ตามองตัวหนังสือ ปากอานขอความ หูตองต้ังใจ
ฟงเสียงสวดมนตของคนหมูมาก กอใหเกิดความสงบนิ่ง สะกดจิตสะกดใจใหราบเรียบ สงบสุข 

 วั ด พ ร ะ ศ รี รั ต น ม ห า ธ า ตุ ว ร ม ห า วิ ห า ร  ห รื อ วั ด ให ญ  อํ า เภ อ เมื อ ง  จั งห วั ด
พิษณุโลก  นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศจํานวนมาก ไดมาไหวหลวงพอพระพุทธชิน
ราช เพ่ือความเปนสิริมงคล ขณะท่ีวัดใหญ ไดเตรียมพรอมสถานท่ี พิธีสืบชาตาเสริมบารมีสงทายป
เกาตอนรับปใหม หรืองานสวดมนตขามปท่ีทุกคืนวันท่ี ๓๑ ธันวาคมตอเนื่องถึงเชาวันปใหม ๑ 

มกราคม มีชาวพิษณุโลกจํานวนมาก มารวมงานสวดมนตขามป ท่ีวัดใหญ  ขณะท่ีทางวัดได
เตรียมพรอมผกูโยงสายสิญจน จากวิหารหลวงพอพระพุทธชินราชมาบริเวณโดยรอบวิหารพรอมกัน
นี้ทางวัดไดเชิญชวนใหประชาชนมารวมงาน การสวดมนตขามปของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

                                                           

 ๒  admin_dang, สวดมนตขามป เสริมมงคลแกชี วิต ในป ๒๕๕๗ , [ออนไลน ], แหลงท่ีมา : 
http://scoop. mthai.com/ hot/5574.html [๔ มิถุนายน ๒๕๕๘].  
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วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีพัฒนาการ มีวิธีปฏิบัติ คุณคาและ
ประโยชนตอชีวิตอยางไร ซ่ึงประเด็นเหลานี้จะไดมีการนํามาศึกษาคนควาตอไป 

๒. เนื้อหา 
 ชาวพุทธในสังคมไทยมีการสวดมนตในพิธีกรรมตางๆ เชน การทําวัตรเชา ทําวัตรเย็น การ
ข้ึนบานใหม การจัดงานนักขัตฤกษ หรือการสวดมนตในวาระวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วัน
ธรรมสวนะ วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันเขาพรรษาแลว ในปจจุบันชาวพุทธในสังคมไทยยังได
จัดกิจกรรมการสวดมนตข้ึนระหวางวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ถึง ยางเขาวันท่ี ๑ มกราคม ของทุกป 
เรียกวา การสวดมนตขามป ซ่ึงเปนท่ีนิยมในหมูชาวพุทธในสังคมไทยปจจุบัน ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี ้

     ๑  พัฒนาการของการสวดมนตขามป   
    คําวา ป ท่ีหมายถึง “ปใหม” และคําวาปใหม ของไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสากล
นิยม การศึกษาเก่ียวกับวิธีการนับและการกําหนดวันข้ึนปใหมของไทยจึงมีความสัมพันธกับ
พัฒนาการสวดมนตขามปอยางแยกออกจากกันไมได เพ่ือใหเกิดความเขาในเบื้องตนตรงกัน จึงจะ
นําเสนอขอมูลเก่ียวกันการกําหนดวันข้ึนปใหมไวดังนี้ 

   พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน ไดใหคําจํากัดความของคําวา “ป” หมายถึง เวลาชั่ว
โลกโคจรรอบดวงอาทิตยครั้งหนึ่งราว ๓๖๕ วัน สําหรับวันข้ึนปใหมนั้น ครั้งโบราณจะกําหนดข้ึน
ตามคติ ความนิยมและความเห็นของชาตินั้นๆ ซ่ึงไมเปนวันเดียวกันดังเชนในปจจุบันนี้ ในสวนของ
ไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงวันข้ึนปใหมออกเปน ๔ ระยะ 

   ระยะท่ี ๑ ยึดถือเอาตามจารีตของไทยแตโบราณ คือการถือเอาวันแรม ๑ คํ่า เดือน อาย 
เปนวันข้ึนปใหมเหมือนหลายๆ ชาติท่ีถือวาฤดูเหมันตหรือฤดูหนาวเปนการเริ่มตนป ดวยวาคน
สมัยกอนเห็นวาฤดูหนาว เปนชวงผานพนจากฤดูฝนอันมืดครึ้ม สวางเหมือนเวลาเชา สวนฤดูรอน
เปนชวงท่ีสวางเหมือนเวลากลางวัน และฤดูฝนเปนเวลามืดคลายกลางคืน เขาจึงนับฤดูเหมันตหรือ
ซ่ึงมักตรงกับเดือนอายท่ีสวางเหมือนเวลาเชาเปนตนป นับชวงฤดูรอนเปนกลางปและฤดูฝนเปน
ปลายป 

   ระยะท่ี ๒ ไดมีการเปลี่ยนวันข้ึนปใหมเปนวันข้ึน ๑ คํ่าเดือน ๕ คือราวชวงสงกรานต อัน
เปนการเปลี่ยนจารีตไปตามคติพราหมณท่ีนับวันตามจันทรคติ โดยใชปนักษัตรและการเปลี่ยนจุล
ศักราชเปนเกณฑ  

   ระยะท่ี ๓ ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ไดเปลี่ยนวันข้ึนปใหมเปนวันท่ี ๑ เมษายนอันเปนนับวัน
ทางสุริยคติ ซ่ึงไดประกาศใชมาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๓๒ เรียกวา วันตรุษสงกรานต แตไมคอยเปนท่ีนิยม
ของประชาชนมากนกั  
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   ระยะท่ี ๔ ในป พ.ศ.๒๔๘๓ รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมา ๑ ชุด โดยมีหลวง
วิจิตรวาทการ เปนประธานไดประชุมและมีมติเปลี่ยนวันข้ึนปใหมไทยใหเปนไปตามแบบสากลนิยม 
คือวันท่ี ๑ มกราคม 2

๓ ซ่ึงมีเหตุผลวาวันดังกลาวกําหนดข้ึนโดยการคํานวณดวยวิทยาการทางดารา
ศาสตร และเปนท่ีนิยมใชกันมากวาสองพันป อีกท้ังไมเก่ียวของกับลัทธิศาสนา หรือการเมืองของ
ชาติใด แตสอดคลองกับจารีตประเพณีของไทยแตโบราณท่ีใชฤดูหนาวเปนตนป ดังนั้น ประเทศไทย
จึงมีวันข้ึนปใหมตรงกับนานาประเทศ เม่ือวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เปนตนมา 

 

    ภาณี วงษเอกและคณะไดสรุปแรงจูงใจ บริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ีทําใหเกิดการ
สวดมนตในสังคม โดยแบงออกเปน ๓ มิติ คือ 

   ๑) การไดรับการปลูกฝงและถายทอดจากครอบครัว เปนการเรียนรูผานประสบการณท่ี
เก่ียวของกับกิจกรรมทางศาสนาตามความเชื่อ ความศรัทธาจากคนในครอบครัวท่ีอาศัยอยูดวยเปน
หลัก 

   ๒) จากเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนในชวงชีวิตซ่ึงทําใหหันมาสนใจในเรื่องการสวดมนต
อยางจริงจัง โดยเฉพาะกลุมคนวัยแรงงานและคนสูงวัยท่ีมักผานชวงเหตุการณสําคัญหรือปญหาท่ี
เปนวิกฤติของชีวิต ทําใหคนเหลานี้หันมาใชวิธีการสวดมนตเปนท่ีพ่ึงทางใจ  

   ๓) การเรียนรูหลักธรรมโดยเริ่มจากความสนใจและตั้งใจศึกษาหลักธรรมดวยตนเอง เห็น
ความสําคัญชองการสวดมนตท่ีสามารถนํามาปรับใชในการดํารงชีวิตประจําวันได3๔ 

  

   จากเหตุจูงใจท้ัง ๓ ประการนี้ ทําใหการสวดมนตกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิต และเปน
เหตุการณปกติท่ีจะมีการสวดมนตในวาระโอกาสตางๆ โดยเฉพาะวาระโอกาสท่ีเปนมงคล สําหรับ
ตนเองและครอบครัว เชน การทําบุญข้ึนบานใหม การรับตําแหนงใหม การเปดกิจการใหม การหาย
จากอาการเจ็บปวย การรอดพนจากอุบัติเหตุ เปนตน การสวดมนตจึงเปนการเริ่มตนของชีวิตท่ีดี 
และไดกลายเปนกิจวัตรประจําวันสําหรับผูท่ีประสงคจะพบกับสิ่งท่ีดีสําหรับชีวิตของตนเอง  

   สําหรับประเพณีการสวดมนตขามปนั้น พระวิจิตรธรรมาภรณ (เทอด ญาณวชิโร) ได
อธิบายวาเปนประเพณีนิยมของชาวไทยมาแตเดิม โดยกอนสิ้นป พระสงฆจะไปเจริญพระพุทธมนต
บทนพเคราะหท่ีกรมประชาสัมพันธ จากนั้นก็จะรอเวลาเท่ียงคืนเพ่ือเจริญพระพุทธมนตบทชัยมงคล
คาถา ออกอากาศไปท่ัวประเทศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย โดยอนุวัติตามโบราณ
พระราชประเพณีแหงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๓ เคยประกอบพิธีในชวง
                                                           

   ๓ กองบรรณาธิการ, สวัสดีปใหม, สารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ, ปท่ี ๕ ฉบับท่ี 
๗๓, (มกราคม ๒๕๕๔) : ๑. 

   ๔ ภาณี  วงศเอกและคณะ, “ประชากรสามกลุมวัยไดอะไรจากการสวดมนต”, รายงานการวิจัย,  
หนา ii. 
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เทศกาลสงกรานต อันเปนประเพณีปใหมของไทยท่ีมีมาแตเดิม การสวดมนตขามป จึงถือไดวาเริ่ม
จัดข้ึนท่ีวัดสระเกศราชวรมหาวิหารเปนครั้งแรก ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี ๓ พระองคโปรดฯ ใหมีการฟนฟูพิธีเจริญพระพุทธมนตบทมหาสมัยสูตร ใหมีระเบยีบแบบ
แผนมากข้ึน โดยโปรดฯ ใหประกอบพิธีท่ีพระวิหารพระอัฏฐารส วัดสระเกศ ในชวงเทศกาล
สงกรานต อันเปนเทศกาลปใหมตามธรรมเนียมโบราณของชาวไทย เพ่ือนําน้ําพระพุทธมนตไป
แจกจายใหกับประชาชน ไดนําไปประพรมใหลูกหลานบานเรือน เรือกสวนไรนา ใหเกิดความรมเย็น
เปนสุข4

๕ โดยเริ่มแรกนั้นพระสงฆจะสวดมหาสมัยไปจนจบ ครั้นถึงเวลาเท่ียงคืนเปลี่ยนศักราชจะเริ่ม
สวดบทชัยมงคลถาคา ตอมาราชการไดกําหนดใหวันปใหมตรงกับหลักสากล คือวันท่ี ๑ มกราคม
ของทุกป พิธีการสวดมนตขามปนี้ จึงเลือนหายไปจากสังคม 

   ในป พ.ศ.๒๕๕๒ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอตอท่ีประชุมมหาเถรสมาคมวา ประธาน
เครือขายองคกรงดเหลาไดมีหนังสือท่ี สคล.๑๗๕/๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ แจงวา 
สํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา (สคล) เปนองคกรสาธารณประโยชน ภายใตมูลนิธิวิถีสุข ไดรับ
การสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส) และภาคเครือขาย ท้ังหนวยงาน
ราชการ องคกรเอกสาร รัฐวิสาหกิจ คณะสงฆและชุมชน ไดมีการจัดกิจกรรมในโครงการตางๆ เพ่ือ
รณรงคใหมีการลด ละ เลิก เครื่องด่ืมแอลกอฮอลในงานบุญ งานเทศกาล งานประเพณีและชุมชน 
เชน โครงการงดเหลาเขาพรรษา โครงการกอดกฐินปลอดเหลา เปนตน จากการสํารวจพบวา
ประชาชนรอยละ ๕๐ มีจิตสํานึกในการลดการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเพ่ิมข้ึนตอเนื่องทุกปมา
ตลอด จึงขอเสนอใหมหาเถรสมาคมจัดกิจกรรมสวดมนตสงทายปเกา ตอนรับปใหม (ขามป) และขอ
ความรวมมือใหคณะสงฆทุกระดับชั้นท่ัวประเทศเปนองคกรนําในการรณรงคใหประชาชนท่ัวไปเห็น
ความสําคัญและสาระแทจริงของการเริ่มตนทําความดีชวงปใหม เชน การเลี้ยงฉลองโดยไมตองมี
น้ําเมา เปนตน มหาเถรสมาคมจึงพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหมีการสวดมนตขามป โดยมอบหมาย
ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการ จึงไดเริ่มมีการจัดกิจกรรมสวดมนตขามป
ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

    ๒. วัตถุประสงคของการจัดสวดมนตขามป 
    วัตถุประสงคของการจัดสวดมนตขามปในอดีตนั้นเปนการสวดเพ่ือใหเกิดความเปน สิริ
มงคลแกชีวิต เปนการชําระตนเองใหบริสุทธิ์ เปนมงคลในชวงกาวขามไปสูปใหม สวนในปจจุบัน 

                                                           

   ๕ พระวิจิตรธรรมาภรณ (เทอด ญาณวชิโร), บทความวิชาการ : ประวัติพิธีสวดมนตขามป ,  
[อ อ น ไ ล น ], แ ห ล ง ท่ี ม า : http : //www.onab.go.th/ index.php?option= com_content&view = 
article&id=5321 : 2011-12-20-15-51-47&catid=141:2011-12-20-15-40-50&Itemid=387 [๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๘]. 
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การสวดมนตไดรับการรื้อฟน ข้ึนมาใหมโดยมหาเถรสมาคม โดยมหาเถรสมาคมไดกําหนด
วัตถุประสงคของการสวดมนตครั้งแรกไว ปรากฏตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๒ มติท่ี 
๕๑๘/๒๕๕๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบใหสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดจัดปฏิบัติธรรมสวดมนต
ขามป ๒๕๕๓ ตามแนวคิด “สุขใจปใหมวิถีพุทธ หยุดภัยน้ําเมา” จึงจะเห็นไดวา วัตถุประสงคหลัก
ในครั้งแรกนั้นเปนความพยายามหยุดภัยอันตรายท่ีเกิดการดื่มสุราในชวงการเฉลิมฉลองวันข้ึนปใหม
ดวยการหันหนาเขาวัดสวดมนต โดยการประสานงานขององคกรเครือขายงดเหลา (สคล.) มี
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) เปนผูสนับสนุน จากรายงานงานของมูลนิธิ
สาธารณสุขแหงชาติ พบวา การจัดกิจกรรมสวดมนตขามป ระหวางวันท่ี ๓๑ ธันวาคม – ๑ 
มกราคม ชวยลดอุบัติเหตุไดถึงรอยละ ๒๐ เพราะประชาชนราว ๖.๕ ลานเขารวมกิจกรรมสวดมนต
ขามปตามวัดใกลบานทําใหลดความสูญเสียอันเกิดจากอบายมุขและการขับข่ียานพาหนะ5

๖ ซ่ึงถือวา
ตอบสนองตอวัตถุประสงคไดเปนอยางดียิ่ง 
 

   นอกจากจากนั้นยังมีมติมหาเถรสมาคมในการเห็นชอบโครงการสวดมนตขามปในปตอๆ 
ไปและมีวัตถุประสงคของโครงการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม สถานการณบานเมืองในปนั้นๆ 
ดังปรากฏตามมติมหาเถรสมาคมครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๕ มติท่ี ๕๗๐/๒๕๕๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบ
โครงการ “สวดมนตขามป ทําความดีสงทายปเกา ตอนรับปใหม” ในมตินั้นระบุวัตถุประสงคของ
โครงการสวดมนตขามปไว ๓ ประการ คือ 

    ๑. เพ่ือถวายเปนพุทธบูชา เนื่องในโอกาสงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ป แหงการตรัสรู
ของพระพุทธเจา 
    ๒. เพ่ือถวายพระพรชัยมงคลและถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๕๕ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และพระบรม
วงศานุวงศทุกพระองค 
     ๓) เพ่ือความเปนสิริมงคลแกประชาชนชาวไทยและพุทธศาสนิกชนท่ีพํานักอยูใน
ตางประเทศ  
    จะเห็นไดวาในมติคราวนี้ ไมมีการรณรงคเพ่ือการงดเหลาเขามาเก่ียวของเลย แต
กลายเปนการเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ และความเปนสิริมงคลในวันข้ึนปใหมสําหรับประชาชน 
แตถึงแมวัตถุประสงคหลักจะไมไดกลาวถึงในมติคราวนี้ แตผลลัพธท่ีเกิดข้ึนก็สามารถตอบสนอง
                                                           

   ๖ ผลวิเคราะห อุบัติเหตุปใหม-ศวป., ชี้ขับเร็วอันตรายใกลเมาขับ, [ออนไลน ], แหลงท่ีมา : 
http://www.roadsafetythai.org/node/175, [๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘].  
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วัตถุประสงคหลักอยูเชนเดิม ดังท่ีพระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) ไดใหขอคิดหลักธรรมเก่ียวกับอานิสงส
หรือผลท่ีจะไดรับจากการสวดมนตขามป ไวดังนี6้๗  

   ๑) ลดความเสี่ยงจากอบายมุข อุบัติเหตุและความชั่วราย  

   ๒) เปนการทําบุญใหญใหกับชีวิต ท้ังทางกาย ทางจิตและทางปญญา  
   ๓) เปนการสงทายดวยธรรมะและตอนรับดวยศีล  
   ๔) เปนการสรางบรรยากาศรูเชนเห็นจริงในสจัธรรม  
   ๕) เริ่มตนชีวิตดวยสิ่งท่ีเปนสิริมงคลอันจะสงผลใหไดพบสิ่งท่ีเปนมงคลตลอดท้ังป 
   โดยสรุปแลว วัตถุประสงคหลักของโครงการสวดมนตขามป คือ เสนอทางเลือกใหมใหแก

ประชาชนแทนการเฉลิมฉลองวันข้ึนปใหมดวยสุรายาเมา โดยการนําเสนอในประเด็นการทําบุญเพ่ือ
ตนเองสําหรับการเริ่มตนชีวิตใหมในวันข้ึนปใหม ดวยการสวดมนต ฟงเทศน และเจริญภาวนา เปน
กุสโลบายในการนําความเชื่อด้ังเดิมของพุทธศาสนิกชนมาทดแทนธรรมเนียมนิยมการเคานดาวน
ของวัฒนธรรมตะวันตก เพ่ือลดการสูญเสียท้ังดานชีวิตและทรัพยสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากเฉลิมฉลอง
ดวยสุรา ภายหลังไดนําโครงการนี้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศเนื่องในมหาวโรกาสสําคัญตางๆ 
แตโดยเนื้อหาสาระแลวก็เพ่ือใหประชาชนหยุดดื่มเหลาในวันข้ึนปใหมนั่นเอง 
 ๓.  รูปแบบการสวดมนตขามป 
 ๑) รูปแบบกิจกรรม 
 รูปแบบการสวดมนตขามปไมมีการกําหนดรูปแบบท่ีตายตัวลงไป แลวแตความ
เหมาะสมของทางวัดหรือสถานท่ีสําหรับจัดกิจกรรมนั้น แตละทองถ่ิน แตละวัด มีระเบียบวิธีและ
ข้ันตอนท่ีแตกตางกันออกไป เชน จังหวัดอยุธยาไดจัดกิจกรรมสวดมนตขามป ในวันท่ี ๓๑ ธนัวาคม 
๒๕๕๗ โดยมีผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนประธาน พิธีการเริ่มเวลา ๒๒.๐๐ น. มีการ
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล ๕ จากนั้นพระสงฆและพุทธศาสนิกชนรวมกันเจริญ   
พระพุทธมนต จนถึงเวลา ๒๓.๓๐ น. มีการแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ เวลา ๐๐.๐๑ น. ของ 
วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เจาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงประกอบพิธีเปดประตูพระวิหาร 
พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพอโต) นําพุทธศาสนิกชนเขากราบนมัสการองคหลวงพอโต เพ่ือ
ความเปนสิริมงคลตอนรับวันข้ึนปใหม และประพรมน้ําพระพุทธมนตหลวงพอโต เจริญชัยมงคล
คาถาเปนลําดับสุดทาย ซ่ึงแตกตางไปจากวัดเจดียหลวง จังหวัดเชียงใหม โดยไดเพ่ิมพิธีสะเดาะนพ
เคราะหและพิธีสืบชะตาหลวงเริ่มมงคลใหชีวิตตอนรับปใหม จังหวัดลําพูนมีพิธีสูขวัญ สืบชะตา และ

                                                           

   ๗  เด ลิ นิ ว ส อ อ น ไ ล น ,  ส ว ด ม น ต ข า ม ป  มี ดี อ ย า ง ไ ร ,  [อ อ น ไล น ], แ ห ล ง ท่ี ม า  : 
http://www.dailynews.co.th/ article/290135, [๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘]. 
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ถวายผาหมองค พระบรมธาตุหริภุญชัยเพ่ิมมาอีกดวย7

๘ โดยสรุปแลวรูปแบบกิจกรรม จะมีดังตอไปนี้ 
 ๑.๑  การบูชาพระรัตนตรัย ไหวพระ รับศีล ซ่ึงปกติจะเริ่มประกอบพิธีกรรมประมาณ 
๒๒.๐๐ น. เปนตนไป 

 ๑.๒  การแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระเถระหรอืพระนักเทศน บางสถานท่ีอาจจะตอง
นิมนตมาจากวัดอ่ืน เพราะถือวาเปนกรณีพิเศษของการจัดงาน ขอคิด คติธรรมท่ีไดจากการเทศน
มักจะเปนเรื่องราวของการเริ่มตนชีวิตใหมตามหลักพระพุทธศาสนา เชน ความไมประมาท หลักการ
ทํางาน เปนตน 

 ๑.๓  การเจริญพระพุทธมนต โดยเปนการเจริญพระพุทธมนตไปพรอมๆ กันระหวาง
พระสงฆกับพุทธศาสนิกชนท่ีมารวมกิจกรรม ซ่ึงจะแตกตางไปจากกรณีปกติท่ีพระสงฆเปนผูสวด 
สวนชาวบานเปนผูฟง ดังนั้น แตละวัดท่ีจัดกิจกรรมสวดมนตขามปมักจะมีหนังสือสวดมนตแจกแก
บรรดาผูท่ีมารวมกิจกรรม 

 ๑.๔  การประพรมน้ําพระพุทธมนต ซ่ึงเปนกิจกรรมสุดทาย แตละวัดจะมีการประพรม
น้ําพระพุทธมนตใหแกผูท่ีมารวมงานเพ่ือความเปนสิริมงคลในวันข้ึนปใหม  
    

    นอกจากกิจกรรมเหลานี้ บางทองท่ี บางวัด อาจจัดใหมีสวดนพเคราะห การอาบน้ํามนต 
การผูกขอมือ การปฏิบัติธรรม สมาธิภาวนา ทางภาคเหนือจะเสริมพิธีสืบชาตาหลวงไวดวย บางวัดมี
การจุดพลุ ย่ําฆอง กลอง ระฆัง และมีการแจกวัตถุมงคลแกผูท่ีมารวมกิจกรรม ซ่ึงเปนการสงเสริมให
คนสนใจไปสวดมนตใหมากยิ่งข้ึน 

  
๒)  บทสวดมนตตามมติมหาเถรสมาคม 
 เนื่องจากการสวดมนตมีระเบียบวิธีและการเรียงลําดับบทสวดมนต จํานวนบทสวดมนต
มาก-นอย แตกตางกันออกไปตามธรรมเนียมนิยมของแตละทองท่ี เชน ภาคเหนือมักนิยมสวดบท
บารมี ๓๐ ทัศ ของครูบาศรีวิชัย ภาคกลายนิยมสวดเจ็ดตํานาน สิบสองตํานาน เปนตน ดังนั้น มหา
เถรสมาคมจึงไดกําหนดบทสวดมนตสําหรับการสวดมนตขามปไว เพ่ือใหมีความสอดคลองกันท่ัว
ประเทศ ตามลําดับดังนี้8๙ 
                                                           

   ๘ ASTV ผูจัดการออนไลน, ปใหมนี้ขึ้นเหนือ “สวดมนตขามป-สรางบารมีขามชาติ รับปแพะ
๒๕๕๘”, ผูจัดการออนไลน, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx? 
NewsID=9570000147215,  [๑๓ มิถุนายน]. 

   ๙ มหาเถรสมาคมและสํานักงาพระพุทธศาสนาแหงชาติ, บทเจริญพระพุทธมนตเพ่ือความเปนสิริ
มงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ, ๒๕๕๗), หนา ๕-๑๑๕. 
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 (๑) บทนอบนอมพระผูมีพระภาคเจา เปนการนอมใจบูชาองคสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธ
เจา 
 (๒) บทพระไตรสะระณะคมน เปนบทปฏิญาณตนเขาถึงพระพุทธเจา พระธรรมเจา 
พระสังฆอริยเจา วาเปนท่ีพ่ึงท่ีระลึกสูงสุด 

 (๓) บทนะมะการะสิทธิคาถา เปนการนอมระลึกถึงและบูชาพระพุทธเจาท้ังหลายท่ีลวง
มาแลวจนถึงปจจุบัน และท่ีจะอุบัติในอนาคตและอธิษฐานใหการนอมใจสักการบูชา  มีอานุภาพยิ่ง
นี้ไดขจัดขอขัดของตางๆ ใหหมดไป และอันตรายท้ังปวงจงพินาศไป 

 (๔) บทมังคลสูตร เปนการนอมนํามงคลใหเกิดข้ึนกับชีวิตและมีอานุภาพในการปองกัน
ภัยอันตรา อันเกิดจากการตัดสินคดีความท่ีไมเท่ียงธรรม 

 (๕) บทระตะนะสูตร เปนการสรรเสริญพระรัตนตรัยเปนรัตนะสูงสุด ไมมีรัตนะอ่ืนใดใน
โลกท่ีจะเสมอเหมือน ดวยการกลาวคําท่ีเปนจริงนี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดข้ึน 

 (๖) บทกะระณียะเมตตะสูตร เปนการนึกแผเมตตาจิตไปยังทานผูอ่ืน ตั้งแตทานผูมี
พระคุณ ทานผูมีความปรารถนาดีตอกัน ตลอดจนสรรพสัตว ยักษ มาร พรหม ภูติผีปศาจท้ังหลาย
ท้ังปวง 
 (๗) บทขันธะปริตร เปนบทแผเมตตาจิตไปในบรรดาตระกูลงูท่ีมีพิษดุรายท้ังหลาย เพ่ือ
เปนการคุมครองปองกันตนเองจากสัตวราย 

 (๘) บทวัฏฏะกะปะริตร เปนบทนอมนําพระคุณ คือ ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติ
ญาณทัสสนะ และสัจจะ ของพระพุทธเจาท้ังหลายท่ีลวงมาแลว ใหเกิดอานุภาพในการปองกัน 
คุมครองอันตรายจากไฟไหม และดับความรอนรน กระวนกระวายใจ ใหเกิดความรมเย็นเปนสุข 

 (๙) บทธะชัคคะสูตร เปนบทนอมใจเขาถึงพระพุทธเจา พระธรรมเจา          พระสังฆ
อริยเจา ใหเกิดความอาจหาญ แกลวกลาในการเผชิญปญหาและอุปสรรคนานาประการ 
 (๑๐) บทอาฏานาฏิยะปริตร เปนบทเจริญเมตตาเพ่ือใหอมนุษย ท่ีไม เลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาใหเกิดความเลื่อมใส และมีอานุภาพในการคุมครอง ปองกัน ไมใหอมนุษยท่ีเลื่อมใส
จับตอง สิงสู เบียดเบียน ประทุษราย ทําใหไดรับความลําบาก เดือนรอน 

 (๑๑) บทโพชฌังคะปะริตร เปนบทท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงแกคนท้ังปวง เพ่ือความรู
แจง เห็นจริง เม่ือพระมหาโมคคัลลานะ พระกัสสปเถระเกิดอาพาธ ทรงแสดงบทนี้โปรด พระ
อรหันตท้ัง ๒ เกิดปติปราโมทย ความอาพาธก็หายหมดไป แมองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
อาพาธ ทรงโปรดใหพระจุนทเถระแสดงบทนี้ พระองคก็ทรงหายจากอาพาธเชนกัน 

 (๑๒) บทอะภะยะปริตร เปนบทแหงการใหอภัย และอโหสิกรรม ขจัดความขัดแยงใน
ชีวิตและสังคม ชวยบําบัดปดเปาลางรายอันเกิดจากสิ่งท่ีทําใหไมสบายใจ บาปเคราะห ฝนราย และ
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สิ่งอันเปนอัปมงคลท้ังหลายใหพินาศไป 

 (๑๓) บทสักกัตตะวา เปนบทท่ีนอมนําเอาคุณพระรัตนตรัยเพ่ือใหเกิดเปนธรรโมสถ 
ขจัดทุกขโศกโรคภัย 

 (๑๔) บท นัตถิ เม ฯลฯ เปนบทท่ีนอมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อางเปนสัจวาจาเพ่ือให
เกิดชัยมงคล 

 (๑๕) บท ยังกิญจิ ฯลฯ เปนบทท่ีนอมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซ่ึงเปนรัตนะท่ีมีพลานุ
ภาพสูงสุดกวารัตนะท้ังมวลในโลก เพ่ือใหเกิดความสวัสดิมงคล 

 (๑๖) บทพุทธะชะยะมังคะละคาถา เปนบทนอมระลึกถึงการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธ
องคจนพระองคมีชัยชนะตอพญามารและเหลาเสนามารท้ังหลาย แลวบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ 
เพ่ือใหเกิดชัยมงคลสําหรับผูปรารถนามงคลและไดประกอบพิธีอันเปนมงคล 

 (๑๗) บทชะยะปะริตร เปนบทท่ีนอมเอาชัยชนะของพระพุทธเจามาอํานวยพรใหเกิดชัย
มงคลแกตนเองและสรรพสัตวท้ังมวล 

 (๑๘) บทเทวะตาอุยโยชะนะคาถา เปนบทขออานุภาพแหงพระพุทธเจา พระปจเจก
พุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลาย โปรดใหการคุมครองรักษาตลอดกาล 

 (๑๙) บทภะวะตุสัพ เปนบทท่ีขอใหสรรพมงคลท้ังหลายท้ังปวงจงบังเกิดข้ึน ขอเทวดา
ท้ังหลายไดใหการคุมครองรักษา ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจา พระธรรมเจา พระสังฆอริยเจา 
ขอใหความสุขสวัสดีจงบังเกิดข้ึน 

 (๒๐) บทนักขัตตะยักข เปนบทแสดงถึงอานุภาพพระปริตรวา สามารถปองกันบาป
เคราะหอันเกิดจากอํานาจแหงดาวนักษัตร เหลายักษและภูตผีปศาจท้ังหลายได  
  โดยสรุปแลวทุกวัดจะใชบทสวดมนตคลายๆ กัน คือเจ็ดตํานานและสิบสองตํานาน
อาจจะมีบางวัดท่ีมีบทสวดมนตพิเศษเพ่ิม เชน พระคาถาชินบัญชร ยอดพระกัณฑไตรปฎก เปนตน 
แตก็เปนบทสวดมนตเสริมไมใชบทสวดมนตหลัก ท้ังนี้ตามแตเวลาจะเอ้ืออํานวย 

 การสวดมนตมีความเปนมาท่ียาวนานกอนพุทธกาล เดิมทีเปนธรรมเนียมและพิธีกรรม
ของศาสนาพราหมณท่ีถือคติตามคัมภีรพระเวท ท่ีกําหนดใหมีการสาธยาย ทองบน และสรรเสริญ 
พระเจาตามท่ีกําหนดไวในคัมภีรไตรเวท โดยแตละคัมภีรไดกําหนดรูปแบบ จังหวะ ทํานองและบท
สวดไวเพ่ือใหถูกตองตามลักษณะของพิธีกรรม การสวดมนตนี้จึงมีลักษณะเปนการสรรเสริญพระเจา
มากกวาการนําคติธรรมคําสอนมาทองบน สําหรับในพระพุทธศาสนามีการสาธยายคําสอนของ
พระพุทธเจาต้ังแตสมัยพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู แตไมใชลักษณะการสวดเพ่ือประกอบใน
พิธีกรรมและไมมีพิธีกรรมใดในพระพุทธศาสนาท่ีกําหนดใหมีการสวดมนตดวย การสาธยายคําสอน 
ในยุคนั้นจึงมีลักษณะคลายการทบทวนคําสอนของพระพุทธเจาเปนหลัก ด่ังเชนการสาธยายมนต
ของพระสารีบุตรในคราวสังคายนาพระธรรมวินัยก็เปนเพียงการนําพระธรรมวินัยมาแสดงให
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พระภิกษุฟงเทานั้น การสวดมนตท่ีคอนขางชัดเจนในสมัยนั้นก็คือการท่ีพระพุทธเจาทรงยกยองการ
สวดสรภัญญะของพระโสณะกุฏิกัณณะ แตนั่นก็เพียงยกยองวาสวดไดดี ชัดเจน น้ําเสียงไพเราะ 
ไมใชการรองรับวาวิธีการสวดสรภัญญะเปนพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา  
  การสวดมนตในพระพุทธศาสนาเริ่มปรากฏชัดเจนอีกครั้งเม่ือมีการทําสังคายนา พระ
ธรรมวินัยครั้งท่ี ๑ มีการแบงกลุมพระเถระสาธยายพระธรรมวินยัตามท่ีกลุมตนรับผิดชอบ เชน พระ
อุบาลีสวดพระวินัย พระอานนทสวดพระสูตร เปนตน เม่ือถาม-ตอบในพระธรรมวนิัยเสร็จก็จะมีการ
สวดทบทวน ตรวจสอบความถูกตอง นับวาเปนการสวดหมู ท่ี มีรูปแบบเปนครั้งแรกของ
พระพุทธศาสนา ตอมาเม่ือมีการแยกนิกายเกิดข้ึน ฝายมหายานไดผนวกพิธีกรรมการสวดมนตให
สามารถเทียบเคียงกับพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ การสวดมนตในนิกายตันตระของมหายานจึงมี
วัตถุประสงคแตกตางไปจากเดิม คือ การสวดเพ่ือสืบทอดพระธรรมวินัยเปนการสวดเพ่ือตองการ 
พลานุภาพของการสวดมนต ใหเกิดความศักด์ิสิทธิ์ สําหรับการสวดมนตขามปมีพัฒนาการมาต้ังแต
สมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี สืบตอมาจนถึงกรุงอยุธยาและรัตนโกสินทรในปจจุบัน แตเนื่องจาก
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการนับปใหมมาหลายรอบ จึงทําใหหลักฐานไมเดนชัดมีหลักฐาน
ปรากฏในสมัยรัชกาลท่ี ๓ ท่ีโปรดใหมีการสวดมนตขามปท่ีวัดสระเกศ สมัยนั้นยังเปนการนับวันข้ึน
ปใหมในวันสงกรานต  
 ประเพณีการสวดมนตขามปไดขาดหายไปชวงระยะเวลาหนึ่ง จนถึงป ๒๕๔๙      วัด
สระเกศจึงไดฟนฟูประเพณีการสวดมนตขามปข้ึนมาอีกครั้ง โดยเริม่ประกอบพิธีสวดมนตขามปครั้ง
แรกท่ีวัดสระเกศ โดนอนุวัติตามท่ีรัชกาลท่ี ๓ ทรงโปรดใหทําไว และในป ๒๕๕๓ มหาเถรสมาคมได
มีมิติใหวัดทุกวัดในประเทศไทยจัดกิจกรรมสวดมนตขามปท่ัวประเทศ โดยไดรับความรวมมือจาก
คณะรัฐบาลและ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการผลักดันโครงการ
สวดมนตขามป มีประชาชนเขารวมโครงการนี้เปนจํานวนมากตั้งแตนั้นเปนตนมาจนถึงปจจุบัน   
    ๔. การสวดมนตขามปของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร(วัดใหญ) 
    ตามมหาเถรสมาคมมีมติครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๕ มติท่ี ๕๗๐/๒๕๕๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบ
โครงการ “สวดมนตขามป ทําความดีสงทายปเกา ตอนรับปใหม” ในมตินั้นระบุวัตถุประสงคของ
โครงการสวดมนตขามปไว ๓ ประการ คือ 

    ๑. เพ่ือถวายเปนพุทธบูชา เนื่องในโอกาสงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ป แหงการตรัสรู
ของพระพุทธเจา 
    ๒. เพ่ือถวายพระพรชัยมงคลและถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องใจโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยาม
มกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม 



{ 162 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  

๒๕๕๕ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค 
      ๓) เพ่ือความเปนสิริมงคลแกประชาชนชาวไทยและพุทธศาสนิกชนท่ีพํานักอยูใน
ตางประเทศ  
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดมีหนังสือถึงผูวาราชการแตละจังหวัดเพ่ือขอความ
รวมมือจังหวัดมอบหมายสํานักงานพระพุทธศาสนาดําเนินการ 
     ๑.แจงทุกวัดใหมีการสมาทานศีล ฟงพระธรรมเทศนา สวดมนตและเจริญจิตภาวนาขาม
ปในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม และใหมีพิธีทําบุญตักบาตร ในวันท่ี ๑ มกราคม  ตามความเหมาะสม พรอม
ท้ังประชาสัมพันธเชิญชวนพุทธศาสนิกชน พรอมท้ังครอบครัว ลด ละเลิกอบายมุขสิ่งเสพติด และ
รวมกันทํากิจกรรมท่ีเปนมงคลดังกลาวท่ีวัด แทนการละเลนหรือกิจกรรมบันเทิงอยางอ่ืน 

     ๒.แตงตั้งคณะกรรมการสวดมนตขามปเพ่ือความเปนสิริมงคล ฯ 

     ๓.จัดทําแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกลาว สงสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาต ิ

     ๔.ใหรายงานจํานวนวัด/สํานักสงฆ/สํานักปฏิบัติธรรม จํานวนพระภิกษุ/สามเณร, แมชี/
ประชาชน,ท้ังหมดท่ีเขารวมโครงการ 
     ๕.รายงานผลการจัดกิจกรรมเพ่ือรวบรวมเสนอตอมหาเถรสมาคมตอไป 

 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกไดจัดทําโครงการโดยมีหลักการและเหตุผลวา 
ดวยมหาเถรสมาคมไดมีมติเห็นชอบใหคณะสงฆรวมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ดําเนินการจัดกิจกรรมสวดมนตขามป โดยมหาเถรสมาคมกําหนดใหวัดทุกวัดจัด
ใหมีการสมาทานศีล ฟงพระธรรมเทศนา สวดมนตและเจริญจิตภาวนาขามปในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
และใหมีพิธีทําบุญตักบาตร ในวันท่ี ๑ มกราคม  ตามความเหมาะสม พรอมท้ังประชาสัมพันธเชิญ
ชวนพุทธศาสนิกชน พรอมท้ังครอบครัว ลด ละเลิกอบายมุขสิ่งเสพติด มีวัตถุประสงค ๒ ประการ 
คือ ๑. เพ่ือความเปนสิริมงคลแกชีวิต ครอบครัวสังคมและเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหม ๒. 
เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนทุกหมูเหลาไดถือปฏิบัติตอเนืองกันทุกปตามหลักการดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธ 
แตเนนจัดท่ีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงเปน
วัดศูนยกลางของจังหวัด ทางสํานักพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกไดรับเงินอุดหนุนจากสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติจึงไดนําปายและเงินมาสนับการจัดสถานท่ีกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหารหรือวัดใหญตามสมควร และจากรายงาน ป ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลกรายงานมี
ผูเขารวมกิจกรรม ๘๙,๔๓๐ คน จากวัดท่ีเขารวมกิจกรรม ๘๔๓ วัด 

 จากมติมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกไดรวมกับคณะสงฆ
จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมสวดมนตขามปในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม และใหมีพิธีทําบุญตักบาตร   ใน
วันท่ี ๑ มกราคม โดยเนนวัดท่ีเปนศูนยกลางของจังหวัด คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
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ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกหรือท่ีชาวบานเรียกวาวัดใหญนั้น ในป ๒๕๕๙ ผูสื่อขาว
รายงานวา เม่ือคํ่าวานนี้ ( ๓๑ ธ.ค.๕๘ ) ท่ีบริเวณวิหารหลวงพอพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนม
หาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระธรรมเสนานุวัตร รองเจาคณะภาค ๕ เปน
ประธานฝายสงฆ และนายชูชาติ กีฬาแปง ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก เปนประธานฝายฆราวาส 
นําพุทธศาสนิกชนกวา ๑๐,๐๐๐ คน ท่ีพรอมใจกันนุงขาวหมขาว รับฟงพระธรรมเทศนาเรื่อง วัน
ข้ึนปใหม นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา รวมพิธีเจริญพระพุทธมนต เสริมดวงเสริมบารมี เปนการสงทายป
เกาวิถีไทย ตอนรับปใหมวิถีพุทธ หรือการสวดมนตขามป จากนั้นเวลา ๒๓.๕๙ น. มีการสวดชัย
มงคลคาถา เพ่ือความเปนสิริมงคลแกชีวิต พระสงฆสวดชะยันโต และเขาสูวันข้ึนปใหมดวยการลั่น
ฆอง กลอง ระฆัง พระสงฆ กลาว สัมโมทนียกถา เพ่ือเปนการใหศีลใหพรพุทธศาสนิกชนเนื่องในวัน
ข้ึนปใหม ๒๕๕๙ พรอมรับน้ําพระพุทธมนตเสริมมงคลชีวิต ขณะเดียวกันเหลาพุทธศาสนิกชนท่ีเขา
รวมพิธีตางพากันกราบสักการะขอพรองคพระพุทธชินราช สิ่งศักด์ิสิทธิ์คูบานคูเมืองของชาว
พิษณุโลก ซ่ึงถือวาเปนการเริ่มตนปใหมดวยความสุข และมีความเปนสิริมงคลแกตนเองและ
ครอบครัว กอนท่ีจะพาครอบครัวออกรวมทําบุญตักบาตรในรุงเชา ของวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ 
ตอไป9

๑๐ 

 พัฒนาการสวดมนตขามปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
 จากรายงานดังกลาววัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มีผูรวมสวดมนตขามป ๒๕๕๙ 
กวา ๑๐,๐๐๐ คน นับวามากเปนลําดับตนของประเทศ การสวดมนตขามปของวัดพระศรีรัตนมหา
ธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีพัฒนาการมาจากการท่ีวัดพระศรีรัต
นมหาธาตุราชวรมหาวิหาร มีการทําวัตรสวดมนตของพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาเปนประจําทุก
วันอยูแลว เม่ือไดรับการประสานจากทางสํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ตามมติมหาเถร
สมาคมตั้งแตป ๒๕๕๕ ทางวัดโดยมีพระธรรมเสนานุวัตร รองเจาคณะภาค ๕ เปนเจาอาวาสก็ให
ความรวมมือดวยดีและพระภิกษุสามเณรภายในวัดก็สนับเปนอยางด1ี0

๑๑ 

 บทสวดมนตท่ีใชสวดขามปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 

บทสวดมนตท่ีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารมีความสอดคลองกับบทสวดมนตท่ี
กรมการศาสนากําหนดไวในบทเจริญพระพุทธมนตสงทายปเกาวิถีไทย ตอนรับปใหมวิถีพุทธ 

                                                           

 ๑๐  เมืองสองแคว, พิธีสวดมนตขามป เพ่ือขอพรหลวงพอพระพุทธชินราชกอนใคร เพ่ือความเปนสิริ
มงคลแกชี วิต , [ออนไลน ],  แหลงท่ีมา : http://iiquare.com/post.php?post_id=1195, [๑๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙]. 

