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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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สารจากผูอํานวยการ
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดทําแผนในการ
พัฒนาอาจารยทุกมิติ ทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
วิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการสงเสริมใหคณาจารยทุกทาน ได
ผลิต ผลงานทางวิช าการ เชน การเขียนบทความ การแตงหนังสือ หรือตํารา รวมถึงการศึกษา
ค น คว า เพื่อสรา งและพัฒ นาต อยอดองค ความรูให เ ปน สถาบั น อุดมศึกษาทางดานปรัช ญาและ
พระพุทธศาสนา รวมทั้งศาสตรสมัยใหม อันจักเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญในภูมิภาค
จึงขออนุโมทนาขอบคุณกรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณาจารยทุกทาน รวมทั้งผูสนใจทั่วไป ที่ได
นําเสนอบทความทางวิชาการอันเปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาและเพื่อการพัฒนาประเทศ
ขอขอบคุณและเจริญพรขอบคุณกองบรรณาธิการทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลา ในการจัดทําวารสาร
มจร พุทธชินราชปริทรรศน ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ จนสําเร็จลุลว งเปนรูปเลมที่
ทานกําลังศึกษาอยูนี้

พระศรีรัตนมุนี, ดร.
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ถอยแถลงบรรณาธิการ
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศนนี้ เปนฉบับของปท่ี ๑ ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม
๒๕๖๐ โดยไดรับความสนใจจากคณาจารย นักวิชาการอิสระ ในหลายหนวยงาน ไดนําเสนอ
บทความซึ่งถือไดวา เปนบทความที่มีประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาองคความรู และเพื่อศึกษา
คนควา ในแวดวงการศึกษาปรัชญา พระพุทธศาสนา และทางสังคมศาสตร
กองบรรณาธิการ ไดสงบทความเพื่อใหผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดรับการแตงตั้ง ตรวจสอบคุณภาพ
ของบทความ ทั้งในเรื่องของบทคัดยอ ความเปนมาและความสําคัญของเรื่อง เนื้อหาถูกตองตาม
หลักวิชาการ หรือระเบียบวิธีการศึกษา การแสดงความคิดเห็น ตรงตามประเด็นของเรื่อง เปนตน
ทําใหไดบทความที่มีคุณภาพและเปนประโยชน ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทาน และผูสงบทความ
ทางวิชาการทุกทาน ที่ไดนําเสนอบทความทั้งหมดนี้ ซึ่งกองบรรณาธิการ หวังเปนอยางยิ่งวา
วารสารฉบับนี้ คงจักเปนประโยชนอยางยิ่งตอการการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาไทยใหกาวไกล
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยสืบตอไป

พระครูรัตนสุตาภรณ, ดร.
บรรณาธิการ
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บทบรรณาธิการ
ดวยวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน ฉบับนี้เปนปที่ ๑ ฉบับที่ ๓ มีคณาจารยของ
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช นักวิชาการและผูสนใจทั่วไปไดนําเสนอผลงานทางวิชาการที่หลากหลาย
หัวขอจากหลายสาขาวิชาทั้งนี้ กองบรรณาธิการไดสงผลงานทางวิชาการเหลานี้ไปใหคณะกรรมการ
กลั่นกรองบทความทางวิชาการของแตละสาขาเปนผูอานและมอบใหเจาของบทความนําไปปรับปรุง
แกไขกอนการตีพิมพเปนที่เรียบรอยแลว และดวยความตั้งใจของที่มีความประสงคจะทําวารสาร
เลมนี้ใหสมบูรณตามเกณฑของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Jourrnal Citation Index
Centre) ซึ่งเนื้อหาสาระในเลมประกอบดวยเรื่องดังตอไปนี้
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ จนฺทาโภ บทความเรื่อง “วิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท”
พบวาวิญญาณตามความเขาใจของคนทั่วไปเปนเรื่องที่นากลัว ไมมีใครอยากที่จะพบเจอเพราะเปน
สิ่ งที่ คนถู กสอนมาว า วิ ญ ญาณของคนเกิด ขึ้น ได ในชี วิต หลัง จากความตายของคนแต ล ะคนและ
สามารถใหคุณและโทษแกคนที่อยูเบื้องหลังได ซึ่งความเขาใจในขอดังกลาวนี้เปนความเขาใจที่
ตรงกันขามกับวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท เพราะวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาทมิไดหมายถึง
วิ ญญาณที่ เ กิ ดขึ้ น หลั งจากความตาย แต ห มายเอาวิ ญ ญาณที่ มีอ ยูใ นคนและคนนั้น ยังมี ชีวิ ตอยู
สามารถรับรูอารมณตางๆ ได
พระครูวินัยธรปญญา ปฺญาวโร บทความเรื่อง “ประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยตามหลักไตรสิกขา” พบวา นําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการ
ฝกอบรมทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา เพื่อสรางคุณธรรมความดีใน
การการดํ าเนิน ชีวิ ตอย างไม ประมาทและมีคุณภาพ ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การนํา
หลั ก ธรรมมาประยุ ก ต ใ นการบริ ห ารจั ด การทั้ ง ในองค ก ร ภาครั ฐ เอกชน สั ง คม ชุ ม ชน และ
ประเทศชาติ โดยการนําหลักไตรสิกขา
พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ บทความเรื่อง “เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัล” พบวาระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัลทําใหแนวโนมของโลกเปลี่ยนแปลงไปหลายอยางโดยเฉพาะอยางยิ่งมีการเปลี่ยน
แนวคิด จากระบบรวมศูนย มาเป นแบบการกระจายใหบริการ เชน การบริการของธนาคารผาน
เอทีเอ็ม การสรางรานคากระจายไปทุกหนทุกแหง โครงสรางขององคกรมีลักษณะติดตอประสาน
รายไดสองทิศทาง ทั้งใหการจัดองคกรมีขนาดกะทัดรัด และรูปแบบองคกรจะแบนราบ หรือมีลําดับ
ชั้นการบังคับบัญชานอยลง แตจะมีรูปแบบลักษณะเครือขายเพื่อการทํางานรวมกัน การดําเนิน
ธุรกรรมตาง ๆ จะตัดคนกลางหรือกิจกรรมที่อยูตรงกลางออกไป ทําใหกิจกรรมตาง ๆ มีลักษณะ
จากปลายสูปลาย
วีระ จุฑาคุปต บทความเรื่อง “ขอสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาการวิเคราะห นโยบาย
สาธารณะของไทย” พบวาขอสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาการวิเคราะหนโยบายสาธารณะของไทย “
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { ฅ }

กรอบแนวคิดที่จะใชในการสังเกต ไดแก การกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และ
การประเมินผลนโยบาย ในกรณีของไทยการศึกษาการกําหนดนโยบายการวิเคราะหนโยบายจะเริ่ม
จากการกํ าหนดนโยบายหรื อระบุ ปญ หาของนโยบาย ซึ่งปญ หาที่ใดจะเปน ปญ หาที่นํามาสูการ
กําหนดนโยบายมักจะเปนปญหาที่ระบุโดยฝายขาราชการ มากกวาเปนปญหาที่มาจากประชาชน
โดยเฉพาะในชวงที่การเมืองไทยอยูในระบบอํามาตยาธิปไตย
กิตติศักดิ์ แทงทอง บทความเรื่อง “แนวคิดในการนําเศรษฐกิจเชิงพุทธศาสนาสูการ
ปฏิบัต”ิ พบวาการนําพุทธธรรมไปใชในการดําเนินการทางเศรษฐกิจของนักธุรกิจชาวพุทธเหลานี้ที่
นาสนใจคื อ การจะนํ า พุ ทธธรรมไปใชให ได ผ ลจริง ผูนําไปใชจ ะตองเปน ผูไดรับ การหลอหลอม
ทางดานพุทธธรรมจนสามารถปฏิบัติดวยตนเองไดกอน จากนั้นจึงจะสามารถนําพุทธธรรมไปใชได
อยางมีประสิทธิภาพโดยจะตองมีกุศโลบายในการนําไปใชดวย
บุญเตือน ทรัพยเพชร บทความเรื่อง “ฆราวาสาภิบาล หลักการปกครองครอบครัว”
พบวา ฆราวาสาภิบาล หลักการปกครองครอบครัว ถือวาเปนหลักการปกครองครอบครัวมิติใหม
แหงการบริหารจัดการ แกไขปญหา กับสถาบันครอบครัว ในสถานการณปจจุบัน ที่สถาบัน
ครอบครัวกําลังเผชิญกับวิกฤติอยูในขณะนี้ อันประกอบดวยหลักดังนี้
๑) สูตร/ศิลป (ศีล) วิสัยทัศน วินัย ไฟในตัว และ มโนธรรม
๒) สุขภาพ (สมาธิ) ใสใจเรื่อง ๖ อ.
๓) คลัง (ปญญา) คือ คลังปญญา และ คลังเสบียง
๔) นา (ขันติ/วิริยะ) สรางที่อยูอาศัย สรางอาชีพ สรางรายได สรางความพอเพียง
บูรณาการกับศาสตรทั้ง ๓ คือ ศาสตรพระราชา ศาสตรสากล และ ศาสตรภูมิปญญาทองถิ่น
สุขสันต เขียวพลอย บทความเรื่อง “ประสิทธิภาพในการบริหารงานยุคใหม” พบวา
การบริหาร เปนกระบวนการของการวางแผนการจัดองคการและสั่งการควบคุมกํากับความพยายามของ
สมาชิกขององคการและใชทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความสําเร็จในเปาหมายขององคการที่กําหนดไว ลักษณะที่
สําคัญของการบริหารใหมีประสิทธิภาพนั้น ไดสังเคราะหไว ๔ ประการ ดังนี้ ๑. ตองกําหนดวัตถุประสงค
หรือจุดมุงหมายทุกครั้ง ๒. ตองปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ๓. ตองดึงความ
รวมมือรวมใจจากบุคคลมาชวยกัน ๔. ตองพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร
วัฒนา สุราษฎรมณี บทความเรื่อง “บทบาทของพระสงฆไทยและวัดตอประชาชนใน
ยุ ค ป จ จุ บั น ” พบว า โลกในยุ ค ป จ จุ บั น เป น โลกไร พ รหมแดน ความเจริ ญ ก า วหน า ทางวั ต ถุ
เจริญกาวหนาไปอยางมาก แมโลกจะกาวหนาไปมากแคไหน สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจก็คือศาสนา สําหรับ
ประเทศไทย คนไทยพุทธศาสนาเปนศาสนาหลักประจําชาติ องคกรทางพุทธศาสนาไมวาจะเปนวัด
และพระสงฆ อยูคูสังคมไทยมาชานาน จากอดีตจนถึงปจจุบัน บทบาทของพระสงฆและวัด ไมวาจะ
{ ฆ } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

บทบาทดานการปกครอง บทบาทดานการศึกษา บทบาทดานการสงเคราะห บทบาทดานการเผย
แผ บทบาทดานการสาธารณูปการ ที่มีตอประชาชน และสังคม ยังคงดําเนินอยูและสืบไป
อํานาจ สาเขตร บทความเรื่อง “ภาวะผูนํากับการบริหารทรัพยากรมนุษย” พบวา
ภาวะผูนําของผูบริหารในองคการเปนสวนหนึ่งที่มีความสัมพันธกับพนักงานในองคการ การบริหาร
จะสําเร็จหรือลมเหลวขึ้นอยูกับผูบริหาร ภาวะผูนําจึงเปนสิ่งสําคัญในการบริหารองคการ ซึ่งจะตอง
นําไปปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณสามารถปฏิบัติงานตางๆใหสําเร็จมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค
สุทัศน อาสนาชัย บทความเรื่อง “มหาจุฬา : ภาษาบาลี” พบวาพระพุทธเจาใชภาษา
บาลีในการประกาศพระศาสนา การศึกษาภาษาบาลีคือการศึกษาพระพุทธศาสนาตั้งแตอดีตคือสมัย
พุทธกาล เพราะภาษาบาลีเปนภาษาที่บันทึกคําสอนในทางพระพุทธศาสนาในรูปของพระไตรปฎก
ของพุทธศาสนาฝายเถรวาท ภาษาบาลีถือวาเปนภาษาที่เกาแกภาษาหนึ่ง ในตระกูลอินเดีย-ยุโรป
ภาษาบาลีที่ใชเปนภาษาในการทําสังคายนาในแตละครั้ง และการศึกษาภาษาบาลีนี้ก็สืบทอดเผยแผ
มาโดยลําดับตั้งแตอดีตคือในอินเดีย ศรีลังกามาจนถึงสําหรับประเทศไทยเริ่มมีการจารึกภาษาบาลี
ดวยอักษรขอมเปนอันดับแรกในสมัยสุโขทัย แตในยุคตอมาก็มีการปริวรรตเปนอักษรไทย และมี
การแปลจากภาษาบาลีฉบับอักษรไทยไปเปนภาษาไทย

ดวยความปรารถนาดียิ่ง
พระครูรัตนสุตาภรณ, ดร.
บรรณาธิการ

วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { ง }

สารบัญ
กองบรรณาธิการ
คณะกรรมการกลั่นกรอง
บทบรรณาธิการ

ก
ข
ค

วิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท
: พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ จนฺทาโภ
ประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขา
: พระครูวินัยธรปญญา ปฺญาวโร
เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัล
: พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ
ขอสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาการวิเคราะห นโยบายสาธารณะของไทย
: วีระ จุฑาคุปต
แนวคิดในการนําเศรษฐกิจเชิงพุทธศาสนาสูการปฏิบัติ
: กิตติศักดิ์ แทงทอง
ฆราวาสาภิบาล หลักการปกครองครอบครัว
: บุญเตือน ทรัพยเพชร
ประสิทธิภาพในการบริหารงานยุคใหม
: สุขสันต เขียวพลอย
บทบาทของพระสงฆไทยและวัดตอประชาชนในยุคปจจุบัน
: วัฒนา สุราษฎรมณี
ภาวะผูนํากับการบริหารทรัพยากรมนุษย
: อํานาจ สาเขตร
มหาจุฬา : ภาษาบาลี
: สุทัศน อาสนาชัย
ภาคผนวก
ขั้นตอนการดําเนินงานของวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน
คําแนะนําสําหรับผูนิพนธบทความ
หนังสือขอเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพในวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน
ใบตอบรับสมาชิกวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน

๑

{ จ } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

๑๓
๒๕
๓๙
๔๙
๖๓
๗๑
๘๑
๙๕
๑๐๗
๑๒๓
๑๒๕
๑๒๖
๑๓๓
๑๓๔

คือรักแหงราชัน
วิชชุมมาลาฉันท ๘
รักแหงราชัน
เมตตาไมสิ้น
ดั้นดนปาเขา
ดําเนินถิ่นใด

มิ่งขวัญแผนดิน
ทวมทนคนไทย
บรรดาทุกขภัย
ดับไฟรมเย็น

เจ็ดสิบกวาป
ปวงชนเบิกบาน
เดินตามรอยพอ
ทวยราษฎรทรงเห็น

ทุกที่ทรงงาน
พากเพียรบําเพ็ญ
เติมตอจําเปน
คุณงามความดี

จากไปเพียงราง
ทั่วโลกเชิดชู
เกิดเปนคนไทย
แทนคุณภูมี

แบบอยางยังอยู
ฟนฟูทุกที่
ภูมิใจพรอมพลี
ภักดีราชัน

กลอนสุภาพ
เหมือนบัญชาฟาประสงคสงมาเกิด
๗๐ ปที่ครองราชยชาติปรองดอง
เสด็จสวรรคาลัยจากไปแลว
ตามรอยบาทนอมนําทุกกรณี

บุญล้ําเลิศคุมแผนดินสิ้นภัยผอง
ทรงปกครองดวยเมตตาบารมี
ยังทิ้งแนวสืบสานงานทุกที่
ศาสตรและทฤษฎีของพระราชาโปรดอยาลืม
ดวยสํานักในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได
ผูชวยศาสตราจารยลํายอง สําเร็จดี

วิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท
Spirit in Theravada Buddhist Philosophy
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ จนฺทาโภ

บทคัดยอ
วิญญาณตามความเขาใจของคนทั่วไปเปนเรื่องที่นากลัว ไมมีใครอยากที่จะพบเจอเพราะ
เปนสิ่งที่คนถูกสอนมาวาวิญญาณของคนเกิดขึ้นไดในชีวิตหลังจากความตายของคนแตละคนและ
สามารถใหคุณและโทษแกคนที่อยูเบื้องหลังได ซึ่งความเขาใจในขอดังกลาวนี้เปนความเขาใจที่
ตรงกันขามกับวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท เพราะวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาทมิไดหมายถึง
วิญ ญาณที่เ กิดขึ้นหลัง จากความตาย แตห มายเอาวิญ ญาณที่มี อ ยูในคนและคนนั้นยั ง มีชีวิตอยู
สามารถรับรูอารมณตางๆ ได กลาวคือวิญญาณการรับรูอารมณเทากับอายตนะและอารมณ ๖ คู คือ
วิญญาณทางตา ไดแกการเห็น วิญญาณทางหู ไดแกการไดยิน วิญญาณทางจมูก ไดแกการไดกลิ่น
วิญญาณทางลิ้น ไดแกก ารรูร ส วิญญาณทางกาย ไดแกการสัม ผัส รูสิ่งต องกาย วิญญาณทางใจ
ไดแกการรูอารมณทางใจ หรือรูเรื่องในใจ วิญญาณดังกลาวนี้เปนวิญญาณที่ตองอาศัยซึ่งกันและกัน
เกิดขึ้นจึงจะสามารถรับรูอารมณได
คําสําคัญ : วิญญาณ จิต อารมณ อายตนะ ผัสสะ