 ๑๑ สัมภาษณ นายประเมศ มุสิกรักษ, นักวิชาการชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด
พิษณุโลก, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
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พุทธศักราช ๒๕๕๘ ท่ีกําหนดไวจํานวน ๒๐ บท ดังนี้11๑๒ 

๑. บทนอบนอมพระผูมีพระภาคเจา  
๒. บทไตรสรณคมน 
๓. บทนะมะการะสิทธิคาถา (สัมพุทเธ) 
๔. บทนะมะการะสิทธิคาถา (โย จักขุมาฯ) 
๕. บทนะโมอัฏฐะกะคาถา  
๖. บทมังคะละสูตร  
๗. บทระตะนะสูตร  

๘. บทกะระณียะเมตตะสูตร (ยอ)  
๙. บทขันธะปรติร 
๑๐.บทโมระปริตร 
๑๑.บทวัฏฏะกะปริตร  
๑๒.บทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 

๑๓.บทอาฏานาฏิยะปริตร  
๑๔.บทโพชฌังคะปริตร  
๑๕.บทอะภะยะปริตร  
๑๖.บทสักกัตวา  
๑๗.บทนัตถิเม  

๑๘.บทยังกิญจิ 
๑๙.บทเทวะตาอุยโยชะนะคาถา 
๒๐.บทถวายพรพระ 

 ข้ันตอนการสวดมนตขามปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 

ข้ันตอนการสวดมนตท่ีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารมี ดังนี1้2๑๓ 
                                                           

 ๑๒ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, บทเจริญพระพุทธมนตสงทายปเกาวิถีไทย ตอนรับปใหมวิถี
พุทธ พุทธศักราช ๒๕๕๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 
๒๕๕๗), หนา สารบัญ. 
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วันพุธท่ี ๓๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒    
เวลา ๒๒.๐๐ น. ผูรวมพิธีพรอมกันในบริเวณพระวิหารพระพุทธชินราช 

เวลา ๒๒.๑๐  น. - พิธีกรอาราธนาศีล 

- พระแสดงพระธรรมเทศนาใหศีล 

- พิธีกรอาราธนาธรรม 

- พระสงฆแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “ วันข้ึนปใหม ” 

- พระแสดงพระธรรมเทศนาอนุโมทนา/ประชาชนกรวดน้ํารับพร 

เวลา ๒๓.๐๐  น.  พระธรรมเสนานวุัตร ประธานสงฆถึงบริเวณพิธี 
- ประธานสงฆจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

- ประธานสงฆนําไหวพระสวดมนต 
- พระสงฆเจริญพระพุทธมนต  
- ประชาชนนําสายสิญจนท่ีวัดจัดไววางไวบนศีรษะ 

-ประธานสงฆกลาวสัมโมทนียกถาอวยพรปใหม 
เวลา ๒๔.๐๐  น. - เจาหนาท่ีลั่นฆอง กลอง ระฆัง / พระสงฆเจริญชยัมงคลคาถา  

- ประธานสงฆประพรมน้ําพระพุทธมนตใหแกพุทธศาสนิกชน 

  เพ่ือความเปนสิริมงคลในวันข้ึนปใหม 
วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ 

เวลา      ๐๑.๓๙ น.  รับบุญ รับพรปใหม ตักบาตรขาวสารอาหารแหง กรดน้ํารับพร 

                       - พระภิกษุสงฆอนุโมทนาบุญใหพร 
              - เสร็จพิธี รับน้ําพระพุทธมนต 
              - รับแจกปฏิทินปใหม รูปหลวงพอพระพุทธชินราช                            
          ข้ันตอนเบ้ืองตนของการเตรียมพิธีการ  

                                                                                                                                                                   

 ๑๓ สัมภาษณ พระมหาสุบรรณ จนฺทสุวณฺโณ, วัดพระศรีรัตนมหาธานวรมหาวิหาร, เลนุการเจาคณะ
ตําบลหัวรอ ๑,  ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
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           ข้ันตอนนี้เปนการเตรียมความพรอมของการเตรียมการท้ังหมด เปนการจัดสถานท่ี เตรียม
อุปกรณสําหรับประกอบพิธี เชน การเตรียมโตะหมูบูชา เตรียมดายสายสิญจน บาตรน้ํามนต ธูป
เทียน อาสนะ น้ําดื่ม เปนตน 

 ข้ันตอนการสวดสาธยายมนต 

 ข้ันตอนการสาธยายมนตหรือการสวดมนตขามปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารมี
ข้ันตอนท้ังหมด ๔ ข้ันตอน. ดังนี ้
  ๑) การบูชาพระรัตนตรัย สังคมไทยไดสรางกฎเกณฑทางดานพิธีกรรมวา การจะ
สวดคาถาอาคมบทใดก็ตาม หรือแมการจะประกอบพิธีกรรมใดใดจะตองสวดคาถานมัสการหรือ
บูชา.บูชาพระรัตนตรัย 13

๑๔ บางวัดบูชาพระรัตนตรัยตนดวยบท อิมินา สักกาเรนะฯ บางวัดใชบท อะ
ระหัง สัมมาฯ หรือบางวัดข้ึนตนดวยบท โย โส ภควาฯ แตทุกบทลวนมีวัตถุประสงคเพ่ือบูชาพระ
รัตนตรัยเปนอันดับแรก เปรียบเสมือนการไหวครูกอนจะประกอบพิธีกรรม 

  ๒) การชุมนุมเทวดา บทสวดชุมนุมเทวดาจะกลาวถึงการอัญเชิญเทวดามาประชุม
ฟงพระปริตรท่ีจะสวด แสดงไมตรีจิตหวังใหเทวดามีสุข ปราศจากทุกข และขอใหเทวดาคุมครอง
ชาวโลกใหพนภัย บทสวดนี้เปนบทท่ีโบราณจารยประพันธข้ึน คาถาท่ี ๑ ไมมีมีปรากฏในคัมภีร
ปริตตฎีกาท่ีพระเตโชทีปเถระรจนาในสมัยอังวะ พ.ศ.๒๑๕๓ เพราะคัมภีรนั้นไดอธิบายความตั้งแต
ประโยคท่ี ๒ ดังนั้น จึงสันนิษฐานวา คาถาแรกไดรับการประพันธข้ึนทีหลงั พ.ศ. ๒๑๕๓ ผูรูบางทาน
กลาววา คาถาเหลานี้ประพันธท่ีประเทศศรีลังกา โดยพระอรหันตผูพํานักอยูในนิกายมหาวิหาร 14

๑๕ 
ปจจุบันการชุมนุมเทวดามักนิยมใหพระสงฆรูปท่ี ๓ เปนผูสวด เรียกวาขัดสัคเค เพราะบทชุมนุม
เทวดาข้ึนตนดวยคําวา สัคเค 

  ๓) การเจริญพระพุทธมนต คือ การสวดบทพระปริตรหรือบทพระพุทธมนต
ตามลําดับของบทสวดมนต แตไมนิยมสวดบทขัดบทสวดมนตแตละบท ซ่ึงเปนธรรมเนียมนิยมปกติ
ของภาคเหนือท่ีไมนิยมสวดบทขัด ยกเวนแตเปนการสวดมนตพุทธาภิเษกเทานั้น ลําดับของบทสวด
มนตดังท่ีแสดงโดยละเอียดไวแลวในเบื้องตน จังหวัดและทํานองการสวดมนตของจังหวัดสุโขทัยมี ๓ 
รูปแบบ คือ 

  (๑) สวดแบบสังโยค คือสวดอยางพระมหานิกายสวดกันโดยท่ัวๆ ไป       มี

                                                           

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

   ๑๕ พ ร ะ คั น ธ ส า ร า ภิ ว ง ศ ,  พ ร ะ ป ริ ต ต ธ ร ร ม  ๘  ธ ร ร ม ด า ,  (ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร  :  
หางหุนสวนจํากัดไทยรายวันการพิมพ, ๒๕๕๐), หนา ๔. 
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จังหวะการทอดเสียงตามครุ-ลหุของเสียงนั้นๆ  
  (๒) สวดแบบมคธ คือสวดเปนตอนๆ ของวลีหรือประโยค อยางพระธรรมยุต
สวดโดยท่ัวๆ ไป หรืออยางพระมหานิกายสวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ เวลาทําวัตรเชา-
เย็นท่ัวไป 

   (๓) สวดแบบสรภัญญะ คือ สวดคลายการเอ้ือนเสียงเปนทํานองสรภัญญะ 
หมายถึง สวดเปนทํานองพอดีๆ ชัดเจนดวยอักขระและพยัญชนะ  
 

        (๔) การสงเทวดา บทท่ีใชสวดคือ เทวตาอุยโยชนคาถา เปนคาถาสงเทวดา 
ใชสวดเพ่ืออัญเชิญเทวดากลับวิมาน เพราะเม่ือแรกท่ีจะเจริญพระปริตรไดมีการชุมนุมเทวดาหรือ
อัญเชิญเทวดามาเพ่ือฟงการเจริญพระปริตร ซ่ึงถือวาเปนการแบงสวนบุญไปใหสรรพสัตวทุกจําพวก
ทุกหมูเหลา แมกระท่ังเทวดาซ่ึงมองไมเห็นตัวก็แผเมตตาจิตไปถึง เนื้อความในทอนแรกของคาถา
นี ้เริ่มตนดวยการ แผเมตตาจิตไปในหมูสัตวท้ังหลายใหพนจากทุกขโศกโรคภัย จากนั้นไดกลาวเชิญ
เทวดาใหอนุโมทนาบุญกุศลท่ีบําเพ็ญมา ซ่ึงก็รวมถึงบุญอันเกิดจากการเจริญพระปริตร เพ่ือเทวดา
จะไดอานิสงสแหงบุญนั้นดวย ตอจากนั้นก็เปนการแนะนําเทวดาใหเกิดศรัทธาในการใหทาน รักษา
ศีล บําเพ็ญภาวนาแลวเชิญใหเทวดากลับ บทเทวตาอุยโยชนคาถานี้ จะตองสวดทุกครั้งท่ีมีการ
ชุมนุมเทวดา 

สรุป  

การสวดมนตขามปเปนประเพณีนิยมของชาวไทยมาแตเดิม ตามโบราณ     พระราช
ประเพณีแหงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๓ เคยประกอบพิธีในชวงเทศกาล
สงกรานต อันเปนประเพณีปใหมของไทยท่ีมีมาแตเดิม การสวดมนตขามป จึงถือไดวาเริ่มจัดข้ึนท่ีวัด
สระเกศราชวรมหาวิหารเปนครั้งแรกมหาเถรสมาคมมีมติครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๒ มติท่ี ๕๗๐/๒๕๕๕ 
เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการ “สวดมนตขามป ทําความดีสงทายปเกา ตอนรับปใหม” ในมตินั้น
ระบุวัตถุประสงคของโครงการสวดมนตขามปไว ๓ ประการ คือ 

    ๑. เพ่ือถวายเปนพุทธบูชา เนื่องในโอกาสงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ป แหงการตรัสรู
ของพระพุทธเจา 
    ๒. เพ่ือถวายพระพรชัยมงคลและถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จ พระ
เจาอยูหัว เนื่องใจโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม
มกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค 
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      ๓. เพ่ือความเปนสิริมงคลแกประชาชนชาวไทยและพุทธศาสนิกชนท่ีพํานักอยู ใน
ตางประเทศ 

 จากมติมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกไดรวมกับคณะสงฆ
จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมสวดมนตขามปในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม และใหมีพิธีทําบุญตักบาตร   ใน
วันท่ี ๑ มกราคมทุกป โดยเนนวัดท่ีเปนศูนยกลางของจังหวัด เชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง พุทธศาสนิกชนพรอมใจกันนุงขาวหมขาว ฟงพระธรรม
เทศนาเรื่อง วันข้ึนปใหม นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา รวมพิธีเจริญพระพุทธมนต เสริมดวงเสริมบารมี 
เปนการสงทายปเกาวิถีไทย ตอนรับปใหมวิถีพุทธ หรือการสวดมนตขามป จากนั้นเวลา ๒๓.๕๙ น. 
มีการสวดชัยมงคลคาถา เพ่ือความเปนสิริมงคลแกชีวิต พระสงฆสวดชะยันโต และเขาสูวันข้ึนปใหม
ดวยการลั่นฆอง กลอง ระฆัง พระสงฆ  กลาว สัมโมทนียคาถา เพ่ือเปนการให ศีลใหพร
พุทธศาสนิกชนเนื่องในวันข้ึนปใหม ๒๕๕๙ พรอมรับน้ําพระพุทธมนตเสริมมงคลชีวิต ขณะเดียวกัน
เหลาพุทธศาสนิกชนท่ีเขารวมพิธีตางพากันกราบสักการะขอพรองคพระพุทธชินราช สิ่งศักด์ิสิทธิ์
คูบานคูเมืองของชาวพิษณุโลก ซ่ึงถือวาเปนการเริ่มตนปใหมดวยความสุข และมีความเปนสิริมงคล
แกตนเองและครอบครัว กอนท่ีจะพาครอบครัวออกรวมทําบุญตักบาตรในรุงเชา ของวันท่ี ๑ 

มกราคม  
ขอเสนอแนะ 
 การสวดมนตขามปเปนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ควรกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือมุงไปท่ี
การชําระตนเองใหสะอาด บริสุทธิ์ เปนการเตรียมรางกาย จิตใจใหพรอมสําหรับการเริ่มตนทําความ
ดีในปใหม เพ่ือใหเกิดความเปนสิริมงคลแกตนเองและครอบครัว เปนเปาหมายหลักและเปน
วัตถุประสงคท่ีชัดเจนตอไป ไมวาจะปไหนๆ ก็เปนการสวดมนตเพ่ือความเปนสิริมงคลแกตนเองและ
ครอบครัว ไมควรมีวัตถุประสงคอ่ืนใดมารบกวนวัตถุประสงคหลักนี้ สวนผลท่ีไดรับนอกเหนือจากนี้ 
เชน การลดอุบัติเหตุ การลดการทะเลาะวิวาทจากการเฉลิมฉลองปใหม จัดเปนผลพลอยไดท่ีเกิด
จากกิจกรรมนี้ 
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บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย : 
(๑) หนังสือ : 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. บทเจริญพระพุทธมนตสงทายปเกาวิถีไทย  
  ตอนรับปใหมวิถ ี พุทธพุทธศักราช ๒๕๕๘. กรุงเทพมหานคร :  
  โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง ประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๗. 
พระคันธสาราภิวงศ. พระปริตตธรรม ๘ ธรรมดา. กรุงเทพมหานคร :  
  หางหุนสวนจํากัดไทยรายวัน การพิมพ, ๒๕๕๐. 
มหาเถรสมาคมและสํานักงาพระพุทธศาสนาแหงชาติ. บทเจริญพระพุทธมนตเพ่ือความเปนสิริ
มงคล  เนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๘.  

  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๗. 

(๒) วารสาร : 
กองบรรณาธิการ, สวัสดีปใหม, สารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
  อุตรดิตถ, ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๗๓ (มกราคม ๒๕๕๔) : ๑. 

(๓) เอกสารท่ีไมไดตีพิมพเผยแพร : 
(๔) วิทยานิพนธ/รายงานวิจัย : 
พระมหาสมคิด นาถสีโล (ใจเย็น). การศึกษาวิเคราะหแนวคิดเรื่องมนตถาคาใน 

  พุทธปรัชญาเถรวาทของสังคมไทย. วิทยานิพนธพุทธศาสตร 
  มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

  ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

ภาณี วงศเอกและคณะ. ประชากรสามกลุมวัยไดอะไรจากการสวดมนต. รายงานการวิจัย.            

(๕) สื่ออิเล็กทรอนิกส/เว็บไซต : 
เดลินิวสออนไลน. สวดมนตขามป มีดีอยางไร?. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา:   
          http://www.dailynews.co.th/article/290135.  

   [๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘]. 
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พระวิจิตรธรรมาภรณ. ประวัติพิธีสวดมนตขามป. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา :  
           http://www.onab.go.th/. [๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘]. 

สองแคว. พิธีพิธีสวดมนตขามป ขอพรหลวงพอพระพุทธชินราชกอนใคร  
  เพ่ือ  ความเปนสิริมงคล. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา :  
  http://iiquare.com/post.php. [๑๒  ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
ASTV ผูจัดการออนไลน. ปใหมนี้ข้ึนเหนือ “สวดมนตขามป-สรางบารมีขามชาติ  
  รับปแพะ ๒๕๕๘”. ผูจัดการออนไลน. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา :  
  http://www.manager.co.th/. [๑๓ มิถุนายน]. 
Admin_dang. สวดมนตขามป เสริมมงคลแกชีวิต ในป ๒๕๕๗. [ออนไลน].  
  แหลงท่ีมา : http://scoop. mthai.com/ hot/5574.html. 

  [๔ มิถุนายน ๒๕๕๘] 

พิษณุโลกฮอตนิวส. “ทําบุญอายุวัฒนมงคล 78 ปพระธรรมเสนานุวัตร”.  
  [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : http://www.phitsanulokhotnews.com/.  

  [๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙}. 

(๖) สัมภาษณ 
สัมภาษณ พระมหาสุบรรณ จนฺทสุวณฺโณ. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร.  
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๒. ภาษาอังกฤษ  
Apte. The Practionary Sanskit-English. New Delhi : Motital  

  Banarasidass, 1995. 

R.T.H. Griffith. The Ramayana. Valmiki : London, 1892. 

Williams M.Monier. A Dictionaiy English And Sansakit. New Delhi :  

  Motital Banarasidass, 1995. 



วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  { 171 }

มนุษยในทรรศนะปรัชญาและพุทธปรัชญา 

Human Being in Philosophy and Buddhist Philosophy View 

ปญญา นามสงา0

๑ 

 แนวคิดเรื่องธรรมชาติของมนุษยในพุทธปรัชญาเถรวาทต้ังอยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎี
อนัตตา ซ่ึงเปนผลใหความเขาใจธรรมชาติของมนุษยในดานตางๆ ถึงข้ันเลยความเปนตัวตนหรือเลย
ความเห็นแกตัวอยางแทจริง สวนแนวคิดเรื่องธรรมชาติของมนุษยในปรัชญาของอริสโตเติลตั้งอยูบน
พ้ืนฐานของทฤษฎีอัตตา ซ่ึงเปนผลใหความเขาใจเรื่องธรรมชาติของมนุษยในทุกดาน  ยังพัวพัน
เชื่อมโยงกับอัตตา และยังไมถึงข้ันเลยความเปนตัวตน เม่ือนําแนวคิดเรื่องธรรมชาติของมนุษยของ
ท้ังสองแนวคิดมาวิเคราะหเปรียบเทียบ พบวา แนวคิดของอริสโตเติลมีท้ังประเด็นท่ีเหมือนกันและ
แตกตางกันกับแนวคิดของพุทธปรัชญาเถรวาท สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ ท้ังอริสโตเติลและพุทธ
ปรัชญาเถรวาทเห็นเหมือนกันวา (๑) มนุษยเปนสัตวท่ีเกิดจากองคประกอบ ๒ สวนคือ สวนท่ีเปน
สสารหรือรูป (กาย) และสวนท่ีเปนอสสารหรือนาม (จิตหรือวิญญาณ) (๒) กายของมนุษยประกอบ
ข้ึนจากหนวยพ้ืนฐานท่ีเรียกวา ธาตุ ๔ ดิน น้ํา ไฟ ลม    (๓) มนุษยรับรูโลกภายนอกผานประสาท
สัมผัส ประสาทสัมผัสแตละอยางจะมีอารมณหรือวัตถุ ท่ีเปนของเฉพาะตน (๔) จิตหรือวิญญาณของ
มนุษยมีอยูจริง โดยอาศัยรางกายเปนท่ีอยูเปนธรรมชาติท่ีไมมีรูปราง เปนนามธรรม มีความสัมพันธ
กับรางกาย และมีความสําคัญกวารางกาย (๕) มนุษยมีจิตหรือวิญญาณเปนธรรมชาติพิเศษประจํา
ชีวิต และมีศักยภาพสูงใน การฝกฝนพัฒนาตนเอง (๖) มนุษยเปนสัตวท่ีมีปญญาหรือมีเหตุผลในการ
ดําเนินชีวิต  (๗) ธรรมชาติของรางกายมนุษยมีการเปลี่ยนแปลง ไมสามารถดํารงอยูในภาวะเดิม
ตลอดไปได (อนิจจตา) และถูกบีบค้ันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในอยูตลอดเวลา (ทุกขตา)        
(๘) มนุษยเปนสัตวท่ีตองเก่ียวของกับสังคม มีสังคมมาแตกําเนิด เพราะมนุษยเปนสัตวท่ี มี
สัญชาตญาณท้ังฝายสูงและฝายตํ่าคอยเปนแรงผลักดันใหตองเก่ียวของกับสังคม (๙) มนุษยควร
แสดงพฤติกรรมท่ีดีตอผูอ่ืนและสังคม ควรมีมิตรภาพตอคนรอบขาง ท้ังนี้เพ่ือการอยูรวมกันอยาง
สงบสุข   

  สวนประเด็นท่ีอริสโตเติลและพุทธปรัชญาเถรวาทเห็นตางกัน กลาวโดยยอมีดังนี้        
(๑) ท้ังสองแนวคิดวิเคราะหองคประกอบของชีวิตสวนท่ีเปนรูปหรือสสารไวมีรายละเอียดท่ีลึกซ้ึง
และมากนอยตางกัน (๒) อริสโตเติลแสดงเรื่องธาตุ ๔ เพ่ืออธิบายความสัมพันธระหวางชีวิตโลก 

                                                           

 ๑    * อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  
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และจักรวาลเทานั้น แตพุทธปรัชญาเถรวาทแสดงเรื่องธาตุ ๔ นอกจากเพ่ืออธิบายความสัมพันธของ
ชีวิตแลวยังแสดงไวเพ่ือคุณคาทางจริยธรรมดวย เชน ใหเขาใจความเปนอนัตตาของชีวิต    ใชเปน
อารมณกรรมฐานสําหรับฝกจิตใหสงบจากกิเลส เปนตน (๓) อริสโตเติลไมเชื่อวามนุษย   มีสัมผัสท่ี 
๖ แตพุทธปรัชญาเถรวาทเชื่อวามนุษยมีมโนสัมผัสเปนสัมผัสท่ี ๖ (๔) วิญญาณ  ในทรรศนะของ
อริสโตเติล เปนอมตะ เปนแบบของชีวิต ไมตกอยูภายใตกฎธรรมนิยาม  แตวิญญาณในทรรศนะของ
พุทธปรัชญาเถรวาท มีการเกิดข้ึนตั้งอยูดับไปเปนกระแสตลอดเวลา และตกอยูภายใตกฎธรรมนิยาม 
(๕) อริสโตเติลเชื่อวา จุดหมายสูงสุดของวิญญาณคือการรวมตัวเขาเปนหนึ่งเดียวกับวิญญาณ
สมบูรณของผูเคลื่อนแรก (First Mover) แตพุทธปรัชญาเถรวาทเชื่อวา จุดหมายสูงสุดของวิญญาณ 
คือ ความเปนอิสระและบริสุทธิ์จากกิเลสตัณหา  (๖) ศักยภาพสูงสุดในทรรศนะของอริสโตเติล คือ 
ความสามารถในการเขาถึงภาวะสูงสุดของความเปนมนุษยซ่ึงไดแก การมีความสุขในฐานะนักคิด
และนักปรัชญา แตศักยภาพสูงสุด  ในทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท คือ “โพธิหรือปญญาตรัส
รู” (๗) ธรรมชาติคือ “ความเปนอนัตตาของชีวิต” ไมมีในปรัชญาของอริสโตเติล แตในพุทธปรัชญา
เถรวาท หลักอนัตตาถือเปนหลักการท่ีสําคัญอยางยิ่ง (๘) รายละเอียดของธรรมชาติฝายต่ําและฝาย
สูงของมนุษยในปรัชญาของอริสโตเติล ไมไดมีจํานวนมากและถูกจัดเปนระบบเทากับในพุทธปรัชญา
เถรวาท  (๙) แนวคิดเรื่องธรรมชาติเชิงสังคมของมนุษยในพุทธปรัชญาเถรวาทมีท้ังสวนท่ีเปนโลกียะ
และโลกุตตระ แตในปรัชญาของอริสโตเติลมีเฉพาะสวนท่ีเปนโลกิยะอยางเดียว 

คําสําคัญ : มนุษย, ปรัชญา, พุทธปรัชญา 

Abstract 

  The concept of human nature in Theravada Buddhist Philosophy is based 
on the theory of Anattā (not-self) which causes one to understand human nature in 
different ways up to the state of really transcendental self or selfishness. On the 
contrary, the concept of human nature in Aristotelian Philosophy is based on the 
theory self (Attā) which causes one to understand the human nature in connection 
with self and not beyond self at all. Comparatively analyzing the two concepts of 
human nature, we shall find that the concept held by Aristotle is of both the same 
points with and the different ones from the concept in Theravada Buddhist 
Philosophy. The essences of these points are as follows : -  

 The Aristotelian Philosophy and the Theravada Buddhist Philosophy hold 
the same ideas namely: - (1) Human beings are born from two compositions: matter 
or corporeality (Form) and non-matter or mentality (Soul or Consciousness). (2) 



วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  { 173 }

 

Human body is composed of the Four Primary elements, namely, earth, water, fire 
and air or wind. (3) Human beings realize the world through nervous contacts each 
of which has the object of its own. (4) Human being’s minds or consciousnesses 
really exist in human being’s bodies. They are formless, having connection with 
bodies and are of importance to bodies. (5) The Soul or Consciousness is a special 
nature of human beings. Human beings are of highest potentiality, and can 
developing themselves. (6) Human beings are wise and rational for living. (7) The 
body of Human beings is an impermanent, changeable (Aniccatā) and is subject to 
oppression all time, especially, it is subject to suffering (Dukkhatā). (8) Human 
beings are always related to the society by nature, because they are made social 
animals by two kinds of their instincts, namely, the low-instinct and the high-
instinct. (9) Human beings should express their good behaviors or good conducts to 
the other people in this world and should express their friendship to all the people 
they meet or those who are in contact with them in order to live together happily 
in the world.  

  The differences between the two philosophies are as follows : -  

  1. Both Theravada Buddhist Philosophy and Aristotelian Philosophy are 
different in analysis of the composition of human’s life in the part of corporeality or 
matter. The Theravada Buddhist Philosophy gave its details more than Aristotle’s.  

  2. Aristotle explained the concept of Four Elements in order to explain only 
the relationship between human’s life, the world and the cosmos. On the contrary, 
Theravada Buddhist Philosophy, not only explained the concept of Four Elements 
in order to express the relationship between human’s life, the world and the 
cosmos but also explained it for the benefit of the moral value, such as trying to 
enable one to understand the egolessness (Anattatā) of all lives or making it to be 
an object of meditation for training mind to be free from defilements.  

  3. Aristotle did not believe that there is the sixth sense in human’s life, but 
the Theravada Buddhist Philosophy believed that the mind-contact is the sixth 
sense in human’s life.  

  4. The Soul, according to Aristotle, is immortal, the ‘Form’ of life, and isn’t 
bound by the natural law. But, according to the Theravada Buddhist Philosophy, 
consciousness is by nature momentary (khanika). It arises, sustains and perishes in 
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each and every moment. Consciousness is subdivided into three sub moments, 
namely, genesis (uppāda), development (thiti), and dissolution (bhanga). Besides 
this, according to Buddhism, the consciousness is bound to the natural law or law 
of the Dhamma.  

  5. Aristotle believed that the highest goal of the Soul is the reuniting with 
the pure Soul of the Fist Mover which is the final aim of human soul, but in 
Theravada Buddhist Philosophy, it is believed that the highest goal of consciousness 
is the freedom or vimutti from all desires and defilements.  

  6. From the point of view of Aristotle, the ability to attain to human 
absolute being, which is living in happiness as a Philosopher, is the highest 
potentiality, whereas the Enlightenment (Bodhiñāna) is the highest potentiality from 
the point of view of Theravada Buddhist Philosophy.  

  7. There is no concept of egolessness (Anattatā) of human’s life in 
Aristotelian Philosophy, whereas this concept is the main point or most important 
one in the Theravada Buddhist Philosophy.  

  8. The concept of human low-instinct and high-instinct in Aristotelian 
Philosophy has less detail and system than in the Theravada Buddhist Philosophy.  

  9. From the point of view of Theravada Buddhist Philosophy, human social 
nature has both mundane and supramundane levels; but in Aristotle’s Philosophy, 
human social nature has only mundane level. 

    Keywards : Human,  Philosophy, Buddhist Philosophy. 

๑. ความนํา  
  ความคิดเก่ียวกับมนุษยจัดเปนความคิดสําคัญประการหนึ่ง ท่ีนักปรัชญาท้ังฝายตะวันตก
และฝายตะวันออก ต้ังแตยุคโบราณจนถึงยุคปจจุบัน ใหความสนใจไมนอยไปกวาความคิดเก่ียวกับ
โลกและชีวิต นักปรัชญาท้ังหลายไดพยายามเสนอคําตอบเก่ียวกับมนษุย  ดวยเหตุผลตางๆ มากมาย 
แตก็ยังมีประเด็นใหตองหยิบยกข้ึนมาถกเถียงกันอยูอยางหาขอยุติ   ไดยากนั่นเอง กิจกรรมตอบ
ปญหาเก่ียวกับมนุษยนี้ไดมีการกระทําตอเนื่องจนถึงปจจุบัน จะเห็นไดจากท่ีมีการแยกศาสตร
ออกมาศึกษาตางหากเรียกวา “มนุษยศาสตร” หรือ “มานุษยวิทยา” สําหรับนักปรัชญาไดจัดระบบ
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แนวคิดท่ีใหความสําคัญเก่ียวกับมนุษยนี้ เปนแผนกหนึ่งตางหาก โดยเรียกเปนศัพทเฉพาะวา 
“มนุษยนิยม” (Humanism)๒ 

  ในพุทธปรัชญาเถรวาทก็มีการเสนอทรรศนะเก่ียวกับมนุษยเชนเดียวกัน นักปราชญผูรู
พุทธศาสนา หรือพุทธปรัชญาดี เห็นพองกันวา พุทธปรัชญาเถรวาทนี้ มีคําสอน  ดานจริยปฏิบัติ 2

๓ 
เนนท่ีตัวมนุษยเปนสําคัญ หรือมีมนุษยเปนศูนยกลางของคําสอน  (Man-Centered)๔  ซ่ึงเรา
สามารถศึกษารายละเอียดไดในผลงานการวิจัยของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยทางพุทธ
ศาสนาหลายทาน 4

๕ รวมถึงงานเขียนหรืองานเรียบเรียง   ของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา เชน 
งานเขียนดานพุทธปรัชญาเถรวาทของ  รศ.ดร.สมภาร พรมทา และ รศ.ดร.สุนทร ณ รังษี5

๖ เปนตน 
ประเด็นตาง ๆ เก่ียวกับมนุษยท่ีนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาไดเสนอไว ลวนเปนเรื่องท่ีนาสนใจ   

๒. เนื้อหา 
  มนุษยในมุมมองของปรัชญาและพุทธปรัชญา เปนสิ่งท่ีนาสนใจศึกษาเปนอยางยิ่ง 
ผูเขียนมีความสนใจเปนพิเศษเก่ียวกับความคิดเรื่องธรรมชาติของมนุษยในพุทธปรัชญาเถรวาท จาก
การศึกษาแนวคิดดังกลาวในเบื้องตนพบวาพุทธปรัชญาเถรวาท กลาวถึงธรรมชาติของมนุษยไวใน
หลายๆ ประเด็นดวยกัน ขอนําเสนอเปนเบื้องตน ดังนี้ ๑) ธรรมชาติท่ีเปนองคประกอบของชีวิต
มนุษย ๒) ธรรมชาติท่ีมนุษยมีเสมอเหมือนกับสรรพสิ่ง ๓) ธรรมชาติพิเศษในตัวของมนุษย 
  จากหัวขอดังกลวขางตน ผูเขียนขอขยายความประเด็นดังกลาวพอเขาใจ ดังนี ้

                                                           

  ๒ มนุษยนิยม มีความหมายตามท่ีพจนานุกรมศัพทปรัชญา ฉบับราชบัณฑิตยสถานใหไววา “๑. 
ทรรศนะท่ีถือวา มนุษยเปนสิ่งหน่ึงในธรรมชาติ มีศักดิ์ศรี มีคา และมีความหมายท่ีจะพัฒนาตนเอง โดยอาศัย
เหตุผล และวิธีการทางวิทยาศาสตร ไมตองอาศัยอํานาจเหนือธรรมชาติแตอยางใด ๒. มนุษยนิยมตามทรรศนะ
ของกลุมศาสนาบางกลุมถือวา มนุษยจะพัฒนาตนเองใหสมบูรณไดก็แตโดยอาศัยหลักคําสอนทางศาสนา”  

  ๓ คําวา จริยปฏิบัติ น้ี ผูวิจัยนํามาจากขอเขียนของ รศ.ดร.สมภาร พรมทา (“กาลและอวกาศในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท,” วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (ภาควิชา ปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย), ๒๕๓๑, หนา จ .) 
  ๔ วิจิตร เกิดวิศิษฐ, “คนในทรรศนะของพุทธศาสนา,” คนในทรรศนะของพุทธศาสนา อิสลาม และ
คริสตศาสนา, โดย เสรี พงศพิศ และคนอ่ืนๆ, (กรุงเทพมหานคร : สภาคาทอลิกแหงประเทศไทย, ๒๕๒๔), หนา 
๑๗. 
  ๕ วิจิตร เกิดวิศิษฐ, “คนในทรรศนะของพุทธศาสนา,” คนในทรรศนะของพุทธศาสนา อิสลาม และ
คริสตศาสนา, โดย เสรี พงศพิศ และคนอ่ืนๆ, หนา ๑๖.  
  ๖ สมภาร พรมทา, พุทธปรัชญา : มนุษย สังคม และปญหาจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒) , หนา ๑๑ - ๕๕. และ สุนทร ณ รังษี, พุทธปรัชญาจากพระไตรปฎก, 
พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓) , หนา ๙๑-๙๒.  
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  ๑) ธรรมชาติท่ีเปนองคประกอบของชีวิตมนุษย 
  พุทธปรัชญาเถรวาท จําแนกธรรมชาติท่ีเปนองคประกอบของมนุษยไว ๒ สวน คือ รูป
กับนาม หรือกายกับจิต หรือขันธ ๕ 6

๗ ในทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทธรรมชาติท้ังสองสวนนี้
ประกอบกันข้ึนเปนชีวิตมนุษย ท้ังสองอาศัยซ่ึงกันและเปนอยู จิตอาศัยกายและกายอาศัยจิต ซ่ึงแต
ละสวนก็มีรายละเอียดปลีกยอยลงไปอีก แตท้ังหมดมีลักษณะอาศัยซ่ึงกันและกัน ลักษณะท่ีเปน
ปจจัยแกกันและกันอยางนี้ทานบัญญัติเรียกวา “สังขตธรรม” สวนในการใหความสําคัญ ทานเนน
ความสําคัญของจิตมากกวากาย 

  ๒) ธรรมชาติท่ีมนุษยมีเสมอเหมือนกับสรรพส่ิง 
  ในคัมภีรชั้นปฐมภูมิของพระพุทธศาสนา กลาวถึงธรรมชาติท่ีเปนปรากฏการณภายใน
วิถีชีวิตจริงๆ ของมนุษย ซ่ึงจะแสดงออกมาใหเห็นดวยตาเปลาและดวยสติปญญา คือมนุษยมีสังขาร
รางกายท่ีตองเปลี่ยนแปลงไปเปนธรรมชาติ (อนิจจตา) มนุษยมีสังขารรางกายท่ีถูกบีบค้ันไมใหอยูใน
สภาพเดิมเปนธรรมชาติ (ทุกขตา) มนุษยหาความเปนตัวตนท่ีแนนอนไมไดเปนธรรมชาติ (อนัตตตา) 
ธรรมชาติท้ังสามประการดังกลาวนั้น นอกจากจะปรากฏแกมนุษยแลว ยังปรากฏแกสิ่งอ่ืนท่ีไมใช
มนุษยดวย ซ่ึงหมายความวา ไมเฉพาะแตมนุษยเทานั้นท่ีมีธรรมชาติอยางนี้ แมสิ่งอ่ืนท่ีไมใชมนุษยก็
มีธรรมชาติเหลานี้ปรากฏอยูเชนเดียวกัน เนื้อความเดิมแทในเรื่องนี้ทานกลาวในสวนของหลักธรรม
เรื่องไตรลักษณ7๘ และธรรมนิยาม8

๙ 

  ๓) ธรรมชาติพิเศษในตัวของมนุษย 
  พุทธปรัชญาเถรวาทไดแสดงภาวะท่ีสามารถเรียกไดวา เปนธรรมชาติพิเศษของมนุษย 
คือ กลาวถึงนามธรรมท่ีเรนลับภายในตัวของมนุษย พุทธศาสนาเรียกธรรมชาติ  เรนลับนั้นวา 
“จิต”๑๐ (เปนนามธรรมท่ีละเอียดประณีตมาก) จิตเปนตนกําเนิดท่ีทําใหมนุษยมีธรรมชาติรูจักใช
สติปญญา ตามทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท นามธรรมเรนลับนั้นเม่ือไดรับการฝกฝนพัฒนา
อยางดีแลว จะแสดงศักยภาพออกมาไดเต็มสุดภาวะท่ีมนุษยจะทําได ดังมีพุทธวจนะรับรองไววา “ 
จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ : จิตท่ีฝกดีแลวนําสุขมาให” หรือ “จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ : การฝกฝนจิตเปนความ
ด”ี หรือ “จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ : จิตท่ีคุมครองดีแลวนําความสุขมาให”๑๑ เปนตน 
                                                           