Abstracts
According to generally understanding, the spirit is terrible. No one wants to
meet because it is what people are taught that the spirit will rise after death of
each person, and can be useful or harmful to the person who is alive. This
understanding is the opposite of the spirit in Theravada Buddhist philosophy
because the spirit in Theravada Buddhist philosophy is not the spirit that rises after
death, but it means the spirit that exists in the person who is alive and can sense
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the emotions. That is, the spirit of emotional awareness which are senses and 6
pairs of emotions: the spirit of the eye is seeing, the spirit of the ear is hearing, the
spirit of the nose is smelling, the spirit of the tongue is tasting, the spirit of the body
is touching and the spirit of the mind is knowing or know the matters in one’s mind.
These spirits are the spirits which rely on each other to be able to recognize the
emotions.
Key words: Spirit, Mind, Emotion, Sense, Sensation

บทนํา
คําวา “จิตหรือวิญญาณ” เราจะเรียกรวมกันวา จิตวิญญาณเปนคําพูดที่ไดยินกันมาชานาน
แลว เดิมทีคนไทยเราจะใชคําวาจิตใจ คําวา จิต นั้นเปนภาษาบาลี สวนคําวา ใจ เปนภาษาไทย จิต
วิญ ญาณเปน คําภาษาบาลี ในคั ม ภีร ทั้ง หลายไมมีก ารใชศั พทส มาสกัน อยา งนี้ แต คํา นี้ม าจาก
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ สวนในทางฝายพระพระพุทธศาสนาถือวาจิตเปนตัวนําในทุกสิ่งทุก
อยาง จิตเปนใหญ ทุกสิ่งทุกอยางสําเร็จจากจิต ถาจิตไมดี การกระทําก็ไมดี ในทางอันตรงกันขามถา
จิตดี การกระทําทุกสิ่งทุกอยางก็ดีตามไปดวย เชน ครั้งในสมัยพุทธกาลพระเทวทัตจิตไมดี ถูกความ
อยากครอบงํา ปรารถนาในทางเลวทราม การพูดการกระทําออกมาทางกายจึงไมดี ตนเองคิดไมดี
ทําไมดียังไดชักชวนใหอชาตศัตรูราชกุมารกระทํากรรมไมดี อันเปนเหตุตัดรอนมรรคผลไปดวย ถา
จิตดี การพูดก็ดีการกระทําก็ดี พฤติกรรมที่แสดงออกมาทุกอยางก็ดี เชน พระอานนทเถระมีจิตดี
ทานจึงพูดดีทําดี จนพระพุท ธเจาตรัสวา ๑ พระอานนทมีสิ่งอัศจรรยในตัว ถาบริษัท ๔ คือ ภิก ษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เขาพบพระอานนท เพียงไดพบก็ยินดี พระอานนทแสดงธรรมใหฟง เพียง
แสดงธรรมก็ยินดี ภิกษุยังไมอิ่ม เมื่อพระอานนทหยุดแสดง
ดังนั้น จึงมีความหมายของจิตในทางบาลีไวยากรณ คือ จิต สภาพที่รูอารมณ ๑ เจต สภาพ
ที่สั่งสมหรือสภาพที่คิด ๑ มนะ สภาพที่รับรู ๑ วิญญาณ สภาพที่รูชัด ๑ หทยะ สภาพที่นําไปสูความ
ยินดี ๑ มานสะ สภาพที่รู ๑๒ ที่เรียกวาจิต เพราะคิดถึงอารมณ (อารมฺมณํ จินฺเตติ วิชานาตีติ จิตฺตํ)
ที่เรียกวา เจต เพราะสั่งสมสิ่งตางๆ (ปาการํ จิโนติ. จิตํ กุสลํ. เจโต ปุคฺคโล) และในคัมภีรอภิธาน
วรรณนายังไดอธิบายตอวา หมายถึงสภาพที่คิด (เจเตตีติ เจโต) ที่เรียกวา มนะ เพราะรับรูสิ่งตางๆ
๑

ที.ม. ๑๐/๒๐๙/๑๕๕.
พระมหาสมปอง มุทิโต แปลเรียบเรียง, คัมภีรอภิธานวรรณนา. (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพธรรมสภา,
๒๕๔๒), หนา ๒๐๓.
๒
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(มนติ ชานาตีติ มโน) ที่เรียกวาวิญญาณ เพราะรูสิ่งตางๆ ชัดเจน (วิชานาตีติ วิฺาณํ) ที่เรียกวา
หทยะ เพราะนําไปสูความยินดีของตน (หรติ อตฺตโน อาธารนฺติ หทยํ) ที่เรียกวา มานสะ ก็เพราะ
มานสะนั้นก็คือใจ (มโน เอว มานสํ) ทานพระสารีบุตรเถระไดอธิบายคําวาจิตไววาเปนคําที่เปน
ไวพจนของกันและกัน เชน คําวา ใจ ไดแก จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มนะ มนายตนะ มนินทรีย
วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุ ที่เกิดจากผัสสะ เปนตนนั้น นี้เรียกวาใจ ใจนี้ไปพรอมกัน
คือ เกิดรวมกัน ระคนกัน เกี่ยวเนื่องกัน เกิดพรอมกันดับพรอมกัน มีวัตถุอยางเดียวกัน มีอารมณ
อยางเดียวกัน
เมื่ อ ไดอ ธิบ ายความในสวนของคําวา จิต มาถึง ตรงนี้แลวก็จ ะเห็นคําวา วิญ ญาณ เกิ ด
ปรากฏตามมาดวย เหตุเพราะวาคําทั้งสองคํานี้เปนคําเนื่องดวยกัน และเมื่อไดยินคําวาวิญญาณ
ชาวพุท ธไทยที่ยังมีความเขาใจนอ ย ในการศึกษาทางพระพุทธศาสนาตางก็พากันเขาใจวา เปน
วิญ ญาณที่ อ อกจากร า งของคนที่ ตายแลว ซึ่ ง จะพากั น เรี ยกวา ผี คํา วา “ผี ” ความหมายนี้ ใ น
พระไตรปฎกใชคําวา อมนุสฺส (อมนุษย) ในฉบับภาษาไทยแปลวา ผี สวนผีสิง ทานใชคําวา ยกฺข
ปริคฺ คหิ ต บุค คลที่ถึ ง แกก รรมตายไปในพระไตรปฎ กใชคํ าว า โอปปาติก ะ เช นในข อ ความว า
ภิกษุณีนันทาเปนโอปปาติกะเพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ ประการสิ้นไปปรินิพพานในภพนั้น ไมหวน
กลับ มาจากโลกนั้นอีก อุบาสกกกุธะเปนโอปปาติกะเพราะสัง โยชนเ บื้อ งต่ํา ๕ ประการสิ้นไป
ปรินิพพานในภพนั้นไมหวนกลับมาจากโลกนั้นอีก คําวา “จิตกับวิญญาณ” พระพุทธเจาทรงสอนวา
จิตที่ดิ้นรน กวัดแกวง รักษายาก หามยาก ผูมีปญญาสามารถควบคุมได การฝกจิตที่ควบคุมไดยาก
เปลี่ยนแปลงงาย ชอบใฝหาแตอารมณที่นาปรารถนา เปนความดีเพราะจิตที่ฝกแลวยอมนําสุขมาให
จิตที่คุมครองแลวยอมนําสุขมาให จิตที่ตั้งไวผิดพึงทําใหไดรับความเสียหาย สวนจิตที่ตั้งไวชอบยอม
อํานวยใหไดผลที่ประเสริฐยิ่งกวาที่มารดาบิดาก็ทําใหไมได เพราะในหมูมนุษย คนที่อดกลั้นถอยคํา
ลวงเกินไดชื่อวาเปนผูฝก ตนไดแลว เปนผูป ระเสริฐ ที่สุด ดังนั้น จิตกับ วิญ ญาณในเรื่อ งนี้เ ปนสิ่ง
เดียวกัน แตแสดงพฤติกรรมออกมาตางกัน
คําวา “วิญญาณ” นั้นเปนคําที่คนทั้งหลายเคยไดยินกันมาชานานแลวไมวาคํานั้นจะมีการ
พูดถึงกันในทางใดก็ตาม แตก็มีคนจํานวนไมมากนักที่จะมีความเขาใจในเรื่องของวิญญาณโดยอยาง
ละเอียดลึก ซึ้ง เพราะวาในคําวาวิญญาณนี้มีความหมายที่สลับ ซับซอ นยากตอการเขาใจ แตคน
โดยทั่วไปมักจะนํามาพูดกันจนเปนเรื่องธรรมดา มองขามความสําคัญของวิญญาณที่เปนสวนหนึ่งใน
รางกายและวิญญาณที่มีอยูในสัตว พืช รวมไปถึงเชื้อโรคทั้งหลายดวย เพราะวาวิญญาณคือพลังงาน
ของชีวิต หมายถึงวิญญาณเปนพลังงานที่กอใหเกิดชีวิต ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีวิญญาณ แตตางกันตรงที่
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คนและสัตวมีประสาทสัมผัส สวนตนไมไมมีประสาทสัมผัส ความรูสึกเจ็บปวดเหมือนคนและสัตวจึง
ไมมี๓
วิญญาณนั้นมีอยู ๒ ประเภท คือ
๑. วิญญาณที่มีความรูสึกนึกคิดที่เปนไปโดยไมรูสึกตัว วิญญาณในสวนนี้เรียกวา
ภวังควิญญาณหรือภวังคจิต
๒. วิญญาณที่มีความรูสึกนึกคิดที่เปนไปโดยรูสึกตัว วิญญาณในสวนนี้เรียกวาวิถี
วิญญาณหรือวิถีจิตในตนไมมีแตภวังควิญญาณ สวนวิถีวิญญาณไมมี พวกพืชหรือสัตวชั้นต่ําที่ยังไม
มีระบบประสาท ไมมีสมองนั้นมีแตภวังควิญญาณ สวนวิถีวิญญาณยังไมมี คําวา ภวังควิญญาณ
ตามศัพทแปลวา วิญญาณที่เปนรากฐานของชีวิต เชนตนไมจะเกิดขึ้นมาเปนตนอะไรนั้น ปจจัย
สําคัญอยูที่เมล็ดของมัน เมล็ดมะมวงจะตองโตขึ้นเปนตนมะมวง เมล็ดมะมวงเปนสิ่งที่มีชีวิตเพราะ
มันงอกขึ้นมาได เพราะนั้นในเมล็ดมะมวงจะตองมีวิญญาณ และวิญญาณในเมล็ดมะมวงที่เปน
ตัวการสําคัญที่ทําใหตนมะมวงเกิด และเจริญเติบโตขึ้นมาโดยลําดับ วิญญาณที่ทําหนาที่อยางนี้
เรียกวาภวังควิญญาณ ๆ ทําหนาที่ของมันโดยไมรูสึกตัว การที่ภวังควิญญาณในเมล็ดมะมวงสราง
ตนมะมวงขึ้นมาไดนั้นมันจะตองมีความรูสึกและความนึกคิดดวย แตความรูสึกนึกคิดนี้เปนไปโดย
ไมรูสึกตัว เพราะฉะนั้น ภวังควิญญาณจึง เรียกอีกอยางหนึ่งวา จิตไรสํานึก สวนวิถีวิญญาณนั้น
เมื่อ เกิดความรูสึก อยางไรก็ตาม เราจะรูสึก ตั ววามันมีความรูสึก นึก คิ ดอยางไร เพราะฉะนั้ น
วิญญาณสวนนี้จึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา จิตสํานึก๔