  ๗ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๑๕/๒๐๘.,(ไทย) ๑๑/๓๑๕/๒๙๙, สํ.ข. (บาลี) ๑๗/๔๘/๓๙., (ไทย) ๑๗/๔๘/ 
๖๖. 
  ๘ สํ.ข. (บาลี) ๑๗/๙-๑๒/๑๖-๒๑., (ไทย) ๑๗/๙-๒๑/๒๔-๓๓., สํ.สฬา. (บาลี) ๑๘/๑/๑., (ไทย) ๑๘/
๑/๑. 
  ๙ องฺ. ติก. (บาลี) ๒๐/๑๓๗/๒๗๘-๒๗๙., (ไทย) ๒๐/ ๑๓๗ /๓๘๕. 
  ๑๐ สมภาร พรมทา, พุทธปรัชญา : มนุษย สังคม และปญหาจริยธรรม, หนา ๑๓–๑๔. 
  ๑๑ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๕/๒๒., (ไทย) ๒๕/๓๕/๓๖. 
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  ดวยเหตุผลท่ีวา ทรรศนะเก่ียวกับมนุษยเปนท่ีสนใจของนักปรัชญาท้ังตะวันออกและ
ตะวันตก ทําใหผูวิจัยตองการศึกษาเปรียบแนวคิดเรื่องธรรมชาติของมนุษยในพุทธปรัชญาเถรวาท
กับปรัชญาตะวันตก จากการสํารวจแนวคิดของนักปรัชญาตะวันตก พบวา นักปรัชญากรีกสมัย
รุงเรืองชื่อ อริสโตเติล (Aristotle) (๓๘๔–๓๒๒ B.C.) ซ่ึงเปนผูท่ีไดรับการยกยองวาเปนนักปรัชญาท่ี
ยิ่งใหญและมีอิทธิพลตอแนวคิดของนักปรัชญารุนหลังมากคนหนึ่ง ท้ังเปนบุคคลแรกท่ีจัดแนวคิด
ทางปรัชญาใหเปนระบบมากท่ีสุด 11

๑๒ นอกจากนี้ อริสโตเติลไดรับยกยองใหเปนบิดาแหงปรัชญา
การเมือง และเปนบิดาของศาสตรอยางนอยอีกสองสาขา คือ ตรรกศาสตร และสัตววิทยา12

๑๓ 

  จากการไดศึกษาแนวคิดของอริสโตเติลในเบื้องตน พบวา อริสโตเติลก็ไดแสดงแนวคิด
เก่ียวกับธรรมชาติของมนุษยไว เชน กลาววามนุษยเปนสัตวเศรษฐกิจ (Economic animal) มนุษย
เปนสัตวการเมือง (Political animal) มนุษยเปนสัตวสังคม (Social animal)๑๔ แนวคิดดังกลาว 
ทําใหผูเขีนตั้งสมมติฐานวา ในปรัชญาของอริสโตเติลจะตองมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับธรรมชาติ
ของมนุษยอยางแนนอนและจากการศึกษาในเบื้องตนพบวา อริสโตเติลกลาวถึงธรรมชาติของมนุษย
ไว เทาท่ีสามารถเก็บประเด็นได มีดังนี้14๑๕ 

  ๑) ธรรมชาติที่เปนองคประกอบแหงชีวิตของมนุษย 
  ในงานนิพนธเรื่อง On the Soul๑๖ อริสโตเติลกลาววามนุษยมีองคประกอบแหงชีวิต 
๒ ประการคือ รางกายและวิญญาณ โดยรางกายจัดเปนสสาร และวิญญาณจัดเปนแบบ 
องคประกอบท้ังสองสวนนี้ อริสโตเติลใหความสําคัญกับวิญญาณมากถึงกับถือวา ในบรรดาสิ่งมีชีวิต
ดวยกันวิญญาณของมนุษยเปนวิญญาณท่ีมีระดับพัฒนาการสูงสุด ท้ังนี้เพราะวิญญาณของมนุษย
สามารถคิดอยางมีเหตุผล ทําใหมนุษยมีพุทธิปญญา แตสัตวเดรัจฉานไมมี อริสโตเติลเรียกวิญญาณ
ชนิดนี้วาพุทธิวิญญาณหรือวิญญาณแหงเหตุผล (Rational Soul)๑๗ 

  ๒) ธรรมชาติที่มนุษยมีเสมอเหมือนกับสรรพสิ่ง 
                                                           

  ๑๒ พระราชวรมุนี(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก: บอเกิดภูมิปญญาตะวันตก, พิมพครั้งท่ี ๓, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศยาม, ๒๕๔๐), หนา ๒๗๑ - ๒๗๒. 
  ๑๓ เรื่องเดียวกัน. หนา ๒๐๔. 
  ๑๔ อางจาก วิรัช เตียงหงษากุล , การพัฒนาชุมชนตามแนวความคิดนักปรัชญาตะวันตก , 
(กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๒๙), หนา ๖๒ - ๖๓.  
  ๑๕ ท้ังสามประเด็นท่ีนําเสนอน้ี ผูผูเขียนหยิบเอาประเด็นท่ีไดเสนอไวในสวนของพุทธปรัชญาเถรวาท 
แลวจัดเน้ือหาจากปรัชญาของอริสโตเติลตามท่ีไดศึกษาใหเขากับประเด็นดังกลาว. 
  ๑๖ Aristotle, On the Soul, 430 a 15-25. อางจาก พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญา
กรีก: บอเกิดภูมิปญญาตะวันตก, หนา ๒๔๒. 
  ๑๗ พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก : บอเกิดภูมิปญญาตะวันตก, หนา ๒๔๔. 
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  อริสโตเติลกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับความเปลี่ยนแปลงวาเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของ
จักรวาล ซ่ึงยอมหมายถึงมนุษยดวย และความเปลี่ยนแปลงในความคิดของอริสโตเติล    มีสาเหตุ ๔ 
ประการดวยกันคือ17

๑๘ 

   ๑. วัสดุเหตุ (Material Cause) ไดแก สสาร 
   ๒. รูปเหตุ (Formal Cause) ไดแก แบบ 

   ๓. สัมฤทธิเหตุ (Efficient Cause) ไดแก ผูกระทําการ 
   ๔. อันตเหตุ (Final Cause) ไดแก จุดมุงหมาย 

  ทรรศนะเรื่องความเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ยืนยันวา อริสโตเติลเห็นวา ชีวิตมนุษย   มี
การเปลี่ยนแปลง ไมดํารงอยูกับท่ี ซ่ึงเทียบไดกับหลักอนิจจตาในพุทธปรัชญาเถรวาท ทรรศนะเรื่อง
ความเปลี่ยนแปลงของอริสโตเติลนี้เทากับบอกวา มนุษยมีการเปลี่ยนแปลงเปนธรรมชาติ และ
มนุษยกับสรรพสิ่งลวนมีความเปลี่ยนแปลง 

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

 มิติของมนุษยในทรรศนะของพุทธปรัชญา 
 พุทธปรัชญาแบงประเภทของชีวิตมนุษยไวเปน ๔ ลักษณะใหญๆ คือ20

๒๑ (๑) แบงตามเพศ
(๒) แบงตามภูมิปญญา (๓) แบงตามจริต (๔) แบงตามคุณธรรม      

                                                           

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

  ๑๙ Ibid., p. 96. 

  ๒๐ พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก : บอเกิดภูมิปญญาตะวันตก, หนา ๒๒๘-๒๒๙. 
  ๒๑ อภิ.สํ. (บาลี) ๓๔/๗๑๔-๗๑๖, ๘๓๘,๘๔๑/๒๐๕-๒๑๙. 
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    ภาวรูปของมนุษย จําแนกตามเพศ  
  ภาวรูป หมายถึง รูปท่ีแสดงความเปนหญิงหรือชาย เปนรูปท่ีรูไดดวยใจ (ไมใชเห็นดวย
ตา) โดยอาศัยรูปราง สัณฐาน เครื่องหมาย นิสัยและกิริยาอาการตางๆ ใหรูวาเปนหญิงหรือชาย   
  ภาวรูป สามารถแยกออกเปน ๒ ลักษณะคือ อิตถีภาวรูป และปุริสภาวรูป  
  ๑. อิตถีภาวรูป  หมายถึง รูปท่ีแสดงความเปนเพศหญิง  
  ๒. ปุริสภาวรูป  หมายถึง รูปท่ีแสดงความเปนเพศชาย  
  รูปท้ัง ๒ เปนสุขุมรูป คือรูปท่ีละเอียดท่ีเกิดจากกรรมเปนสมุฏฐาน เปนรูปท่ีเกิดครั้งแรก
ในชีวิต มีอยูแผซานไปท่ัวรางกาย เปนธรรมท่ีรูไดดวยใจเห็นไมไดดวยตา เพราะตาเห็นไดเฉพาะสี
เทานั้น เห็นรูปท่ีละเอียดไมไดเลย   
  ท่ีรูวาเปนหญิงหรือชาย รูไดก็ดวยการแสดงออก ๔ อยางดังกลาวขางตนเทานั้น คือ21

๒๒    
  ๑. รูปรางสัณฐาน (ลิงคะ) ไดแกรูปรางหนาตา แขนขา รวมไปถึงเครื่องหมายเพศดวย  
  ๒. เครื่องหมาย (นิมิตตะ) ไดแกหนวดเครา หนาอก ซ่ึงมีความแตกตางกันชัดเจน  
  ๓. นิสัย (กุตตะ) ไดแก นิสัยใจคอ การเลน การแสดง การกระทําตางๆ    
  ๔. กิริยาอาการ (อากปปะ) ไดแกกิริยาอาการตางๆ เชน การยืน การเดิน การพูด ถาเปน
หญิงจะเรียบรอย มีความละอาย ถาเปนชายก็จะแข็งกระดาง กลาหาญ เปนตน22

๒๓  
   ในพุทธปรัชญา ไมวาหญิงหรือชายสามารถบรรลุโมกขธรรมไดเทาเทียมกัน ข้ึนอยู ท่ี
องคประกอบในการบําเพ็ญเพียร ดังขอความท่ีแสดงถึงความเสมอภาคของมนุษยเพศบุรุษและสตรี
วา “บุคคลทุกคน เม่ือมีฉันทะ มีความเพียรพยายามและมีสติปญญาพรั่งพรอมแลว  ก็สามารถบรรลุ
ธรรมสูงสุด คือพระนิพพานได ไมมีขอจํากัดเรื่องเพศวาจะเปนมนุษยเพศหญิงหรือเพศชาย”  

 ภาวรูปของมนุษย จําแนกตามภูมปิญญา มี ๔ จําพวก 
  บุคคล ๔ คือประเภทของบุคคล (four kinds of persons) 
         ๑. อุคฆฏิตัญู คือผูท่ีพอยกหัวขอก็รู, ผูรูเขาใจไดฉับพลัน แตพอทานยกหัวขอข้ึนแสดง  
(a person of quick intuition; the genius; the intuitive) 
  ๒. วิปจิตัญญ คือผูรูตอเม่ือขยายความ, ผูรูเขาใจได ตอเม่ือทานอธิบายความพิสดาร
ออกไป (a person who understands after a detailed treatment; the intellectual) 
  ๓. เนยยะ คือผูท่ีพอจะแนะนําได, ผูท่ีพอจะคอยชี้แจงแนะนําใหเขาใจได ดวยวิธีการ
ฝกสอนอบรมตอไป  (a person who is guidable; the trainable) 

                                                           

  ๒๒ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๓/๑๕. “อิตฺถีภาวลกฺขณํ อิตฺถินฺทฺริย ํอิตฺถีต ิปกาสนรสํ อิตฺถีลิงฺคนิมิตฺตกุตฺตากปฺปานํ 
กรณภาวปจฺจุปฏฐานํ ฯ ปุริสภาวลกฺขณํ ปุริสินฺทฺริยํ ปุริโสติ ปกาสนรสํ ปุริสลิงฺคนิมิตฺตกุตฺตากปฺปานํ กรณภาวปจฺ
จุปฏฐานํ ฯ 
  ๒๓ ดูรายละเอียดใน วิภาวินี. (บาลี) หนา ๑๙๔. ตตฺถ อิตฺถีลิงฺคนิมิตฺตกุตฺตากปฺปเหตภุาวลกฺขณํ อิตฺถตฺตํ 
ฯ  
ปุริสลิงฺคาทิเหตุภาวลกฺขณ ํปุริสตฺต ํฯ 
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  ๔. ปทปรมะ คือผูมีบทเปนอยางยิ่ง ผูอับปญญา สอนใหรูไดแตเพียงตัวบทคือพยัญชนะ
หรือถอยคํา ไมอาจเขาใจอรรถคือความหมาย (a person who has just word of the text at 
most; an idiot)๒๔ 

  ภาวรูปของมนุษย แบงตามจริต 
  คําวา จริต หรือ จริยา คือความประพฤติปกติ ความประพฤติซ่ึงหนักไปทางใดทางหนึ่ง 
อันเปนปกติประจําอยูในสันดาน พ้ืนเพของจิต อุปนิสัย พ้ืนนิสัย แบบหรือประเภทใหญๆ แหง
พ ฤ ติ ก รรมขอ งคน  (intrinsic nature of a person ; characteristic behavior; character; 
temperament) 
         ตัวความประพฤติเรียกวา “จริยา” บุคคลผูมีความประพฤติอยางนั้นๆ เรียกวา “จริต” 

         ๑. ราคจริต คือผูมีราคะเปนความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงาม  
(one of lustful temperament) กรรมฐานคูปรบัสําหรับแก คือ อสุภะ และกายคตาสต ิ
         ๒. โทสจริต คือผูมีโทสะเปนความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางใจรอนหงุดหงิด 
(one of hating temperament) กรรมฐานท่ีเหมาะคือพรหมวิหารและกสิณ โดยเฉพาะวัณณกสิณ 
         ๓. โมหจริต คือผูมีโมหะเปนความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางเขลา เหงาซึมเง่ือง
งง งมงาย (one of deluded temperament) กรรมฐานท่ีเก้ือกูล คือ อานาปานสติ และพึงแก
ดวยมีการเรียน ถาม ฟงธรรม สนทนาธรรมตามกาลหรืออยูกับครู 
         ๔. สัทธาจริต คือผูมีศรัทธาเปนความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางมีจิตซาบซ้ึง ชื่น
บาน นอมใจเลื่อมใสโดยงาย  (one of faithful temperament) พึงชักนําไปในสิ่งท่ีควรแกความ
ลื่อมใส และความเชื่อท่ีมีเหตุผล เชน พิจารณาอนุสติ ๖ ขอตน 
         ๕. พุทธิจริต หรือ ญาณจริต (ผูมีความรูเปนความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปในทาง
ใชความคิดพิจารณา (one of intelligent temperament) 
         ๖. วิตกจริต  คือผูมีวิตกเปนความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางนึกคิดจับจดฟุงซาน  
(one of speculative temperament) พึงแกดวยสิ่งท่ีสะกดอารมณ เชนเจริญอานาปานสติ หรือ
เพงกสิณ เปนตน24

๒๕ 

 ภาวรูปของมนุษย จําแนกตามประเภทคุณธรรมของบุคคล 
   พฤติกรรมของมนุษยเม่ือจําแนกตามการกระทําแลว สามารถแบงออกเปน ๕ ประเภท 
คือ มนุสฺสเนรยิโก มนุสฺสติรจฺฉาโน มนุสฺสเปโต มนุสฺสภูโต มนุสฺสเทโว25

๒๖ 
  ๑. มนุสสเนรยิโก มนุษยสัตวนรก ไดแกเปนมนุษยแตมีพฤติกรรมเหมือนสัตวนรกคือมาก
ดวยโทสะ ทําตนใหเดือนรอนอยูเปนนิจ กอความวุนวาย เปนมนุษยผูดุราย หยาบคาย ฆาสัตวตัด
ชีวิตจี้ปลนเอาทรัพยสมบัติของผูอ่ืนมาเปนของตนโดยฆาเจาทรัพยตายบาง ทุบตีจนบาดเจ็บสาหัส
                                                           

  ๒๔ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๕/๑๘๓. (มหาจุฬาเตปฎกํ ๒๕๐๐). 
  ๒๕ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๑๒๗. 
  ๒๖ สํ.สํ. (บาลี) ๒๓/๓๙๔/๒๓๖. (มหาจุฬาเตปฎกํ ๒๕๐๐) 
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บาง ขมขืนแลวฆาบาง เบียดเบียนผู อ่ืนสัตวอ่ืนทรมานผู อ่ืนสัตวอ่ืน เปนคนไรศีลธรรม ไมมี
มนุษยธรรมคือศีล ๕ ประจําตัวเลย นามวา มนุสสเนรยิโก แปลวามนุษยสัตวนรกคือเปนมนุษยแต
ชื่อ สวนความประพฤติทางกาย วาจา ใจนั้นเลวทราม ดุรายหยาบคายเหมือนสัตวนรกฉะนั้น 
  ๒. มนุสสติรัจฉาโน มนุษยสัตวเดรัจฉาน ไดแก มนุษยท่ีขวางศีลขวางธรรม มีโมหะคือ
ความหลงมาก ไมรูจักบาป ไมรูจักบุญ ไมรูจักคุณ ไมรูจักโทษ ไมรูจักประโยชนและมิใชประโยชน 
ไมรูจักบุญคุณของผูมีพระคุณ เชน บิดามารดา ครูบาอาจารย เปนตน เปนมนุษยผูไรศีลธรรม ด่ืม
สุรา เสพยาบา กินกัญชา ทําอะไรทางกาย วาจา ใจ ก็ขวางๆ ผิดทํานองคลองธรรม นามวา มนุสสติ
รัจฉาโน แปลวามนุษยสัตวเดรัจฉาน เดรัจฉาน แปลวา ผูไปขวาง คือเดินทอดตัว ไมไดเดินต้ังตัว
เหมือนคน คนเดรัจฉานก็ฉันนั้น ทําอะไรก็ขวางธรรม ขวางวินัย คือขาดศีลธรรมเสมอๆ 
  ๓. มนุสสเปโต มนุษยเปรต ไดแกมนุษยผูมากไปดวยความโลภ มากไปดวยตัณหา ชอบ
ลักเล็กขโมยนอย โลภเอาของผูอ่ืนมาเปนของตน แยงชิงวิ่งราวเปนตน ไมรูจักพอ ไมรูจักอ่ิม หิว
กระหายอยูเปนนิจ กินสินบน ทุจรติ คอรัปชั่น ฉอโกง เปนนิจ เปนตน แมพวกท่ีเท่ียวขอทานก็
สงเคราะหเขาในประเภทนี้ดวย 
  ๔. มนุสสภูโต มนุษยแทๆ คือเปนคนเต็มตัว ไดแกคนรักษาศีล ๕ ม่ันเปนนิตยไมขาดมี
เบญจศีล เบญจธรรม ไมประมาทตอศีลเพราะศีลเปนมนุษยธรรม คือเปนธรรมประจํามนุษย ธรรมท่ี
ทําใหคนเปนคน มนุสสภูโต แปลวามนุษยแทๆ เพราะมีคุณธรรมของคนคือศีล ศีล ทานแปลวา 
เศียร คือหัว ถาคนขาดศีล ก็คือคนหัวขาดนั้นเอง เพราะขาดจากคุณธรรมของความเปนคน 
  ๕. มนุสสเทโว มนุษยเทวดา ไดแกมนุษยท่ีมีคุณธรรมเปนเทวดาหรือเทวธรรม  มีหิริ 
โอตตัปปะ จาคะ ปญญา บําเพ็ญกุศลเปนนิตย  
    มนุษยผูมีศีล ๕ ม่ันเปนนิตย แลวยังไดพยายามบําเพ็ญกุศลเพ่ิมพูนบารมีอยูเรื่อยๆ เชน 
ใหทาน ฟงธรรม เรียนธรรม ปฏิบัติธรรม ไหวพระสวดมนต มีหิริคือความละอายตอบาปมีโอตตัปปะ 
คือความสะดุงกลัวตอผลแหงบาปอยูเสมอ เรียกวาเปนผูมีใจสูงดุจเทวดาเพราะประกอบดวยเทวธ
รรมหรือวัตตบท ๗ ประการ ดังท่ีปรากฏในพระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ปฐมเทวสูตร  
ไดแก (๑) เราพึงเลี้ยงดูมารดาบิดาตลอดชีวิต (๒) เราพึงประพฤติตนออนนอมตอผูใหญในตระกูล
ตลอดชีวิต (๓) เราพึงพูดแตคําออนหวานเปนปยวาจาตลอดชีวิต (๔) เราไมพึงพูดคําสอเสียดตลอด
ชีวิต (๕) เราพึงมีใจปราศจากความตระหนี่อันเปนมลทินทางใจของผูครองเรือน มีการบริจาค มีการ
เสียสละได มีฝามืออันชุม ยินดีในการเสียสละ ไมยินดีในการขอในสิ่งท่ีไมควรขอ ยินดีในการ
แจกจายทานตลอดชีวิต (๖) เราพึงพูดแตคําสัตยตลอดชีวิต     (๗) เราไมพึงโกรธจนตลอดชีวิต แม



{ 182 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  

 

ถาความโกรธพึงเกิดข้ึนแกเรา เราตองกําจัดมันออกไปเสียโดยฉับพลันทันที 26

๒๗ มนุษยท่ีมีคุณสมบัติ
เชนนี ้ทานขนานนามวา มนุสสเทโว แปลวา   มนุษยเทวดา27

๒๘ 

๓. สรุป 

  จากเนื้อหาท่ีไดนําเสนอไปนั้น ผูวิจัยไดประเด็นปญหาวา เฉพาะในสวนของธรรมชาติ
พิเศษของมนุษย ในขณะท่ีอริสโตเติลกลาววา ภาวะแฝงและเปนภาวะจริง   เปนธรรมชาติอยางหนึ่ง
ของมนุษย ในทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท  มีแนวคิดเรื่องภาวะแฝงและภาวะจริงหรือไมและมี
ทรรศนะอยางไรตอแนวคิดเรื่องภาวะแฝงกลายเปนภาวะจริงของอริสโตเติล ประเด็นปญหาเหลานี้
ไดกระตุนใหผูวิจัย สนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย เปรียบเทียบระหวางแนวคิดของ
พุทธปรัชญาเถรวาทกับแนวคิดของอริสโตเติล ท้ังนี้ดวยเห็นวาแนวคิดของพุทธปรัชญาเถรวาทกับ
แนวคิดของอริสโตเติลมีสวนท่ีคลายคลึงกันในแงของประเด็นหลักดังท่ีไดกลาวไปบางแลวนั้น 
กระแสความคิดท่ีอยูตางวัฒนธรรมตางภาษาแตกลับมีความคลายคลึงกันนี้ เปนเรื่องท่ีนาศึกษา
อยางยิ่ง โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องธรรมชาติพิเศษของมนุษยท้ังในพุทธปรัชญาเถรวาทและในปรัชญา
ของอริสโตเติล ซ่ึงผูเขียนเห็นวาเปนประเด็นท่ีตองไดรับการศึกษาใหเห็นสารัตถะท่ีชัดเจนวา มีความ
เหมือนแตเพียงแนวคิดหรือมีความเหมือนในประเด็นยอยลงไปอีก หรือเหมือนแตเพียงบางสวน
เทานั้น แตแตกตางในดานรายละเอียดปลีกยอย 

  ในพุทธปรัชญาไดจําแนกมนุษยไวโดยยอ คือรูปกับนาม หรือกายกับจิต เม่ือทําการ
จําแนกองคประกอบของความเปนมนุษยก็คือขันธ ๕ (รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ 
วิญญาณขันธ) เม่ือกลาวตามอภิธรรมนัย ทานยกไว ๒ ประเภท คือ รูปธรรมและนามธรรม รูปไดแก 
รูป ๒๘ (มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูป ๒๔) สวนนาม ไดแกเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เม่ือนํา
หลักการของพุทธปรัชญามาจําแนกมนุษยในมิติตางๆ จะเห็นไดวา มิติภาวะมนุษยจําแนกตาม
ภาวรูป มนุษยจําแนกตามภูมิปญญา มนุษยจําแนกตามจริต และมนุษยจําแนกตามคุณธรรม
ประจําตัว 
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ภาษากายกับความหมายที่แสดงออก 

ลํายอง  สําเร็จด*ี 

ผึ้งเม่ือกลับมาถึงรังมันจะเคลื่อนตัวเสมือนเตนรํา  เพ่ือสื่อความหมายใหผึ้งงานตัวอ่ืน ๆ 
รูวาแหลงน้ําหวานอยูทางทิศไหนและมีระยะหางเทาใดจากรังของมัน  เพ่ือท่ีบรรดาผึ้งงาน
ท้ังหลายจะไดไปชวยกันขนอาหารมาเก็บสะสมไว 

นกตัวผูทําทาพองขนเตนไปรอบตัวเมียเปนการเก้ียวพาราสีเม่ือถึงฤดูผสมพันธุ 
สุนัขดมหนาดมกนกันเม่ือเจอสุนัขตัวอ่ืน  เพ่ือทําความรูจัก  แลวอาจหันมากระดิกหาง

ประจบนายเพ่ือรอรับเศษกระดูก  แต เม่ือสุนัขสองตัวทําทาแยกเข้ียวยิงฟน  ยืนจังกา
ประจนัหนาพองขนท่ีคอ  หางตก  เราก็คาดไดวามันฟดกันในไมชา 

แมวจะมีวิธีตีสนิทกับคนไดแนบเนียนโดยเอาสีขางถูกกับหนาแขงเจานายเพ่ือขอหัว 
ปลาทู  แตถาบังเอิญมันประจันหนากันได  มันก็จะพองขนข้ึนเพ่ือใหแลดูตัวใหญ  อยางนอยเจา
ตูบก็ตองยับยั้งชั่งใจวาจะปะทะกับ “แมวตัวโต”  ท่ีเห็นอยูตรงหนาหรือไม 

เด็ก ๆ เม่ือตองการใหแมอุมก็กางแขนออก  ยื่นแขนไปขางหนา  เงยหนาข้ึนมอง
อากัปกิริยาดังกลาวทําใหแมไมอาจจะปฎิเสธความตองการของเด็กเล็กได 

ตํารวจใชไฟสองหนาผูตองหาท่ีนั่งอยูกลางหองบนเกาอ้ีตัวท่ีหมุนไมได  เพ่ือสรางความ
ตึงเครียดและใชบรรยากาศอันคุกคามในการสอบสวนหาขอเท็จจริงจากคนราย  โดยคอยสังเกต
สายตา ใบหนา มุมปาก และมือในทุกจังหวะท่ีเขาตอบคําถาม 

จากตัวอยางท่ียกมาจะเห็นไดวาอากัปกิริยาท่ีแสดงออกเปนทาทางตางมีความหมายใน
ตัวของมัน  ภาษาทาทางหรือภาษากายนับวาเปนวิธีการสื่อความหมายทางใจของคนและสัตว  
มาตั้งแตดึกดําบรรพ แตเนื่องจากกลองเสียงของมนุษยมีวิวัฒนาการสูงสุดจนสามารถเปลงเสียงท่ี
มีคุณภาพตาง ๆ กัน และมนุษยมีมันสมองท่ีมีความสามารถไมรูจบ  มนุษยจึงเปนสัตวโลกชนิด
เดียวท่ีมีภาษาพูดสําหรับถายทอดความรูสึกนึกคิด  จนภาษาพูดมีวิวัฒนาการไปตามความเจริญ
ของสังคม  มนุษยมีความเจริญในทุก ๆ ดาน จึงรูจักประดิษฐปกปดอําพราง และซอนเรน
ความรูสึกท่ีแทจริงดวยภาษาพูดและเสื้อผาอาภรณ  เม่ือติดตอสื่อสารกันเราจึงมักจะสนใจ 
 
 * ผูชวยศาสตราจารย อาจารยประจําหลักสตูรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
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เฉพาะคําพูดท่ีไดยิน โดยลืมสังเกตภาษากายอันเปนทาทางท่ีบอกความในใจไดดีกวาภาษาพูด
หลายเทานัก 

ทาทางงาย ๆ ท่ีเม่ือเห็นแลวสามารถเขาใจถึงความรูสึกภายในไดทันที เชน เราสั่นศีรษะ
เม่ือตองการปฎิเสธ  เม่ือเราโกรธมานตาจะเบิกกวาง สีหนาถมึงทึงและมุมปากหอยตก  เม่ือ
ตองการจะเอาเรื่องกับใคร  เราจะเอามือเทาสะเอวหันหนาไปประจันกับคนนั้น  ทาทางท่ีเขาใจดี
นั้นเปนทาทางท่ีเราพบเห็นเปนประจําในชีวิตประจําวัน แตภาษากายก็มีวิวัฒนาการเชนเดียวกัน
กับภาษาพูดในสังคมท่ีทันสมัยเชนปจจุบันนี้  ภาษากายไดรับการพัฒนาอยางสลับซับซอน ยิ่งมี
วัฒนธรรมแตกตางกันดวยแลวก็ยิ่งทําใหเขาใจภาษาทาทางยากยิ่งข้ึน  เพ่ือใหการติดตอเจรจา
เปนไปไดผลและรูเทาทันความคิด หรือความในใจของผูอ่ืน  เราจึงจําเปนตองเรียนรูเรื่อง “ภาษา
กาย” อันเปนภาษาดั้งเดิมกันใหม  หลังจากท่ีไดละเลยความรูสวนนี้กันมาเปนเวลานาน 

เรื่อง “ภาษากาย” จะเปนประโยชนกับทุกคนท่ีอยูในวงสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
วงการธุรกิจ การเมือง และในหมูนักวิชาการ  รวมท้ังจะเปนประโยชนกับบุคคลทุกวงการทุก
อาชีพ เพราะเราตางหลีกเลี่ยงจากการพบปะผูคนไมพน  ครูบาอาจารยก็ตองพบปะสัมพันธกับ
ลูกศิษย  ทนายความก็ตองเจรจากับลูกความในศาล  แพทยพยาบาลก็ตองวิสาสะกับผูปวยนับ
รอยนับพัน  ถาเราเอาใจใสและพิจารณาการใชทาทางของบุคคลท่ีคบคาสมาคมก็จะสามารถหยั่ง
รูใจเขาไดอยางดี  สวนตัวเราเองเม่ือรูจักควบคุมการใชภาษากายไดดีแลวก็จะสามารถนําไปใชให
เกิดประโยชนท้ังในการประกอบอาชีพ  และในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในปจจุบัน “ภาษากาย” ไดรับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร นักสังคมวิทยา นัก
มานุษยวิทยา นักสัตววิทยา นักการขายและนักการศึกษาอยางกวางขวาง  ท้ังนี้เพราะเชื่อวา 
“ภาษากาย” เปนความรูใหมของมนุษยสัมพันธในการท่ีจะทําใหเขาใจตนเองและผูอ่ืนใหลึกซ้ึง
ยิ่งข้ึน 

ความจริงการสื่อสารความหมายโดยไมใชภาษาพูดนั้น มนุษยใชมานานกวาลานป  
มาแลวแตเริ่มมีการศึกษากันอยางจริงจังเม่ือป ค.ศ. 1960 อีก 10 ปตอมา จูเลียส  ฟาสท ได
พิมพหนังสือเก่ียวกับภาษากายในหนังสือเลมนี้  ไดกลาวถึงความพยายามของวิทยาศาสตรทาง
พฤติกรรมท่ีเฝาสังเกตการสื่อความหมายโดยไมใชภาษาพูด  ต้ังแตโบราณถึงระยะเวลาท่ีเขียน
หนังสือนั้น 

นักแสดงภาพยนตรสมัยหนังเงียบ รวมท้ัง  ชาลี  แซปปลิน เปนผูนํ าในการสื่อ
ความหมายโดยไมใชภาษาพูด เพราะเปนทางเดียวท่ีจะใชสื่อความหมายทางจอเงินในสมัยนั้น 
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นักแสดงแตละคนจะแสดงความดีเลวออกมาเปนทาทาง และสัญญาณทางกายจนมีภาพยนตร
พูดเกิดข้ึน  นักแสดงภาพยนตรเงียบจึงหมดบทบาทไป 

ในป 1872 ชารลส  ดารวิน ไดพิมพหนังสือท่ีวาดวย “การแสดงออกทางอารมณของ
มนุษยและสัตว” ซ่ึงเรื่องนี้ ไดกลายเปนแบบอยางของการศึกษาสีหนาและภาษากาย
นักวิทยาศาสตรในปจจุบันไดยึดหลักการของดารวินมาใชในการสังเกตกิริยาทาทางตาง ๆ เกือบ
หนึ่งลานประเภท อัลเบิรต  เมอราเบียน พบวาการสื่อสารความหมายของคนเราใชภาษาท่ีเปน
คําพูดเพียงรอยละ 7 อีกรอยละ 38 เปนเสยีงสูงๆ ต่ํา ๆ อีกรอยละ 55 เปนการสื่อความหมายท่ี
ไมใชเสียงเลย สวนศาสตราจารยเบิรต  วิทสเตล พบวาการสื่อความหมายโดยการพูดกันตอหนา
คนเราใชภาษาพูดเพียงรอยละ 35 ท่ีเหลือรอยละ 65 เปนการสื่อโดยใชภาษากายและจากการ
วิจัยพบวา การสื่อความหมายโดยใชภาษากายมีความสําคัญนาเชื่อถือมากกวาภาษาพูดและเม่ือ
ภาษาสองชนิดนี้มีความขัดแยงกันเราจะเชื่อภาษากายมากกวาภาษาพูด 

ส่ิงท่ีควรรูเรื่องภาษากาย 

 เปนธรรมชาติของมนุษยท่ีจะพูดโดยใชทาทางประกอบ แตการตีความหมายของกลุม
ทาทางท่ีคนเราแสดงออกนั้นจะตองคํานึงถึงวัฒนธรรมและปรากฏการณรอบตัว ในขณะท่ีพูด
และใชทาทางนั้น ๆ ดวย เชน เม่ือเราเห็นหญิงสาวคนหนึ่งมายืนกอดอก ไขวขา ตัวเกร็งอยูท่ีปาย
รถเมลในวันท่ีอากาศหนาว ทาท่ีแสดงออกยอมหมายความวาเธอหนาว แตถาเธอยืนเชนนี้ใน
ขณะท่ีกําลังฟงการโนนนาวใจจากผูขายสินคา  ทาทางของเธอหมายความวาไมเห็นดวยและ
กําลังระมัดระวังไมใหหลงคารมคนขาย  ดังนั้นการตีความหมายของทาทางท่ีปรากฏจําเปนตอง
คํานึงถึงปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอทาทางนั้น ๆ ดวย เชน ถาใครคนหนึ่งจับมือทักทายแบบหลวม ๆ 
ก็แสดงใหเห็นวาไมเขมแข็ง แตถาเขาเปนโรคกระดูกขอนิ้วมืออักเสบ เปนศิลปนนักดนตรี แพทย
ทางศัลยกรรม หรือผูท่ีประกอบอาชีพอ่ืนท่ีตองใชความละเอียดออนของมือเขาก็จะจับมืออยาง
หลวม ๆ เหมือนกับเสียไมไดเพ่ือเปนการถนอมมือ การตีความหมายของทาทางจึงควรคํานึงถึง
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การศึกษา อาชีพ การแตงกาย ขอจํากัดทางรางกาย ตลอดจนเรื่องของ
โรคภัยไขเจ็บบางอยางเขามาพิจารณาดวย 
 ทาทางท่ีใชประกอบการพูดในปจจุบันมีมากมาย ถาก็เปนทางาย ๆ ท่ีสามารถตีความได
ทันที แตบางทาก็มีความซับซอนพิสดาร ยากแกการเขาใจหรือบางครั้งก็กอใหเกิดความเจาใจผิด
ได  ท้ังนี้เพราะเราลืมนึกถึงวัฒนธรรมนั่นเอง มีความจริงอยางหนึ่งท่ียอมรับกันวามนุษยทุกคน
ตองการอิสระ ตองการพ้ืนท่ีสวนบุคคลซ่ึงรวมถึงบริเวณท่ีอยูรอบ ๆ สิ่งของท่ีเปนสมบัติของเขา 
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นี่คือคําตอบท่ีวา  ทําไมคนเราจึงชอบมีบานสวนตัว มีรถยนตสวนตัว มีหองนอนสวนตัว และมี
เกาอ้ีสวนตัว การเขาใจเรื่องขอบเขตสวนตัวจะชวยใหเราเขาใจผูอ่ืนและรูวิธีท่ีจะปฏิบัติตอผูอ่ืน
ไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 ตามปกติคนเราจะมีการแบงแยกขอบเขตของตนเองออกเปน 4 ระยะ คือ  
 1. ขอบเขตข้ันใน มีระยะหางระหวาง 6 นิ้ว ถึง 8 นิ้ว ขอบเขตสวนนี้เปนขอบเขต
สวนตัว คนท่ีจะเขาใกลชิดไดตองเปนผูท่ีผูกพันใกลชิดสนิทสนมเปนพิเศษเทานั้น ขอบเขตนี้ยังมี
ขอบเขตยอยลงไปอีก คือ ระยะหางท่ีจากตัวไมถึง 6 นิ้ว ซ่ึงเปนขอบเขตหวงหามข้ึนในท่ีสุด 
 2. ขอบเขตสวนบุคคล  มีระยะหางระหวาง 1 ½ ฟุต ถึง 4 ฟุต เปนระยะท่ีเรามักยืนใน
งานเลี้ยง   ตาง ๆ ในสังคม 
 3. ขอบเขตในท่ีสาธารณะ  มีระยะหางระหวาง 4 ฟุต ถึง 12 ฟุต ระยะนี้ท่ีเราใชเม่ือยืน
อยูกับคนแปลกหนา เชน ชางประปา ชางไม ท่ีเขามาซอมแซมงานในบาน 
 4. ขอบเขตในท่ีสาธารณะ  มีระยะระหวางมากกวา 12 ฟุตระยะนี้เปนระยะเราเลือก
เม่ือตองออกไปพูดในท่ีชุมชน เพราะทําใหรูสึกปลอดโปรงสบาย 
 ระยะของขอบเขตในเชิงปฏิบัติ เม่ือเรารูจักระยะของขอบเขตท้ังสี่ลักษณะแลว ก็ควรจะ
รูตอไปวา ผูท่ีจะรุกล้ําขอบเขตชั้นในไดก็ดวยเหตุผลสองประการ คือ ประการแรกผูรุกล้ําเปนคน
สนิทหรือชายหญิงท่ีเขาหากันโดยมีจุดประสงคทางเพศ อีกประการหนึ่งก็คือ ผูรุกล้ํามีประสงค
ราย และหากเม่ือใดมีคนแปลกหนารุกล้ําเขามาในขอบเขตชั้นใน รางกายจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีระในสภาพเตรียมพรอมจะสูหรือถอยหนี 
 เราจะสังเกตพบวาผูคนท่ีเบียดเสียดกันในโรงภาพยนตร ในลิฟท ในรถไฟ หรือในรถเมล 
เปนภาวะท่ีจําเปนตองใหคนแปลกหนารุกล้ําเขามาในขอบเขตชั้นในของตน คนเหลานี้จึงมี
กฎเกณฑท่ีเปนท่ีรูกันวาไมจําเปนตองพูดกัน ไมสบตากัน ตีหนาตายไมแสดงความรูสึกใด ๆ ไม
ขยับรางกาย ดวงตาอาจจะจองมองเฉพาะหนังสือพิมพในมือ เราจะมีความรูสึกประการหนึ่งวา
ผูคนรอบ ๆ ตัวนั้นไมตัวตน ดังนั้นเผื่อมีใครถึงขอบเขตชั้นในเราจึงมีปฏิกิริยาโตตอบดวยทาทาง
ตาง ๆ ดังกลาว 
 ในฝูงชนท่ีกําลังบาคลั่งหรือประทวงดวยจุดมุงหมายเดียวกัน เม่ือฝูงชนแนนเขาแตละคน
จะมีขอบเขตสวนบุคคลนอยลง และเริ่มรูสึกเปนปรปกษเพ่ิมมากข้ึน และนี่คือสาเหตุท่ีเม่ีอฝูงชน
ใหญข้ึน คนท่ีรวมกลุมกันจะเพ่ิมความโกรธ เกลียด เพ่ิมข้ึน ๆ จนนําไปสูการใชกําลัง การเรียนรู
ถึงธรรมชาติเรื่องขอบเขตของบุคคลเชนนี้ชวยใหตํารวจสามารถปราบจลาจลไดโดยการพยายาม
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แยกฝูงชนสลายฝูงชนใหแตละคนมีขอบเขตสวนบุคคลกลับคืนมา เพ่ือใหทุกคนสงบสติอารมณได
อีกครั้งหนึ่ง 
 ไมเพียงแตมนุษยเทานั้นท่ีไมพึงพอใจ เม่ือถูกคนแปลกหนารุกล้ําขอบเขตชั้นใน
ผลการวิจัยพบวา กวางจํานวนมากในหมูเกาะเจมส ซ่ึงอยูใกล ๆ กับรัฐแมรี่แลนด ไดลมตายลง
เพราะตอมหมวกไตทํางานมากเกินไป อันเปนผลจากการเครียดท่ีขอบเขตของมันลดนอยลง  
เนื่องจากมีจํานวนกวางเพ่ิมมากข้ึน จึงไมแปลกท่ีพบวาเมืองใดท่ีมีประชากรหนาแนนมักจะมี
สถิติอาชญากรรมและความรุนแรงอยูในระดับสูงตํารวจฝายสืบสวนมักใชกลวิธีในการรุกล้ํา
อาณาเขตมาใชในการสอบสวนผูตองหาโดยการยื่นหนาถามใกล ๆ ผูตองหา คุกคามความลับ  
ไดผลอยางงายดาย 
 วัฒนธรรมกับขอบเขต ดวยสามัญสํานึกเรารูวาเม่ือตองเผชิญหนากับคนแปลกหนา เรา
ตองการระยะหางท่ีพอเหมาะแตระยะท่ี “พอเหมาะ” นั้น เราตองคําถึงวัฒนธรรมของคนในแต
ละชาติอีกดวย เชน   คนยุโรปจะมีขอบเขตชั้นในเพียง 9 ถึง 10 นิ้ว ในขณะท่ีอเมริกามีขอบเขต
ชั้นในถึง 18 นิ้ว ดังนั้น ความแตกตางในเรื่องระยะของขอบเขตของผูคนในถ่ินตาง ๆ หากเรา
ละเลยก็จะทําใหการติดตอเจรจาไรผล ท้ังนี้เพราะอีกฝายหนึ่งอาจแปลเจตนาท่ีแสดงออกจาก
ทาทางของเราผิดพลาดไปได เชน ถาคนอเมริกาสองคนยืนคุยกัน เขาจะยืนหางกันประมาณ 2 
ถึง 4 ฟุต และยืนรักษาระยะเชนนี้ไวตลอดเวลาท่ีพูดคุยกัน แตถามีคนญ่ีปุนเดินเขาไปหา เขาจะ
เดินเขาไปใกลตามระยะท่ีคนเอเซียคุนเคย คนอเมริกันก็จะถอยหลังเพ่ือปรับระยะ  สวนคนญี่ปุน
ก็จะเดินไปหาเพ่ือปรับระยะของตนเชนเดียวกัน ทําใหคนท้ังสองเดินไปจนรอบหอง นี่คือเหตุผล
วาทําไมเม่ือมีการติดตอธุรกิจกันระหวางชาวเอเซียและชาวอเมริกันตางฝายตางไมไวใจกัน ท้ังนี้
เพราะคนอเมริกันมองวาคนเอเซียชอบต้ือและเปนกันเองเกินไป  สวนคนเอเซียมองวาคน
อเมริกันไมเปนกันเองไรความรูสึกและเย็นชา 
 ระยะหางของขอบเขตสําหรับคนในเมืองและชาวชนบทก็มีสวนแตกตางกัน กลาวคือคน
ชนบทจะมีขอบเขตสวนบุคคลประมาณ 4 ฟุต ในขณะท่ีคนในเมืองจะมีขอบเขตสวนบุคคล
ประมาณ 1 ½ ฟุต การพบปะพูดคุยกับผูคนจึงควรมีความระมัดระวังและแยกแยะใหออกวาเขา
เปนคนในเมืองหรือคนจากชนบท มิฉะนั้นแลวอาจจะเกิดความเขาใจผิดกันได นักขายท่ีประสบ
ความสําเร็จในอาชีพ  จะเปนคนมีความละเอียดในเรื่องนี้มาก เชน ถาจะขายสินคาใหคนในเมือง
เขาจะทักทายดวยการจับมือ แตถาขายของใหคนในชนบทจะใชการทักทายดวยการโบกมือแทน 
 ขอบเขตและความเปนเจาของ ขาวของและสถานท่ีท่ีเราใชอยูเปนประจํา เราจะถือวา
เปนสมบัติของเรา ผูหญิงบางคนจะไมยอมใหใครไปยุงเก่ียวกับหองครัว หรือจักรเย็บผาของเธอ 
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พอบานจะมีทาทางไมพอใจเม่ือใครคนหนึ่งไปนั่งเกาอ้ีตัวโปรดของเขา นักธุรกิจบางคนจะท้ิงท่ี
เข่ียบุหรี่ ปากกา หนังสือหรือสิ่งของอ่ืน ๆ ไวในบริเวณขอบเขตสวนตัวของเขา  ดังนั้นเม่ือเรา
เปนแขกสถานท่ีใดหรือของบานใด จึงควรสังเกตวาสิ่งใดหรือสวนใดเปนขอบเขตสวนตัวของเขา 
อยาผลีผลามรุกล้ํากอนท่ีจะไดรับอนุญาต และนี่คือคําตอบวาทําไมคนเรามักอารมณเสียเวลาขับ
รถอยูบนทองถนนท่ีมีการจราจรคับค่ัง  นักจิตวทิยาพบวาการขับรถยนตทําใหระยะขอบเขตสวน
บุคคลใหญข้ึนกวาเดิมถึง 10 เทา คนขับรถจึงรูสึกวารถของตนจะตองมีระยะประมาณ 12 ฟุต 
ท้ังขางหนาและขางหลัง  ดังนั้นถามีคนขับตัดหนารถแมจะไมเกิดอันตรายก็จะทําใหเขาเกรี้ยว
กราดจนอาจถึงข้ันลงไมลงมือ แตคนคนเดียวกันนี้ถาถูกใครตัดหนาเดินเขาไปในลิฟทแทนท่ีเขา
จะโกรธ เขาอาจจะขอโทษแลวปลอยใหใครคนนั้นเขาไปกอน 
 