เนื้อหา
การที่จะศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรูถึงความหมายในเรื่อง
นั้นกอนที่จะลงมือทําการศึกษา เพราะวาไมเชนนั้นเราอาจจะดําเนินไปในทางที่ผิดก็ได การศึกษาใน
เรื่องวิญญาณนี้ เราอาจจะพูดไดวาเปนการศึกษาเรื่องของชีวิตที่เกี่ยวกับความเปนอยูของมนุษย
เพราะวาถาคนเราไรซึ่งวิญญาณแลวนั้นก็จะไมสามารถที่ดํารงภาวะความเปนคนที่สมบูรณอยูได นั่น
หมายถึงวาจะตองตายละสังขารไป เพราะวาสังขารนั้นมี ๒ ประเภทคือ สังขารที่มีใจหรือวิญญาณ
ครอง และสังขารที่ไมมีใจหรือวิญญาณครอง ในสวนของคนเรานั้นธรรมชาติสรางมาใหเปนสังขารที่
มีใจหรือวิญญาณครอง ถาปราศจากวิญญาณไปเสียแลวนั่นเราอาจจะหมายถึงความตายตามคน
ทั้งหลายเขาใจกัน แตก็ไมมีใครอยากที่จะพบกับสัจธรรมนี้ที่เปนความจริงแทถาวร
๓
๔

พร รัตนสุวรรณ, วิญญาณคืออะไร ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพวิญญาณ,๒๕๒๘), หนา ๑๒.
เรื่องเดียวกัน,หนา ๑๔-๑๕.
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ความหมายของวิญญาณ
คําวา “วิญ ญาณ” นั้น มีทา นผูรูห ลายทานไดใหค วามหมายไวดั ง นี้ พจนานุก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ไดใหความวา วิญญาณ น. สิ่งที่เชื่อกันวามีอยูในกายเมื่อมีชีวิต เมื่อ
ตายจะออกจากกายลอ งลอยไปหาที่เ กิดใหม ; ความรับ รู เชนจักขุวิญญาณ คือรับ รูท างตา โสต
วิญญาณ คือ ความรับรูทางหู เปนขันธ ๑ ในขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ; โดย
ปริยายหมายถึง จิตใจ เชน มีวิญญาณนักสู มีวิญญาณศิลปน๕ ทานพระพุทธทาสไดใหความหมาย
ของวิญญาณไวหลายนัยแตความหมายโดยอรรถะนั้นวิญญาณหมายถึง๖
๑. วิญญาณในฐานะที่เปนวิญญาณธาตุ: เปนสิ่งที่ควรพัฒนาใหยิ่งขึ้นไปจนถึงกับสามารถ
สัมผัสอายตนะสูงสุด คือนิพพาน
๒. วิญญาณธาตุเปนธาตุตามธรรมชาติ: สามารถปรุงหรือพัฒนาเปนวิญญาณทางอายตะได
๓. วิญญาณ (ที่ถือกันวาจุติ ปฏิสนธิไดนั้น); เปนของลัทธิอื่นซึ่งไมใชพุทธศาสนา
๔. วิญญาณหกตามอายตนะเปนวิญญาณในพุทธศาสนา
๕. วิญญาณในความหมายพิเศษลึกซึง้ ที่ตองรูแจง หมายถึงนิพพาน
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดใหความหมายของวิญญาณวา ความรูแจงอารมณ ,
จิต , ความรูที่เกิดขึ้นเมื่ออายตนะภายในและอายตนะภายนอกกระทบกัน เชน รูอารมณในเวลาที่
รูปมากระทบตา เปนตน ไดแก การเห็น การไดยินเปนอาทิ๗
จากการใหนิยามความหมายในขางตนนั้นสรุปไดวา วิญญาณเปนสิ่งที่มีอยูภายในรางกาย
ของมนุษยเปนประตูที่คอยรับรูอารมณที่เขามากระทบทางอายตนะภายใน และอายตนะภายนอก
ถามนุษยสูญเสียวิญญาณไปก็จะทําใหไมสามารถรับรูอะไรไดเลยนั่นคือจะตองตาย วิญญาณจึงเปน
สวนที่สําคัญที่สุดในการรับรูของมนุษยเรา
ประเภทของวิญญาณ
คําวา วิญญาณ นั้นสามารถที่จะจําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ ๑) วิถีวิญญาณ และ ๒)
ภวังควิญญาณ
๔

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทนาน
มีบุคพับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖), หนา ๑๐๗๔.
๖
พุทธทาส อินฺทปฺโ, ธรรมโฆษณอรรถานุกรม, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ภาพพิมพ,๒๕๓๓), หนา
๑๘๐.
๗
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุ ทธศาสน ฉบับประมวลศัพท , พิมพครั้งที่ ๒๘,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพผลิธัมม,๒๕๕๙), หนา ๓๖๘.
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วิถีวิญญาณ หรือจะแปลกันตามศัพทวา วิญญาณที่อยูในวิถี หมายเอาการรับรูอารมณทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ซึ่งการรับรูอารมณนี้เกิดขึ้นพรอมดวยปจจัยภายนอกเขามากระทบกัน
ในที่นี้หมายถึงอายตนะภายในและอายตนะภายนอก ดังนั้นวิญญาณที่คอยรับรูอารมณในสวนนี้ก็คือ
วิญญาณทั้ง ๖ ดังนั้นวิญญาณ ๖ ความรูแจงอารมณ ประกอบดวย๘
๑. จักขุวิญญาณ ความรูอารมณทางตา คือ รูรูปดวยตา, เห็น
๒. โสตวิญญาณ ความรูอารมณทางหู คือ รูเสียงดวยหู, ไดยิน
๓. ฆานวิญญาณ ความรูอารมณทางจมูก คือ รูกลิ่นดวยจมูก, ไดกลิ่น
๔. ชิวหาวิญญาณ ความรูอารมณทางลิ้น คือ รูรสดวยลิ้น, รูรส
๕. กายวิญญาณ ความรูอารมทางกาย คือ รูโผฎฐัพพะดวยกาย, รูสึกสัมผัส
๖. มโนวิญญาณ ความรูอารมณทางใจ คือ รูธรรมารมณดวยใจ, รูความนึกคิด
ดังนั้น วิถีวิญญาณ จึงเปนวิญญาณที่รบั รูอารมณทางทวารทัง้ ๖ มีจักขุทวาร เปนตน
ภวังควิญญาณ เปนวิญญาณที่รับรูอารมณโดยไมรูสึกตัวซึ่งมักจะเรียกกันวา จิตใตสํานึก
(subconscious mind) เทียบตามหลักจิตวิทยาคือ ความรูสึกที่เกิดภายใตดวงความคิด เป นจิตที่
เกือ บจะหมดความรูสึก จริง ๆ ความจริง นับ แตเ วลาที่ไดป ฏิส นธิ แลว จนถึง เวลาตายถือวาเป น
ภวังคจิต แตเมื่อมีสิ่งเรา (stimulus) มายั่วเขาทางทวารทั้ง ๖ วิถีจิตหรือจิตคิดรูจึงเกิดขึ้น๙ และอีก
นัยหนึ่งบางแหงก็เรียกวา ภวังคจิต คือ จิตที่เปนองคแหงภพ, ตามหลักอภิธรรมวา จิตที่เปนพื้นอยู
ระหวางปฏิสนธิและจุติ คือ ตั้งแตเกิดจนถึงตาย ในเวลาที่ มิไดเสวยอารมณทางทวารทั้ง ๖ มีจักขุ
ทวารเปนตน แตเมื่อใดมีการรับรูอารมณ เชน เกิดการเห็น การไดยิน เปน ตน ก็เกิดเปนวิถีจิตขึ้น
แทนภวังคจิต เมื่อวิถีจิตดับหมดไป ก็เกิดภวังคจิตขึ้นอยางเดิม๑๐ วิญญาณในประเภทนี้ทําหนาที่เปน
องคแหงภพ กลาวคือ นามรูป เพราะนามรูปเกิดขึ้นไดเหตุมีวิญญาณเปนปจจัย (วิ
ฺ าณํ ปจฺจยนาม
รูป ) นามในที่นี้ห มายถึงในขันธ ๕ กลาวคือ เวทนา สั ญ ญา สัง ขาร วิญ ญาณ ในสวนของรูป นั้น
หมายถึ ง มหาภู ต รู ป และอุ ป าทายรู ป โดยเริ่ ม จากมี ป ฎิ ส นธิ วิ ญ ญาณที่ เ กิ ด โดยการอาศั ย
องคประกอบ คือ เมื่อใดมารดาบิดาอยูรวมกัน มารดามีระดู และคันธัพพะก็ปรากฏเมื่อนั้นเพราะ
ปจจัย ๓ ประการประชุมพรอมกันอยางนี้ การถือกําเนิดในครรภจึงมีได ๑๑ และมีวิญญาณปฏิสนธิ
การที่จะมีวิญญาณมาปฏิสนธิไดอยางไรนั้นมีคําบาลีที่ไดแปลเปนไทยวา “เหมือนอยางวาพืชชนิดใด
ชนิดหนึ่ง อันบุคคลหวานลงในนา อาศัยรสแหงแผนดินและยางในพืชเขาทั้งสองอยาง ยอมงอกขึ้น
๘
๙