ภาษากายและความหมาย 

 ภาษากายท่ีเราใชในชีวิตประจําวันนั้นมีหลายลักษณะ จําแนกไดดังนี้ 

 1. ทาปดปาก  เราจะสังเกตไดวา เด็กพูดโกหก เขาจะรีบเอามือปดปากทันทีท่ีพูดจบ 
ทามือปดปากนี้เราจะเห็นมาตั้งเล็กจนโต แตการใชทาทางมีลักษณะแยบยลยิ่งข้ึนทุกวัน เม่ือเด็ก
วัยรุนพูดโกหกแทนท่ีจะยกมือปดปากอยางเด็กเล็ก ๆ เขาจะทําทาเฉไฉดวยการใชนิ้วถูเบา ๆ 
รอบ ๆ ริมฝปาก ทามือปดปากของผูใหญนั้นเปลี่ยนแปลงไปบาง ถาผูใหญโกหกสมองจะสั่งงาน
ใหเอามือมาปดปากเหมือนกับการสกัดก้ันคําหลอกหลวงไมใหออกมา แตผูใหญจะถอนมือออก
จากปากอยางรวดเร็ว เปลี่ยนทาเปนการจับจมูกแทน คนท่ีพูดโกหกมักจะลืมนึกไปวาคําพูดกับ
ทาทางของเขานั้นมันขัดแยงกันอยูในตัว คนท่ีช่ําชองในการโกหกหลอกหลวง เราจะเห็นเขาปด
ปากหรือจับจมูก แตถาสังเกตใหดีแลวจะเห็นอาการอ่ืน ๆ ปรากฎแทน เชน ใบหนากระดูก มาน
ตาหรี่หรือขยาย มุมปากบิดเบี้ยว ตากระพริบถ่ีกวาปกติ และยังมีสัญญาณเล็ก ๆ อยางอ่ืนอีก ท่ี
เกิดข้ึนในชั่วพริบตา หากไมมีผูใดสังเกตก็สามารถปดบังอําพรางไดชั่วระยะหนึ่ง 
 นักการเมือง นักกฏหมาย นักแสดง และคนอานขาวทางโทรทัศน ไดพยายามปรับ
ทาทางและสีหนาใหสอดคลองกับเรื่องท่ีเขาพูด แตไมสามารถกระทําไดอยางสนิทแนบเนียน 
แมวาเขาจะหยุดใชทาทางท้ังหมดและซอนรางกายบางสวน  โดยใชโตะบังสวนของรางกายไว ก็
ยังปรากฎวามีคนจับพิรุธของเขาไดโดยสังเกตจากสัญญาณผิดปกติอ่ืน ๆ ดังกลาวแลว 
 2. ทาฝามือ  ลักษณะของผูพูดท่ีแบมือออก บอกใหเห็นถึงความจริงใจ ปดเผย ซ่ือตรง 
และยอมจํานน คนท่ีเอามือซอนไวขางหลัง หรือลวงกระเปา หรือกอดอกนั้นบอกใหเรารูวาเขามี
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ความลับบางอยางปดบังเราอยู ท่ีนาสังเกตก็คือคนท่ีพูดโกหกมักจะแบมือไมออก การใชทาแบ
มือจะใหความรูสึกปลอดโปรงใจแกผูท่ีเราคบคาสมาคมดวย ในขณะเดียวกันทาแบมืออาจใชใน
การขอรองอยางไดผล  เพราะผูถูกเราขอรองจะไมรูสึกวาคําขอรองนั้นเปนการขมขู  ตรงกันขาม
กับการขอรองดวยทาทางคว่ํามือลง อันแสดงใหเห็นถึงความมีอํานาจ คนท่ีเห็นจะรูสึกเหมือน
ไดรับคําสั่งและเกิดการตอตานทันที สวนคนท่ีใชทากํานิ้วมือและชี้ไปขางหนา หรือใชทาชี้นิ้วนั้น
เหมือนใชไมอาญาสิทธิ์บังคับผูอ่ืนยอมทําตาม 
 3. ทาจับมือ  การจับมือเปนการทักทายท่ีใชเม่ือแรกพบและเปนการลาจาก สวนมาก
นิยมเขยา 3-7 ครั้ง ทาจับมือมีหลายลักษณะ เชน ทาจับมือท่ีแสดงความเหนือกวาและแสดง
อาการยินยอม  เราไดทราบถึงอํานาจมือท่ีคว่ําและหงายแลว  ตอไปเราจะพิจารณาถึง
ความสัมพันธของมือท้ังสองท่ีอยูในทาจับกัน  ในการจับมือกันนั้นจะบงบอกเจตคติ 3 ประการ
คือ ความเหนือกวา การยินยอมและความเทาเทียม 
 การแสดงความเหนือกวาสงผานไป  โดยการพลิกฝามือคว่ําลงเวลาจับมือกันและมักเปน
ฝายเริ่มจับกอน เม่ือคนสองคนตองการแสดงความเหนือกวาจะเห็นวาตางฝายตางพยายามท่ีจะ
จับฝายตรงขามใหอยูในทาหงาย จนบางครั้งถาฝายนั้นรูตัวและแข็งขืนไว  ผลก็คือการจับมืออยู
ในทาตั้งฉากกับพ้ืนซ่ึงเปนทาท่ีแสดงถึงความเทาเทียมกัน 
 การแกทาจับมือของคนท่ีแสดงอาการเหนือกวาโดยท่ีทําใหเรากลายเปนฝายไดเปรียบ 
ทําไดดวยการกาวเทาซายเขาไปหากอน ตอจากนั้นกาวเทาขวาไปขางหนาและขยับตัวใหลวงล้ํา
เขาไปหาในขอบเขตสวนบุคคลของเขา กาวเทาซายใหอยูในระดับเดียวกับเทาขวาและเริ่มจับมือ
เขากอนจะยื่นมือใหจับ พรอมท้ังกาวเทาซายมาขางหนา กาวเทาขวาตามแลวเลื่อนตัวเองเขามา
ในขอบเขตชั้นในของเราทําใหทาจับมือกลายเปนทาต้ังฉากกับพ้ืน เหตุท่ีตองแกเผ็ดซายมากอน  
แลวตามประชิดดวยเทาขวาและเราก็กาวเทาขวาออกกอนจะไมสามารถขยับตัวแกสถานการณท่ี
เสียเปรียบได หากเราฝกวิธีการจับมือดวยการกาวเทาซายกอนแลวเราจะกลายเปนฝายรุกได
ทันทวงที แตหากบังเอิญพบวาทาคว่ําฝามือของเขามีน้ําหนักจนเราไมมีโอกาสแข็งขืน วิธีการแก
เผ็ดตอไปคือ จับลงบนหลังมือของเขา แตวธิีนี้อาจทําใหเขาเสียหนาจึงควรใชอยางระมัดระวัง 
 นักการเมืองมักจับมือโดยใชท้ังสองขาง เพ่ือใหอีกฝายหนึ่งรูสึกวาเขาเปนคนท่ีนา
ไววางใจและซ่ือตรง แตการใชสองมือ  เชนนี้ควรใชกับคนท่ีคุนเคยกันเทานั้น 
 ทาจับมือท่ีไมควรใช ไดแก การจับมือในทาหลวม ๆ แบบซังกะตาย ทาบบีมือแรง ๆ ทา
จับมือท่ีแข็งเกร็ง ทาจับมือปลายนิ้วมือ และทาท่ีจับมือแลวดึงเขาเขามาหาตัวเรา 
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 มีทาจับมือบางทาท่ีเราชอบใชกับผูคนคุนเคย เชน ทาจับขอศอกถายทอดความรูสึกได
ดีกวาทาจับขอมือ ทาจับหัวไหลจะแสดงความรูสึกไดดีกวาทาจับตนแขน 
 4.  ทาของมือ  ทาของฝามือท่ีพบเห็นเปนประจํา ไดแก ทาถูฝายมือ การถูฝามือบอก
ถึงความคาดหวังในสิ่งท่ีดี การถูฝามือเร็ว ๆ เปนการบอกผูฟงถึงเรื่องดี แตถาถูฝามือขาง ๆ 
แสดงวาเขากําลังตรึกตรองถึงผลประโยชนบางอยางอยูในใจ 
 ทาถูนิ้วหัวแมมือกับนิ้วอ่ืน เปนสัญญาณวาเขาตองการเงิน สวนทาประสานมือถูคลาย
แสดงความเชื่อม่ัน แตกลับเปนทาท่ีแสดงความกระวนวายเปนปรปกษ  นอกจากนี้ยังบอกใหรูวา
เจาของทานี้กําลังหงุดหงิดโดยพยายามปกปดและกลบเกลื่อนความรูสึกในทางลบ  ทาประสาน
มือมีสามลักษณะ คือ ประสานมือเขาหากันตรงหนา มือวางบนโตะ และวางมือบนตัก  เม่ือนั่ง
หรือประสานมืออยูขางหนา เม่ือยืนความสูงตํ่าของมือท่ีประสานจะบอกถึงความหงุดหงิดของ
อารมณ เปนทาท่ีแสดงออกในทางลบ ถาเราตองการใหความรูสึกของเขาดีข้ึน ตองพยายามทํา
ใหเขาคลายมือท่ีเกาะกุมกันออกใหอยูในทาแบฝามือ 
 ทานิ้วมือจรดกันเปนทาไหว เปนทาท่ีบอกความม่ันใจในตนเอง ผูหญิงมักใชทาไหวชี้ลง
พ้ืนมากกวาทาไหวปกติ แสดงใหเห็นวาอยากเปนผูฟงมากกวาผูพูด  สวนทาไหวท่ีใชรวมกับทาท่ี
ศีรษะเลยไปดานหลัง แปลวาคนนั้นมีทาหยิ่งยะโสโอหัง  ยิ่งถาผูใดใชทาไหวตามหลังทากอดอก 
ไขวหาง ตามลงไปทางอ่ืน ก็แปลไดชัดเจนวา เขาแสดงความม่ันใจในทางลบ 
 5.  ทาจับมือ จับแขน และจับขอมือ  สุภาพบุรุษเชื้อพระวงศอังกฤษมักเดินเชิดหนา
และไขวมือไวดานหลัง ผูบริหาร หรือผูนําประเทศ ชอบใชทานี้กันมาก ทานี้เปนทาท่ีแสดงความ
เชื่อม่ันในตนเองของบรรดาผูนําท้ังหลาย เพราะคนท่ีจะทําทานี้จะตองเผยอวัยวะสําคัญ ๆ เขน 
ทอง หนาอก และคออยางไมเกรงกลัวอันตรายใด ๆ ถาใชทานี้ขณะท่ีมีความเครียดมาก ๆ ก็จะ
รูสึกผอนคลายไดมาก แตการใชทาจับมือไปขางหลังนี้ท่ีนาสนใจก็คือ ถามือท่ีอยูขางหลังสูงข้ึน
เทาใดก็แสดงวาคนนั้นมีความโกรธเพ่ิมมากข้ึนเทานั้น 
 6. ทานิ้วหัวแมมือ ในตําราหมอดูลายมือ บอกไววาหัวแมมือแสดงถึงความแข็งออนของ
ลักษณะการกระทําของตัวเอง ซ่ึงสอดคลองกับการสื่อความหมายโดยใชนิ้วหัวแมมือ ทา
นิ้วหัวแมมือเปนทาเสริมทาทางอ่ืน ๆ ทาของนิ้วหัวแมมือเปนสัญญาณบอกอารมณ ขุนนางใน
ราชสํานักชอบใชเม่ือมีหญิงสูงศักด์ิปรากฎกายอยูขาง ๆ ทานี้เปนท่ีนิยมของชนชั้นสูงหรือคนท่ี
แตงตัวหรูหราการใชทาหัวแมมือมีหลายลักษณะ ถานิ้วหัวแมมือโผลออกจากระเปาหลังแสดงให
เห็นถึงวิธีกลบเกลื่อนลักษณะท่ีมีอํานาจเหนือคนอ่ืน ทากอดอกท่ีมีนิ้วหัวแมมือชี้ข้ึนบนนอกจาก
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เปนทาทางแสดงอํานาจเหนือกวาแลว ยังเปนทาปองกันตัว นิ้วหัวแมมือยังใชเปนสัญญาณหยาบ
คายไรมารยาทเม่ือชี้ไปยังผูอ่ืน 
 7. ทาขย้ีตา  ทานี้ผูใชพยายามจะปดบัง หลอกหลวง เพ่ือจะไดไมตองจองหนาคนท่ี
กําลังพูดดวย ทานี้มักใชแสดงทาไมจริงใจแตไมคอยพบเห็นในชีวิตจริง 
 8. ทาขย้ีหู ทานี้เปนสัญญาณเตือนวาเรื่องท่ีเขาไดยินนั้นมาจนเบื่อหูแลวและตองการ
โอกาสท่ีจะพูดบาง 
 9. ทาเกาคอ การเกาคอมักจะเกาประมาณ 5 ครั้ง เพ่ือแสดงความสงสัยไมแนใจ 
 10. ทาดึงคอเส้ือ เปนทาของคนชอบพูดโกหกท่ีมักมีความรูสึกคันบริเวณใบหนาหรือคอ
จนตองดึงคอเสื้อ เพราะการโกหกทําใหเหง่ือบริเวณคอมีมากข้ึน เม่ือเขาเกิดความกลัววาจะถูก
จับได 
 11. ทานิ้วเขาปาก ทาใกลเคียงกับทาปดปากท่ีแสดงถึงการโกหก แตการอมนิ้วมือเปน
อีกความหมายหนึ่งท่ีแสดงใหรูวาผูทําตองการความม่ันใจ 
 12. ทาของแกมและคาง นักพูดท่ีดียอมมีสัญชาตญาณบางอยางท่ีรูวาผูฟงสนใจหรือ
เบื่อเรื่องท่ีเขาพูด ถาผูฟงเริ่มใชมือทาวคางหรือแกม นั่นแสดงถึงความเบื่อหนาย ระดับความเบื่อ
หนายของผูฟงสัมพันธกับความมากนอยของมือและแขนท่ีพยุงใบหนาเอาไวและถาเบื่อหนายจน
ทนไมไหวก็จะเปลี่ยนเปนใชนิ้วเคาะโตะ หรือใชเทาเคาะพ้ืน แตถาเขาสนใจเขาจะแสดงออกดวย
การกํามือแนบแกม นิ้วชี้มักจะชี้ข้ึนขางบน  แตถานิ้วชี้ต้ังตรงแนบกับแกมและนิ้วหัวแมมือ
รองรับหัวอยู แปลวา เขาไมเห็นดวยกับเรา ถาความขัดแยงยังเกิดตอไปผูฟงจะใชนิ้วถูไปมา   
เบา ๆ หรือดึงท่ีขอบตา 
 13. ทากอดอก ตอนเปนเด็กเม่ือมีอันตายเรามักหลบอยูหลังโตะ เกาอ้ี แตพอโตข้ึน
คราวใดท่ีรูสึกไมปลอดภัยเราจะกอดอก ทากอดอกนี้หมายถึง การสรางสิ่งกีดขางเพ่ือปองกันตัว 
หรือปองกันการคุกคามจากเหตุการณท่ีไมพึงปรารถนา หรือถาเรารูสึกขุนมัวและไมสบายใจ การ
กอดอกจะทําใหรูสึกดีข้ึน  มีการวิจัยเก่ียวกับทากอดอกของนักเรียน ผลปรากฎวากลุมท่ีนั่งไขว
หางกอดอกจะจดจําวิชาท่ีเรียนไดเพียงรอยละ 38 การทดลองดังกลาวแสดงวา เม่ือคนฟง
กอดอกความสนใจก็จะลดลงทันที  บอยครั้งท่ีเราพบวามีผูนั่งกอดอกในหองประชุมเกินกวารอย
ละ 90 นั้นแสดงวาเขาไมเห็นดวยในเรื่องท่ีเขาไดยิน และถาเห็นใครคนหนึ่งทําทากอดอกตอหนา
ตอตาก็ตีความไดวาไมมีประโยชนท่ีจะพูดตอไป  และถาเห็นใครกอดอกแนนหนาพรอมท้ังกํา
หมัดแนน  เลือดข้ึนหนา  กัดฟนแนน  ก็ขอใหม่ันใจเถอะวาทาทางเชนนี้จะนําไปสูการทะเลาะ
เบาะแวงและการใชกําลัง  สวนทากอดอกโดยเอามือจับตนแขนไวแนนนั้นแสดงวาเขากําลัง    
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อดกลั้น  แตถากอดอกโดยนิ้วหัวแมมือชี้ข้ึน  แสดงถึงความใจเย็น  แสดงความเหนือกวา  และ
ความเชื่อม่ันในตนเอง 
 14. ทาของขา  ทาของขานั้นตองพิจารณารวมกับทานอ่ืน ๆ เชน คนท่ีนั่งไขวหาง และ
กอดอกแสดงวาคนนั้นไมสนใจในการสนทนา หรือแสดงอาการไมพอใจ  แตถานั่งไขวขาแลวจับ
ขาแนน  แสดงวาเปนผูมีบุคลิกภาพแข็งกราววองไว  หนักแนนและดื้อดึง  สวนคนท่ีชอบยืนไขว
ขาจะบอกใหรูวาเขาไมไดผอนคลายและไมมีความม่ันใจในตนเอง  มีอีกทาหนึ่งท่ีนาสนใจคือ ทา
นั่งไขวขอเทา  ซ่ึงแสดงถึงความอดกลั้น ประหมาหรือกําลังปกปดอารมณบางอยางไว 
 15. ทาของศีรษะ  ชารลส  ดารวิน  เปนคนแรกท่ีบันทึกไววาคนหรือสัตวก็ตามจะเอียง
ศีรษะไปขางหนึ่ง เม่ือสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนั้นถาเราเห็นผูคนทําทาเอียงศีรษะโนมตัวมา
ขางหนา  ใชมือเทาแกมแสดงวาเราเขาถึงเขาไดดี  ถาเขากมศีรษะลงแสดงถึงสัญญาณดานลบ  
และอาการครุนคํานึง  แตถาเขาใชมือหนุนทายทอย  เปนทาท่ีแสดงความเชื่อม่ันในตนเองในเชิง 
“รูทุกอยาง” นักกฎหมายชอบใชทานี้มากเพ่ือใหคนเห็นวาเขาเปนคนมีภูมิ 
 16. สัญญาณของตา  ในประวัติศาสตรท่ีผานมา  เราตางทราบดีวา แววตามีผลตอ
พฤติกรรมมนุษย  มีคําโบราณกลาวเอาไววา  “จงสูตาคน  เม่ือพูดกับเขา” ในการสราง
ความสัมพันธกับผูอ่ืนเราควรสบตาเขาอยางนอย รอยละ 60-70 ของเวลาท่ีสนทนากัน อยางไรก็
ตามระยะเวลาท่ีใชสบตากันนี้ตองข้ึนอยูกับวัฒนธรรมดวย  ทางยุโรปตอนใตการจองตากัน    
นาน ๆ เปนการหม่ินประมาท  สําหรับคนญ่ีปุนนิยมจองมองคอมากกวามองตา  นักคาเพชร
พลอยชาวจีนโบราณมักมองดูมานตาของลุกคาขณะท่ีตอรองราคา  ถาเห็นมานตาขยายแสดงวา
ลูกคากําลังสนใจสินคานั้น  และหลายรอยปมาแลว  โสเภณีใชยาขยายมานตาเพ่ือใหลูกคาเกิด
อารมณนักเลนไพนิยมสวมแวนตาดําพรางดวงตา 
 การใชสัญญาณทางตาจึงมีอิทธิพลตอคนเราตลอดมา  ในวงธุรกิจนักขายท่ีเกงกลาจะ
จองตรงบริเวณหนาผากของคูสนทนา  เพราะทําใหเกิดความขึงขังจนอีกฝายหนึ่งรับรูวาผูขายมี
ความตั้งใจจริง  สวนการจองตาในสังคม  สายตาของเราจองต่ํากวาระดับดวงตาของคูสนทนาคือ  
จองบริเวณสามเหลี่ยมท่ีอยูในขอบเขตของดวงตาและปาก  การชายตามองท่ียอมรับกันวามี
เสนหคือ  การมองดวยหางตาซ่ึงใชรวมกับการเลิกค้ิวหรือยิ้ม  แปลวาสนใจหรือเชิญชวน  แตถา
ใชรวมกับการนิ่วหนา  ขมวดค้ิว  หรือเบปากแสดงวามีความสงสัย  หรือมีความเปนปรปกษ 
 คนท่ีหงุดหงิดงายมักพูดกับคนอ่ืนโดยการใชทาปดตา  เพ่ือความคิดของเขาปราศจาก
ผูคน  และถาคนนั้นมีความรูสึกเหนือกวา  เขาจะใชทาปดตารวมกับการเงยศีรษะ   
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 การควบคุมสายตาผูอ่ืน  ผลการวิจัยชิ้นหนึ่งพบวาขอมูลขาวสารผานเขาสูสมองคนเรา  
รอยละ 87  ผานมาทางตารอยละ 9 ผานมาทางหู และรอยละ 4 ผานมาทางความรูสึกอยางอ่ืน  
ดังนั้นเม่ือเราพูดถามีอุปกรณแสดงประกอบวิธีควบคุมสายตาผูฟงอยางไดผลยิ่งก็คือ   การใช
ปากกาหรือไมชี้ไปยังอุปกรณพรอมคําอธิบาย ตอจากนั้นจึงยกปากกามาถือไวในระดับสายตาท่ี
ระยะก่ึงกลางระหวางตาเรากับตาเขา  วิธีคลายกับมีแรงดึงดูดของแมเหล็กท่ียกหัวของเขาข้ึน
จนกระท่ังเขาจองตาเรา เม่ือเปนเชนนี้เขาจะไดยินทุกคําท่ีเราพูด  ทําใหเขารับรูไดอยางเต็มท่ี 
 ภาษากายท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวันยังมีสัญญาณสําคัญและปลีกยอยอีกมาก  เชน 
สัญญาณและทาเก้ียวพาราสี  ทาท่ีเก่ียวของกับบุหรี่  ซิการ  บองยาเสนและแวนตา  ทาทางท่ี
แสดงความเปนเจาของ  การจัดตําแหนงท่ีนั่งท่ีเปนมิตรและเปนศัตรู  การแสดงอํานาจโดยการ
จัดท่ีนั่งในหองทํางาน  นอกจากนี้ยังมีกลุมของทาทางและสถานการณท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน
อีกเปนจํานวนมากท่ียังมิไดกลาวถึง  แตเปนเรื่องท่ีเราไมควรมองขามผูคนในสังคมท่ีแวดลอมตัว
เราอยูจะเปนสนามสําคัญซ่ึงจะชวยใหเราสามารถเขาใจวิธีการสื่อสารชนิดนี้ได 
 เราจะเรียนรูภาษากายไดโดยไมยาก  เพียงแตพยายามใชเวลาสังเกตทาทางของผูคน
และคนใกลชิดในขณะท่ีเขาเผลอตัวและแสดงอารมณท่ีแทจริงออกมา ไมวาจะเปนในงานเลี้ยง  
หองพักผูโดยสาร  หองประชุมท่ีสนามหญา  หรือหนาจอโทรทัศน  ฝกหัดสังเกตเปนประจํา    
วันละ 15 นาทีทุกวัน  แลวเราจะรูสึกวาเราเขาใจทาทางตางๆ ท่ีคนเหลานั้นแสดงออกไดอยาง
นาอัศจรรย  และเราจะรูสึกอ่ิมเอิบเปนสุขเม่ือรูเทาทันความคิดของผูอ่ืน 
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ณัฐชยา  วงษา∗ 
 

บทคัดยอ 
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคคลเกิดความเขาใจ และเขาถึงหลักของการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ หลักของการพัฒนาท่ีแทจริง เพ่ือใหสมดุลกับกฎ
ธรรมชาติ สามารถรู เขาใจ เขาถึงปญหาและอุปสรรคในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคปจจุบัน ถึงเวลาท่ีจะตองมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามแนว
พุทธ ตองต้ังแนวปองกัน ระบบการปองกัน ดีกวา    การแกไขเม่ือปญหาเกิดข้ึนแลว ทบทวนกัน
ใหมวาเวลานี้เรากําลังเอาหลักของการพัฒนา มาไลลา การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม คือ
เปนการพัฒนาไปตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตก เปนการทําลาย และฟุมเฟอย  เปลี่ยนหลักการเสีย
ใหมเราตองศึกษาใหเขาใจหลักของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติกอน สวนการพัฒนานั้นของเดิมมี
อยูแลว  แตตองเสริมใหมันดีข้ึน แข็งแรงและรวดเร็วข้ึน เรียกวาเศรษฐกิจเชิงพุทธ อาทิเชน 
พระพุทธเจาไดวางหลักของทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุบัน 
หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขใหเกิดข้ึน ไดแก อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ันเพียร      
อารักขสัมปทา  ถึงพรอมดวยการรักษาคุมครอง  กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร    และ สมชวีิตา  
มีความเปนอยูเหมาะสมแกฐานะ สามารถนําหลักธรรมนี้ไปใชในระดับประเทศ หรือในระดับ
ครอบครัวได  
 
คําสําคัญ : การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ, กฎของธรรมชาติ, การพัฒนา, 
 เศรษฐกิจเชิงพุทธ 
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Abstract 
This article aims to make people understand. Access and management of natural 

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

 
Keywords: management of natural change, the laws of nature, development. Buddhist Economy 
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๑. บทนํา 
 สังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในทุก ๆ ดาน เชน ดานการเกษตร  ดาน
อุตสาหกรรม ดานสังคม หลักสําคัญคงหนีไมพน เรื่องเศรษฐกิจ มนุษยทํางาน เพ่ือใหปากทองอ่ิม มี
ความเปนอยูท่ีดีข้ึนและดีข้ึน การเปลี่ยนแปลงจึงมีผลกระทบท้ังทางตรง ทางออม ทางบวกและทาง
ลบตอวิถีชีวิตของมนุษย กระแสโลกาภิวัตนทําใหเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เขามามีบทบาทสําคัญ
ตอการพัฒนาของภาคเศรษฐกิจและภาคสงัคม มนุษยเปนปจจัยสําคัญหรือตัวแปรสําคัญท่ีทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในดานปจจัย ๔  เชน เครื่องนุงหม (Dressing) อาหาร (Foods) ท่ีอยูอาศัย 
(Places or Abiding ) และ ยารักษาโรค (medicaments)  มนุษยตองอาศัยปจจัย เหลานี้รวมถึง
ปจจัยดานอ่ืน ๆ ดวย เพ่ือการดํารงอยู แตกอนท่ีมนุษยจะไดมาซ่ึงปจจัย ๔ ตองพยายามเรียนรู ขวย
ไขว แขงขัน ใหไดมาดวยความสามารถ และประสบการณ ยุทธศาสตรการปฏิรูปประเทศไทย ได
กาวพนระบบเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยปจจัยการผลิต (ประเทศรายไดตํ่า) กําลังไตอยูในระดับ 
ระบบเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยประสิทธิภาพในการผลิต (ประเทศรายไดปานกลาง) ตามแผน
ยุทธศาสตรกําลังขับเคลื่อนไปสู ระบบเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (ประเทศรายไดสูง) 
รูปแบบรวยกระจุก จนกระจาย  ยังมีอยู เหมือนเดิม ความร่ํารวยท่ีไดมา ทําลายสิ่งแวดลอม 
เบียดเบียนธรรมชาติ คนรวยดูถูกคนจน วา งอมืองอเทา คนจน อาจจนทรัพย แตไมจนปญญา เขา
อยูกับธรรมชาติไดอยางลงตัว เบียดเบียนธรรมชาตินอยท่ีสุด ประเทศไทยในศตวรรษแหงความวาง
เปลา ประเทศท่ีมีรายไดระดับปานกลาง เกิดความเหลื่อมล้ํา ทุจริตคอรรัปชั่น ความขัดแยงท่ีรุนแรง 
ทุนมนุษยท่ีออนดอย ทุนสังคมท่ีออนแอ ทุนธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรม ทุนคุณธรรมจริยธรรมท่ีเสื่อม
ทราม จุดยืนท่ีชัดเจนอยูตรงไหน ถึงเวลาท่ีจะตองมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธ ตอง
ตั้งแนวปองกัน ระบบการปองกัน ดีกวาการแกไข เรากําลังเอาหลักของการพัฒนา มาไลลา การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เราตองเขาใจหลักของการเปลี่ยนแปลงกอน สวนการพัฒนา
นั้นของเดิมมีอยูแลว  แตตองเสริมใหมันดีข้ึน แข็งแรงและรวดเร็วข้ึน 
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๒. เนื้อหา 
    ๒.๑ การเปล่ียนแปลงกับการพัฒนา  
 การเปลี่ยนแปลง ตรงกับ ศัพทวา “วัตตะ”  ซ่ึง แปลวา เปลี่ยนไป  หมุนไป ตามกาลเวลา 
เปลี่ ยนแปลงไปตามธรรมชาติ  คํ า ท่ี เราได ยินอยู เสมอ คือ อภิ วัตน   เชน  โลกาภิ วัตน 
(Globalization) และ โลกานุวัตร  เปนตน อีกศัพทหนึ่ง คือ วัฏฏะ การหมุนเวียน  
สวนคําวา “พัฒนา”  ตรงกับ ศัพทวา วัฒนะ แปลง ว เปน พ ตามรูปศัพท ซ่ึงแปลวา  พัฒนา 
หมายถึง ทําใหเจริญ  ทําใหดีข้ึน  ใหมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปไปในทางท่ีดี ในทางท่ีเจริญ  มัก
เกิดข้ึนดวยน้ํามือของมนุษย การพัฒนามีอยู ๒ ดาน ใหญ ๆ คือ การพัฒนาดานวัตถุ และ การ
พัฒนาดานจิตวิญญาณ   
 การพัฒนาดานวัตถุ  คือ การคนควา วิจัย เพ่ือใหไดนวัตกรรมดานวัตถุ สิ่งท่ีเปนรูปธรรม 
ซ่ึงจะเปนงานหลักของ นักวิทยาศาสตร  นักวิจัย นักประดิษฐ  นักทดลอง นักศึกษาสถาบันชาง ตาง 
ๆ เปนตน 
 การพัฒนาดานจิตวิญญาณ คือ การคนควา วิจัย ทดลองเพ่ือใหไดนวัตกรรมดานจิต
วิญญาณ สิ่งท่ีเปนนามธรรม หรือ ธรรมนวัตกรรม  แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี ซ่ึงเปนงานหลักของ 
นักบวช  ครู  อาจารย  นักวิชาการดานศาสนา  ดานปรัชญา   ดานจิตวิทยา   ดานการเมือง   ดาน
เศรษฐกิจ  เปนตน 
 การพัฒนาดานวัตถุ และ การเปลี่ยนแปลงดานวัตถุ จะตรงกับโลกาภิวัตน  เพราะเนนการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือรับใชระบบทุนนิยมหรือบริโภคนิยม  
 การพัฒนาดานจิตวิญญาณ ท่ีรวม นักการเมือง (รัฐศาสตร)  เศรษฐกิจ หรือ เศรษฐศาสตร 
เขาดวยนั้น ตามหลักการแลวนั้นหลักของรัฐศาสตร และหลักของเศรษฐศาสตร วิธีพูดของ
นักการเมือง และนักเศรษฐศาสตร  เนนการพัฒนาไปในแนวทางควบคูกับคุณธรรมจริยธรรม อยู
แลว นี้เปนทฤษฎี แตภาคปฏิบัตินั้นจะทําไดหรือไม อยูท่ีตัวบุคคลนั้น  โสคราตีส  พูดไวเม่ือ ๒๕๐๐ 
ป ท่ีแลว  วา “ไมมีสิ่งใดดี หรือ เลว แตความคิดทําใหเปนเชนนั้น”    
 อี.เอฟ. ชูเมกเกอร 1๒ ไดกลาววา “สําหรับความคิดสมัยใหมในทุก ๆ สาขา แนวความคิด
เก่ียวกับ “วิวัฒนาการ” มีบทบาทอยางสําคัญ แตก็หาไดเปนดังนั้นไม ในวิชาเศรษฐศาสตร
พัฒนาการ แมวาคําวา “พัฒนาการ” กับ “วิวัฒนาการ” ดูเหมือนจะมีความหมายคลายคลึงกัน ไม
วาคุณคาทางทฤษฎีแหงวิวัฒนาการในเฉพาะกรณีจะเปนเชนไรก็ตาม แนละมันไดสะทอนใหเห็น
ประสบการณของเราเก่ียวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและทางเทคนิค ขอใหเรานึกถึงภาพ การไป
เยี่ยมเยือนโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม สมมติวาเปนโรงกลั่นน้ํามัน ในขณะท่ีเราเดินดูรอบ ๆ 
ความใหญโตมโหฬารของมันผานความสลับซับซอนอันมหัศจรรยของมัน เราอาจจะประหลาดใจวา
เปนไปไดอยางไรท่ีจิตใจของมนุษยจะนึกถึงสิ่งเหลานี้ได ความโอฬารพันลึกของความรู ความ
                                                           

๒อี.เอฟ.ชูเมกเกอร. สมบูรณ  ศุภศลิป แปลและเรียบเรียง, จิ๋วแตแจว เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ. 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสมติ ๒๕๓๗), หนา ๑๙๔. 
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ละเอียดประณีตและประสบการณไดจุติเขาไปอยูในเครื่องไมเครื่องมือ ณ ท่ีนี้ไดอยางไรกัน!  มัน
เปนไปไดอยางไร ? คําตอบก็คือมันไมไดกระโดดออกมาจากจิตใจของมนุษยคนใดคนหนึ่งอยางท่ี
ปรากฏอยูตรงหนาเรา แตมันเขามาโดยกระบวนการแหงวิวัฒนาการ มันเริ่มตนอยางงาย ๆ แลวสิ่ง
ละอันพันละนอยถูกเติมเขาไปและถูกปรับปรุงใหดีข้ึน ครั้นแลวสิ่งท้ังหมดไดกลายเปนสิ่งท่ี
สลับซับซอนมากข้ึน ๆ  แตถึงกระนั้นสิ่งท่ีเราไดเห็นจริง ๆ ในโรงกลั่นนี้ก็เปนแตเพียงยอดของภูเขา
น้ําแข็งเทานั้น” 
     ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในพระพุทธศาสนา 

นิยาม ๕ 2

๓ หมายถึง กําหนดอันแนนอน, ความเปนไปอันมีระเบียบแนนอนของธรรมชาติ, 
กฎธรรมชาติ อันครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง ทุกสิ่งทุกอยางดําเนินไปตามกฎท้ัง ๕ ประการนี้ ไดแก  
    ๑ )  อุ ตุ นิ ย า ม  (physical laws) คื อ  ก ฎ ธ ร ร ม ช า ติ เ ก่ี ย ว กั บ ป ร า ก ฏ ก า ร ณ
ธรรมชาติ เชน อุณหภูมิ ดินฟาอากาศ สิ่งแวดลอม 
    ๒) พีชนิยาม (biological laws) คือ กฎธรรมชาติท่ีเก่ียวกับ 

พันธุกรรม กระบวนการถายทอดขอมูลของสิ่งมีชีวิตท้ังพืช สัตว เชื้อโรค ผานการสืบพันธุ 
    ๓) จิตนิยาม (psychic law) คือ กฎธรรมชาติเก่ียวกับการทํางานของจิต เจตสิก 

๔) กรรมนิยาม (Karmic Laws) คือ กฎแหงกรรม คือกฎแหงการกระทําและผล 
ของการกระทํา 

๕) ธรรมนิยาม (General Laws) อันไดแกกฎไตรกษณ คือ อนิจจัง   ทุกขัง  อนัตตา 
 
 ขยายความนิยามท้ัง ๕  
 อุตุนิยาม คือ กฎธรรมชาติ ครอบคลุมความเปนไปในปรากฏการณธรรมชาติ  หลักของอุตุ
นิยามตามแนวพระพุทธศาสนามุงใหศึกษากฎของธรรมชาติคือลักษณะของสภาวะ ธาตุท้ัง ๕ คือ 
ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  และ อากาศ เกิดข้ึนดวยเหตุและปจจัย โดยไมมีใครเปนผูกําหนด ใหเกิดข้ึน หรือ 
หามได ปรากฏการณธรรมชาติ เชน ฟารอง  ฝนตก ลมพายุ  แผนดินไหว  คลื่นยักษ เปนตน  การ
เคลื่อนท่ีของระบบจักรวาล  ก็เชนกัน ปรากฏการณเหลานี้ มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  การ
เกิดข้ึนเพราะวัตถุธาตุ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ  อากาศปรับเปลี่ยนสภาพของตนเอง อันเนื่องมาจาก
อิทธิพลอุณหภูมิความรอนและความเย็น  กฎขอนี้จึงเรียกวา อุตุนิยาม แปลตามตัววา ฤดูกาล ความ
รอนและเย็น พลังงานท่ีปรากฏอยูตามธรรมชาติ 
 พีชนิยาม คือ  กฎธรรมชาติท่ีครอบคลุมความเปนไปเก่ียวกับพันธุกรรม การสืบพันธุของ
สัตวและพืช กฎขอนี้จึงรวมรางกาย ระบบและกระบวนการทํางานของสิ่งมีชีวิต การถายทอดขอมูล
ทางพันธุกรรม เชน เม่ือเรานําเมล็ดขาวเปลือกไปหวานลงในนา เมล็ดขาวเปลือกก็งอกออกมาเปน
ตนกลาออน และกลายเปนตนขาวเสมอ  สัตวชนิดใด เม่ือออกลูก ก็กลายเปนสัตวชนิดนั้นเสมอ 
หวานพืชเชนไร  ยอมไดผลเชนนั้น ความเปนระเบียบในหลักของพุทธศาสนาคนพบวา มีเหตุและผล
                                                           

๓ พระพหรมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺต).นิยาม ๕. พจนานุกรมศาสตร ฉบับประมวลธรรม. 
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มาจากการควบคุมของธัมมตา ๓ ลักษณะ คือ สมตา การปรับสมดุล  วัฏฏะ การหมุนเวียน และ ชี
วิตา ความเปนอยูโดยการมีหนาท่ีตอกัน  

จิตนิยาม คือ กฎธรรมชาติเก่ียวกับการกลไกการทํางานของจิต เจตสิก 
ขันธ ๕ ตามหลักพุทธศาสนา คือ รูป เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ยนยอเหลือเพียง  รูป กับ 
นาม สรรพสัตว ประกอบดวย ๒ สวนนี้ คือ รางกาย อัน เปน รูป และ จิต อันเปนนาม   จิตนิยาม 
คือ กฎธรรมชาติในสวนท่ีเก่ียวของกับการทํางานของ จิต และ เจตสิกเทานั้น  จิต คือ ธรรมชาติ
ชนิดหนึ่งซ่ึงรูอารมณ จิตเปนตัวรู สิ่งท่ีจิตรู  เรียกวาอารมณ  จิต มีชื่อเรียกหลายคํา เชน มนายตนะ    
มนินทรีย  วิญญาณ  วิญญาณขันธ  มโนวิญญาณธาตุ 
 กรรมนิยาม คือ กฎแหงกรรม คือกฎแหงการกระทําและผลของการกระทํา     การกระทํา
ของจิต ท่ีเกิดจากเจตนาของจิต อันเปนมโนกรรม  กรรมท่ีเกิดจากการกระทําทางกาย  อันเปน
กายกรรม  กรรมท่ีเกิดจากการพูด  อันเปนวจีกรรม  

ธรรมนิยาม ไดแก กฎไตรลักษณ   คือ อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา 
ไตรลักษณ มี ชื่อเรียกอีก เชน สามัญลักษณะ  ลักษณะ ๓  แบงออกเปน ๓ ลักษณะ คือ 

อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ทุกสรรพสิ่งในสากลจักรวาล ไมสามารถหลีกเลี่ยง ลักษณะท้ังสามนี้ได 
เปนหลักของการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เปนหลักของการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ  บัณฑิตผู
ฉลาดจะรูและเขาใจหลักของไตรลักษณเปนอยางดี  

ทุกชีวิตในสากลจักรวาลยอมเชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียวกันกับจักรวาลและอยูภายใตพลัง
อํานาจของกฎนิยามท้ัง ๕   
 วิชาแหงศาสตรทุกแขนง สามารถผสมกลมกลืมกันไดหมด ถามนุษยเขาใจหลักของมันอยาง
ถองแท เพราะธรรมชาติสรรคสรางใหมันเกิดมาอยูรวมกัน 
 นักวิทยาศาสตร ศึกษา วิจัย  ทดลอง เนนในสวนท่ีเก่ียวกับ อุตุนิยาม และ     พีชนิยาม 
เปนสวนมาก ไมคอยสนใจในสวนของ จิตนิยาม กรรมนิยาม และ ธรรมนิยาม นี้คือความแตกตางกัน 
จุดเนนท่ีแตกตางกันระหวาง วิทยาศาสตรกับพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา เนนกฎของนิยามท้ัง ๕  
จึงมองภาพรวมของโลกและชีวิตไดกวางขวางและลงลึกมากกวา 
 

๒.๓ พระธรรม เปน อกาลิโก 
 กาลเวลาเปลี่ยนแปลง แต ธรรมะ ไมเคยเปลี่ยนแปลง ธรรมะ เปน อกาลิโก อยูเหนือกาล
เลา เปนกฎเกณฑหรือกระบวนการของธรรมชาติท่ีมีอยูคูจักรวาลตลอดไป      สัจจธรรม ไม
เปลี่ยนไปตามกาลเวลา  เราตองปรับตัวอยูกับหรือเขากับหลักธรรม (ธรรมะ มีอยูทุกหนทุกแหง) ให
ไดในสถานการณท่ีเปลี่ยนไป หลักธรรม สามารถนํามาประยุกตใชไดทุกยุคทุกสมัย  
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๒.๔ การแสดงธรรมของพระพุทธเจาทรงจําแนกตามกลุมผูฟง3

๔  
 ครั้งหนึ่งมีผูใหญบานคนหนึ่งชื่อ อสิพันธกบุตร มากราบทูลถามพระพุทธเจาวา “พระผูมี
พระภาคเจามีพระเมตตาตอคนท้ังหลายถวนหนากัน โดยมิไดรําเอียงวา คนนั้นเปนพระภิกษุ พระ
ภิกษุณี ผูเปนสาวกของพระองค คนนั้นเปนอุบาสก อุบาสิกา ผูเปนสาวกของพระองค และคนนั้น 
เปนผูนับถือคําสอนลัทธอ่ืิน ซ่ึงไมใชสาวกของพระองค ใชหรือไม” 
 อสิพันธกบุตร เขาใจวาพระพุทธเจาแสดงธรรมเพราะเห็นแกหนา แสดงธรรมกับชนกลุม
หนึ่ง แตไมแสดงธรรมกับชนอีกกลุมหนึ่ง 
 พระพุทธเจาตรัสตอบวา “ตถาคตเมตตาตอคนท้ังหลายถวนหนากัน โดยมิได    รําเอียงวา 
คนนั้นเปนหรือ ไมเปนสาวกของตถาคต” 
 พระพุทธเจายอนถามเชิงเปรียบเทียบวา “ชาวนาคนหนึ่งมีนาอยูสามแปลง แปลงท่ีหนึ่งมี
เนื้อดินดีเลิศ  แปลงท่ีสองมีเนื้อดินปานกลาง และแปลงท่ีสามมีเนื้อดินเลว เม่ือเขาจะหวานพืช จะ
หวาน ในแปลงใดกอน” 
 อสิพันธกบุตร กราบทูลตอบวา “ขาแตพระองคผูเจริญ ชาวนาคนนั้นแมปรารถนาจะใหนา 
ท้ังสามแปลงมีพืชเติบโตอุดมสมบูรณเหมือนกันหมด แตก็จําเปนตองหวานพืชในแปลงท่ีมีเนื้อดินดี
เลิศกอน เสร็จแลวก็จะหวานพืชในแปลงท่ีมีเนื้อดินปานกลาง ตอจากนั้นจึงจะหวานพืชในแปลงท่ีมี
เนื้อดินเลว ดวยหวังวาอาจจะมีโอกาสอยูบางท่ีพืชจะเติบโตในแปลงท่ีมีเนื้อดินเลว ได หรือ มิฉะนั้น
ก็ยังเปนอาหารของโคได” 
 พระพุทธเจา ทรงเปรียบเทียบบุคคล หรือ เวไนยสัตว เหมือนนา  ๓ แปลง เพราะสรรพ
สัตวมีอุปนิสัย จริต บุญบารมีท่ีสั่งสมมาไมเหมือนกัน เลือกท่ีจะแสดงธรรมใหแกเวไนยสัตวท่ีมี
อุปนิสัยแกกลากอน พระพุทธเจาทรงมีเมตตาตอเวไนยสัตวท้ังหลายถวนหนากัน แต เวไนยสตัว แต
ละกลุมเปรียบไดกับนาท่ีมีเนื้อดินแตกตางกัน มีตนทุนท่ีแตกตางกัน 
 ประยุกตใชแนวคิดนี้ ถานําไปใชกับทรัพยากรบุคคล ผูบริหารตองมีความรูความสามารถใน
การมองอุปนิสัยของคนอ่ืนออก เลือกคนและใชคนใหเหมาะสมกับงานได  
 ดานการลงทุน ผูลงทุน ตองศึกษาพ้ืนท่ี กลุมเปาหมาย ความตองการสินคา เวลาท่ี
เหมาะสม  ฤดูกาล  วามีความเหมาะสมอยางไร มีความเสี่ยงมากนอยเพียงใด ศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน อยูเสมอ  
 

๒.๕ หลักปฏิบัติตามแนวพุทธสําหรับรองรับการเปล่ียนแปลง 
      มหาปเทศ ๔4

๕  
 พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสหลักตัดสินวินัย  มหาปเทศ ๔ ขอสําหรับอางใหญ ไวดังนี้  
                                                           

๔ พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรคเลม ๔ ภาค ๒, คามณิสังยตุ, เทศนาสตูร วาดวยการ
แสดงธรรม  เปรียบดวยนา ๓ ชนิดและวาดวยการแสดงธรรมเปรียบดวยขวดนํ้า ๓ ใบ. 

๕พระไตรปฎก ฉบับบาลสียามรัฐ (ภาษาไทย). พระวินัยปฎก เลมท่ี ๕ มหาวรรค ภาค ๒.   



{ 204 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  

 ๑) ดูกอนภิกษุท้ังหลาย สิ่งใดท่ีเราไมไดหามไววา สิ่งนี้ไมควร  หากสิ่งนั้นเขากับสิ่งท่ีไมควร 
ขัดกับสิ่งท่ีควร  สิ่งนั้นไมควรแกเธอท้ังหลาย 
 ๒) ดูกอนภิกษุท้ังหลาย สิ่งใดท่ีเราไมไดหามไววา สิ่งนี่ไมควร  หากสิ่งนั้นเขากับสิ่งท่ีควร  
ขัดกับสิ่งท่ีไมควร  สิ่งนั้นควรแกเธอท้ังหลาย 
 ๓) ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  สิ่งใดท่ีเราไมไดอนุญาตไววา  สิ่งนี้ควร  หากสิ่งนั้นเขากับสิ่งท่ีไม
ควร  ขัดกับสิ่งท่ีควร  สิ่งนั้นไมควรแกเธอท้ังหลาย 
 ๔) ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  สิ่งใดท่ีเราไมไดอนุญาตไววา สิ่งนี้ควร  หากสิ่งนั้นเขากับสิ่งท่ีควร  
ขัดกับสิ่งท่ีไมควร  สิ่งนั้นควรแกเธอท้ังหลาย 
 มหาปเทศ ๔ พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไว สําหรับอางเพ่ือสอบสวนเทียบเคียงหลักพระ
วินัย ของภิกษุท้ังหลาย เพราะในอนาคต กาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป สงฆหมูใหญ ไดเกิดข้ึน หมูภิกษุ
ถาไมเจริญ  ศีล สมาธิ ปญญา  เม่ือไมเจริญ ศีล สมาธิ ปญญาแลว  ถลําลงสูธรรมดํา (ไมใสใจใน
หลักพระธรรมวินัย)   โดยนัยนี้ พระธรรมเลอะเลือน  พระวินัยจึงเลอะเลือน  พระวินัยเลอะเลือน  
พระธรรมจึงเลอะเลือน  เกิดความสงสัยในหลักคําสอน และขอท่ีทรงหาม จะไดนําหลักของมหาป
เทศ ๔ มาสอบสวนเทียบเคียงถึงความถูกตองหรือไมถูกตอง  พระพุทธเจาไดทรงวางหลักมหาปเทศ 
๔ ไวเพราะพระองคทรงทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดานเวลา ดานพุทธบริษัท  นับเปน
หลักปฏิบัติอีกขอหนึ่งท่ีมีความรอบคอบอยางยิ่งของพระพุทธเจา 
 

๒.๖ การบริหารการเปล่ียนแปลงเชิงพุทธ ดานปจจัย ๔ (เศรษฐกิจ)  
         ๒.๖.๑ กินดี  อยูดี  ควรเปล่ียนเปน  กินอยูแตพอด ี 
 พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ไดกลาวไววา “กินดี อยูดี ควรเปลี่ยนเปน กินอยูแต
พอดี” ตามหลัก โภชเน มตฺตฺุตา  ความรูจักประมาณในอาหาร   ควรคํานึงอยูเสมอวา  “กิน
มาก อายุส้ัน   กินนอย อายุยืน” เม่ือพูดถึงปจจัย ๔ ท่ีมีความจําเปนตอการดําเนินชีวิต คือ 
เครื่องนุงหม  อาหาร  ท่ีอยูอาศัย และ ยารักษาโรค การเปนอยูของมนุษยจะครอบคลุมและ
เก่ียวเนื่องดวยปจจัยท้ัง ๔ จึงหนี้ไมพนในเรื่องของเศรษฐศาสตร  

นักเศรษฐศาสตรสมัยใหม สรางมาตรฐานการครองชีพใหเปนเรื่องท่ียากแกการเขาใจอยาง
ยิ่ง คุนเคยกับการวัด ดวยตัวเลขดวยจํานวนการบริโภคประจําป โดยเขาใจวา ผูท่ีบริโภคมาก จะกิน
ดี  อยูดี  กวาผูท่ีบริโภคนอย เชน ปจจัยดานเครื่องนุงหม ถาเราสวมใสเสื้อผาเพ่ือความอบอุนของ
รางกายกันหนาวกันรอนใหเกิดความสบายแกรางกายและปกปดความนารังเกียจของรางกาย ก็
นาจะบรรลุวัตถุประสงคนี้แลว ความคิด  การออกแบบสรางสรรคงาน     ดวยความพยายามอัน
พอประมาณ และความเหนื่อยยากนอยท่ีสุด การออกแบบ อาศัยการตัดเสื้อผาอันสลับซับซอนท่ี
ปรากฏอยูในยุคปจจุบันนี้ ในเม่ือผลงานดานความงามท่ีมากความสามารถ โดยท่ีเสื้อผานั้นใชนุงหม
ในระยะเวลาแหงสมัยนิยมเทานั้น ตองอาศัยการตัดเย็บอยางซับซอน    

ปจจัยดานอาหารก็เชนกัน มนุษยตองการอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย บริโภคอาหาร
เพ่ือใหรางกายนี้ดํารงอยูได ก็นาจะบรรลุวัตถุประสงคขอนี้แลว แตผูผลิตรวมท้ังตัวผูบริโภคเอง ตาง
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ก็ใชความพยายามรังสรรคแตงแตมสีสันอาหารอยางวิจิตรพิสดาร ปรุงแตงรส บางครั้งอาจลืมไปวา
อาหารท่ีตนบรรจงปรงุรสข้ึนนั้นมีประโยชนทางโภชนาการอยางไร อาจเกิดโทษแกรางกาย   

ปจจัยดานท่ีอยูอาศัยก็เชนกัน ใชทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย ฟุมเฟอย แขงขันและ
ทําลายธรรมชาติ เพ่ือเอามาสรางท่ีอยูอาศัย แตงแตมสีสันอยางสวยงาม  
  นักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ ถือวาการแขงขันท่ีทําลายธรรมชาติ ฟุมเฟอย วัดกันท่ีตัวเลข วัด
กันท่ีวัตถุ แนวคิดเชนนี้ เปนแนวคิดท่ีไรเหตุผลอยางยิ่ง  จุดมุงหมายท่ีแทจริง นาจะอยูท่ีการกินอยู
แตพอดี  เปนอยู ใชจายแตพอเพียง  โดยการบริโภคอุปโภคใหนอย  ไมทําใหตนเองและผูอ่ืนไดรับ
ความเดือดรอน  

หัวใจของการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ คือ เปนอยูและเรียนรูกับธรรมชาติความ
เรียบงาย ยั่งยืน ไมรวย ไมจน  มีความสุข ใหความสําคัญดานจิตใจ เห็นคุณคาของความเปนมนุษย
ดวยกัน และ อหิงสธรรม (ความไมเบียดเบียนตนและผูอ่ืน)  
 
  ๒.๖.๒ การบริหารการเปล่ียนแปลงดานหลักทรัพย   

เพ่ือความไมประมาทในชีวิต พระพุทธเจา ไดทรงวางหลักการบริหารจัดการหลักทรัพยใน
การดําเนินชีวิต มีขุมทรัพยท้ังเอาไวใชสอยในภพปจจุบัน และขุมทรัพยท้ังท่ีติดตามตัวไปในภพอ่ืน ๆ 
ไดแก 
 

นิธิกัณฑสูตร วาดวยขุมทรัพยท้ัง ๔ คือ 
๑) ถาวรนิธ ิ ขุมทรัพยถาวร หรือ อสังหาริมทรัพย เชน ท่ีดิน  ไรนา บาน อาคารตาง ๆ 
๒) ชังคมนิธิ  ขุมทรัพยท่ีเคลื่อนท่ีได  หรือ สังหาริมทรัพย  เชน ทรัพยสิน  เงิน  ทอง  
รถยนต 
๓) อังคสมนิธ ิขุมทรพัยอยูกับตัว เชน วิชาความรูศิลปะวิทยาการแขนง 
ตาง ๆ  
๔) อนุคามิกนิธ ิ ขุมทรัพย คือ บุญบารมี ท่ีเกิดจาก  ทาน  ศีล  สมาธิ  ปญญา  

 
การบริหารจัดการหลักทรัพย   

 กุศลธรรม ถือวาเปน หลักทรัพยประเภทอริยทรัพย  ทรพัยอันประเสริฐ 
หลักของ  สัมมัปปธาน ๔ 5

๖ เปนองคธรรมท่ีชวยสงเสริมใหเกิดญาณ เปนเรื่องของความเพียร ๔ หรือ 
สัมมาวายามะ ไดแก ความพยายามในทางท่ีชอบ ซ่ึงเปนการปฏิบัติในข้ันของจิตใจคือ ในสวนของ 
จิตตสิกขา ในขอธรรมนี้ไดแสดงไวเปน ๔ อยางคือ  

                                                           

๖ องฺ.จตกฺุก. (ไทย)๒๑/๖๙/๙๖, ๑๔/๒๐,๑๓/๑๙ . 
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๑) สังวรปธาน ไดแกเพียรระวังไมใหบาปเกิดข้ึนภายในจิตใจ ในข้ันของการปฏิบัตินั้น ทรง
สอนใหปลูกฝง ความพอใจในการท่ีจะสํารวมระวัง เพ่ือไมใหบาปเกิดข้ึนภายในจิต อันไดแก การ
สํารวจอินทรียท้ัง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เวลาเห็นรูป ฟงเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกตอง
โผฏฐัพพะ รูธรรมารมณดวยใจ แตการปฏิบัติ จะตองอาศัยความพยายาม ปรารภความเพียร คือ 
การกระทําท่ีติดตอสืบเนื่องกันไปสามารถสํารวจไดมากนอย แคไหนเพียงใดก็ประครองจิตไว คือ 
รักษาคุณภาพจิตไวในฐานะนั้น ๆ แลวก็พยายามสํารวมระวังตอไป  

๒) ปหานปธาน เพียรละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว หมายถึง การทําฉันทะใหเกิด 
พยายาม ปรารภ ความเพียร ประคองจิตตั้งม่ัน เพ่ือละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว  

๓) ภาวนาปธาน เพียรทํากุศลท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน หมายถึง การทําฉันทะใหเกิดพยายาม 
ปรารภ ความเพียร ประคองจิตตั้งม่ัน เพ่ือทํากุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน  

๔) อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวใหตั้งม่ันมิใหเสื่อมและเจริญไพบูรณ 
ยิ่งข้ึนไป หมายถึง การทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งม่ัน เพ่ือความตั้ง
ม่ันเพ่ือความไม หลงลืมเพ่ือความไพบูรณ เพ่ือความเจริญ เพ่ือใหบริบูรณแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึน
แลว อยางไรก็ตาม สัมมัปปธาน ๔  คือ การมุงม่ันทําความชอบดวยความเพียร มี ๔ ประการ คือ  

(๑) สังวรปธาน คือ เพียรระวังสํารวม ไมใหอกุศลเกิดข้ึน   
(๒) ปหานปธาน คือ เพียรละเลิกอกุศลท่ีกระทําอยู และท่ีเกิดข้ึนแลว 
(๓) ภาวนาปธาน คือ เพียรฝกฝนและเจริญบํารุง กุศลธรรมใหเจริญยิ่งข้ึน 
(๔) อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษากุศลธรรม ท่ีเกิดข้ึนแลว    

 
ประยุกตใช  สังวรปธาน ไดแกเพียรระวังไมใหบาปเกิดข้ึนภายในจิตใจ  สังวร คือการ

สํารวม หรือ ใช ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  อยางประหยัด  การสํารวมทรัพยในกระเปา คือใช
ทรัพยท่ีมีอยูอยางประหยัด ดวยความสํารวมมัธยัสถ    

ประยุกตใช ปหานปธาน เพียรละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ละคาใชจายท่ีไม 
จําเปน อบายมุขตาง ๆ สิ่งท่ีเปนการพนัน ก็ตองละ ตัดใจเสีย เหลือทรัพยไวใชในคราวท่ีจําเปน ใช
แนวทางของพระพุทธเจา คือ ทรงแสดงตามลําดับแหงความเปนไปของ อัสสาทะ อาทีนวะ และ 
นิสสรณะ เปรียบเทียบใหเห็นชัด อัสสาทะ นายินดี  นาพอใจ  แต อาทีนวะ  มีโทษไมนายินดี  
นิสสรณะ  สละไป  พนไป  ตัดใจ 

ประยุกตใช ภาวนาปธาน เพียรทํากุศลท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน  ขยันม่ันเพียรหาทรัพย       
อดออมไว นึกอยูเสมอวา “ไมมีความยากจน ในหมูคนขยัน” ดังคําสุภาษิตท่ีโบราณจารยไดถายทอด
มาถึงคนรุนหลัง วา “อยานอนต่ืนสาย อยาอายทํากิน อยาหม่ินเงินนอย อยาคอยวาสนา”   หรือ  
“พายเถอะ  หนาพอพาย  ตะวันจะสาย  ตลาดจะวาย  สายบัวจะเนา” อยางนี้เปนตน ลวนเปนคํา
สอนเตือนใจอยูเสมอ ในเรื่องของการใชความเพียรสําหรับหาทรัพย พอกพูนทรัพยใหมากข้ึน  

ประยุกตใช  อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวใหต้ังม่ันมิใหเสื่อม มีแต
เจริญไพบูรณ  เม่ือหาทรัพยมาไดแลว  สามารถตอยอดของรายได เพ่ิมรายได โดยใชทรัพยเปน
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ตนทุน ลงทุนทํากิจการธุรกิจสวนตัว คนเราควรดํารงชีวิตเพ่ือความไมประมาทควรมีชองทางของ
รายได ๓ ชองทาง คือ  ทรัพยรายวัน  ทรัพยรายเดือน  และ ทรัพยรายป 
 

๒.๗ รักษาทรัพยไวไดอยางไรในภาวะสังคมท่ีเส่ียงเชนนี้  
ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔6

๗ (ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุบัน, หลักธรรมอันอํานวย
ประโยชนสุขข้ันตน - virtues conducive to benefits in the present; virtues leading to temporal welfare) 
           ๑) อุฏฐานสัมปทา (ถึงพรอมดวยความหม่ัน คือ ขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน ประกอบอาชีพ
อันสุจริต มีความชํานาญ รูจักใชปญญาสอดสอง ตรวจตรา หาอุบายวิธี สามารถจัดดําเนินการใหไดผลดี - to be 
endowed with energy and industry; achievement of diligence) 
           ๒) อารักขสัมปทา (ถึงพรอมดวยการรักษา คือรูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพยและผลงานอันตนไดทําไว
ดวยความขยันหม่ันเพียร โดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย - to be endowed 
with watchfulness; achievement of protection) 
          ๓) กัลยาณมิตตตา (คบคนดีเปนมิตร คือ รูจักกําหนดบคุคลในถ่ินท่ีอาศัย เลือกเสวนาสําเหนียกศึกษา
เยี่ยงอยางทานผูทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา - good company; association with good people) 
          ๔) สมชีวิตา (มีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจายเลีย้งชีวติแตพอดี มิใหฝดเคือง
หรือฟูมฟาย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว - balanced livelihood; living economically)   
            ธรรมหมวดนี ้เรียกกันสั้นๆ  วา ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือเรยีกติดปากอยางไทย  ๆวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 
(อัตถะ แปลวา ประโยชน จงึมีประโยชนซํ้าซอนกันสองคํา)  

ประยุกตใช  อุฏฐานสัมปทา  ถึงพรอมดวยความหม่ัน คือ ขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาท่ี และ
ทํางานของตน  ศึกษาชีวประวัติของบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต ลวนแตลงมือทํางานของตนอยางเต็ม
ความสามารถดวยกันท้ังสิ้น เชน  รอลฟ  เคอร กลาวไววา  “วางแผนสําหรับวันพรุงนี้  ลงมือทําในวันนี้”  วอลต  
ดีสนีย   บอกวา “จงหยุดพูด และ เริ่มลงมือทํา”  คุณตัน  อิชิตัน  พูดวา “ความมุงม่ัน คือ วิริยะ และ จิตตะ ไม
ไดมาจากคําพูด แตมาจากการลงมือทํา”  

ประยุกตใช อารักขสัมปทา  ถึงพรอมดวยการรักษา คือรูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพยและผลงานอัน
ตนไดทําไวดวยความขยันหม่ันเพียร ขอมูลเอกสารตาง ๆ  อันเปนผลงานของตนควรเก็บรักษาไว เพราะเปน
ฐานขอมูลอันเยี่ยม เราสามารถยอนกลบัมาทบทวนตรวจสอบขอผิดพลาด รูจุดออน จุดแข็ง เพ่ือปรับปรุงแกไข และ
พัฒนาใหดียิ่งข้ึน 
ดานผูบริหารเม่ือรูวามีบุคลากรผูมีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ทรงคุณภาพ เกิดข้ึนในองคกร สมควรท่ีจะรกัษา
บุคลากรผูนั้นไวในองคกร สรางแรงจูงใจ ใหบุคลากรรักในองคกรของตน สรางบุคลากรใหเกิดความรูสึกวาตนก็เปน
สวนหนึ่งขององคกร 

                                                           

๗ พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม พิมพครั้งท่ี ๑๒,  พ.ศ. ๒๕๔๖. 
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ประยุกตใช กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร คือ รูจักกําหนดบุคคล ปุคคลัญุตา เลือกเสวนา การคบ
คนสามารถคบไดท้ังหมด แตอยูท่ีตัวเราจะเลือกเอาขอดี ขอเสีย ของคน ๆ  นั้นอยางไร ไมใชหนาท่ีของเราท่ีจะไป
จําแนกวาใครดี ใครเลว ดังคําสุภาษิตของ      พุทธทาสภิกขุ วา  เขามีสวน เลวบาง ชางหัวเขา    

จงเลือกเอา สวนท่ีดี เขามีอยู  
เปนประโยชน โลกบาง ยังนาดู  
สวนท่ีชั่ว อยาไปรู ของเขาเลย 
จะหาคน มีดี โดยสวนเดียว    
อยามัวเท่ียว คนหา สหายเอย  
เหมือนเท่ียวหา หนวดเตา ตายเปลาเลย  
ฝกใหเคย มองแตดี มีคุณจริง ฯ    

ประยุกตใช สมชีวิตา  มีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจายเลี้ยงชีวิตแตพอดี ขอ
นี้ตองยอนกลับไปดูในเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ ดานปจจัย ๔ (เศรษฐกิจ) เปนเรื่องของปากทอง  กิน
ดี  อยูดี  ควรเปลี่ยนเปน  กินอยูแตพอด ี มีสุภาษิตจีนกลาวไววา  “โรคเขาทางปาก  ภัยออกจากปาก”  หมายความ
วา โรคภัยไขเจ็บเขาทางปาก เพราะเกิดจากการรับประทานอาหารเขาไปในรางกาย สวนประโยควา ภัยออกจากปาก  
เพราะคําพูด จะพูดใหคนรักก็ได  พูดใหคนเกลียดก็ได  พูดใหภัยพนไปจากตนก็ได  พูดใหภัยเกิดกับตัวเองก็ได 

พระพุทธเจาทรงสอนใหแบงทรัพยออกเปน ๔ สวน ไดแก  
 ๑) ใชหนี้เกา 
 ใชหนี้เกา คือ ใหพอแม ทานใหกําเนิดและเลี้ยงเรามา บุญคุณของพอแมมี ๒ สวนคือ อัตตคุณ ตัวตน
ของเรา เลือดเนื้อของเราไดมาจากพอและแม  อุปการคุณ ทานท้ังสองเลี้ยงดูดวยขาวและน้ํา น้ํานมและขนมตาง ๆ  
เราเปนหนี้บุญคุณทาน ตองตอบแทน ใชหนี้เกา 
 ๒) ใชหนี้ใหม 
 ใชหนีใ้หม คือ ใหลูก และ เลี้ยงดูภรรยา ลูกและภรรยา เปนเจาหนี้ท่ีเราสรางข้ึนมาทีหลัง เปนเจาหนี้ใหม 
ท่ีเราตองชดใช 
 ๓) ฝงไว 
 ฝงไว คือ ออมทรัพยไว เก็บไวสําหรับลงทุนหรือใชเม่ือยามจําเปน  และ ทําบุญ เพ่ือฝงไวเปนอริยะ
ทรัพย สําหรับใชเปนเสบียงในการเดินทางไปในสังสารวัฏ 
 ๔) ท้ิงเหว 
 ท้ิงเหว คือ ใสปากใสทองและใชจายอ่ืน ๆ   พระองคทรงเปรียบเทียบทองคนเราเปนเหวลึก กินเขาไป
เทาไหรก็ไมเคยเต็ม ท่ีมาของเรื่องนี้คือ ฑีฆชาณุสูตร วาดวย หัวใจเศรษฐี ( อุ อา กะ สะ ) อันเปน ประโยชน
ปจจุบัน หรือ เปาหมายบนดินของมนษุย  คนเราตองมีการวางแผนสําหรับใชทรัพยสินท่ีมีอยู 

สะ คือ สมชีวิตา หรือ ใชจายทรัพยเปน บางแหง โบราณจารย ถายทอดกันมาอีกแบบหนึ่งใหจํางาย  ๆ
วา ใหแบงทรัพยเปน ๕ สวน  ไดแก 
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  ๑) ใชหนี้เกา ๑ สวน บํารุงเลี้ยงดูบุพพการี บิดามารดา ญาติ พ่ีนองและผูมีพระคุณ โดยเฉพาะบิดา
มารดา ผูเปนบุตรธิดามีหนี้เกาท่ีจะตองใชคืน แตบุตรธิดา บางคนอาจจะลืมหนี้เกานี้ได  กูไปแตลืมคืน  

๒) ใหเขากู ๑ สวน เลี้ยงดูบุตรธิดาใหศึกษาเลาเรียน (เพราะกอนนั้นบิดามารดาก็ใหเรากูมา ถาบตุรธิดา
มีความกตัญูกตเวทีเขายอมใชหนี้เกาใหเรา) บุตรธิดามีความกตัญูกตเวที ก็ยอมจะใชหนี้ใหกับบิดามารดา  

๓) ใสปากงูเหา ๑ สวน ใหภรรยาเก็บไว ยามขาดแคลนและปวยไข ไดรักษา ถาไดหญิงดเีปนศรีภรรยาก็
ดีไป กลายเปนใสปากมนุษยผูประเสริฐ ถาไดหญิงใจดําเปนภรรยา แตงตัวเกง เท่ียวเตรเกง ปนใจใหชายอ่ืน คบชู 
เขาทํานอง “ชางสารงูเหา ขาเกาเมียรัก”ก็กลายเปนใสปากงูเหาในทันท่ี  (ปจจุบันงูอาจไมคาย แถมเมมอีก
ตางหาก เพ่ือความไมประมาท จึงตองฝากธนาคาร หรือ ซ้ือหุนไวบาง...ก็ดีนะ) 

๔) ท้ิงลงเหว ๑ สวน สําหรับใชจายบริโภค เชน คาใชจายจิปาถะ  คากิน ทองคนเราเปรียบเหมือนเหว ท้ิง
ลงไปเทาไรก็ไมเต็ม 

๕) ฝงดินไว ๑ สวน ทําบุญทําทานฝากฝงไวในพระพุทธศาสนา เขตแหงบุญเพ่ือทําลายมัจฉริยะ ความ
ตระหนี่ ออกจากจิตใจ 
 
 

๓. สรุป   
การเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนา  การเปลี่ยนแปลง หมายถึง เปลี่ยนไป  หมุนไป ตามกาลเวลา เปลี่ยนแปลง

ไปตามธรรมชาติ 
การพัฒนา หมายถึง ทําใหเจริญ  ทําใหดีข้ึน  ใหมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรปูไปในทางท่ีดี ในทางท่ีเจริญ 

การพัฒนานั้น เกิดข้ึนไดจากน้ํามือของมนุษย  
ในบทความนี้ใชหลักแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง คือ กฎ ของนิยาม  ๕ หมายถึง 

กฎอันแนนอน ความเปนไปอันมีระเบียบแนนอนของธรรมชาติ   กฎธรรมชาติ ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง ทุกสิ่งทุก
อยางในสากลจักรวาลดําเนินไปตามกฎท้ัง ๕ ประการนี้ ไดแก  

อุตุนิยาม คือกฎธรรมชาติเก่ียวกับปรากฏการณธรรมชาติ เชน อุณหภูมิ  
ความแปรปรวนของดิน ฟา อากาศ   

พีชนิยาม  คือ กฎธรรมชาติท่ีเก่ียวกับพันธุกรรม กระบวนการถายทอดขอมูลของสิ่งมีชีวิตท้ังพืช สัตว 
เชื้อโรค ผานการสืบพันธุ  

จิตนิยาม  คือ กฎธรรมชาติเก่ียวกับการทํางานและกลไกของจิต และเจตสิก 
กรรมนิยาม  คือ กฎแหงกรรม  กฎแหงการกระทําและผลของการกระทํา 
ธรรมนิยาม  อันไดแกกฎไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
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พระธรรม เปน อกาลิโก กาลเวลาเปลี่ยนแปลง กาลเวลาเปลี่ยนไป แตธรรมะไมเคยเปลี่ยนแปลง ธรรมะ  อยู
เหนือกาลเวลา พระพุทธเจาไดวางหลักปฏิบัติสําหรับรองรับการเปลี่ยนแปลง คือ   มหาปเทศ ๔ สําหรับเปนขอ
สอบสวนเทียบเคียงหลักพระธรรมวินัยใหเหมาะสมตามยุคสมัย 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ ใชหลัก โภชเน มตฺตฺุตา  ความรูจักประมาณในการบริโภค
ปจจัย ๔ เนนความเปนอยูแตพอดี หลักความไมประมาท เปนหลักการบริหารเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
พระพุทธเจาไดวางหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงดานหลักทรัพยไวใน นิธิกัณฑสูตร วาดวยขุมทรัพยท้ัง ๔  คือ
ขุมทรัพยสําหรับไวใชสอยในภพปจจุบัน และขุมทรัพยท่ีติดตามตัวไปใชสอยในภพอ่ืน ๆ  อีก  ขุมทรัพยท้ัง ๔ คือ 
ถาวรนิธิ  ขุมทรัพยถาวรหรืออสังหาริมทรัพย เชน ท่ีดิน  ไรนา บาน อาคารตาง ๆ  

ชังคมนิธิ  ขุมทรัพยท่ีเคลื่อนท่ีได  หรือ สังหาริมทรัพย  เชน ทรัพยสิน  เงิน  ทอง  รถยนต เปนตน   
อังคสมนิธิ  ขุมทรัพยอยูกับตัว เชน วิชาความรูศิลปะวิทยาการแขนงตาง ๆ   
อนุคามิกนิธิ  ขุมทรัพย คือ บุญบารมี ท่ีเกิดจาก ทาน  ศีล  สมาธิ  ปญญา เปนตน 
กุศลธรรม ถือวา เปนหลักทรัพยประเภทอริยทรัพย ทรัพยอันประเสริฐ อันเปนทรัพยภายใน หลักของ

สัมมัปปธาน ๔ เปนองคธรรมท่ีชวยสงเสริมใหเกิดปญญา และสงเสริมเรื่องของความเพียร ความพยายามในทางท่ี
ชอบ นํามาประยุกตใช เพ่ือใหทรัพยสินภายนอกเกิดข้ึน เจริญข้ึน และรักษาเก็บไวใชสอยเม่ือถึงเวลาจําเปน ใน
ภาวะสังคมและ เศรษฐกิจท่ีเสี่ยงเชนนี้ ทําอยางท่ีจะหาทรัพยและรักษาทรัพยไวได พระพุทธเจาไดวางหลัก
ของทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุบัน หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขให
เกิดข้ึน ไดแก อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ันเพียร อารักขสัมปทา  ถึงพรอมดวยการรักษาคุมครอง  กัล
ยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร และ สมชีวติา  มีความเปนอยูเหมาะสมแกฐานะ 
 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนามาหลายทศวรรษ ในศตวรรษแหงความวางเปลาท่ีผานมา ประเทศท่ี
มีรายไดระดับปานกลาง มีความเหลื่อมล้ํา การทุจริตคอรรัปชั่นมีอยูทุกวงการ เกิดความขัดแยงท่ีรุนแรง ทุนมนุษย
ท่ีออนดอย    ทุนสังคมท่ีออนแอ ทุนธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรม ทุนคุณธรรมจริยธรรมท่ีเสื่อมทราม จุดยืนท่ีชัดเจนอยู
ตรงไหน ถึงเวลาท่ีจะตองมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธ ตองต้ังแนวปองกัน ระบบการปองกัน ดีกวา
การแกไข เรากําลังเอาหลักของการพัฒนา มาไลลา การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เราตองเขาใจหลักของ
การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติกอน สวนการพัฒนานั้นของเดิมมีอยูแลว  แตตองเสริมใหมันดีข้ึน แข็งแรงและ
รวดเร็วข้ึน 
 วิชาแหงศาสตรทุกแขนง สามารถผสมกลมกลืมกันไดหมด ถามนุษยเขาใจหลักของมันอยางถองแท เพราะ
ธรรมชาติสรรคสรางใหมันเกิดมาอยูรวมกัน 
 