หนา ๑๐๒.

ที.ปา. ๑๑/๓๒๓/๓๑๖
พระมหาประวัติ คงฺคปฺโ, ตายแลววิญญาณไปไหน, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมบรรณาคาร,๒๕๑๙),

๑๐
๑๑

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๒๘๐.
ม.มู. ๑๒/๔๐๘/๔๔๔.
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ฉันใด ขันธธาตุอายตนะทั้ง ๖ เหลานี้ ก็ยอมอาศัยเหตุเกิดขึ้นฉันนั้น และยอมสลายลงไปเพราะดับ
สลายแหงเหตุ”๑๒ การที่จะมีสัตวมาปฏิสนธิไดนั้นตองอาศัยวิญญาณนี้เพราะวาวิญญาณเปนปจจัย
แหงรูปนามๆ จึงเกิดมีได
วิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท
วิญญาณที่จะกลาวถึงในพุทธปรัชญาเถรวาทนี้จะตองรูวา วิญญาณนั้นหมายถึงความรูแจง
วิญญาณนั้นบางทานก็วา ปฏิสนธิวิญญาณ สวนวิญญาณที่ท่ัวไปหมายเอาวิญญาณในขันธ ๕ บาง
วิญญาณในวิญญาณ ๖ บาง ที่กลาววาวิญญาณในขันธ ๕ นั้นไดแก จิตใจ ที่พระพุทธองคทรงตรัสไว
ในคาถาธรรมบทวา๑๓ ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ สําเร็จดวยใจ ถาคนมีใจชั่ว ก็จะ
พูดชั่วหรือทําชั่วตามไปดวย เพราะความชั่วนั้น ทุกขยอมติดตามเขาไป เหมือนลอหมุนตามรอยเทา
โคที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น สวนวิญญาณในวิญญาณ ๖ หมายเอาความรูแจง ในเมื่ออายตนะภายใน
กับอายตนะภายนอกกระทบกัน กลาวคือ เมื่ออายตนะภายในซึ่งเปนแดนรับรูกระทบกับอารมณ
(อายตนะภายนอก) ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกรูก็จะเกิดความรูจําเพาะดานของอายตนะแตละอยางขึ้น เชน ตา
กระทบรูป เกิดความรูเรียกวา เห็น หูกระทบเสียง เกิดความรู เรียกวาไดยิน เปนตน ความรูจําเพาะ
แตละดานนี้เรียกวา วิญญาณ แปลวา ความรูแจง คือรูอารมณ ดังนั้น จึงมีวิญญาณ ๖ อยางเทากับ
อายตนะและอารมณ ๖ คู คือ วิญญาณทางตา ไดแก เห็น วิญญาณทางหู ไดแก ไดยิน วิญญาณทาง
จมูก ไดแก ไดกลิ่น วิญญาณทางลิ้น ไดแก รูรส วิญญาณทางกาย ไดแก รูสิ่งตองกาย วิญญาณทาง
ใจ ไดแกรูอารมณทางใจ หรือรูเรื่องในใจ ดังนั้นจึงสรุปไดวา อายตนะ ๖ อารมณ ๖ และวิญญาณ
๖ มีความเกี่ยวเนื่องกันคือ

ตองกาย

๑. จักขุ
๒. โสตะ
๓. ฆานะ
๔. ชิวหา
๕. กาย

- ตา เปนแดนรับรูรปู - รูป เกิดความรูคือ จักขุวิญญาณ – เห็น
- หู เปนแดนรับรูส ัททะ - เสียง เกิดความรูคือ โสตวิญญาณ – ไดยิน
- จมูก เปนแดนรับรูคันธะ - กลิ่น เกิดความรูคือ ฆานวิญญาณ – รูกลิ่น
- ลิ้น เปนแดนรับรูรส - รส เกิดความรูคือ ชิวหาวิญญาณ – รูรส
- กาย เปนแดนรับรูโผฏฐัพพะ - สิ่งตองกาย เกิดความรูคือ กายวิญญาณ – รูสิ่ง

๖. มโน - ใจ เปนแดนรับรู ธรรม - เรื่องในใจ เกิดความรูคอื มโนวิญญาณ – รูเรือ่ งใจ
แมวาวิญญาณจะตองอาศัยอายตนะและอารมณกระทบกันจึงเกิดขึ้นได แตการที่อารมณ
เขามาปรากฏแกอายตนะก็มิใชวาวิญญาณจะเกิดขึน้ ไดเสมอไป จําตองมีความใสใจ ความกําหนดใจ
๑๒
๑๓

พระมหาประวัติ คงฺคปฺโ,ตายแลววิญญาณไปไหน, หนา ๑๓๔.
ขุ.ธ. ๒๕/๑/๒๓.
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หรือความใสใจประกอบอยูดวยวิญญาณจึงจะเกิดขึ้น เชนในกาลบางคราว เวลาหลับสนิท เวลา
ฟุงซานหรือใจลอย เวลาที่ใจจดจอแนวแนอยูที่กิจอยางใดอยางหนนึ่ง ตลอดจนอยูในสมาธิ รูปและ
เสียงเปนตนผานเขามาอยูในวิสัยที่จะไดเห็นไดยิน แตก็ไมไดเห็นไมไดยิน หรือในเวลาที่เขียนหนังสือ
มีใจจดจออยูจะไมรูสึกสวนของรางกายที่แตะอยูกับโตะและเกาอี้ ตลอดจนมือที่แตะกระดาษและนิว้
ที่แตะปากกาหรือดินสอ ในเมื่อ อายตนะและอารมณเขามาถึงกัน แตวิญ ญาณยัง ไมเกิดขึ้น ยังไม
เรียกการรับ รู ได เ กิดขึ้ น การรั บ รูจ ะเกิ ดขึ้น ตอ เมื่อ มี อ งค ป ระกอบเกิด ขึ้นครบทั้ ง สามอย างคื อ
อายตนะ อารมณ และวิญญาณ ในภาวะนี้มีคําเรียกวา “ผัสสะ” หรือ “สัมผัส” แปลตามรูปศัพทวา
การกระทบ แตก็มีความหมายในทางธรรมวา การประจวบหรือ บรรจบพรอ มกันแหง อายตนะ
อารมณ และวิญญาณ เขาใจความหมายงายๆ ก็คือ ผัสสะ หมายถึง การรับรูนั่นเอง เพราะวาผัสสะ
หรือสัมผัส หรือการรับรูนี้ ก็มีชื่อเรียกแยกออกเปนอยางๆ ไปตามทางรับรูคืออายตนะ หรือวิญญาณ
นั้นๆ ครบจํานวนทั้ง ๖ คือ จัก ขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัม ผัส กายสัม ผัส และมโน
สัมผัส๑๔ ดังนั้นจะเห็นไดวาการที่วิญญาณจะเกิดขึ้นไดนั้นจะตองมีองคประกอบอื่นเขามาเกี่ยวของ
ดวย เพราะวาเปนของสืบเนื่องกันอยางเปนขบวนการและมีรูปแบบ
ความสัมพันธของวิญญาณ
ความสัมพันธกันของวิญญาณทั้ง ๒ ประเภท คือ วิถีวิญญาณ และภวังควิญญาณ ที่ไดกลาว
แลวในขางต น ในรางกายคนเรานั้นมีสิ่ง ที่สําคัญ อยู ๓ สิ่ง คือ วิญ ญาณ จุติจิต และปฏิส นธิจิต
วิญญาณนั้นมีอยูในตัวของมนุษยขณะที่ยังมีชีวิตอยู เมื่อมนุษยตายไปวิญญาณนั้นก็พลอยดับไปดวย
คลายกับกองเพลิง ที่เ มื่อฟนมอดไปไฟก็ดับไปดวย ถาจะมีการเกิดใหม ก็ตอ งมีวิญญาณดวงใหม
เกิดขึ้น สวนในสัตวที่ไปเกิดนั้นคือจุติ และในขณะที่เกิดแลวจะมีปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นพรอมกันไปดวย
แต ใ นการที่ เ ราจะรู ถึ ง ความสั ม พั น ธ ข องวิ ญ ญาณนั้ นจะต อ งอาศั ยหลั ก ทางจิ ต วิท ยาเข า มามี
สวนประกอบดวยโดยมีการแบงจิตออกเปน ๒ ประการ
๑. หมายเอาภวังคจิต หรือปกติจิตๆ เปนดวงวิญญาณที่แทจริง (Rational soul) ตรงกับคํา
วา Subconscious mind ในทางจิตวิทยา และตรงกับคําวา ชีโว – ผูเปน ในภาษาบาลี
๒. หมายเอาความที่ปกติจิตนั้นถูกระคนดวยเครื่องเศราหมอง มีอุปกิเลสที่จรมา เปนตน จึง
มีลักษณะวิจิตรพิสดารออกไปดวยการสัมประยุตต (เกี่ยวของ), ภูมิ (ที่อยู), อารมณ (สิ่งเรา หรือ
Stimulus), ความเลว, ความปานกลาง, ความประณีต และความเปนอิสระ เปนตน ซึ่งตรงกับหลัก
จิตวิทยา ไดแก จิตรูคิด หรือ Consciousness หรือที่เรียกตามมติอภิธรรมวาเปนวิถีจิต
๑๔