๔. ขอเสนอแนะ 
 เศรษฐกิจเปนเรื่องสําคัญ เปนเรื่องของปากทอง เศรษฐกิจเก่ียวของกับทรัพยากรทางธรรมชาติในทุกดาน 
มนุษยตองเรียนรูการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ กฎของธรรมชาติรูวาทรัพยากรชนิดใดท่ีนํามาใชแลวหมดไป รูวา
ทรัพยากรชนิดใดนํามาใชแลวสามารถหาชดเชยทดแทนกันได ถึงเวลาท่ีจะตองมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามแนว
พุทธ ตองตั้งแนวปองกัน ระบบการปองกัน ดีกวาการแกไขเม่ือปญหาเกิดข้ึนแลว ทบทวนกันใหมวาเวลานี้เรากําลัง
เอาหลักของการพัฒนา มาไลลา การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม คือเปนการพัฒนาไปตามกระแสวัฒนธรรม
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ตะวันตก เราตองเขาใจหลักของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติกอน สวนการพัฒนานั้นของเดิมมีอยูแลว  แตตอง
เสริมใหมันดีข้ึน แข็งแรงและรวดเร็วข้ึน 
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บทคัดยอ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเห็นกระบวนการของการบริหารการพัฒนาท่ีควรนอมนํา
หลักพุทธธรรมตามแนวทางของพุทธศาสตรมาเปนองคประกอบหลักทุกข้ันตอนของกระบวนการ
บริหารการพัฒนาตามแนวทางของบริหารศาสตร 
คําสําคัญ : การบริหารการพัฒนา, พุทธธรรม 

 
Abstract 

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

Keyword: Development Administration, Buddhist 
 

๑.บทนํา 
 การบริหารการพัฒ นา (Development Administration) หมายถึง กิจกรรมหรือ
กระบวนการหนึ่งของการบริหาร ซ่ึงจัดวาเปนวิทยาการสมัยใหม อันเกิดจากการศึกษา คนควา 
ทดลอง จากผูท่ีถูกเรียกวา “นักวิชาการ” แลวนํามาถายทอดเปนองคความรูภายใตระบบของ
การศึกษาในศาสตรท่ีเก่ียวของ มีความชัดเจนโดดเดนยิ่งข้ึนจากผลสําเร็จในการนําไปปฏิบัติของ
                                                           

∗
 อาจารยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชวัดทานา จังหวัดตาก 
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ประเทศท่ีพัฒนาแลว ท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารงาน ซ่ึงเปนลักษณะการบริหารเชิง
เปรียบเทียบ โดยประเทศท่ีกําลังพัฒนาและประเทศดอยพัฒนา พยามศึกษารูปแบบการบริหารการ
พัฒนาของประเทศท่ีพัฒนาแลวเปรียบเทียบกับประเทศของตน ดวยเหตุนี้จึงเรียกวา “การบริหาร
รัฐกิจเปรียบเทียบ”และวิวัฒนาการเปน “รัฐประศาสนศาสตรเปรยีบเทียบ” ซ่ึงประเทศกําลังพัฒนา
และประเทศดอยพัฒนาเหลานั้น พยามหาหนทางพัฒนาประเทศของตนใหมีความเจริญกาวหนา
เทียบเทาประเทศพัฒนาแลว ดวยการศึกษารูปแบบการกําหนดนโยบายของประเทศเหลานั้น แลว
นํามากําหนดเปนรูปแบบการพัฒนาโดยมุงสูการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศไทยไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกในป พ.ศ. ๒๕๐๔ นับวาลาชากวา
ประเทศอ่ืนๆในเอเชีย (อินเดีย พ.ศ. ๒๔๙๓ ฟลิปปนส พ.ศ. ๒๔๙๔) โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศ
ไทยในขณะนั้นเศรษฐกิจของประเทศสวนใหญข้ึนอยูกับการเกษตร ๘๐%๑ โดยการแนะนําของ
ธนาคารโลก และจากการเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารของรัฐและการกําหนดนโยบายของ
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการเปรียบเทียบปรากฏการณและพฤติกรรม เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตร
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ”  (Comparative Public Administration)  ห รื อ  (comparative public 
administration) โดยพยามยามท่ีจะใชการวิเคราะหโดยวิธีเปรียบเทียบโครงสราง กระบวนการ 
และพฤติกรรม ฯลฯ เปนตน 
การบริหารการพัฒนาของประเทศไทยเริ่มมีความชัดเจนยิ่งข้ึนในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร เปน
นายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะเม่ือไดมีการจัดต้ังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (National Institue 
of Development Administration หรือ NIDA) ในป พ.ศ. ๒๕๐๙ และมีการสอนหลักสูตรใน
ระดับปริญญาโท ดานการบริหารการพัฒนา ในคณะรัฐประศาสนศาสตร โดยพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (National Institue of Development Administration หรือ 
NIDA) และในหมวด ๑ บทท่ัวไป “มาตรา ๕ ใหจัดต้ังสถาบันวิชาการชั้นสูงข้ึนเรียกวา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีวัตถุประสงคใหการศึกษาวิชาการบริหารและการพัฒนา ทําการวิจัย 
สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง” จอมพลถนอม กิตติขจร เปนผูลงนามสนองพระบรมราชโองการ 
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ๒๕๐๙/๒๙/๔/๓๑ มีนาคม ๒๕๐๙6

๒ 
 

๒.ความหมายของการบริหารการพัฒนา 
 การบริหารการพัฒนาเปนพาหะ (carrier) ของคานิยมการประดิษฐคิดคน (innovating 
values) เพ่ือกรุยทางไปสูความเปนสมัยใหมและความเปนอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงการ
จัดตั้งกลไกเพ่ือการวางแผนสําหรับความเจริญเติบโตมีการจัดต้ังหนวยงานใหมหรือท่ีเรียกวา 

                                                           

๑พิพิธ ศุภพิพัฒน, “การพัฒนาเศรษฐกิจ: ความหมาย แนวความคิดทางทฤษฎีและการสงผลของทฤษฎี
ในการปฏิบัติ,(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๒), หนา ๖๘.  

๒วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการ และการบริหารการพัฒนา: แนวคิด ความหมาย ความสําคัญ 
และตัวแบบการประยุกต, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอ็กซเปอรเน็ท จํากัด ๒๕๕๐), หนา ๑. 
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“หนวยงานสรางชาติ”(nation building departments) เพ่ือพยามในการดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการพัฒนา7

๓ 
 การบริหารการพัฒนา ประกอบดวย ๒ สวน คือ ๑) การนําเอาแผนงานซ่ึงจะกอใหเกิด
ความทันสมัยมาปฏิบัติ และ ๒) ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระบบบริหารซ่ึงจะเพ่ิมสมรรถนะของ
การปฏิบัติตามแผนงานนั้นๆ8

๔   
 การบริหารการพัฒนา มีความหมายท้ังทางตรงและทางออม ในทางตรงการบริหารการ
พัฒนาหมายถึง การบริหารเพ่ือการพัฒนา (Administration of Development A of D) สวนใน
ทางออมนั้น การบริหารการพัฒนาหมายถึง การเสริมสรางสมรรถนะทางการบริหาร เพ่ือการ
พัฒนาการบริหาร (Development of Administration D of A)9

๕ 
Weidner ไดแบงการบริหารการพัฒนา เปน ๒ สวน คือ กระบวนการ และความรูทาง

วิชาการ (Area of study)  
สวนท่ีเปนกระบวนการนั้น Weidner มีความเห็นวาการบริหารการพัฒนาเปนกระบวนการ

บริหารงานของรัฐบาลท่ีนําองคกรไปสูการประสบความสําเร็จ ตามวัตถุประสงคในดานการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงวัตถุประสงคดังกลาวไดถูกกําหนดโดยผูมีอํานาจหนาท่ีดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง  

สวนท่ีเปนความรูทางวิชาการ Weidner มองวา การบริหารการพัฒนาเปนเรื่องของ
การศึกษาหาความรูทางวิชาการ เปนสวนหนึ่งของการบริหารรัฐกิจท่ีมุงแสวงหาความรูในเรื่องบาง
เรื่อง และเรื่องดังกลาวจะเปนท่ียอมรับกันไดมากนอยเพียงใดนั้น ยอมข้ึนอยูความศรัทธาของบุคคล 
กลุมบุคคลและประเทศนั้น ๆ 

จากความหมายของการบริหารการพัฒนา สรุปไดวาการบริหารการพัฒนา คือ 
กระบวนการจัดการความเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของกับสาธารณะ โดยองคกรท่ีรับผิดชอบในการ
กําหนดนโยบายคิดหารูปแบบและสรางกลไกหลัก ท้ังนี้ตองพิจารณาสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกมาเปนองคประกอบท่ีสําคัญ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะใหกับองคกรนั้นๆ  

 

๓.ความหมายของพุทธธรรม 
พุทธธรรม คือ ธรรมะท่ีมีอยูแลวในธรรมชาติ เปนกฎของธรรมชาติ องคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจามิไดทรงบัญญัติหรือสรางข้ึนใหม เพียงแตพระองคทรงคนพบและฝกฝนอบรมตน

                                                           

๓Irwing Swerdlow (ed.), Development Administration: Concepts and Problems (Syracuse: 
Syracuse University Press, ๑๙๖๓), p.๒. 

๔Harry J. Friedman, “Administrative Roles in Locai Governments”, in E.W. Weidner (ed.), 
Development Administration in Asia (North Carolina: Duke University Press, ๑๙๗๐), p. ๒๕๔. 

๕Ferd W. Riggs (ed.) ,  Frontiers of Development Administration (North Carolina: Duke 
University Press, ๑๙๗๐), p. ๖. 
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จนตรัสรูแจงในธรรมชาตินั้นๆ แลวนํามาเผยแผใหแกหมูชนท่ียังวนเวียนอยูในทุกข ใหไดเจริญรอย
ตามบนหนทางแหงความดับทุกขและเปนสุขในฐานะท่ีพบพระพุทธศาสนา10

๖  
พุทธธรรม คือ ธรรมะ หรือ หลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ท่ีพระพุทธองคทรง

คนพบหลักความจริงอันประเสริฐท่ีเปนธรรมชาติมีปรากฏอยูในโลก แลวนํามาประกาศเผยแผเพ่ือ
ประโยชนสุขแกชาวโลก มีคุณลักษณะ ๖ ประการ ดังนี้11๗ 

๑. สวากขาโต เปนธรรมท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว 
๒. สันทิฏฐิโก เปนธรรมท่ีผูศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นไดดวยตนเอง 
๓. อกาลิโก เปนธรรมท่ีปฏิบัติไดและใหผลไมจํากัดกาล 
๔. เอหิปสสิโก เปนธรรมท่ีควรกลาวกะผูอ่ืนวาทานจงมาดูเถิด 
๕. โอปนยิโก เปนธรรมท่ีควรนอมมาใสตัว 
๖. ปจจัตตัง เวทิตัพพัง วิญูหิ เปนธรรมท่ีรูไดเฉพาะตน 

 จากความหมายของพุทธธรรม สรุปไดวา พุทธธรรม คือ หลักธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาท่ีทรงคนพบสัจจธรรมดวยพระองคเอง อันเปนหลักการท่ีดีในการนําไปประพฤติและ
ปฏิบัติตอตนเองและองคกร 
               

๔.พุทธธรรมกับการบริหารการพัฒนา 
 พุทธธรรมกับการบริหารการพัฒนาประกอบดวยองคความรู ๒ ศาสตรดวยกัน คือ 

๑. พุทธศาสตร องคความรูเก่ียวกับพระพุทธศาสนาอันเปนหลักธรรมคําสอนขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มีลักษณะเปนนามธรรม 

๒. บริหารศาสตร องคความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการ เพ่ือใหเกิดความเปลี่ยนแปลง 
ความเจริญเติบโต และการพัฒนา มีลักษณะเปนรูปธรรม 

ดังนั้น พุทธธรรมจึงสามารถนํามาประยุกตกับการบริหารการพัฒนาไดตามความหมายของ
พุทธธรรมขางตน เพราะหากนําหลักพุทธธรรมมาเปนองคประกอบของการบริหารการพัฒนาจะเปน
แนวทางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะหนึ่งไปสูอีกสภาวะหนึ่งท่ีดีกวา สรางความเจริญเติบโต
ตามลําดับข้ันตอนอยางเปนระบบ และกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ตามลักษณะของการบริหาร
การพัฒนา คือ เปลี่ยนแปลง เจริญเติบโต และพัฒนา แตท้ังนี้ควรเปนไปตามแนวทางของ
มัชฌิมาปฏิปทา คือ ขอปฏิบัติท่ีเปนกลางตามกฎธรรมชาติหรือทางสายกลางนั่นหมายถึงตาม
สภาพแวดลอมของการบริหารการพัฒนานั่นเอง โดยมิโนมเอียงไปในดานใดดานหนึ่ง หรือประโยชน
ใดประโยชนหนึ่ง เพราะสภาพแวดลอมท้ังสภาพแวดลอมภายในและภายนอก เปนปจจัยสําคัญใน

                                                           

๖พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปะยุตโต), ตามรอยพุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไทยยูเน่ียนกราฟ
ฟสก, ๒๕๕๕), หนา๑๕. 

๗ม.มู.(ไทย) ๑๒/๗๔/๖๕-๖๖ 
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การกําหนดทิศทางและสรางระบบการบริหารการพัฒนา ดังนั้นจึงตองใหความสําคัญกับ
กระบวนการประเมินสภาพแวดลอมตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา 

 

๕.มรรคมีองค ๘  
อริยสัจขอสุดทาย คือ มรรค เปนคําสอนในภาคปฏิบัติ คือการนําความรูความเขาใจท่ีแจม

แจงแลวจากกระบวนการในการศึกษา คนควา วิเคราะห ตามหลักการของไตรสิกขามาประพฤติ
ปฏิบัติ เปนกระบวนธรรมในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดและโดยเฉพาะอยางยิ่งตอง
เปนไปตามลักษณะของการบริหารการพัฒนา คือ เปลี่ยนแปลง เจริญเติบโต และพัฒนา 

หากเปรียบมรรคมีองค ๘ เปนถนนทางหลวงท่ีสมบูรณ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ เขาเปนหมวดศีล เปรียบไดดังการจัดกองดินท่ีกอแนนข้ึนดวยหินกรวดทราย เปนพ้ืน
ถนนสําหรับสัญจร สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เขาเปนหมวดสมาธิ เปรียบไดดังท่ีตัดขอบ
ก้ัน คันถนน เสนแนว โคงเลี้ยว เปนเครื่องกํากับแนวถนน และสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ เขาเปน
หมวดปญญา เปรียบได ดังการจัดสัญญาณ เครื่องหมายปายจราจร โดยมีไตรสิกขา เปน
กระบวนการในการพัฒนาองคมรรคใหสมบรูณ12๘ 

ตามหลักการของมรรคมีองค ๘ และไตรสิกขา จึงเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนด
แนวทางการบริหารการพัฒนา เรียกวาจะสรางระบบและกลไกเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
เจริญเติบโต และพัฒนาไดนั้นตองดําเนินการตามหลักการของมรรคมีองค ๘ และไตรสิกขา โดย
คํานึงถึงผลประโยชนจากการบริหารการพัฒนาเพ่ือสวนรวมเปนสําคัญ 

  

๖.ไตรสิกขา  
๑. ศีล ความประพฤติชอบทางกายและวาจา ขอปฏิบัติตนข้ันพ้ืนฐานเพ่ือความเปนปกติ  
๒. สมาธ ิความตั้งม่ันแหงจิต  
๓. ปญญา ความรูตัวท่ัวพรอม รูอยางชัดแจง 

 
มรรคมีองค ๘   ไตรสิกขา 

 สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)   ๓. ปญญา 
สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ) 

 
สัมมาวาจา (วาจาชอบ)   ๑. ศีล 
สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ)  
สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) 
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สัมมาวายามะ (พยายามชอบ)  ๒. สมาธิ 
สัมมาสติ (ระลึกชอบ)  
สัมมาสมาธิ (จิตม่ันชอบ) 

 

๗.โยนิโสมนสิการ  
การใชความคิดอยางถูกวิธี คิดอยางมีระเบียบ คิดวิเคราะห เปนหลักธรรมภาคปฏิบัติ

แนวทางหนึ่งท่ีสามารถประยุกตใชในการบริหารการพัฒนา โดยการคิดพิจารณากําหนดแนวทางการ
บริหารการพัฒนา เรียกวาจะสรางระบบและกลไกเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เจริญเติบโต และ
พัฒนาไปในทางท่ีไมกอใหเกิดทุกขหรือผลเสียหาย ใหเปนไปเพ่ือประโยชนเพ่ือสวนรวมเปนสําคัญ  

โยนิโสมนสิการ แบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้13๙  
๑. โยนิโสมนสิการประเภทพัฒนาปญญาบริสุทธิ์ รูเขาใจ มองเห็นตาม

ความเปนจริง   
๒. โยนิโสมนสิการประเภทสรางเสริมคุณภาพจิต มุงสรางคุณธรรมและ

กุศลธรรม 
การบริหารการพัฒนาจัดวาเปนกระบวนการเพราะตองปฏิบัติตามลําดับข้ันตอน และทุก

ข้ันตอนก็ตองใชกระบวนการคิดวิเคราะหเปนสําคัญ จึงปฏิเสธการคิดวิเคราะหตามแนวทางของ
โยนิโสมนสิการไมไดเลย ท้ังโยนิโสมนสิการประเภทพัฒนาปญญาบรสิุทธิ์ รูเขาใจ มองเห็นตามความ
เปนจริงในสภาพปญหาและความตองการ ดวยการคิดวิเคราะหสภาพแวดลอมเพ่ือกําหนดรูปแบบ
แนวทางของการบริหารการพัฒนา และโยนิโสมนสิการประเภทสรางเสริมคุณภาพจิต มุงสราง
คุณธรรมและกุศลธรรมเพ่ือประโยชนสวนรวมเปนสําคัญบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 

  

๘.สรุป 
 การบริหารการพัฒนาเปนรูปแบบการบริหารเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง สรางความ
เจริญเติบโต และเกิดการพัฒนา เพ่ือกําหนดเปนรูปแบบโครงสรางกลไกลการพัฒนาภายใตบริบท
ของสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในดวยการประยุกตหลักพุทธธรรมมาเปนองคประกอบ
สําคัญตามแนวทางของมัชฌิมาปฏิปทา มรรคมีองค ๘ ไตรสิกขา และโยนิโสมนสิการ ผลท่ีไดจาก
การบริหารการพัฒนาก็จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ีดีข้ึน มีความเจริญเติบโตกาวหนา
อยางตอเนื่อง และพัฒนาอยางยั่งยืน 
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๒. ภาษาอังกฤษ 

Irwing Swerdlow (ed.), Development Administration:  
Concepts and Problems (Syracuse: Syracuse University Press, ๑๙๖๓), p.๒. 
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“ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคในยุคโลกาภิวัตน” 
“Leadership and creative in the era of globalization” 

 
พระปลดัสุขสันต ยสินฺธโร* 

พระมหาจักรพันธ จกฺกวโร* 
วีระ จุฑาคุปต* 

อํานาจ สาเขตร* 
อํานาจ ทาปน* 

 

บทคัดยอ 
การท่ีองคการจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวนั้นข้ึนอยูกับคุณสมบัติของ ผูนําใน

องคการนั้นเปนอยางมาก ท้ังนี้เพราะผูนําท่ีดีจะพัฒนา ผูใตบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานของ
หนวยงานนั้นไดดีและท้ังสองฝาย ก็จะชวยกันสรางผลผลิต สินคา หรือบริการท่ีตองการได ดังนั้นใน
ทุก วันนี้จะเห็นไดวาการฝกอบรมในองคการตางๆ ไดใหความสําคัญแกเรื่อง ภาวะความเปนผูนํา 
(Leadership) มากข้ึน ซ่ึงเปนการพยายาม แสวงหาวิธีการใหมๆในการพัฒนานักบริหารใหเปนผูนํา
ท่ีดีผูนําท่ีรูจักตัดสินใจอยางเด็ดขาด มักมีคุณสมบัติพิเศษของผูนําถาผูนํามีความมุงม่ัน ตัดสินใจเร็ว 
ไมโลเล เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบอยๆ ลูกนองก็จะเกิดความม่ันใจ เชื่อถือ และสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีเปาหมายชัดเจน ผูนําจะตองมีจุดยืน มีอุดมการณ หรือมีจุดหมายท่ีชัดเจน เพ่ือท่ีจะ
สามารถมุงหนาไปยังจุดๆ นั้นไดงาย และเร็วข้ึน เพราะเรารูวาเรากําลังทําอะไรอยู คนท่ีรูวาตนเอง
กําลังทําอะไรอยูนั้น ยอมดีกวาเดินไปคิดลังเลไป เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา รูจักใชคน ผูนําท่ีดีตองรูจัก
ลูกนองของตนวาใครเหมาะท่ีจะทําอะไร งานไหนควรใหใครรับผิดชอบ คนไหนเกงอะไร มี
ขอบกพรองดานใดอยูบาง ก็พยายามแกไขใหเขาสมบูรณแบบข้ึน ใครขาดใครเกินสวนไหน ก็
ปรับแตงใหลงตัว  

มีความซ่ือสัตย ผูนําตองเปนตัวอยางของความซ่ือสัตยตอองคกรดวย การเปนเจานาย
เปนคนเกง และเปนคนดีท่ีไวใจไดเปน คุณสมบัติเชนนี้ก็จะเปนแบบอยางใหลูกนองตระหนักถึง
คุณลักษณะท่ีดี ของเขา เขาควรจะยิ่งตองยึดถือความสัตยซ่ือเปนสรณะตามไปดวย สนับสนุน
ลูกนอง ผูนําท่ีดีตองใหโอกาสลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชา ใหมีโอกาสใหเขาไดทํางานท่ีพิสูจน
ความสามารถของเขา งานใดจะสงเสริมใหความสามารถของลูกนองโดดเดนเปนท่ียอมรับ ก็ควร
สนับสนุน ใหมีโอกาสเขาไดเจริญเติบโต ผูนําท่ีดีตองสราง ลูกนองใหเกงข้ึนกวาเดิม โดยไมตอง
หวาดกลัววาเขาจะเลื่อนข้ันข้ึนมาทํางานแทนไดในภายภาคหนา มีมนุษยสัมพันธดี ผูนําท่ีดีตองมี
มนุษยสัมพันธดี ท้ังในและนอกองคกร มีการพบปะสังสรรคกันนอกเวลางานบาง เพ่ือสราง 
 

* อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
วัดทานา จังหวัดตาก  
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สัมพันธภาพท่ีดีตอกัน และจะสง ผลใหการทํางานราบรื่นยิ่งข้ึน ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ผูบริหาร 
ตองรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา มีใจกวาง ท่ีจะรับฟงขอเสนอแนะและถาเปน
ขอเสนอแนะท่ีดีก็สนับสนุน พยายามสรางบรรยากาศใหผูใตบังคับบัญชา กลาแสดงความคิดเห็น แต 
ตองไมเปนคนหูเบา และในการเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเสรีนั้น ตองอยูภายใตขอบเขต 
ควรอยูในลักษณะการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นมากกวาการกลาวโจมตี มีบุคลิกภาพดีเย่ียม เปนสิ่ง
ท่ีไมควรมองขามอยางยิ่ง ผูนําหรือเจานายควรเปนผูมีบุคลิกดี แตงกายเหมาะสมกับรูปราง หรือ 
ฐานะทางสังคม ตองดูสะอาดสะอาน ดูสุภาพ เขางานสังคมไดอยางไมขัดหูขัดตา และมีบุคลิกดึงดูด
ใจ นาเชื่อถือ เปนท่ียอมรับของคนท่ัวไป มีศิลปะในการเจรจา ในการพูดนั้นตองคิดกอน มีการ
เตรียมการมากอน ความคิดตองไมสับสน พูดอยางสั้น กระชับ ตรงประเด็น จริงใจ เปนธรรมชาติ 
พูดดวยความนุมนวล พูดอยางรูจักไตรตรอง รูจักสถานการณ รูคิด รูกาลเทศะ และรูจักคนท่ีเรา
กําลังเจรจา  พูดจาตองมีหางเสียง มีจังหวะจะโคนท่ีราบรื่น มีเสียงหนักเบาเพ่ือเนนความสําคัญของ
สิ่งท่ีพูด และไมทําใหรูสึกเบื่อ สายตาควรจับจองไปยังผูฟงถวนท่ัว และเม่ือพูดจบ จงแสดงทาทีวา            
คุณพรอมแลวท่ีจะรับฟงความเห็นของคนอ่ืน ไมปดก้ัน ไมคิดวาสิ่งท่ีคุณพูดไปนั้นดีท่ีสุด ถูกตองท่ีสุด
กวาคนอ่ืนๆ แตมันมีความถูกตองรอบคอบอยางท่ีสุดแลว จากความคิดของคุณ คนอ่ืนๆ มีความ
คิดเห็นอยางไร ตองเปดโอกาสใหเขาแสดงออกมา เพ่ือไดรับแรงสนับสนุน หรือหากถูกคาน ก็เปน
โอกาสท่ีเราจะอธิบายเพ่ิมเติมได มีความเปนผูนํา ความเปนผูนําสําคัญสูงสุด ผูนํามีความคิดท่ี            
เฉียบคม การลงมือท่ีเฉียบขาด และมีการประสานงานท่ีเฉียบแหลม  มักจะอยูขางหนาผูอ่ืนเสมอ ท้ัง
การคิด การแสดงความคิดเห็น การลงมือทํา และความรับผิดชอบ พรอมจะผิดกอนคนอ่ืน และ
อธิบายถึงความผิดพลาดนั้นอยางกลาหาญ ถูกตอง และแสดงภูมิรูวาเขาเกิดการเรียนรูจากความ
ผิดพลาดได พรอมจะนําพาทุกคนใหกาวพนความผิดพลาดนั้นๆ ปรับตัวเขากับทุกสถานการณได
อยางเหมาะสมและถูกตอง เขาใจองคกรและเห็นใจผูรวมงาน ประสานประโยชนขององคกรและ
ผูรวมงานไดดี ไดรับความเชื่อถือศรัทธาจากผูรวมงานในทุกระดับ 
 

 

คําสําคัญ : ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค, ยุคโลกาภิวัตน 
 

Abstract 
The organization is a success or failure depending on their features. The leaders in 

that organization as well. This is because the development will be good. Subordinates or 
employees of the agency and that both parties. Helped to create goods or services they 
need, so today we can see that in every training organizations. Recognizes the importance of 
the subject. Force leadership (Leadership), which greater efforts. Seeking new ways to 
develop executive leadership as well as leaders decisive action. There are special features of 
the leader if the leader is committed to fast hesitant to change frequently. Subordinates, 
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ensuring reliable and able to work effectively. The goal is clear Leaders must have a clear 
destination or ideological stance. In order to be able to head to the point it was easier and 
faster because we know what we're doing. People who know they are doing it. I think a 
better way to do it. Change in use of a good leader must know who their followers to do 
good. Job is supposed to be responsible What people do There are flaws exist. I tried to fix 
him up perfectly. No one gets beyond where It is tailored to meet be honest The leader 
must be an example of loyalty to the organization. The boss is a genius And a great person 
to be trusted. Features like this would be a role model to his subordinates recognize the 
attributes of his he should even be faithfully upheld as a refuge as well. support staff Good 
leaders have the opportunity to subordinate or subordinates. Give him a chance to prove his 
ability to function. Any work to promote the talents of prominent supporter is acceptable. It 
should support He has a chance to thrive. Good leaders must build Make good men 
better Without fear that he will move up to replace it in the future. friendly Good leaders 
have good interpersonal skills. Both inside and outside the organization Are hanging out for 
some time. To build a good relationship with each other and will contribute to the smooth 
functioning of the page. Listen to the opinions of others Executives need to listen to the 
opinions of subordinates is generous to listen to suggestions and feedback is a good 
support. Try to create a subordinate. Dare comment Last but not as credulous And the 
opportunity to express their opinions freely so. Under the Scope Should the nature of the 
exchange The more such attacks A great personality What should not be overlooked as 
well. Leader or boss should have a good personality. Wear suitable shape or social position 
must clean by polite society to work with no Ince. And engaging personalities reliability is 
acceptable to the people. The art of negotiation In a speech to the idea before. Is preparing 
to come first The idea is not to be confused Speaking of short, direct, sincere talks with a 
natural softness. Speaking as contemplated I think I know the situations and people know 
that we are negotiating. Talk to a twang A smooth rhythm There was light to highlight the 
importance of what was said. And do not feel tired Eyes should be fixed on the audience 
thoroughly. When finished But that reaction Are you ready to listen to the opinions of others, 
do not block do not think what you say is the best. The most accurate than others. But it is 
accurate and thorough as possible. From your ideas others have to say. To allow them to 
express themselves. To get support If the opposition It is an opportunity for us to explain 
further. leadership Leadership priority Leaders have no idea who honed the act 
resolutely. And coordinating insightful. Often in front of other people always think the 
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comments action and responsibility. Will be ready before others And explain the mistakes 
that have been heroic stature and show that he is learning from its mistakes. Anyone willing 
to take a step beyond that mistake. Adapting to all situations appropriately and 
correctly. Understand the organization and sympathetic colleagues. Coordination of benefits 
and co-workers as well. The faith of colleagues at all levels. 

 

Keywords : Creative leadership, globalization 
 

๑. บทนํา 

คําวา ภาวะผูนํา (Leadership) เปนองคประกอบท่ีสําคัญยิ่งในการบริหารและจัดการ
องคกรท้ังในภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุยังเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีองคกรได
ตั้งไว เปนการมองท่ีเนนไปท่ีตัวบุคคล เรามักจะไดยินคําพูดท่ีใชเรียกแทน ผูนําในทิศทางท่ีแตกตาง
กันและมักจะมีขอบเขตท่ีกวางขวางตามทัศนะของผูพบเห็น เพ่ือความเขาใจความหมายเก่ียวกับ            
ผูนําใหความหมายท่ี เปนบุคคลท่ีจะมาประสาน ชวยใหคนท้ังหลายรวมกัน โดยท่ีวาจะเปนการอยู
รวมกันก็ตาม หรือทําการรวมกันก็ตาม ใหพากันไปดวยดีสูจุดหมายท่ีดีงาม ท่ีวาพากันไป ก็ใหพากัน
ไปดวยดีนั้น หมายความวาไปโดยสวัสดี หรือโดยสวัสดิภาพ ผานพนภัยอันตรายอยางเรียบรอย            
เปนตน แลวก็บรรลุถึงจุดหมายท่ีดีงามโดยถูกตองตามธรรม” หมายความวาเปนความจริงความแท 
ความถูกตอง และไดมาโดยธรรม 0

๑ หรืออาจจะเปนผูชักพาใหคนอ่ืนเคลื่อนไหวหรือกระทําการใน
ทิศทางท่ีผูนํากําหนดเปาหมายไว มีศิลปะ มีอิทธิพลตอกลุมชน เพ่ือใหพวกเขามีความตั้งใจท่ีจะ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามตองการ หลายคนมีบทบาทเปนผูนํากันแลว เชน เปนผูนําองคกร    
ผูนําสมาคม และแมกระท่ังเปนหัวหนาครอบครัวก็จัดวาเปนผูนํา 1

๒ หรืออาจเปนผูมีบุคลิกลักษณะ มี
คุณสมบัติเดนกวาผูอ่ืนในกลุมและมีอิทธิพลมากกวาบุคคลอ่ืนในหนวยงาน ท้ังสามารถสรางความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหเกิดข้ึนแกหนวยงาน    ไดนอกจากนั้นยังหมายรวมถึงบุคคลใด
บุคคลหนึ่งซ่ึงรับบทบาทเปนผูบริหารประสานผลประโยชนในกลุมเสมือนเปนสัญลักษณของกลุม มี
อิทธิพลและอํานาจ สามารถบังคับบัญชาบุคคลในกลุมใหปฏิบัติงานบรรลุผลตามเปาหมายท่ีองคกร
กําหนดไวได 

 

๑  พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา : ความสําคัญตอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ, 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หนา ๒๕.  

๒ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพพิเศษ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๒๖.  
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๒. ความหมายของภาวะผูนํา 

การท่ีคนเราจะเปนผูนําไดอยางมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลนั้น ผูเขียนคิดวาตอง
เปน “ผู ท่ีมีแผนงานและการตัดสินใจแกปญหาไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายมี
กระบวนการในการโนมนาวและชักจูงความคิดเห็นและพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนใหคลอยตาม ให
มีความกระตือรือรนท่ีจะหาทางบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายปฏิบัติการขององคกรให มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ” ซ่ึงมีความสอดคลองกับนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาท่ีไดให
ความหมายของภาวะผูนําไววา ภาวะผูนํา คือ คุณสมบัติ เชน สติปญญา ความดีงาม ความรู
ความสามารถของบุคคลท่ีชักนําใหคนท้ังหลายมาประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายท่ีดีงาม2

๓ การ
ท่ีผูนําใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาท่ีในความสัมพันธซ่ึงมีอยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ 
เพ่ือปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการติดตอซ่ึงกันและกันเพ่ือมุงใหบรรลุผลตาม
เปาหมายท่ีไดกําหนดไว คุณลักษณะสวนบุคคลท่ีจะแสดงออกมาเม่ือมีปฏิสัมพันธกับกลุมในระหวาง
การทํางานหรือกับผูรวมในสถานการณเดียวกัน ในอันท่ีจะทําใหกิจกรรมของกลุมดําเนินไปสู
เปาหมายและความสําเร็จ3

๔ 
จากการศึกษาแนวคิดเรื่องภาวะผูนําตามหลักวิชาการท่ัวไปจะพบวา ผูนํานั้น ตาม

ความหมายจริงๆแลว หมายถึงผูท่ีไดรับการแตงตั้งหรือเลือกต้ังจากผูคนในสังคมหรือหมูคณะใน
องคกร ชุมชน สังคมท่ีใดท่ีหนึ่งเพ่ือใหเปนผูมีอํานาจและหนาท่ีในการนําพาผูคนในสังคมหรือชุมชน
ในสังคมนั้นๆ ดําเนินกิจกรรมภายในสังคมหรือชุมชนใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว ซ่ึงความเปน
ผูนําท่ีไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ังภายใตมติของสังคมดังกลาวนี้จะมีอํานาจและหนาท่ีในการนําหรือ
เปนผูใชอํานาจเพ่ือการกระทําการบางอยางใหสําเร็จ  

สวนคําวา ภาวะผูนํานั้น หมายถึง ศักยภาพการเปนผูนํา หรือเปนลักษณะพิเศษของผูนํา
ท้ังท่ีอยูภายนอกและอยูภายในท่ีผูนําสามารถนําเอาทักษะหรือเทคนิคและวิธีการในนํามาใช ซ่ึง
ภาวะผูนํานี้ยังหมายถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สติปญญา ท่ีอยูภายในจิตใจของผูนําคนนั้น
ดวย และเม่ือนําคําวา ผูนํามาวิเคราะหกับคําวาภาวะผูนําก็จะพบวา ผูนํานั้นใครๆ ก็เปนได ซ่ึง
อาจจะมาจากการเลือกหรือแตงตั้งได สวนคําวาผูนําเปนคณะลักษณะภายในของผูท่ีเปนผูนําท้ัง
เทคนิควิธีการและศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สติปญญา เปนตน ซ่ึงจะพบวาผูนํานั้นใคร ๆก็
เปนได แตจะไดรับการยอมรับจากคนในสังคมหรือไมนั้นก็อยูท่ีความเปนผูนําของตนท่ีเราเรียกกันวา 
“ภาวะผูนํา” เทานั้น หากผูนําไมมีภาวะผูนําก็อาจจะถูกสังคมปฏิเสธได แตถาผูนําท่ีมีภาวะผูนําก็
จะเปนท่ียอมรับจากสังคมเชนกัน และสามารถนําพาองคกร ชุมชน และสังคมไปสูจุดมุงหมายหรือ
ประสบความสําเร็จได 

๓พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา, พิมพครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก,  
2547 ), หนา ๔. 

๔พระครูสิริจันทนิวิฐ, ภาวะผูนําเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรมการพิมพ, ๒๕๔๘), หนา ๑๘. 
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ความหมายของคําวา ผู นํา (Leader) และภาวะผู นํา (Leadership) ดังท่ีไดกลาวมา
นักวิชาการยังไดเสนอแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผูนํา โดยพิจารณาจากปจจัยสําคัญและจุดเนนท่ี
แตกตางกัน การศึกษาภาวะผูนําจากทฤษฏีตางๆ ซ่ึงมีอยูมากมาย ผูวิจัยจะขอนําเสนอทฤษฏีจาก
นักวิชาการท่ีไดรวบรวมไวและคิดวานาจะเปนประโยชนตอการวิจัยในครั้งนี้หลายทานท่ีไดกลาวถึง
ทฤษฎีภาวะผูนําท่ีเปนหลักใหญๆ และนาสนใจไว อาทิ ติน ปรัชญพฤทธิ์ ไดกลาวถึงทฤษฎีภาวะผูนํา
ไวหลายทฤษฎ ีดังนี ้

๑. ทฤษฎีผูยิ่งใหญ (Greatman Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวา ผูนํามีลักษณะพิเศษ บาง
ประการท่ีผูตามไมมี คือ มีพลังกาย มีพลังสมอง และมีพลังศีลธรรม ท่ีสืบเนื่องมาจากพันธุกรรม 
และสภาพแวดลอมแตละยุคแตละสมัย เชน เลนิน เชอรชิล ฮิตเลอร และมุสโสลินี เปนตน  

๒. ทฤษฎีสภาพแวดลอม (Environmental Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวา ผูท่ีจะกาวข้ึนสู
ความเปนผูนําไดนั้นข้ึนอยูกับความสามารถในหนาท่ีและความชํานาญ (Abilities and Skills) ของ
เขาในขณะนั้น วามีความสามารถแกไขสถานการณตางๆ ในยามวิกฤตได เชน สงคราม เปนตน 
ทฤษฎีนี้เชื่อวา ภาวะผูนําจะสืบเนื่องมาจากภาวะทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง 
ลักษณะผูนําในกลุมทฤษฎีนี้ เชน มหาตมะคานธี และมารติน ลูเธอร คิง เปนตน  

๓. ทฤษฎีบุคคลสถานการณ (Personal Situational Theories) ทฤษฎีนี้ ได นําเอา
ทฤษฎี สองทฤษฎีขางตนมารวมกัน คือ ภาวะผูนําจะสืบเนื่องมาจากลักษณะพิเศษของผูนําเองและส
ถาการณท่ีอยูรอบตัวของผูนํา ปจจัยสําคัญท่ีนักทฤษฎีกลุมนี้ใหความสนใจเปนพิเศษ คือ สถานภาพ 
ปฏิกิริยา โตตอบ การรับรู และพฤติกรรมของบุคคลในกลุมของผูนําและผูตาม  

๔. ทฤษฎีปฏิกิริยาโตตอบความคาดหวัง (Interaction Expectation Theories) ทฤษฎี
นี้เชื่อวา ภาวะผู นําเกิดจากปฏิกิริยาโตตอบและความคาดหวังระหวางสมาชิกในกลุ ม ฉะนั้น                     
ผูท่ีจะกาวเขาสูตําแหนงผูนําไดตองมีความคิดริเริ่ม และสามารถดูแลโครงสรางของปฏิกิริยาโตตอบ
ของสมาชิกในกลุม เพราะจะตองสามารถตอบสนองความคาดหวังของสมาชิกในกลุมตลอดเวลา  

๕. ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theories) ทฤษฎีนี้ มุ งท่ีจะพัฒนาสถาบันให มี
ผลงานท่ีมีประสิทธิผลและมีความเปนปกแผน โดยเนนความสําคัญท่ีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
พยายามทําใหบุคคลในสถาบันมีความเปนอิสระเสรี สามารถสนองความตองการของตนเอง และ
ของสถาบันได เปาหมายของภาวะผูนําตามทฤษฎีนี้ก็คือ การปฏิบัติการเพ่ือท่ีจะใหไดมาซ่ึงผลงาน 
และน้ําใจจากผูรวมงานในเวลาเดียวกัน  

๖. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวา การท่ีผูตามยินยอม     
หรือยอมรับผูนําก็เพราะท้ังสองฝายมีสัญญาท่ีจะแลกเปลี่ยนประโยชนซ่ึงกันและกัน กลาวคือ การมี
สมาชิกคนใดคนหนึ่งภายในกลุมไดรับการยกยองหรือแตงตั้งใหเปนผูนํานั้น นอกจากจะทําใหผูนั้น             
มีความรูสึกวาตนไดรับรางวัลและผลประโยชนแลว ยังทําใหสมาชิกคนอ่ืนๆ มีความพึงพอใจยอมรับ          
ผูนําคนนั้นดวย อยางไรก็ดี หากฝายใดฝายหนึ่งเสียผลประโยชน หรือฝายหนึ่งละเมิดสัญญา ท้ังสอง              
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ฝายไมสามารถอดทนตอไปได ภาวะผูนําก็จะหมดความสําคัญลง 4

๕ นอกจากนี้แลวยังมีผู ใหแนวคิด 
ทฤษฎีผูนําเก่ียวกับพฤติกรรมผูนํามี ๒ มิติ คือ ดานกิจสัมพันธและดานมิตรสัมพันธ โดยไดอธิบาย           
ไววา ด านกิจสัมพันธ  หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเป นผู นํ ากับสมาชิกของกลุ ม             
และเนนดําเนินงานใหเปนระเบียบ ชองทางการติดตอสัมพันธใหเปนไปตามสวยงาม ดานมิตร
สัมพันธ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงความสัมพันธการเปนผูนํากับสมาชิกของกลุม ในลักษณะการ  
เปนมิตร เคารพนับถือซ่ึงกันและกัน 

แนวคิดทฤษฎีนี้ เปนทฤษฎีของนักวิชาการจากตางประเทศ ซ่ึงไดเสนอแนวคิดในเรื่องนี้ 
ไวมากมาย ซ่ึงผูวิจัยไดนํามารวบรวมเพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงสอดคลองกับนักวิชาการ
ของตะวันตก ท่ีไดเสนอทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานตั้งอยูบนสมมติฐานตางๆ ดังนี้  

๑. ทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะผูนํา (Traitist Theory) โดยมีสมมติฐานวา ผูนําท่ีประสบ
ผลสําเร็จจะมีลักษณะของบุคลิกภาพท่ีดี  

๒. ทฤษฎีทางสถานการณ (Situatist Theory) โดยมีสมมติฐานวา บุคคลท่ีไดรับการ
ยอมรับวาเปนผู นําท่ีเหมาะสมท่ีสุดในสถานการณใด สถานการณหนึ่ง ท้ังนี้ก็เพราะวาเกิดจาก
ลักษณะของกลุมท่ีเขาเปนผูนํา  

๓. ทฤษฎีการเปนผูตาม (Followship Theory) โดยมีสมมติฐานวา เครื่องบงชี้คุณภาพ
ของ ผูนําก็คือคุณภาพของผูตาม ซ่ึงเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดในการประเมินคุณคาของผูนํา คือ การวิเคราะห           
ผูตามนั้นเอง  

๔. ทฤษฎีของผลรวม (Electic Theory) ทฤษฎีนี้ เกิดจากการนําเอาคําอธิบายของ
ทฤษฎ ี        ท้ัง ๓ ขางตนมารวมกัน เพ่ือจะทําการอธิบายเก่ียวกับภาวะผูนํา5

๖ 
สวน Barbara Kelleman (บารบารา เคลแมน) ไดสรุปความหมายเก่ียวกับทฤษฎีภาวะ  

ผูนําแบบตางๆ เอาไว ๑๐ หมวด ประกอบดวย  
๑) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนจุดศูนยกลางของกระบวนการกลุม ภาวะผูนําจากหมวดนี้จึง          

เปนผลลัพธท่ีเกิดจากความเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมของกลุม  
๒) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนบุคลิกภาพและผลกระทบ ภาวะผูนําจากหมวดนี้ถือเปนกา

รเชื่อมโยงภาพพจนอันทําใหปจเจกบุคคลสามารถท่ีจะกระทําการจูงใจบุคลอ่ืนๆ ใหทําหนาท่ีสอดคล
องกับภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  

๕ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ภาวะผูนําและการมีสวนรวม, เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษยใน               
องคการ หนวยท่ี ๑๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๗),            
หนา ๖๓๕-๖๓๗.   