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,๒๕๒๙), หนา ๓๕-๓๖.
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นักปราชญทางจิตวิทยาเปรียบจิตทั้ง ๒ ประเภทนี้วา เหมือนกอนน้ําแข็งใหญที่ลอยอยูใน
มหาสมุทร สวนนอยของกอ นน้ําแข็งที่ลอยเหนือ พนระดับน้ํา “เปนจิตรูคิด” (Consciousness)
สวนใหญที่จมใตระดับน้ําซึ่งสามารถบงการเคลื่อนไหวของสวนบนได เพราะความใหญของมันนั้น
คือ จิตใตสํานึก (Subconscious mind) แมวาจิตจะไดถูกแบงออกเปน ๒ ลักษณะเชนนี้ก็ตาม แต
เมื่อถึงกลาวโดยความละเอียดอาจจะยากตอการเรียนรูก็ตาม ในเรื่องนี้พระพุทธองคทรงแสดงไวใน
ยมกวรรคธรรมบทวา “ปกติจิตนั้นเปนภวังคจิต ธรรมชาติของภวังคจิตนั้น ไมถูกโทษประทุษราย
อุปมาดังน้ําซึ่งเดิมก็เปนน้ําใสบริสุทธิ์ แตครั้งภายหลังเมื่อน้ํา นั้นถูกระคนดวยของสกปรกมีสีตางๆ
เปนตน จึงไดกลายสภาพไปเป นน้ําสกปรก น้ําที่ระคนดวยสีตางๆ แลวนั้นจะวาเปนน้ําใสอันเดิม
นั่นเองก็ไมใช จะวาเปนน้ําใหมก็ไมเชิง ขอนี้ฉันใด จิตตามปกติก็ฉันนั้น” แมในอภิธรรมก็เหมือนกัน
ยอมเปนการยากที่จะแยกวา ไหนเปนภวังคจิต ไหนเปนวิถีจิต เพราะการเกิดของจิตยอมเปนวงกลม
เสมอ กลาวคือ ขณะจิตที่ ๑ – ๒ เปนภวังคจิต แมครั้นวิถีจิตนั้นวิ่งไปจนหมดขณะของมันแลว ก็จะ
ตกภวังคตามเดิมอีก เชนนี้เรื่อยๆ ไป๑๕
ดังนั้นความสัมพันธกันของจิตทั้งสองสวนจึงเปนความสัมพันธที่ยากจะแยกออกจากกันได
เพราะวาเปนของเนื่องดวยกัน ทํางานดวยกันเหมือนดังลูกโซที่เกี่ยวพันกันเปนวงกลม

สรุป
การที่ไดศึกษาวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาทมาตามลําดับตั้งแตตน พอที่จะสรุปเนื้อความ
และความสําคัญของวิญญาณไดวา คําวา “วิญญาณ” มีความหมายที่ลึกและมีความสลับซับซอนกวา
ที่คนทั่วๆ ไปจะเขาใจได เพราะวาคนสวนมากจะเขาใจวาวิญญาณก็คือสิ่งที่มีอยูในรางกายของ
มนุษยและมนุษยทุก คนจะตอ งมีวิญ ญาณเพื่อที่จ ะมีชีวิตอยู ซึ่ง ตรงนี้อ าจจะมองไดว าเขารูจั ก
วิญญาณเพียงดานเดียวเทานั้น สวนความเปนจริงทางการศึกษาแลวนั้นวิญญาณมีอยูในมนุษยหลาย
สวนดวยกั น เชน วิญ ญาณทางจัก ขุ เพื่อ เห็นรู ป เปนตน ซึ่ง จะต างกันกับ ความรูเ ดิ ม ของคนที่
สวนมากจะเขาใจวาวิญญาณมีอยูก็คือเวลาที่คนตายเพราะวิญญาณจะออกจากรางของคนที่ตายนั้น
แลวจะเรียกวิญญาณตรงสวนนั้นวา “ผี” จึงเกิดความกลัวตอวิญญาณ แตในทางพุทธปรัชญามิได
หมายถึงวิญญาณที่ตายแลวเรียกกันวาผี ถาตีความวาวิญญาณเปนผี ก็แสดงวาในรางกายของมนุษย
มีผีอ ยูม าก ในพุทธปรัชญาทานประสงคเ อาอายตนะที่มีอ ยูในกายตนมาเปนวิญ ญาณ กลาวคือ
๑๕

พระมหาประวัติ คงฺ คปฺ โ, ตายแล ววิญ ญาณไปไหน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมบรรณาคาร
,๒๕๑๙),หนา ๑๐๓-๑๐๖.
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ความรูสึก ความรับรูในอารมณที่ผานมาทางอายตนะกระทบกันจึงทําใหเกิดวิญญาณทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย และใจ
นอกจากนั้นยังมีวิญญาณอีกประเภทหนึ่งที่คนโดยสวนมากยังไมไดพูดถึงกันและไมรูดวยวา
ในรางกายของคนจะมีวิญญาณประเภทนี้อยู ในวิญญาณประเภทนี้มีอยูแตมิไดแสดงตัวตนออกมาให
คนเห็นเมื่อคนเริ่มจะเห็น วิญญาณประเภทนี้ก็หายไปจึงทําใหคนเรานั้นคนหาไมเห็นกําหนดไมได
เรียกวิญญาณชนิดนี้วา ภวังควิญญาณ หรือภวังคจิต หมายถึงจิตใตสํานึก หรือไรสํานึก ซึ่งวิญญาณ
ชนิดนี้เปนวิญญาณที่แทจริง เชน การที่คนนอนหลับละเมอการกระทําตางๆ ในขณะหลับอยูภายใต
การควบคุมบัง คับบั ญ ชาของจิตใตสํานึก เปนสวนที่เ ราสะสมความหวัง ความหวาดกลัว ความ
เดือดรอน และความไมพอใจตางๆ ไว จิตใตสํานึกไมเพียงแตควบคุมแขนขา และกลามเนื้อของผู
ละเมอเทานั้น ยังยืมกลไกบางอยางของจิตรูสํานึกไปใชดวย การปฏิบัติเชนนี้มักเปนการกระทําในสิ่ง
ที่จิตรูสํานึกอยากทําอยูแลว ดังนั้นเมื่อจิตใตสํานึกมีอํานาจตอการกระทําของบุคคลในขณะหลับ
และในขณะเวลาที่คนเรานอนหลับฝนไป หรือละเมอไป ในทางวิทยาศาสตรก็ยังยอมรับวาเปนเรื่อง
ของจิตดวงนี้ดวย และแมในทางพระพุทธศาสนาก็มีการกลาวไววา ในขณะที่คนนอนหลับฝนไปนั้น
เปนเพราะจิตตกภวังค ดังนั้นการตัดสินวา จิตใตสํานึกจึงถูกตองดวยหลักฐานเหตุผลและขอเท็จจริง
ทุกประการ
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ประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขา
THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
IN ACCORDANCE WITH THE THREEFOLD TRAINING (TISIKKHA)
พระครูวินัยธรปญญา ปฺญาวโร *
บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการ
ฝกอบรมทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา เพื่อสรางคุณธรรมความดีใน
การการดําเนินชีวิตอยางไมประมาทและมีคุณภาพ ตามหลักธรรมทางพระพุท ธศาสนา การนํา
หลั ก ธรรมมาประยุ ก ต ใ นการบริ ห ารจัด การทั้ง ในองคก ร ภาครั ฐ เอกชน สัง คม ชุ ม ชน และ
ประเทศชาติ โดยการนําหลักไตรสิกขา คือ ศีล หมายถึง การรักษากายวาจาใหเปนปกติเรียบรอย
สมาธิ หมายถึง การตั้งใจมั่นในสิ่งนั้น ๆ ปญญา หมายถึง ความรอบรูในกองสังขารและสภาวธรรม
ตาง ๆ นํามาประยุกตใชในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นไดวาการนําหลักไตรสิกขา
คือ ศีล สมาธิ และปญญา นํามาปฏิบัติแลวยอมจะนําพาชีวิตทั้งใน องคกร ภาครัฐ เอกชน สังคม
ชุมชน และประเทศชาติ บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว อยางยั่งยืน มั่นคง มั่งคั่ง และนําความสันติสุข
มาสูมนุษยชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ การพัฒนา ไตรสิกขา
ABSTRACT
The purpose of this article is to bring the dhamma teaching of the Buddhism
in the training of human resources in the threefold training is morality and
concentration and wisdom to create the virtues of good in the life of the
negligence and quality. According to the principle of Buddhism, the Dhamma
application in the management of the organization and the state sector and private
sector, community, society and the country by the heaven of the ascetic is the
hibernate the means to maintain body speech to normal has focus means the
committed It Intellectual property refers to the insight into the pile of body and
*