๖ Hodge Billey J. & Herbert J. Johnson, Management and Oganization Behavior.              
New York : John Willey & Sons, 1970, pp. 255-259.  
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๓) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนศิลปะท่ีใชในการชี้นํา ภาวะผูนําจากหมวดนี้ถือเปนการแสด
งออกในบริบทของอํานาจและอิทธิพล ดังนั้นจึงมีความพยายามท่ีจะใหกลุมนั้นดําเนินการเปนไป
ตามแนวทางหรือเจตนารมณของตัวบุคคลท่ีเปนผูนํา  

๔) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนการใชอิทธิพล การเปนผูนําในลักษณะนี้นั้นไดกอใหเกิดผล
กระทบกับพฤติกรรมของสมาชิกภายในกลุม ท่ีตอบสนองแนวนโยบายของผูนําในลักษณะทําดวย
ความสมัครใจ  

๕) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนพฤติกรรมเดนอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนพฤติกรรมของป
จเจกบุคคลท่ีแสดงออกในโอกาสท่ีไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุม  

๖) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนรูปแบบของการชักชวน ภาวะผูนําจากหมวดนี้ถือเปนการบริ
หารคนดวยวิธีการจูงใจและมีการสรางจุดมุงหมายรวมกัน โดยไมใชวิธีการบีบบังคับ  

๗) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนการใชความสัมพันธในเชิงอํานาจระหวางบุคคล ภาวะผูนํา
จากหมวดนี้เกิดจากการยอมรับในอํานาจของกันและกัน ซ่ึงบุคคลหนึ่งสามารถใชอํานาจมาบังคับอีก
บุคคลหนึ่งใหลดการตอตาน เทาท่ีจะลดลงไดมากท่ีสุด ซ่ึงบุคคลหลังนี้สามารถจะทําใหเกิดข้ึนได  

๘) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนเครื่องมืออยางหนึ่ง ท้ังนี้ก็เพ่ือท่ีจะใหบรรลุจุดมุงหมายโดยท่ี
ภาวะผูนําจะเปนการกระทําเพ่ือใหมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของกลุม  

๙) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนการจําแนกบทบาท ท้ังนี้โดยท่ีภาวะผูนํานั้นตองการรวบรวม
บทบาทตางๆ ในกลุมเขาไวดวยกัน ท้ังนี้ก็ดวยการอํานวยการใชความพยายามเพ่ือท่ีจะใหบรรลุ
ความสําเร็จท่ีตั้งเปาหมายเอาไว  

๑๐) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนคนท่ีมีความคิดริเริ่ม โดยบางครั้งภาวะผูนําก็เกิดข้ึนมาจาก
ผลพวงของความคิดริเริ่มสรางสรรคภายใตปฏิสัมพันธภายในกลุม 6

๗ 
กลาวโดยสรุป ผูนําท่ีจะประสบความสําเร็จในการบริหารงานไปสูเปหมายไดดีนั้นจะตอง รูรูจัก
ผสมผสานสวนดีจากการเรียนรูตางๆ มาเปนของตนเอง    มีความพรอม มีความสามารถในรอบ
ดาน  และท่ีสําคัญคือจะตองรูจักครองตน คือปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม มีความรูดี มี
ความรับผิดชอบดี มีความเสียสละ มีความยุติธรรม นาเลื่อมใส ศรัทธา ครองคน คือรูจักมีมนุษย
สัมพันธท่ีดี การใหมีสวนรวม การมีความจริงใจตอกัน การยกยองใหเกียรติกัน มีศิลปะ ในการจูงใจ
คน มีวิธีการสื่อสารท่ีดี มีความเสียสละ ครองงานคือมีวิสัยทัศน มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติ
หนาท่ี ทํางานเปนระบบ มีการประสานงานและการกระจายอํานาจ รูจักมอบหมายงาน มีการ
ติดตามและประเมินผล   สิ่งตางๆท่ีกลาวมานี้จะทําใหการบริหารงานไดประสบผลสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

๓. ลักษณะของผูนํา 

๗ Barbara Kelleman (ed)., Leadership as a Political Act in Leadership : 
Multidisciplinary Perspective , (New Jersey : Prentice Hall , 1984), p. 70.  
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ลักษณะของผูนําจะเปนแบบใด  ข้ึนอยูกับสถานการณของสังคมในแตละแหงเปนหลัก
สําคัญ เพราะผูนําคือบุคคลท่ีไดรับการยอมรับจากชุมชนหรือสังคม  จึงตองพัฒนาและปรับตัวตนเอง
ใหเขากับสภาพแวดลอมและสถานการท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  

ภาวะผูนํา เปนกระบวนการของอิทธิพลท่ีบุคคลหนึ่งพยายามใชอิทธิพลตอบุคคลอ่ืน ให
มีพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีตองการ ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว ในการกลาวถึงภาวะผูนํา 
จะตองพิจารณาลักษณะ ๓ ประการ คือ  

๑. ภาวะผูนําท่ีเปนกระบวนการของการใชอิทธิพล  
๒. ภาวะผูนําอยูท่ีระดับความถูกตองท่ีผูตามจะปฏิบัติตาม  
๓. การบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว  

ผูนํา คือบุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในกลุม จะมาจากการเลือกต้ัง แตงตั้ง หรือยกยอง
จากกลุมใหเปนผูชี้แนะ ชวยเหลือใหกลุมปฏิบัติกิจกรรมตางๆ จนประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ท่ีตั้งไว และมีวิธีการศึกษาภาวะผูนํา ๔ แนวทาง คือ ๑.ศึกษาอํานาจ-อิทธิพลของผูนํา (power-
influence approach) ๒.ศึกษาคุณลักษณะของผูนํา (trait approach) ๓.ศึกษาพฤติกรรมของผู
นํ า  (behavior approach) ๔ .ศึ กษาจากสถานการณ  (situational approach) นั่ น เอง  ซ่ึ ง
สอดคลองกับนักวิชาการของไทยหลายทาน ไดกลาวถึงผูนําในรูปแบบการปกครอง กอนท่ี
พระพุทธเจาจะอุบัติข้ึน  ชมพูทวีปแบงออกเปน ๒ สวน คือ สวนกลางหรือเขตชั้นในเรียกวา “มัชฌิม
ประเทศ” และสวนรอบนอกหรือหัวเมืองชายแดน เรียกวา “ปจจันตประเทศ” ในมัชฌิมประเทศ
แบงเปนแควนหรือรัฐใหญๆ  ได ๑๖ แควนและแควนขนาดเล็กอีก ๕ แควน รวมเปน ๒๑ แควน ใน
แตละแควนหรือรัฐมีความแตกตางกันอยูบาง บางรัฐก็เปนระบบกษัตริย บางรัฐก็เปนระบบ
สาธารณรัฐ ดังนั้นจึงไดสรุปผูนําในรูปแบบการปกครองรัฐตางๆ ในชมพูทวีปนั้นได ๓ ประเภท คือ   

๑.  ผูนําแบบจักรวรรดินิยม  ไดแก  ผูนํารัฐท่ีมีแสนยานุภาพมาก  มีอํานาจเหนือรัฐอ่ืน  
กลาวคือใชอํานาจยึดครองรัฐอ่ืนมาเปนเมืองข้ึนของตน  ประมุขของรัฐแบบนี้เรียกวา “มหาราชา”  
หรือ  “พระจักรพรรดิ” 

๒.  ผูนําแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย  ไดแก  ผูนํารัฐท่ีมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครอง
บานเมืองโดยตรง  แตอาจทรงมอบหมายอํานาจนั้นใหพระบรมวงศานุวงศหรือปุโรหิต ขาราช
บริพารไปปฏบิัติแทนได  ประมุขของรัฐท่ีปกครองแบบนี้เรียกวา “ราชา” 

๓.  ผูนําแบบประชาธิปไตย  ไดแก  ผูนํารัฐท่ีอํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครองมิไดข้ึนอยู
กับประมุขแหงรัฐแตเพียงผูเดียว จะมี “สภา” หรือ “สังฆะ” เปนผูกําหนดนโยบาย และมีอํานาจ
ตดัสินใจเก่ียวกับกิจการบานเมือง สังฆะจะทําหนาท่ีเลือกสมาชิกข้ึนมาคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนหัวหนา
ฝายบริหารเรียกวา “ราชา” ในสมัยโนน เรยีกการปกครองแบบนี้วา สามัคคีธรรม7

๘ 
 

๘ วิรัช ถิรพันธุเมธี, พุทธปรัชญาการปกครอง, (กรุงเทพฯ : ดวงแกว, 25๕๔), หนา  ๖-๘. 
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๔. แนวคิดผูนําในพระพุทธศาสนา 

จากการศึกษาประเด็นในเรื่องภาวะผูนําในทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในหลักฐานและ
เอกสารหรือคัมภีรท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนามาท้ังหมดเราจะพบวาพระพุทธศาสนาถือไดวาเปน
อีกศาสนาหนึ่งท่ีใหความสําคัญกับแนวความคิดเรื่องภาวะผูนําเอาไวโดยเห็นวาในสังคมทุกสังคมนั้น
จะตองมีบุคคลท่ีเกิดมาเพ่ือทําประโยชนแกผูอ่ืนหรือมาเปนผูนําผูอ่ืนอยูเสมอ ซ่ึงบุคคลท่ีมีภาวะผูนํา
และเปนผูเขามาแกไขปญหาความขัดแยงในทางพระพุทธศาสนานั้น หากพิจารณาจากหลักฐานเชิง
คัมภีรเราจะพบวา เม่ือโลกมนุษยและสังคมมนุษยเกิดข้ึนมาแลวในระยะแรกมนุษยมีกิเลสและไมมี
ศีลธรรมอันเปนกฎจริยธรรมพ้ืนฐานของสังคมก็ทําใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันตอมามนุษยก็ได
เริ่มพิจารณาหาบุคคลผูท่ีมีความเหมาะสมเขามาเปนผูนําเพ่ือการแกไขปญหาความขัดแยงดังกลาว8

๙ 
ซ่ึงก็ถือวาเปนกรณีท่ีชี้ใหเราเห็นวา ภาวะผูนํานั้นเปนสิ่งท่ีมีปรากฏอยูในเนื้อหาพระพุทธศาสนา           
ซ่ึงพิจารณาจากคุณสมบัติของผูนําท่ีปรากฏในหลักธรรมขอตางๆ เปนการพิจารณาในแงของ
คุณธรรมท่ีเปนหลักการท่ีพระพุทธองคไดทรงวางไวเปนกรอบในการดําเนินชีวิตหรือการทําหนาท่ีใน
การบริหารของผูท่ีเปนผูนํา โดยหลักธรรมสําคัญท่ีบงถึงความเปนผูนํานั้นมีดังตอไปนี้ 

พรหมวิหาร ๔ คือ ธรรมประจําใจของผูประเสริฐหรือผูมีจิตใจยิ่งใหญกวางขวาง                 
ดุจ พรหม คือ 

๑) เมตตา ( ความรัก ) คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี ตองการชวยเหลือใหทุกคนประสบ
ประโยชนและความสขุ 

๒) กรุณา ( ความสงสาร ) คืออยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกขใฝใจท่ีจะปลด
เปลื้องบําบัดความทุกขยาก เดือดรอน ของคน และสัตวท้ังปวง 

๓) มุทิตา ( ความเบิกบานพลอยยินดี ) เม่ือเห็นผูอ่ืนอยูดีมีความสุขก็มีใจแชมชื่นเบิก
บานเม่ือเห็นเขาประสบความสําเร็จงอกงามยิ่งข้ึนไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจดวย 

๔) อุเบกขา ( ความมีใจเปนกลาง ) คือ มองตามความเปนจริงโดยวางจิตเรียบสมํ่าเสมอ 
ม่ันคงเท่ียงตรงดุจตราชั่ง มองเห็นการท่ีบุคคลจะไดรับผลดีหรือชั่วสมควรแกเหตุท่ีตนประกอบ 
พรอมท่ีจะวินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามความเท่ียงธรรม9

๑๐ 
หลักอคติ ๔ เม่ือมีคุณธรรมสมบูรณ การทํางานจะถูกตองเปนประโยชนยิ่งข้ึน ก็ดวยละ

อคติ ๔ ความลําเอียงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดความวุนวายในสังคมเพราะสรางความแตกแยก
จนเกิดไรความสามัคคีกันไดโดยงาย ผูทําหนาท่ีรับผิดชอบตอสังคมจักตองไมเปนผูมีความลําเอียง
โดยเด็ดขาดในปุราเภทสุตตนิทเทส อัฎฐกวรรค ขุททกนิกาย วาดวยผูไมมีความลําเอียงวา คําวา 
“ละ” ไมถึงความลําเอียงในธรรมท้ังหลาย คือไมถึงฉันทาคติ ไมถึงโทสาคติ ไมถึงโมหาคติ ไมถึง
ภยาคติ ไมลําเอียงดวยอํานาจแหงราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา อนุสัย ไมไป 

๙ ที.ปา.(ไทย)๑๖/๑๓๐/๙๖. 
๑๐ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๔/๒๒๖    ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๒.  
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ออกไป พาไป นําไปดวยธรรมท้ังหลายอันทําใหเปนพรรคพวก เพราะฉะนั้นจึงชื่อวาไมถึงความ
ลําเอียงในธรรมท้ังหลาย อคติมี ๔ ประการ ท่ีนักปกครองท่ีดีเม่ือปฏิบัติหนาท่ีแลวพึงละเวน คือ 

๑) ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ 
๒) โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง 
๓) โมหาคติ ลําเอียงหลงหรือเขลา 
๔) ภยาคติ ลําเอียงเพราะขลาดกลัว10

๑๑ 
๕) สวนในทางพระพุทธศาสนาไดมีการกลาวถึง”ผูนํา” ดังมีปรากฏในอัคคัญญสูตรวา

การกําเนิดของผูนํามาจากความเสื่อมของจิตใจมนุษย จึงมีการคัดเลือกแตงต้ัง “มหาสมมต” บุคคล
ท่ีมีลักษณะรูปงดงาม นาดู นาเลื่อมใส และนาเกรงขามกวาหมูชนในท่ีนั้น ใหทําหนาท่ี  วากลาว ติ
เตียน ขับไล ผูท่ีมีความประพฤติมิชอบตามธรรม และไดมีการเรียกชื่อของผูนําไววา “กษัตริย” 
เพราะเปนใหญในท่ีนาท้ังหลาย และ “ราชา” เพราะเปนผูท่ีถูกแตงต้ังโดยชอบธรรมจากหมูคณะ
นั้นๆ11

๑๒ 
๖) จากลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวา  ผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาเปนลักษณะ

ของผูนําท่ีดี คือ เปนผูนําท่ีมีธรรมในตนเอง  ซ่ึงหลักธรรมสําคัญท่ีเก่ียวกับผูนําไดมีปรากฏใน
พระไตรปฎก  สามารถนําไปประยุกตใชได เชน หลักปาปณิกธรรม ๓ 12

๑๓ หลักพรหมวิหารธรรม ๔13

๑๔ 
หลักอคติ ๔ 14

๑๕  หลักสังคหวัตถุ ๔ 15

๑๖ หลักสัปปุริสธรรม ๗ 16

๑๗ และหลักทศพิธราชธรรม ๑๐ 17

๑๘  เปน
ตน 

๗) ผูนําตามแนวพระพุทธศาสนา  เปนลักษณะของผูนําท่ีดี คือ เปนผูท่ีมีธรรมเปน
เครื่องชี้นําในการปกครองและการบริหาร  รัฐ  ประเทศ  องคกรหรือหมูคณะ  ใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีไดต้ังไวดวยดี  ธรรมจึงเปนเครื่องเสริมสรางคุณสมบัติของผูนํา ใหมี
ภาวะผูนําสูง    และเปนปจจัยสําคัญท่ีผูนําควรมีสําหรับ “การเปนผูนําท่ีด”ี 

จากแนวทางการศึกษาใหญ ๆ ท้ัง ๒ แนวทาง พอสรุปไดวา ผูนําตามแนวทฤษฎี
ตะวันตกไดเนนถึง “ความรูและความสามารถ” คือ ”ผูนําท่ีเกง” และผูนําตามแนวพระพุทธศาสนา 
ไดเนนถึง “การมีธรรม” คือ “ผูนําท่ีดี” คือ ควรมีท้ังความประพฤติดี มีความรูและความสามารถดี
ซ่ึงเปนภาวะผูนําท่ีพึงประสงค ท่ีเหมาะสมกับยุคปจจุบัน ท่ีตองการผูนําท่ีมีธรรม มีวิสัยทัศน และ

๑๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๙๖.  
๑๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓๑/๙๖. 
๑๓องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๐/๑๖๓. 
๑๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๒. 
๑๕ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๓๙. 
๑๖องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐. 
๑๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔. 
๑๘ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๔๐/๖๒.    
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รูจักวิธีการสรางแรงบันดาลใจใหบุคลากร ดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน องคกร ตลอดจนถึง
ประเทศชาติ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรนั้นๆ และนําไปสูความเจริญรุงเรือง
ไดอยางม่ันคง 

หลักสัปปุริสธรรม ๗ สวนการดําเนินกิจกรรมตางๆ จะมีความเหมาะสมเพียงใด มีหลัก
พุทธธรรมอีกสวน คือ สัปปุริสธรรม ในสัปปุริสสูตร อุปริปญณาสก มัชฌิมนิกาย ปรากฏพุทธโอวาท
เรื่องธรรมของคนดี (สัตบุรุษ) คนท่ีสมบูรณแบบ หรือมนุษยโดยสมบูรณ ซ่ึงถือวาเปนสมาชิกท่ีดี มี
คุณคา ท่ีแทจริงของมนุษยชาติ มีธรรมะ หรือคุณสมบัติท่ีเรียกวา สัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ 

๑. ธัมมัญุตา (รูหลักและรูจักเหตุ) คือรูหลักการและกฎเกณฑของสิ่งท้ังหลายท่ีตนเขา
ไปเก่ียวของในการดําเนินชีวิต การปฏิบัติกิจหนาท่ี และการดําเนินกิจการตางๆ รูเขาใจในสิ่งท่ีตน
จะตองประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เชน รูวาตําแหนงฐานะ อาชีพการงานของตน มีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบอยางไร มีอะไรเปนหลักการจะตองทําอะไรอยางไร จึงจะเปนเหตุใหบรรลุถึงผลสําเร็จท่ี
เปนไปตามหนาท่ี และความรับผิดชอบนั้นๆ ตลอดจนข้ันสูงสุด คือรูเทาทันกฎธรรมดา หรือหลัก
ความจริงของธรรมชาติเพ่ือปฏิบัติตอชีวิตอยางถูกตองมีจิตใจเปนอิสระไมตกเปนทาสของโลกและ
ชีวิตนั้น 

๒. อัตถัญุตา(รูความมุงหมายและรูจักผล)คือรูความหมายและความมุงหมายของ
หลักการท่ีตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงคของกิจการท่ีตนกระทํา รูวาหลักการนั้นๆ มีความมุงหมาย
อยางไร รูวาท่ีตนทําอยางนั้นๆ ดําเนินชีวิตอยางนั้นเพ่ือประสงคประโยชนอะไรหรือควรจะไดบรรลุ
ถึงผลอะไร ท่ีมีหนาท่ีตําแหนงฐานะ การงานอยางนั้น เขากําหนดวางกันไวเพ่ือความมุงหมายอะไร 
กิจการท่ีตนทําอยูขณะนี้เม่ือทําไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง เปนผลดีหรือผลเสียอยางไร เปนตน 
ตลอดจนถึงข้ันสูงสุด คือรูความหมายของคติธรรมและประโยชนท่ีเปนสาระของชีวิต 

๓. อัตตัญุตา (รูจักตน) คือ รูจักตัวตนของเราเอง วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง
ความรู ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม สามารถประเมินตนเองไดในหลักธรรม ดังนี ้ศรัทธา 
(ชอบ รักในงานอะไร) ศีล (วินัย) สุตะ(ความรู) จาคะ (ความเสียสละ) ปญญา (กระบวนการในการ
พัฒนาความรูท่ีมีอยู) เปนตน แลวประพฤติใหเหมาะสม และรูท่ีจะแกไขปรับปรุงตอไป 

๔. มัตตัญุตา (รูจักประมาณ) คือรูจักพอดี เชน รูจักประมาณในการบริโภครูจัก
ประมาณในการใชจายทรัพย รูจักความพอเหมาะพอดีในการพูด การปฏิบัติกิจและทําการตางๆ 
ตลอดจนการพักผอนหลับนอน และการสนุกสนานรื่นเริงตางๆ  

๕. กาลัญุตา (รูจักกาล) คือรูการเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาท่ีพึงใชในการ
ประกอบกิจ กระทําหนาท่ีการงานปฏิบัติการตางๆ และเก่ียวของกับผูอ่ืน เชน รูวาเวลาไหนควรทํา
อะไร และทําใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหเหมาะเวลา ใหถูกเวลา เปนตน 

๖. ปริสัญุตา (รูจักชุมชน) คือ รูจักถ่ิน รูจักท่ีประชุมชนและชุมชน รูกาลอันควร
ประพฤติปฏิบัติในถ่ินชุมชน และตอชุมชนนั้นวา ชุมชนนี้เม่ือเขาไปหาควรตองทํากิริยาอยางนี้ควร
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ตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้มีระเบียบวินัยอยางนี้ มีวัฒนธรรมประเพณีอยางนี้ มีความตองการอยางนี้ 
ควรเก่ียวของ ควรตองสงเคราะห ควรรับใช ควรบําเพ็ญประโยชนใหอยางนั้นๆ เปนตน  

๗. ปุคคลัญุตา (รูจักบุคคล) คือ รูจัก และเขาใจ ความแตกตางแหงบุคคลวาโดย
อัธยาศัยความสามารถและคุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูจักท่ีจะปฏิบัติตอ
บุคคลอ่ืนๆ ดวยดีวาควรจะคบหรือไม  ไดคติอะไร  จะสัมพันธเก่ียวของ จะใช จะยกยอง จะตําหนิ 
หรือจะแนะนําสั่งสอนอยางไรจึงจะไดผลดี เปนตน18

๑๙  
หลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ ในสุวัณณหังสชาดก อสัมปทานวรรค ขุททกนิกาย 

ไดกลาวถึงคุณธรรมของผูปกครองหรือธรรมของพระราชา ๑๐ ประการ คือ 
๑. ทาน (ใหปนประชา) คือบําเพ็ญตนใหเปนผูใหโดยมุงปกครองหรือทํางานเพ่ือใหเขา

ได  มิใช เพ่ือจะเอาจากเขา เอาใจใส อํานวยบริการจัดสรรความสงเคราะห  อนุ เคราะห ให
ประชาราษฎรไดรับประโยชนสุข มีความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนใหความชวยเหลือแกผูเดือดรอน 
ประสบทุกข และใหความสนับสนุนแกคนท่ีทําความด ี

๒. ศีล (รักษาความสุจริต) คือ ประพฤติดีงามสํารวมกายและวจีทวารประกอบการสุจริต 
รักษากิตติคุณ ประพฤติใหควรเปนตัวอยาง และเปนท่ีเคารพนับถือของประชาราษฎร มิใหมีขอท่ี
ผูใดจะดูแคลน 

๓. ปริจจาคะ (บําเพ็ญกิจดวยความเสียสละ) คือสามารถเสียสละความสุขสําราญสวน
ตน ตลอดจนชีวิตของตนได เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและความสงบเรียบรอยของบานเมือง 

๔. อาชชวะ (ปฏิบัติภารกิจโดยชื่อตรง) คือซ่ือตรงทรงสัตยไรมารยา  ปฏิบัติภารกิจโดย
สุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวงประชาชน 

๕. มัททวะ (ทรงความออนโยนเขาถึงคน) คือมีอัธยาศัยไมเยอหยิ่งหยาบคาย กระดาง
ถือตน มีความงามสงาเกิดแตทวงทีกิริยาสุภาพนุมนวล ละมุนละไม ควรไดความจงรักภักดี แตมิขาด
ยําเกรง 

๖. ตปะ (พนมัวเมาดวยเผากิเลส) คือแผดเผากิเลส ตัณหา มิใหเขามาครอบงําจิต  
ระงับยับยั้งขมใจ ไมหลงใหลหมกมุนในความสุขสําราญ และการปรนเปรอมีความเปนอยูสมํ่าเสมอ 
หรือเปนอยูอยางงายๆ สามัญ มุงม่ันแตจะบําเพ็ญเพียรทํากิจในหนาท่ีใหสมบูรณ 

๗. อักโกธะ (มีเหตุผลไมโกรธา) คือ ไมกราดเกรี้ยวไมวินิจฉัยความ และกระทําการดวย
อํานาจความโกรธ มีเมตตาประจําใจไวระงับความเคืองขุน วินิจฉัยความและกระทําการดวยจิตอัน
สุขุมราบเรียบตามธรรม 

๘. อวิหิงสา (มีอวิหิงสานํารมเย็น) คือ ไมหลงระเริงอํานาจ ไมบีบค้ันกดข่ี  มีความกรุณา 
ไมหาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแกประชาราษฎรผูใด ดวยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 

๑๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔ ;  องฺ.สตฺตก.(ไทย)  ๒๓/๖๕/๑๑๔.  
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๙. ขันติ (ชนะเข็ญดวยขันติ) คืออดทนตองานท่ีตรากตรํา อดทนตอความเหนื่อยยากถึง
จะลําบากกายนาเหนื่อยหนายเพียงไรก็ไมทอถอย ถึงจะถูกยั่ว ถูกหยันดวยถอยคําเสียดสี ถากถาง 
อยางไรก็ไมหมดกําลังใจ ไมยอมละท้ิงกิจ กรณียกิจท่ีบําเพ็ญโดยธรรม 

๑๐. อวิโรธนะ (มิปฏิบัติคลาดจากธรรม) คือ ประพฤติมิใหผิดจากประศาสนธรรม อัน
เปนประโยชนสุขความดีความงาม ของรัฐและราษฎรเปนท่ีต้ัง อันใดประชาราษฎรปรารถนา โดย
ชอบธรรมก็ไมขัดขืน การใดจะเปนไปโดยชอบธรรมเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนก็ไมขัดขวาง   
วางตนเปนหลัก หนักแนนในธรรม คงท่ี ไมมีความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถอยคําดีราย ลาภ
สักการะ หรืออิฏฐารมณ อนิฏฐารมณใดๆ ต้ังม่ันในธรรม ท้ังสวนยุติธรรม คือความเท่ียงธรรมก็ดี 
นิติธรรมคือระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดีไม
ประพฤติใหเคลื่อนคลาดวิบัติไป19

๒๐ 
พละ ๕ ของพระมหากษัตริย ไดแสดงใหเห็นถึงลักษณะของผู มีอํานาจนั้นจะตอง

ประกอบไปดวยทรัพยากรแหงอํานาจ ๕ ประการ คือ 
 ๑) พาหพลัง หรือ กายพลัง หมายถึงมีกําลังกายหรือกําลังแขนแข็งแรง สุขภาพดี 

มีความสามารถและชํานาญในการใชอาวุธ ตลอดจนถึงมีอาวุธยุทโธปกรณพรั่งพรอม 
 ๒) โภคพลัง คือ มีโภคะหรือสมบัติมาก พรอมท่ีจะใชเลี้ยงดูบริวารหรือใชสอยใน

กิจการตางๆ ไดไมติดขัด 
 ๓) อมัจจพลัง คือ มีอํามาตย ขาราชการ ผูบริหารท่ีทรงคุณวุฒิ เกงกลาสามารถ

และเปนผูท่ีมีความจงรักภักดีซ่ือสัตยตอแผนดิน 
 ๔) อภิชัจจพลัง คือ มีชาติตระกูลสูง กําเนิดในตระกูลสูง เปนขัตติยราชท่ีไดรับ

ความเคารพเทิดทูนจากประชาชน และเปนผูท่ีไดรับการฝกฝนอบรมมาแลวเปนอยางดีตามประเพณี
แหงราชตระกูลนั้นๆ 

 ๕) ปญญาพลัง คือ กําลังแหงปญญา มีสติปญญาสามารถมาก หยั่งรูเหตุผลรูจักผิด
ชอบชั่วดี ประโยชนมิใชประโยชน สามารถวินิจฉัยเหตุการณท้ังหลายภายในและภายนอก ดําริการ
ตางๆ ไดผลดีเปนอยางยิ่ง20

๒๑ 
กําลังขอแรก คือ กําลังแขนหรือกําลังกายแมวาจะสําคัญแตก็จัดวาตํ่ากวากําลังในขอ

อ่ืนๆ เพราะหากวาไมมีกําลังในขออ่ืนๆ มาคํ้าจุนแลว กําลังกายอาจใชไปในทางท่ีผิด เปนอันธพาล
ไปได สวนกําลังปญญาทานจัดวาเปนกําลังท่ีประเสริฐสุด เพราะเปนเครื่องกํากับควบคุม และนําทาง
กําลังอ่ืนๆ ทุกอยาง ยังมีหลักธรรมท่ีเปนกําลังหรือเรียกวาพละ ๔ ซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีทําใหเปนผูมี
อํานาจ มีความม่ันใจไมหวั่นไหวตอภัยอันตรายตางๆ คือ 

 ๑) ปญญาพละ มีกําลังแหงปญญามาก 
 ๒) วิริยพละ มีกําลังแหงความเพียรมาก 

๒๐ขุ.ชา. (ไทย)  ๒๘/๒๔๐/๖๒.  
๒๑ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๔๔/๕๓๒ ; ชา.อุ. (ไทย) ๗/๓๔๘/๔๓๘.  
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 ๓) อนวัชชพละ มีกําลังแหงความสุจริต หรือความบริสุทธิ์ ไมมีขอบกพรองเสียหาย
อันเกิดจากการประกอบอาชีพ หรือ การทํางานสุจริตไมมีโทษ 

 ๔) สังคหพละ มีกําลังแหงการสงเคราะห คือ การยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคนไวไดมาก 
ดวยการสงเคราะหดวยวิธีการตางๆ21

๒๒ 
การแบงปน การพูดจาดีไพเราะ การบําเพ็ญตนเปนประโยชนในโลกนี้ ความเปนผู

ประพฤติตนเสมอในธรรมนั้นๆ ในบุคคลนั้นๆ ตามควร เปนตน อันไดแกสังคหวัตถุ ซ่ึงมีดวยกัน ๔ 
ประการ คือ 

๑) ทาน การใหปน การเอ้ือเฟอเผื่อแผสิ่งของแกบุคคลอ่ืน ดวยเห็นวาสิ่งของท่ีตน
เสียสละไปนั้นจะเปนประโยชนแกผูรับ เปนการแสดงความมีน้ําใจ และเปนการยึดเหนี่ยวจิตใจของ
มิตรสหายบริวารไวได พระพุทธเจาทรงสรรเสริญการใหไวมากมาย เชน “ผูใหยอมเปนท่ีรัก”๒๓ ผูให
ยอมผูกมิตรไวได”๒๔ เปนตน ผูท่ีมีความตระหนี่นั้นไมสามารถท่ีจะผูกมิตรหรือยึดเหนี่ยวจิตใจของ
มิตรและบริวารไวได 

๒) ปยวาจา การมีวาจาเปนท่ีรัก เปนท่ีดูดดื่มจิตใจของผูฟง มีวาจาสุภาพออนหวานชวน
ฟง เปนวาจาท่ีไมหยาบคายและเปนวาจาท่ีกอใหเกิดประโยชน การมีปยวาจานี้มีความสําคัญเปน
อยางมากในการผูกมิตรหรือรักษาน้ําใจมิตร บุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหเปนทูตหรือเปนตัวแทนของ
ประเทศในการเจรจาเรื่องราวตางๆ ท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ
จะตองมีเทคนิคในการใชคําพูดอยางดีเยี่ยม เพราะถาหากใชคําพูดท่ีไมดีก็จะสงผลใหประชาชนและ
ประเทศชาติสูญเสียผลประโยชนได 

๓) อัตถจริยา การประพฤติตนเปนประโยชน เชน การชวยเหลือผูอ่ืนในเวลาท่ีจําเปนไม
เปนคนนิ่งดูดายในเม่ือตนเองมีกําลังความสามารถท่ีพอจะชวยเหลือได ในการผูกสัมพันธไมตรี
ระหวางประเทศก็เชนเดียวกัน จะตองเปนผูท่ีรูจักใหการชวยเหลือในเวลาท่ีสมควรชวยเหลือ เชน 
เม่ือถึงคราวท่ีมิตรประเทศตองประสบภัยพิบัติตางๆ ท่ีประเทศสัมพันธมิตรพอท่ีจะชวยเหลือไดก็ให
การชวยเหลือตามกําลังความสามารถ เพ่ือเปนการผูกสัมพันธไมตรีหรือแสดงถึงความสัมพันธไมตรี
อันดีตอกัน 

๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอตนเสมอปลาย ไมคบมิตรเพราะเห็นแกประโยชนสวน
ตน มิใชวาเม่ือเห็นวามิตรหมดประโยชนสําหรับตนแลวก็เริ่มหางเหินหรือเลิกคบไป การคบหามิตร
จะตองคบดวยความจริงใจ และมีความเสมอตนเสมอปลายในยามท่ีมิตรรุงเรืองและคราวตกต่ํา24

๒๕ 
หลักธรรมท้ังสี่ประการนี้ มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการท่ีจะยึดเหนี่ยวจิตใจของมิตร 

หรือบริวารไวได และในการเลือกคบหามิตรนั้นจะตองคบหาบุคคลท่ีเรียกวากัลยาณมิตรเทานั้น

๒๒องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๒๐๙/๓๗๖.  
๒๓ธรรมรักษา, พระไตรปฎกฉบับสุภาษิต, (กรุงเทพมหานคร : รุงแสงการพิมพ, ๒๕๓๒), หนา ๒๐๘.  
๒๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๐๙.  
๒๕องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๑๔/๒๒๒. 
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เพราะหากไปคบหากับคนพาลมาเปนมิตร หรือไดคนพาลมาเปนบริวารแลว แทนท่ีจะเปนปจจัย
สงเสริมใหผูนั้นเปนผูมีอํานาจ กลับทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงและสูญเสียอํานาจไปในท่ีสุด ในเรื่องนี้
พระพุทธเจาไดตรัสแสดงถึงโทษของการคบหาคนพาลเปนมิตรไวในมงคลสูตรวา 

ภิกษุท้ังหลาย ภัย...อุปทวะ...เหลาใดเหลาหนึ่งท่ีจะเกิดข้ึนภัย...อุปทวะ...
อุปสรรค เหลานั้นท้ังหมดยอมเกิดแตคนพาล หาเกิดข้ึนแตบัณฑิตไม  เหมือนกันฉันนั้นแล 
ภิกษุท้ังหลาย คนพาลมีภัยจําเพาะหนา บัณฑิตหามีภัยจําเพาะหนาไม คนพาลมี อุปทวะ 
บัณฑิตหาอุปทวะมิได คนพาลมีอุปสรรค บัณฑิตหาอุปสรรคมิไดดวยประการดังนี้แล ภิกษุ
ท้ังหลาย ภัยไมมีแตบัณฑิต อุปทวะไมมีแตบัณฑิตอุปสรรค ไมมีแตบัณฑิต25

๒๖ 
การมีกัลยาณมิตรและบริวารท่ีดี จึงเปนเครื่องสงเสริมสนับสนุนใหบุคคลนั้นๆ  เปนผูท่ีมี

อํานาจมากยิ่งข้ึนและสามารถดํารงอํานาจนั้นไวไดนานอีกดวย การมีกัลยาณมิตรและบริวารท่ีดีจึง
เปนปจจัยสงเสริมในการมีอํานาจอีกประการหนึ่งดวย 

หลักจักรวรรดิวัตร ๑๒ ในการบําเพ็ญกรณียะกิจของจักรพรรดิ คือการปฏิบัติหนาท่ี
ของผูปกครองท่ียิ่งใหญ เรียกวา “จักรวรรดิวัตร”๒๗ เปนหลักธรรมท่ีชวยใหผูปกครองดําเนิน    
กุศโลบายในทางการเมือง วัตถุประสงคของหลักจักรวัตรนั้นเปนไปเพ่ือประโยชนสุขอยางแทจริง
ของสังคมโดยสวนรวม โดยมุงสอนใหผูนําใชอํานาจเพ่ือสรางสรรคความสงบสุขและระบบเศรษฐกิจ
ท่ีดีของราษฎร และจุดมุงหมายสําคัญคือ การอธิบายถึงวิธีการท่ีจะใชอํานาจทางการเมืองเพ่ือ
ราษฎรโดยเขาไปปรึกษาสมณะพราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ นักปราชญนักวิชาการผูทรง
คุณธรรม เพ่ือใหรูชัดในรัฐประศาสโนบายอันดีชั่ว นโยบายท่ีควรประกอบหรือไมควรประกอบ 
เพ่ือท่ีจะปกครองหรือบริหารบานเมืองใหมีความเจริญกาวหนา มีอยู ๑๒ ประการ คือ  

๑. ใหยึดถือธรรมเปนหลัก เปนธงชัยในการปกครองประเทศ เคารพยําเกรงธรรม 
๒. ใหความคุมครองรักษาอันเปนธรรมแกอันโตชน หรือ ชนภายใน เชน พระมเหสี 

พระโอรส พระธิดา ตลอดถึงผูปฏิบัติราชการในพระองคท้ังหมด โดยการอบรมสั่งสอนใหอยูในความ
สงบเรียบรอยดีงามเปนตน 

๓. ใหความคุมครองรักษาแกกําลังพล เชน ทหาร ขาราชการ ตํารวจ โดยเปนธรรม 
๔. ใหความคุมครองแกกษัตรียท่ีเปนเมืองข้ึน ตลอดถึงชนชั้นผูปกครองและนักบริหาร

ชั้นผูใหญท้ังหลาย 
๕. ใหความคุมครองแกอนุยนต หรือขาราชบริพารผูตามเสด็จ ในสมัยปจจุบันก็คือ

ขาราชการพลเรือน 
๖. ใหความคุมครองแกชนเจาพิธี ผูประกอบอาชีพวิชาการ พอคา เกษตรกรดวยวิธีการ

จัดหาทุนทรัพยและอุปกรณในการประกอบอาชีพใหเปนตน 

๒๖คณะกรรมการแผนกตํารา  มหามกุฎราชวิทยาลัย, มังคลัตทีปนีแปล เลม ๑, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๔๑–๔๒.   