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดทานา จ.ตาก
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mind. The Council of the Dhamma Applied in a performance that will see that the
heaven of the ascetic is morality and concentration and wisdom to follow and shall
take life organization and the state sector, private sector, community, society and
the Nation Goals set for sustainable stable wealth and bring peace to humanity.
Keyword : Efficiency Development Tisikkha
บทนํา
มนุษยโลกที่เกิดมาในยุคดึกดําบรรพตลอดถึงยุคปจจุบัน นี้ ทุกคนตางก็มีเหตุปจจัยที่ตอง
ดําเนินชีวิตใหมีความเปนไปตามหลักการตามระบบกลไกลตาง ๆ บางก็สําเร็จในชีวิต บางก็ลมเหลว
ไมประสพความสําเร็จในหนาที่การงานตาง ๆ ดังนั้น เพื่อใหชีวิตของตนเองและของบุคคลอื่น ตลอด
ถึง การดําเนินการบริห ารจัดการตาง ๆ ตามองคก รภาครัฐ ภาคเอกชน สัง คม ชุมชน ตลอดถึง
ครอบครัว ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ โดยการนํา หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และ
ปญญา มาพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปจจุบันไดใหความสําคัญ “ทรัพยากรมนุษย” เปนทรัพยากรที่มี
คุณคาและมีความสําคัญอยางยิ่งตอการปฏิบัติงานทุกประเภท แมวิทยาการหรือเทคโนโลยีตางๆ จะ
กาวหนากวางไกลไปเพียงใดก็ตาม มนุษยก็ยังถือไดวาเปนปจจัยที่มีคาและสําคัญยิ่งตอการทํางานอยู
ไมเปลี่ยนแปลงและดูเ หมือนนับวาจะทวีความสําคัญมากขึ้นทุกที ปจจุบันการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยมีบทบาทเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมสําคัญอยางยิ่งในทุกๆ องคกรทั้งตางประเทศและคนไทย
ปจจุบันไมจํากัดในเรื่องเพศ อายุ อาชีพ ศาสนา เชื้อชาติ การศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ๑
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพผูบริหารจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพึ่งหลักธรรม
ในการบริหาร ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา เพราะสิกขาเปนตัวการ
ฝกหรือการพัฒนามนุษยในดานรางกายและจิตใจ เมื่อฝกไดผลจนสิ่งที่ฝกนั้นกลายเปนวิถีชีวิตของ
เขามันก็กลายเปนมรรคไป พอมรรคเกิดขึ้นแลวก็พาเขาถึงจุดหมายของการศึกษาหรือการพัฒนา
นั้น๒ การนําหลักไตรสิกขา มาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใน
การพัฒ นาทรัพยากรมนุษยใหมีความรัก ความเมตตาแกตนเองและผูอื่นใหมีความคิดเห็นที่เปน
สัมมาทิฎฐิ ปลูก ฝงใหมีความรักแกสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยการพัฒนาความ
ประพฤติที่เกี่ยวของกับการอยูรวมกันกับผูอื่นในสังคม ใหอยูในระเบียบวินัย มีความซื่อสัตยไมคด
โกง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ตางๆ โดยไมเบียดเบียน การพัฒนาจิตใหเจริญงอกงาม มีความเพียร
พยายามอดทนตอการฝนฝาอุปสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมาย การพัฒนาปญญาใหรูเขาใจโลกและชีวติ
๑

ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหารทรัพยากรมนุษย , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๓๙), หนา ๒๑.
๒
พระพรหมคุ ณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺ โต), ศึ กษา ฝก ฝน พัฒนาตน ให สูงสุด, พิ มพ ครั้ง ที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร : อมรินทร, ๒๕๔๘), หนา ๑๑๐.
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ใหตามความจริงสามารถจัดการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นของตนเองและองคกร ภาครัฐ เอกชน สังคม
ชุมชน ตามความเปนจริงอยางมีประสิทธิภาพ
ความหมายของประสิทธิภาพ
ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหความหมายของ
คําวา ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถที่ทําใหเกิดผลในการงาน๓
พระธรรมโกศาจารย ศ. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดอธิบายถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไววา
การศึกษาอบรมในพระพุทธศาสนายึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังจะเห็นไดจากการจัดการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับพัฒนาการและวุฒิภาวะของผูเรียน โดยที่พระพุทธเจาทรงเทียบความพรอมใน
การศึกษาเลาเรียนของบุคคลเขากับ บัวสี่เ หลา และทรงจําแนกประเภทของบุคคลที่จ ะเขารับ
การศึกษาอบรมไปตามจริต ๖ และที่สําคัญคือ พระพุทธเจามุงใหผูเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
ตัวอยางเชน การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแตการรับคนเขามาบวช ที่ตองมีการ
กลั่นกรองโดยคณะสงฆ พระพุทธเจาทรงมอบความเปนใหญใหคณะสงฆในการใหการอุปสมบทแก
กุลบุตร เมื่อบวชเขามาแลว พระบวชใหมจะตองไดรับการฝกหัดอบรมและการศึกษาเลาเรียนจาก
พระอุปชฌายโดยอยูภายใตการปกครองดูแลของทานจนพรรษาครบ ๕ พรรษา๔
มิลเลท (Millet) ไดใหนิยามความหมายของ ประสิทธิภาพ วาหมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่
ทําใหเกิดความพอใจและไดรับผลกําไรจากการปฏิบัติงาน๕
มอนดี และ นอร (Mondy and Noe) ไดใหความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(Human Resource Development) ไวอยางสั้นทีส่ ุดวา คือ “การใชทรัพยากรมนุษยใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร” และกลาวเพิ่มเติมวา “ผูบ ริหารทุกระดับตองเกี่ยวของกับการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยอาศัยพลังความสามารถของคนปฏิบัติงานใหสําเร็จ๖
สรุป ไดวา องคก ารที่มีรูป แบบการบริห ารงานตามหลัก ธรรมทางพระพุท ธศาสนามา
ประยุ ก ต ใ ช กั บ แนวคิด ทฤษฎีป ระสิท ธิ ภ าพจะก อ ให เ กิ ดประสิท ธิ ผ ล ซึ่ ง มี อ งค ป ระกอบคื อ
สภาพแวดลอมขององคกร, การประมวลผลสารสนเทศและการตัดสินใจเลือก, การปรับตัวและการ
เปลี่ยนแปลงองคกร, เปาหมายขององคกร, ชนิดของงานที่ทําใหเปาหมายสําเร็จ , การออกแบบ
องคกร, ขนาดและความซับซอนขององคกร, วัฒนธรรมองคกร และอํานาจและหนาที่ สวนการ
๓