๒๗ ที.ปา.  (ไทย) ๑๑/๓๕/๔๕-๔๖. 
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๗. ใหความคุมครองแกราษฎรท้ังปวง ท้ังในเมือง ชนบท และชายแดน โดยเปนธรรม
เสมอเหมือนกัน 

๘. ใหความคุมครองแกพระสงฆ บรรพชิต นักบวช สมณชีพราหมณ 
๙. ใหความคุมครองแก นก และ เนื้อ สัตวท่ีควรสงวนท้ังหลาย 
๑๐. หาม ปองกันมิใหเกิดความไมชอบธรรมทุกชนิดเกิดข้ึนในพระราชอาณาจักร 

ปราบปรามผูมีอิทธิพลตางๆ มิใหมีการกระทําทุจริต ผิดกฎหมายบานเมืองอันจะกอใหเกิดความ
เดือดรอนแกประชาชนอยูในรัฐโดยเด็ดขาด 

๑๑. ธนานุประทาน แบงปนทรัพยเฉลี่ยใหแกประชาชนผูยากไร มิใหมีผูขัดสนขาด
แคลนอยูในแวนแควนโดยไมไดรับการเหลียวแลชวยเหลือตามสมควร หรือการกระจายรายไดใหแก
ประชาชนสมํ่าเสมอกันมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ไมปลอยใหความเจริญกระจุกอยูเฉพาะสวนใดสวน
หนึ่งของประเทศเทานั้น 

๑๒. สมณพราหมณปริปุจฉา  มีความสนใจศาสนาและศีลธรรมหม่ันปรึกษาไตถามสมณ
พราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ นักวิชาการผูมีความรูดีความสามารถดี ตองแสวงหาปญญา 
ความรูและคุณธรรมอยูเสมอ มีท่ีปรึกษาท่ีดี บริสุทธิ์ มีคุณธรรม เพ่ือใหรูชัดในสิ่งท่ีควรกระทําและ
ในสิ่งท่ีควรเวน 

จากท่ียกตัวอยางมานี้ กิจกรรมท่ีผูนําตองดําเนินการนั้น มีความเก่ียวพันกับความ
เปนอยูของประชาชน คือ การกินดี และอยูเย็นเปนสุข ถาผูนําดีนั่นหมายถึงตองสามารถจัดการกับ
ปญหาตางๆ เพ่ือบําบัดทุกขบํารุงสุขของอาณาประชาราษฎรได นับเปนการนําหลักพุทธธรรมมาใช
ในการบริหารประเทศและสะทอนใหเห็นถึงภาวะความเปนผูนําตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ซ่ึงพระพุทธองคทรงแสดงใหเห็นวาเปนผูปกครองโดยธรรมอยางสมํ่าเสมอยอมสั่งสมบารมีอันยาก
แกคนพาลท่ัวไปจักทําลายลางได ทรงแสดงใหเห็นวาหลักธรรมเปนเกราะคุมครองผูประพฤติปฏิบัติ 
และนําประโยชนสุขมาสูผู ท่ีอยูใตการปกครองโดยธรรม จะเห็นไดวาลักษณะของผู ท่ีจะเปน
ผูปกครองนั้นยอมมีความสําคัญยิ่งเชนเดียวกันกับพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาภายนอก เพราะฉะนั้น 
ผูปกครองจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีคุณสมบัติท้ังภายใน คือ จิตใจ และคุณธรรม สวนคุณสมบัติ
ภายนอก คือความรูความสามารถ และผูท่ีใหการสนับสนุน เปนตน 

ในทางพระพุทธศาสนานั้น คนเรานั้นเม่ือมาอยูรวมกันเปนหมู เปนกลุม เปนชุมชนเปน
สังคม แตท่ีเราพูดวาอยูรวมกันนั้น ความจริง ถาดูลึกลงไปจะเห็นวาตัวคนรวมกันจริง  แตมักจะ
รวมกันแคเพียงภายนอก สวนขางในนั้นคอนขางจะกระจัดกระจายท่ีวากระจัดกระจาย ก็คือ มีความ
แตกตางกันหลายอยางหลายประการ ตางจิตตางใจ ตางความรูสึก ตางความนึกคิดตางความ
ตองการ              ตางความรู ความสามารถ ตางระดับของการพัฒนาเปนตน รวมกันอยู และ
รวมกันทํา เพ่ือจะใหอยูกันดวยด ีและทําการดวยกันไดผลบรรลุจุดหมายประสบความสําเร็จ 

 

๕. การพัฒนาผูนําอยางสรางสรรค 
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มนุษยตองเปนผูกระทําดวยการฝกฝนอบรมใหเกิดคุณสมบัติภายในตน ซ่ึงไดแก
คุณสมบั ติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปญญาท่ีสงผลไปสูภายนอกตนซ่ึงแสดงออก                     
ผานพฤติกรรมทางกายและวาจาและเม่ือมีปฏิบัติในทุกดานครบถวนแลวในทางเปนความจริง                   
เพราะเม่ือพฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติเปนไปแตในสิ่งท่ีดีงามยอมนําไปสูการพัฒนาอยาง
สรางสรรคได  

นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาหลายทานไดพูดถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยาง
สรางสรรคไววา การศึกษาอบรมในพระพุทธศาสนายึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังจะเห็นไดจากการ
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพัฒนาการและวุฒิภาวะของผูเรียน โดยท่ีพระพุทธเจาทรง
เทียบความพรอมในการศึกษาเลาเรียนของบุคคลเขากับบัวสี่เหลาและทรงจําแนกประเภทของบุคคล
ท่ีจะเขารับการศึกษาอบรมไปตามจริต ๖ และท่ีสําคัญคือพระพุทธเจามุงใหผูเรียนลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง ตัวอยางเชน การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนาเริ่มต้ังแตการรับคนเขามาบวชท่ีตองมี
การกลั่นกรองโดยคณะสงฆ พระพุทธเจาทรงมอบความเปนใหญใหคณะสงฆในการใหการอุปสมบท
แกกุลบุตร เม่ือบวชเขามาแลวพระบวชใหมจะตองไดรับการฝกหัดอบรมและการศึกษาเลาเรียนจาก
พระอุปชฌายโดยอยูภายใตการปกครองดูแลของทานจนพรรษาครบ ๕ พรรษา 27

๒๘ ตามหลัก
พระพุทธศาสนา ถาจะใหถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนาจะตองพูดวา มนุษยเปนสัตวประเสริฐดวย
การฝก ถาไมฝกแลวหาประเสริฐไม การฝกก็คือทําใหพัฒนาข้ึนดวยสติปญญา เปนตนมนุษยเปน
สัตวท่ีตองฝกจึงจะประเสริฐ เพราะเหตุใดเพราะมนุษยอาศัยสัญชาตญาณไดนอย ไมเหมือนสัตว
ประเภทอ่ืน ซ่ึงเกิดมาแลวก็อยูไดดวยสัญชาตญาณ แมแตคลอดออกมาวันนั้น อยางลูกหาน ก็เดินได
เลย วายน้ําไดทันที หากินไดทันที แตมนุษยเปนสัตวท่ีตองฝกฝนพัฒนาโดยเฉพาะสิ่งท่ีเรียกวา
ปญญามาใชดําเนินชีวิต แทนท่ีจะอยูอยางสัตวอ่ืนท่ีเปนตามสัญชาตญาณ28

๒๙ 
พอจะสรุปไดวา มนุษยสวนใหญไมรูตัว ไมรูหลักการ ไมรูธรรมชาติอันนี้ การเรียนรูการ

ฝก การหัดนั้นจําเปนเพ่ือใหตัวดําเนินชีวิตอยูไดก็เรียน ก็ฝก ก็หัดไปดวยความจําเปนจําใจ พอทําได
ก็หยุดฝก จึงไมพัฒนาเทาท่ีควร ถาเขารูธรรมชาติแหงชีวิตของตนเอง รูหลักการของชีวิตมนุษยอยาง
นี้แลววา ชีวิตท่ีดีของมนุษยไดมาดวยการเรียนรู ฝกฝน พัฒนา ตองมีสิกขา ถาเราฝกฝนพัฒนาเรียน
รูอยูเรื่อย ชีวิตของเราก็จะดีงาม จนมีชีวิตท่ีประเสริฐนอกจากนี้ทานไดเขียนไวในหนังสือ การพัฒนา
ท่ียั่งยืน พอจะสรุปไดวา แนวความคิดท่ีมองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติและถือวามนุษยเปนผู
ท่ีจะพิชิตเขาครอบครองจักการกับธรรมชาติไดตามใจชอบ ซ่ึงเปนรากฐานของอารยธรรมตะวันตก
ทุกแขนง และแนวคิดท่ีผิดพลาดนี้เองไดทําลายระบบบูรณาการท่ีทําใหมนุษยดํารงอยูดวยดี คือ 

๒๘พระธรรมโกศาจารย ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓๙. 

๒๙พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), การสรางสรรคปญญาเพ่ืออนาคตของมนุษยชาติ, พิมพครั้ง
ท่ี ๗, (กรุงเทพ มหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๐), หนา ๒๙. 
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มนุษย ธรรมชาติ สังคม ซ่ึงเปนรากฐานความคิดท่ีไดสรางปญหาใหกับสังคมมนุษยมาจนถึงปจจุบันนี้ 
ทานยังมองเห็นรากฐานความคิดของตะวันออกนั้นมองมนุษยเปนสวนหนึง่ของธรรมชาติ  

การพัฒนาตามหลักธรรมจะผสมผสาน เปนการฝกใหมีสัมมาทิฐิ เม่ือมนุษยโดยท่ัวไปถูก
อบรมเลี้ยงดู มีการกลอมเกลาทางสังคม จนมีมิจฉาทิฐิมาอยางยาวนาน การบอกเลาแตเพียงวา
ความคิดความเห็นท่ีตนมีอยูเปนมิจฉา และจะใหปรับเปลี่ยนไปเลยนั้น เปนสิ่งคาดหวังไดยาก ดังนั้น
จึงควรตองมีเทคนิคใหมมาชวย ซ่ึงในการพัฒนามนุษยตามกระแสหลักใชทฤษฎีทางจิตวิทยา และ
พฤติกรรมศาสตรมาชวย เชนการใชวิธีการท่ีจะทําใหคนมีการเรียนรูเพ่ือท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิด 
เปลี่ยนกระบวนทัศน เปลี่ยนปรัชญาชีวิต ความเชื่อระดับฝงลึกได นั่นคือการเปลี่ยนจากมิจฉาทิฐิมา
เปนสัมมาทิฐิ หรือหากใชแนวทางพุทธ หลักธรรมท่ีเปนประโยชน คือ กาลามสูตรหรือโยนิโส
มนสิการ ซ่ึงมีจุดเนนท่ีการพิจารณาถึงความคิดความเชื่อของตนวาเปนสัมมาทิฐิหรือมิจฉาทิฐิ
แนวทางในการพัฒนาขางตนจึงกลาวไดวาเปนการผสมผสานท้ังเทคนิคของตะวันตกและของพุทธ
ธรรมเขาดวยกันหรือ สําหรับแนวทางการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ซ่ึงใชมรรคมีองค ๘ หรือ
ไตรสิกขา(ศีล สมาธิ ปญญา) เปนแนวทางในการพัฒนาจะมี ๓ แนวทางสําคัญ คือแนวทางของการ
ใช“ศีล” นําการพัฒนา เปนการใชศีลเปนจุดเริ่มตน เปนแนวทางปฏิบัติใหแกผูถูกพัฒนา แนวทางท่ี
สองคือการใช “สมาธิ” เปนจุดเนนในการพัฒนา และแนวทางท่ีสามคือการใช “ปญญา” เปน
แนวทางจุดเนนในการพัฒนา แนวทางท้ังสามจะตองสอดคลองกับเปาหมาย ลักษณะและความ
พรอมของกลุมเปาหมาย ยกตัวอยางเชน ผูท่ีตองการศึกษาปฏิบัติพัฒนาตนเองในแนวทางพุทธเปนผู
มีเปาหมายในการพัฒนาเพ่ือท่ีหลุดพนจากหวงทุกข มีภูมิธรรมสูง ยอมจะตองใช “ปญญา”เปน
แนวทางในการพัฒนา เนื่องจากสอดคลองท้ังเปาหมายและความพรอมของผูท่ีตองการ29

๓๐ 
ดังกลาวเบื้องตนแลว สภาพปญหาในการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคมท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา ทําใหมีความจําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาบุคคลในภาครัฐอีกหลายดาน 
ไดแก พัฒนาดานความรูความเขาใจดาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด รวมท้ังวิธีการ
และแนวทางปฏิบัติมากมายประกอบการดําเนินงาน เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานมีความรูความ
เขาใจ จึงจะสามารถปฏิบัติงานได การพัฒนาบุคลากรหรือขาราชการผูปฏิบัติงานใหมีความรูความ
เขาใจในโครงสรางและระบบงานของทางราชการและวิธีการทํางานอยางแทจริงเพ่ือสนองความ
จําเปนในการใหบริการท่ีเหมาะสมแกประชาชนและปรับใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ พัฒนาความรูความชํานาญของขาราชการผูปฏิบัติงานใหทันกับความกาวหนา
ของเทคโนโลยี ในดานตาง ๆ เชนเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณทางการแพทย
สมัยใหม เปนตน ชีวิตการทํางานของขาราชการยอมตองมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาท่ีการงาน
หรือมีการเลื่อนตําแหนงท่ีสูงข้ึน ในกรณีเชนนี้หากมีการนําเอาวิธีการฝกอบรมหรือการพัฒนาบุคคล

๓๐ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน, พุทธศาสนากับสังคมไทยปจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : วิถีทัศน, 
๒๕๔๕),              หนา ๑๔๑. 
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วิธีใดวิธีหนึ่งท่ีเหมาะสมนํามาชวยก็จะทําใหบุคลากรเหลานั้นสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงใหมได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเร็วกวาการใหเรียนรูงานในหนาท่ีใหมเอง สภาพความเปนจริงเก่ียวกับ
รายไดของขาราชการซ่ึงไดแก เงินเดือนและคาตอบแทนท่ีขาราชการไดรับอยูในอัตราคอนขางตํ่าไม
สัมพันธกับสภาวะการครองชีพในปจจุบัน ก็ทําใหเกิดพฤติกรรมไมพึงประสงคหลายประการเชน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ การไมเสียสละ อุทิศเวลาใหกับราชการ เปนตน จึงมี
ความจําเปนตองมีการพัฒนาจิตใจของขาราชการใหมีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติและจิตสํานึกท่ี
ถูกตอง ในการปฏิบัติราชการ 

 
จากการทบทวน แนวคิดท่ีเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาพอสรุปไดวา การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดของผูนํา เพราะมนุษยเปนตัว
ขันเคลื่อนท่ีสําคัญและมีบทบาทมากท่ีสุดในการพัฒนาทุกๆ ดาน และจะทําอยางไรท่ีจะใหองคการ
นั้นมีคุณภาพ นั้นคือ ถาองคการนั้นมีบุคลากรท่ีดีมีคุณภาพแลว จะตองคงรักษาบุคลากรนั้นใหอยู
กับองคการใหนานท่ีสุดหรือมีการจัดการฝกทักษะใหกับบุคลากรในองคการก็ได เพ่ือท่ีจะไดพัฒนา
บุคลากรใหมีความสามารถในการทํางานและมีการแกปญหาเม่ือมีอุปสรรคไดทันทวงที 
 
 
 
 
 

๖. บทสรุป 
ภาวะผูนํานั้น เปนกระบวนการท่ีผูบริหารจะให มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอ่ืน ปจจัยท่ี

สําคัญยิ่งอยางหนึ่งแหงความสําเร็จของการทําหนาท่ีผู นํา คือ การเปนผูประกอบดวยคุณสมบัติท่ี
เหมาะสม มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความตองการของคน ซ่ึงความตองการเปนตัวกําหนด 
เปาหมายและทิศทางในการตัดสินใจ ถาเปลี่ยนความตองการของคนไดก็เปลี่ยนตัวของคนนั้นได ผู
นําท่ีดีจะชวยใหคนพัฒนาความตองการของตน ท้ังในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลใหมีความต
องการท่ีถูกตองดีงามและใหหมูชนมีการประสานความรวมมือเปน อันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะการ
พัฒนาความตองการเปนการพัฒนาความสุขของคน เพราะความสุข เกิดจากการสนองความตองการ 
ถาหากเปลี่ยนความตองการได ก็เปลี่ยนวิธีการหาความสุขของเขาไดดวย เม่ือทําอะไรตรงกับความ 
ตองการ ก็ทําใหเขาสมใจและมีความสุขคนก็จะรวมมือทําอยางเปนไปเองโดยประสานกลมกลนืและ
เต็มใจจะหาทางทําใหสําเร็จ จึงพรอมท่ีจะทําและทําไดงาย แตในทางตรงกันขาม ถาผูนํากระทําการ
ท่ีฝนความตองการของคน ท้ังสองฝายก็จะไมมีความสุขและสิ่งท่ีทําก็ยากจะสําเร็จ แนวทางการ
พัฒนามนุษยอยางสรางสรรค ควรนําวิถีพุทธจะผสมผสานระหวางแนวทางของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยแนวทางอ่ืนๆและแนวทางของพระพุทธเจา สําหรับการพัฒนาเพ่ือการปรับปรุงผลงาน เพ่ิม
ความรูความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน แนวทางการพัฒนาอยางสรางสรรคจะมีความเหมาะสมใน
การพัฒนามากข้ึน  
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 ก. ขอมูลปฐมภูมิ (Parimary sources) 
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ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
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ข้ันตอนการดําเนินงานของวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผานโดยมีการแกไข

ประกาศรับบทความ

รับรับบทความ

กองบรรณาธิการตรวจ
เน้ือหาและรูปแบบของ

สงคืนผูเขียนปรับแกไข
เบ้ืองตน ( ๗ วัน)

กองบรรณาธิการตรวจ
เน้ือหาและรูปแบบของ

ไมผาน

ไมผาน

แจงผูเขียน
ผานโดยไมมีการ

กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมขอคิดเห็นจากผูทรงคณุวุฒิ
เพ่ือสงคืนผูเขียน

ผูเขียนปรบัแกไขและสงคืนวารสาร (๗  วัน)

กองบรรณาธิการแจงยืนยันรบับทความตีพิมพให
ผูเขียนบทความทราบ (ออกหนังสอืตอบรับ)

จัดรูปแบบและสงโรงพิมพเพ่ือตีพิมพและเผยแพรตอไป

ผา่น
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ข้ันตอนการดําเนินงานของวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน 
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 

ผานโดยมีการแกไข 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับบทความ 

รับรับบทความ 

กองบรรณาธิการตรวจ
เน้ือหาและรูปแบบของ

 

สงคืนผูเขียนปรับแกไข
เบ้ืองตน  ( ๗ วัน) 

กองบรรณาธิการตรวจ
เน้ือหาและรูปแบบของ

 

ไมผาน 

ไมผาน 

แจงผูเขียน 
ผานโดยไมมีการ

 

กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมขอคิดเห็นจากผูทรงคณุวุฒิ 

เพ่ือสงคืนผูเขียน 

ผูเขียนปรบัแกไขและสงคืนวารสาร (๗  วัน) 

กองบรรณาธิการแจงยืนยันรบับทความตีพิมพให 
ผูเขียนบทความทราบ (ออกหนังสอืตอบรับ) 

จัดรูปแบบและสงโรงพิมพเพ่ือตีพิมพและเผยแพรตอไป 

ผา่น 
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คําแนะนําสําหรับผูนิพนธบทความ 
สถานท่ีติดตอเก่ียวกับบทความ 
  สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๒๑๗  หมู  ๖  ตําบลบึงพระ  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ๕๖๐๐๐ 
  โทรศัพท  ๐๕๕ – ๒๘๗๒๔๕ – ๖ 

๑.  สวนประเภทของบทความท่ีลงตีพิมพในวารสาร 
วารสาร  มจร พุทธชินราชปริทรรศน  ตีพิมพบทความประเภทตาง ๆ ดังนี ้
๑.๑  บทความพิเศษ  บทความทางวิชาการพิเศษ  ท่ีเสนอเนื้อหาความรูวิชาการ

อยางเขมขน  และผานการอานและพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ มีกลุมเปาหมาย
เปนนักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ 

๑.๒  บทความทางวิชาการ  ท่ีเสนอเนื้อหาความรู  วิชาการ  มีกลุมเปาหมายท่ี
เปนนิสิต  นักศึกษาหรือประชาชนท่ัวไป 
  ๑.๓  บทความวิจัย  (Research article)  ไดแกรายงานผลงานวิจัยใหมท่ีมีองค
ความรูอันเปนประโยชน  ซ่ึงไมเคยตีพิมพในวารสารใด ๆ มากอน 
  ๑.๔  บทความปริทรรศน  (Review article)  บทความท่ีรวบรวมความรูจาก
ตํารา  หนังสือและวารสารใหม  หรือจากผลงานและประสบการณของผูนิพนธมาเรียบเรียงข้ึน  โดย
มีการวิเคราะหสังเคราะหวิจารณเปรียบเทียบกัน 
  ๑.๕  ปกิณกะ  (Miscellany)  ไดแกบทความทบทวนความรู  เรื่องแปล  ยอ
ความจากวารสารตางประเทศ  การแสดงความคิดเห็น  วิจารณ  แนะนําเครื่องมือใหม  ตําราหรือ
หนังสือใหมท่ีนาสนใจ  หรือขาวการประชุมท้ังระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
  การสงบทความ 
  บทความท่ีจะตีพิมพในวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน  จะตองสงจดหมาย
นําสงบทความพรอมตนฉบับแบบพิมพ  ๓  ชุด  มายังกองบรรณาธิการ  กรณีท่ีบทความไดรับการ
พิจารณาใหตีพิมพบรรณาธิการจะแจงใหผูนิพนธสงบทความตนฉบับท่ีแกไขครั้งสุดทาย  พรอม
ซีดีรอม (CD ROM)  ๑  แผนท่ีบรรจุเนื้อหาและขอมูลท่ีมีอยูในบทความท้ังหมดท่ีไดแกไขแลว  ท้ังนี้
ผูนิพนธตองมีสําเนาเก็บไวดวยเพ่ือการอางอิง 
  การตรวจสอบบทความและพิสูจนอักษร 
  ผูนิพนธควรตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมบทความใหถูกตองตามรูปแบบ
ของบทความท่ีวารสารกําหนด  ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองแนนอน  พรอมท้ังพิสูจนอักษร
กอนท่ีจะสงบทความนี้ใหกับบรรณาธิการ  การเตรียมบทความใหถูกตองตามขอกําหนดของวารสาร
จะทําใหการพิจารณาตีพิมพมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
ไมพิจารณาบทความจนกวาจะไดแกไขใหถูกตองตามขอกําหนดของวารสาร 
  การเตรียมบทความ 
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  บทความตองเปนตัวพิมพ โดยใชชุดแบบอักษร (fout) ชนิดไทยสารบรรณ (TH 
Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ จัดก้ันหลังตรง และพิมพหนาเดียวลงบนกระดาษพิมพสั้นขนาดบีหา 
(B5)  พิมพใหหางจากขอบกระดาษซายกับดานบน ๑ นิ้ว  และดานขวากับดานลาง ๐.๕ นิ้ว  พรอม
ใสหมายเลขหนากํากับทางมุมขวาบนทุกหนา  บทความไมควรยาวเกิน ๑๕  หนากระดาษพิมพสั้น  
โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง 
  การพิจารณาและคัดเลือกบทความ 
  บทความแตละบทความจะไดรับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความ
วารสาร (Peer Review)  ๒  ทาน  ทีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ  และไดรับความ
เห็นชอบจากกองบรรณาธิการกอนตีพิมพ  โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบท่ีผูพิจารณา
บทความไมทราบชื่อหรือขอมูลของผูเขียนบทความ  และผูเขียนบทความไมทราบชื่อผูพิจารณา
บทความ (Double – blind peer review) 
 ๒.  สวนบทคัดยอ (Abstract)   
  โดยแยกตางหากจากเนื้อเรื่อง  บทความวิจัยและบทความปริทรรศนตองมี
บทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ซ่ึงบทคัดยอควรเขียนใหไดใจความท้ังหมดของเรื่อง  ไม
ตองอางอิงเอกสาร  รูปภาพ  หรือตาราง  และลักษณะของบทคัดยอควรประกอบไปดวย  
วัตถุประสงค (Objective)  วิธีการศึกษา (methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) 
และคําสําคัญ (Key words) ซ่ึงควรเรียบเรียงตามลําดับและแยกหัวขอใหชัดเจนดังนี ้

-  วัตถุประสงค  ควรกลาวถึงจุดมุงหมายของการศึกษา 
- วิธีการศึกษา ควรกลาวถึงวิธีการคนควาขอมูล ระเบียบวิธีวิจัยท่ีนํามาศึกษา  

สถิติท่ีนํามาใช 
- ผลการศึกษา ควรประกอบดวยผลท่ีไดรับจากการคนควา ศึกษา และผลของ

คาสถิติ (ในกรณีมีการวิเคราะห) 
- สรุป  ควรกลาวถึงผลสรุปของการคนควาและศึกษา 
- คําสําคัญ  ควรมีคําสําคัญ ๓ – ๖ คํา  ท่ีครอบคลุมชื่อเรื่องท่ีศึกษา และจะ

ปรากฏอยูในสวนทายของบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยตอง
จัดเรียงคําสําคัญตามตัวอักษร  และค่ันดวยเครื่องหมายอัฒภาค (;) 

๓. สวนเนื้อเร่ือง  ควรประกอบดวย 
  ๓.๑  บทนํา  (Introduction)  เปนสวนนําโดยอาศัยการปริทรรศน (review) 
ขอมูลจากรายงานวิจัย  ความรู  และหลักฐานตางๆ จากหนังสือหรือวารสารท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ี
ปรึกษา  และกลาวถึงเหตุผลหรือความสําคัญของปญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา  
ตลอดจนวัตถุประสงคของการศึกษาใหชัดเจน 
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  ๓.๒  วิธีการศึกษา (methods) กลาวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากร
และกลุมตัวอยางในการศึกษา  และวิธีการศึกษา  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  รวมท้ังสถิติท่ีนํามาใช
วิเคราะหขอมูล 
  ๓.๓  ผลการศึกษา (Results) เปนการแสดงผลท่ีไดจากการศึกษาและวิเคราะหใน
ขอ ๓.๒ ควรจําแนกออกเปนหมวดหมูแลสัมพันธกับวัตถุประสงคของการศึกษา โดยการบรรยายใน
เนื้อเรื่องและแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมดวยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ  ตามความ
เหมาะสม 
  ๓.๔  การอภิปรายผล (Discussion) เปนการนําขอมูลท่ีไดมาจากการวิเคราะห
ของผูนิพนธนํามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผูอ่ืน  เพ่ือใหมีความเขาใจหรือเกิดความรูใหมท่ี
เก่ียวของกับงานวิจัยนั้น  รวมท้ังขอดี  ขอเสียของวิธีการศึกษา  เสนอแนะความคิดเห็นใหม ๆ 
ปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้  เพ่ือเปนแนวทางท่ีจะนําไปประยุกตใหเกิด
ประโยชน 
  ๓.๕  ขอเสนอแนะ (Suggestion)  การแนะแนวการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิด
ประโยชนตอไป 
  ๓.๖  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เปนสวนท่ีกลาวขอบคุณตอ
ขอบคุณตอองคกร  หนวยงานหรือบุคคลท่ีใหความชวยเหลือรวมมือในการวิจัย  รวมท้ังแหลงท่ีมา
ของเงินทุนวิจัย และหมายเลขของทุนวิจัย 
  ๓ .๗   เอกสารอ างอิง (References) ใช รูปแบบการอ างอิ งแบบ เชิ งอรรค 
(Footnote) เปนการทํารายการเอกสารอางอิงหรือคําอธิบายเพ่ิมเติมท่ีอยูดานลางของขอความใน
หนากระดาษแตละหนา  ซ่ึงมีรูปแบบการเขียนอางอิงแตกตางกันตามประเภทของเอกสารหรือ
แหลงท่ีใชอางอิง ดังนี ้
 การอางอิงแบบเชิงอรรค 

๑. หนังสือ 
๑.๑ คัมภีรพระไตรปฎกหรือหนังสือสําคัญพิมพเปนชุด 

ใหอางชื่อยอคัมภีร. เลม/ขอ/หนา. และใหวงเล็บคําวา (บาลี) ไวหลังคํายอในกรณีท่ีใช
พระไตรปฎกฉบับภาษาบาลีหรือวงเล็บคําวา (ไทย) ไวหลังคํายอในกรณีท่ีใชพระไตรปฎกฉบับ
ภาษาไทยตัวอยางเชน ๑ขุ.ชา (บาลี) ๒๗/๘๕๕/๑๙๑ 
      ๑.๒ หนังสือท่ัวไป 
 ผูแตง, ชื่อเรื่อง, (สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพหรือโรงพิมพ, ปท่ีพิมพ), หนา. ตัวอยางเชน 
 พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  ปรัชญากรีก : บอเกิดภู มิปญญาตะวันตก, 
(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 , เลมท่ีหรือปท่ี (เดือน ป). หนา. ตัวอยางเชน 
 พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์  กิตฺติปฺโญ, ดร. “การกําหนดประเด็นปญหา การตั้งชื่อเรื่อง
และการเขียนวัตถุประสงคการวิจัยทางสังคมศาสตร”, มจร.สังคมศาสตรปริทรรศน, ปท่ี ๓ ฉบับท่ี 
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), ปท่ีพิมพ. 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).
แหลงท่ีมา: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
กรณราชวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,  ๒๕๓๙. 

(ข) ขอมูลทุติยภูมิ 
๑) หนังสือ 
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จํ าน ง อดิ วัฒ น สิ ท ธิ์ . สั งคม วิท ยาต ามแน วพุ ท ธศ าสต ร . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

   ๒) วารสาร 
        ผูเขียน, “ชื่อบทความ” , ชื่อวารสาร , เลมท่ีหรือปท่ี (เดือน ป) : 
หนา. ตัวอยางเชน 
       พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร, “การกําหนดประเด็น
ปญหา การตั้งชื่อเรื่องและการเขียนวัตถุประสงคการวาจัยทางสังคมศาสตร”,มจร.สังคมศาสตร
ปริทรรศน, ปท่ี ๓ ฉบับท่ี 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). แหลงท่ีมา : 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) 
 ภาพประกอบและตารางควรมีเทาท่ีจําเปน โดยพิมพหนาละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง 
สําหรับคําบรรยายภาพและตารางใหพิมพเหนือภาพหรือตาราง สวนคําอธิบายเพ่ิมเติมใหใสใตภาพ
หรือตาราง 
๕.  ลิขสิทธิ ์
 เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์  ผูนิพนธทุกทานตองลงลายมือชื่อในแบบฟอรมใบมอบ
ลิขสิทธิ์บทความใหแกวารสาร ฯ พรอมกับบทความตนฉบับท่ีไดแกไขครั้งสุดทาย นอกจากนี้ ผู
นิพนธทุกทานตองยืนยันวาบทความตนฉบับท่ีสงมาตีพิมพนั้น  ไดสงมาตีพิมพเฉพาะในวารสาร 
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราชปริทรรศน  เพียงแหงเดียวเทานั้น  หากมีการใชภาพหรือตารางของผู
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นิพนธอ่ืนท่ีปรากฏในสิ่งตีพิมพอ่ืนมาแลว  ผูนิพนธตองขออนุญาตเจาของลิขสิทธิ์กอน  พรอมท้ัง
แสดงหนังสือท่ีไดรับการยินยอมตอบรรณาธิการ  กอนท่ีบทความจะไดรับการตีพิมพ 
๖.  การติดตอโฆษณาและการสมัครสมาชิก 
 การติดตอโฆษณา  การสั่งซ้ือ  และการสมัครเปนสมาชกิวารสาร มจร พุทธชินราช
ปริทรรศน  กรุณาติดตอ  “บรรณาธิการวารสาร มจร พุทธชินราชปรทิรรศน”   สํานักงานวิชาการ 
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เลขท่ี ๒๑๗  หมู ๖  ต.บึงพระ  
อ.เมือง  จ พิษณุโลก  ๕๖๐๐๐  โทรศัพท  ๐๕๕ – ๒๘๗๒๔๕ – ๖ 
 

๗.  อัตราคาวารสาร 
 กําหนดออกวารสารปละ  ๓  ฉบับ  จําหนายราคาฉบับละ  ๑๕๐  บาท  ไมรวมคาขนสง 
๘.  อัตราคาสมาชิก 
 ปละ  ๓๐๐  บาท 
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หนังสือขอเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพในวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน 

      

      เขียนท่ี......................................................................... 
                ....................................................................... 
                          ........................................................................ 
      วันท่ี..........เดือน...........................พ.ศ........................ 
 ขาพเจาช่ือ.....................................................ฉายา...................................นามสกุล.................................... 
ท่ีอยู........................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท..............................................................E-mail:……………………………………………………………………………….. 
มีความประสงคขอตีพิมพบทความ (  ) บทความวิจัย      (  ) บทความวิชาการ  เรื่อง : 
 (ภาษาไทย)................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
 (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................ใน
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน  ซึ่งดําเนินการโดยวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  โดยบทความฉบับน้ีขาพเจาไดนิพนธข้ึนเพ่ือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา............................ 
สาขาวิชา...........................................................จาก (ช่ือสถาบัน)............................................................................... 
ปการศึกษา.....................................หรือไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก................................................................ 
 เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแลวมีมติใหแกไขปรับปรุงบทความ  ขาพเจามีความยินดีรับ
ไปแกไขตามมติดังกลาวน้ันและขาพเจาขอรับรองวา (ขีดเครื่องหมาย ) 
 (  )  เปนผลงานทางวิชาการของขาพเจาแตเพียงผูเดียว 
 (  )  เปนผลงานของขาพเจาและผูเขารวมนิพนธตามช่ือท่ีระบุในบทความจริง 
 (  )  บทความน้ีไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน 
 (  )  บทความน้ีไมไดคัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผูใดท้ังสิ้น 
 ท้ังน้ี  ขาพเจาไดชําระคาธรรมเนียมขอตีพิมพบทความลงในวารสาร  วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
ปริทรรศน  ตามอัตราท่ีไดกําหนดไว  คือ 
 (  )  บทความวิชาการ  ๓,๐๐๐  บาท 
 (  )  บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ป.โท – เอก  ๕,๐๐๐  บาท 
 (  )  บทความวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย    ๕,๐๐๐  บาท  เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 อน่ึง แมเมื่อขาพเจาปรับแกไขแลว  แตงานยังไมเรียบรอยและไมไดรับการใหการลงตีพิมพ  ขาพเจาไม
ติดใจเอาความใด ๆ ท้ังสิ้น  จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือวาเปนท่ีสุด 

ลงช่ือ..................................................... 
(...................................................) 

                                                                                             ผูนิพนธบทความ 
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ใบตอบรับสมาชิกวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน 

ท่ี.................................................... 
วัน........เดือน.......................พ.ศ.......... 

 
กราบมนัสการ/เรียน  บรรณาธิการวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน 
ขาพเจา (ชื่อภาษาไทย)............................................................................................................................................ 
(ชื่อภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู (ท่ีสามารถติดตอได)........................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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 
 สถานท่ีติดตอ    ท่ีบาน      ท่ีทํางาน 
 เลขท่ี..............ถนน.........................................หมูท่ี................ตําบล/แขวง................................................ 
 อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย............................. 
 โทรศัพท...................................................................โทรศัพทเคลื่อนท่ี...................................................... 
 โทรสาร...............................................................E-Mail............................................................................ 
 
ลงช่ือ.................................................. 
(..................................................) 
 
(สําหรับเจาหนาที่) 
คาบํารุงป พ.ศ.............................. 
เลขที่ใบเสร็จ................................ 
ลงวันที่.............เดือน.............................พ.ศ.................. 
ลงบัญชีแลว............................................................. 
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กาพยฉบัง๑๖ 

   @  เดินตามรอยพระบาทพอ   กินอยูเพียงพอ 

ปลูกตนไมหลากหลายพันธุ 
   @  ปลูกกฤษณาหอมอนันต  วิจยัสรางสรรค 

ไมขายไมใหผูใด 

   @  กลวยมะพราวราวพงไพร  น้ําหอมชื่นใจ 

เลี้ยงคนไดหลายลานคน 

   @  สรางเมืองใหญกลางไพรสณฑ  เปดทางกวางลน 

ขนสงฯ ขยายยายมา 
   @  พ้ืนท่ีกวางสุดลูกตา   เตรียมพรอมพัฒนา 

แหลงทองเท่ียวท่ีรมเย็น 

   @  OTOPอยูใกลมองเห็น   วิทยาลัยสงฆเปน 

จุดศูนยกลางสรางความดี  
   @  ประชุมคณะสงฆทุกกรณี  ปฏิบัติธรรมตลอดป 

ไมเวนวางตางเลื่องลือ 

   @  บริหารใหเห็นฝมือ   ผูคนนับถือ 

พระธรรมเสนานวุัตร...ศรัทธา 
 

ผศ.ลํายอง  สําเร็จด ี
ผูประพันธ   
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พระครูสังฆรักษเอกภัทร  อภฉินฺโท, ผศ.ดร.  คณะบดีคณะมนุษยศาสตร 
พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปฺโญ, รศ.   รองคณบดีคณะสังคมศาสตร 
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กลอนสุภาพ 

สงบนิ่งเปนอาจิณเหมือนหินผา  แตนัยตาท่ีมุงม่ันพลันทอแสง 
เจิดจรัสแกรงกลาปญญาแรง   วิสัยทัศนพุงแซงเหนือผูใด 

มีดวงตาท่ีเขาใจในชีวิต    คอยพินิจบริหารงานนอยใหญ 
เห็นคุณคาการศึกษากาวหนาไกล   สรางงานใหญ..สรางตอ..ไมทองาน 

เรื่องมนุษยสัมพันธนั้นยอดยิ่ง  เปนคนจริงคอยชวยเหลือเอ้ือประสาน 

ท้ังใจกวางเกินมนุษยสุดประมาณ   ความคิดอานแยบยลเหตุผลดี 
ทุกเรือ่งราวเปนระเบียบเรียบรอยหมด  เกียรติปรากฏขจรไกลไปทุกท่ี 

ยามพูดจาไดอารมณคารมดี   ทุกวลี...ชัด...ปลอบปลุกทุกประเด็น 

เมืองสองแควแหงนี้มีบุญนัก  มีทานยืนเปนหลัก...ยืนโดดเดน 

ใครทุกขยากตรอมกมลพนลําเค็ญ   โลกมองเห็นอัจฉริยภาพซาบซ้ึงทรวง 
 

 

ผศ.ลํายอง  สําเร็จด ี

ผูประพันธ   

 

 