ราชบั ณฑิ ต ยสถาน, พจนานุ ก รม ฉบับ ราชบั ณ ฑิ ต สถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุ ง เทพ : นามมี บุ ค ส
พับลิเคชั่น, ๒๕๔๖), หนา ๖๖๗.
๔
พระธรรมโกศาจารย ศ. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓๙.
๕
Mill John D, Management in the Public Service, (New York : Mc Graw-Hill Book
Company, 1954), p. 4 .
๖
Mondy & Noe, Human Resources Development, (Lts Technological Dimension,
1986), p.12.
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ปฏิบัติงานใหไดผลดีนั้น จะตองไดรับการตอบสนองทั้งภายในและภายนอก เชน รายได ความมั่นคง
ในการปฏิบัติงานสภาพแวดลอม ตําแหนงหนาที่ การยอมรับจากหมูคณะและความจงรักภักดีตอ
องคกร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
มนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและเปนกลไกสําคัญในการดําเนินงานในดานตางๆ เปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาองคกร สังคม อีกทั้ง ยังเปนกําลังในการพัฒนาประเทศอีกดวย ดัง นั้นควร
ตระหนัก ถึงคุณคาและความสําคัญ ของมนุษย จึง ไดมีก ารสง เสริม และสนับสนุนใหก ารพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณคา และมีป ระสิท ธิภาพมาก ยิ่ง ขึ้น๗ ซึ่ง มีนักวิชาการหลายทานไดให
ความหมาย ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน
บรรยงค โตจินดา ไดกลาวถึง วิวัฒนาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบงออกเปนหลาย
ยุค ดังตอไปนี้ คือ
๑. ยุคดึกดําบรรพ จุดกําเนิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยยุคดึกดําบรรพอาจกลาวไดวา
มีวิวัฒนาการมาตั้งแตเริ่มรูจักใชเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ที่ใชในการดํารงชีวิต เมื่อมนุษยรูจัก
ประดิษฐเครื่องใชตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมจําเปนตองมีการถายทอดความรูความ
ชํานาญใหแกญาติพี่นอง พวกพองของตน ซึ่งเปนวิธีชวยใหการปฏิบัติงานไดผลดีขึ้นเกิดการเรียนรู
จากชนรุนหนึ่งถึงชนอีกรุนหนึ่ง ในระยะแรกเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ยังไมเปนกระบวนการ
ที่เปนระบบ แตเปนการพัฒนาดานฝมือ โดยถายทอดความรูตามธรรมชาติ
๒. ยุคเริ่มประวัติศาสตร ยุคนี้เ ปนยุคที่มนุษยมีอารยธรรมสูงขึ้น ดังปรากฏจากแหลง
กําเนิดอารยธรรมที่สําคัญๆ ของโลก เชน กรีก โรมัน อียิปต จีน อินเดีย เปนตน กําเนิดชางฝมือ
ประจํ า สํ า นั ก และตระกู ล ต า งๆ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย จึ ง เป น ลั ก ษณะการฝ ก งาน
(Apprenticeship) โดยผูที่รับ การฝก อบรมจะได รับการสอนงานและกินอยูเสร็จ ที่บานครูห รือ
นายจาง
๓. ยุคสมาคมชาง (Gild) การอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดมีการพัฒนาขึ้นตาม
วิวัฒนาการของอุตสาหกรรม ซึ่งในระยะตอมาไดมีการรวมตัวของชางฝมือ เปนสมาคมวิชา ชีพ
(Trade-guild) เพื่อรักษาผลประโยชนของบรรดาชางฝ มือที่เปนสมาชิกเนนการฝกอบรมดานงาน
ชาง ฝมือ มีสินคาใหเลือกมากมาย ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทําใหการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเขามามีบทบาทสําคัญ จนมีแนวความคิดในเรื่องของทรัพยากรมนุษยวาเปนปจจัยการผลิตที่
สําคัญที่สุดในองคการ๘
๗

กัญญา แซโงว, “การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการใชทฤษฎีธรีซาวดพัฒนาทรัพยากรมนุษยของรอย
เอก ศาสตราจารย ดร.จิตรจํานง สุภาพ”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๖), หนา ๙.
๘
บรรยงค โตจินดา, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน, ๒๕๔๖), หนา ๑๘๖.
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สรุปไดวา ความหมายและแนวคิดทฤษฎีขางตนนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็เปนการ
พัฒนากิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ซึ่งมีการดําเนินการอยางเปนระบบโดยองคการ เพื่อสงเสริม
สนับสนุน และปรับปรุงใหบุคลากรมีความรู ทักษะ และความสามารถในการทํางานที่เหมาะสม มี
การเปลี่ยนแปลงเจริญเติบโตทางจิตใจและบุคลิกภาพที่ดีขึ้น ทั้งในงานปจจุบันและเพื่อเตรียมพรอม
สําหรับงานในอนาคต อันจะสงผลตอความสามารถขององคการในการแขงขัน และการพัฒนางาน
อยางมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธตามหลักไตรสิกขา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนานั้นมีหลักธรรม
ในการสงเสริมทางความเจริญ ทั้งในดานรางกาย จิตใจ และวัตถุเพื่อสนองความตองการของมนุษยมี
หลักการทั้งหมดที่จะสรางเสรีภาพในชีวิตของทุกคนเพื่อใหคนมีความอิสระอยางแทจริง
หลักการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพระพุทธศาสนานั้น มี ๒ มิติ คือ๙
๑. มองมนุษยในฐานะที่เปนบุคคล หมายถึง การมองวามนุษยเปนทรัพยากรอยางหนึ่งของ
สังคมเรียกวา ทรัพยากรมนุษยซึ่งถือวา เปนทรัพยากรมีคุณคาอยางยิ่งและจําเปนที่ตองมีการพัฒนา
ทรัพยากรนี้
๒. มองมนุษยในฐานะที่เปนชีวิต คือ ทั้งกายและใจ การพัฒนาในขอนี้เปนการวางกรอบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในเชิงรูปธรรมและนามธรรม คือ การมองมนุษยในแงขององคประกอบ
ของชีวิต
การพัฒนามนุษยมีแหลงใหญอยูที่มโนกรรม ซึ่งเปนตนกําเนิดแหงอารยธรรมของมนุษยชาติ
ที่ปรากฏในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนความเห็น ความเชื่อ เจตจํานงหรือทัศนคติ เปนตน ซึ่งสงผล
ใหเกิดกายกรรม และวจีกรรม ตามมาอยางมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน กลาวคือ เมื่อคิดอยางไรก็
จะทําและพูดเชนนั้น หรือเมื่อทําและพูดอยางไรก็จะสะทอนถึงความคิดวาเปนอยางไร ดังนั้นการมี
ความเขาใจในมโนกรรมวา มีความสําคัญและสงผลอยางไร ทั้งตอตนเองและตอโลก ยอมจะทําให
เราสามารถเลือกที่จะประกอบมโนกรรมที่ถูกตอง และสงผลดีทั้งตอตนและตอโลก นั่นคือ การทําให
เกิดการพัฒนาตนและโลกไปในทิศทางที่ถูกตองพรอมกันไป๑๐
เมื่อมนุษยเปนผูสรางอารยธรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกโดยมีมโนกรรมอยูเบื้องหลัง ซึ่งเปน
ตนกําเนิดของสิ่งเหลานี้ ดังนั้น การพัฒนามนุษยที่อาศัยมโนกรรมที่ถูกตอง จึงมีความสําคัญเปน
อยางยิ่งตอการสรางอารยธรรม สรางสังคมที่มีความสงบสุขตอไป และดวยเหตุที่มโนกรรมเปน
๙

พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมืองการปกครอง”,
เอกสารประกอบการเรียนวิชา ป ๒๕๕๐ (อัดสําเนา).
๑๐
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษากับการวิจัย, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพมูลนิธิพุทธธรรม จํากัด, ๒๕๔๔), หนา ๘๓.
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ตัวชี้วัดถึงทิศทางแหงการพัฒนามนุษย ความหมายของคํานี้จึงสามารถเปนตัวบอกนัยของมโนกรรม
ไดทางหนึ่ง
ดัง นั้ นจึง มีความหมายของคํา วา “การพัฒ นามนุษย ” ตามนัยโดยทั่วไปและนัย ทาง
พระพุทธศาสนา ดังนี้
คําวา “พัฒนา” ในภาษาสันสกฤตมาจาก “วรฺธน” แปลวา ความเจริญ มาจากบาลีวา
“วฑฺฒน” หรือ “วัฒนะ” แปลวา ความเจริญ ความงดงาม เพิ่มขยายขึ้น ฝกฝน ทําใหยืนยาวขึ้น
และนํามาใชในภาษาไทย ก็มีความหมายวา ความเจริญ ความงอกงาม การขยับขยาย๑๑
คําวา “พัฒนา” หรือ “วฒฺนา” ในภาษาบาลีนั้น แปลวา รก คือ รกอยางหนาแนน เชน รก
หญา ผมบนศีรษะรก ก็เรียกวา พัฒนา คือ เปนความเจริญดวยเหมือนกัน ถาบุคคลมีความประพฤติ
หรือการกระทําที่ไมมีประโยชนอะไรในโลกนี้ ก็เรียกวา คนทําโลกใหรก รวมความคําวา “พัฒนา”
แปลวา ทําใหร ก หรือ สรางความรก ถาจะใหร กไปดวยคนดี หรือ ทรัพยากรมนุษยที่ดีแลว
จําเปนตองสงเสริมปลูกสราง ทัศนคติโดยตองพัฒนาทางจิต ซึ่งเปนผูนําของกาย ถาจะใหรกไปดวย
ปญหายุงยาก รกไปดวยความโกลาหลวุนวาย ก็ตองพัฒนาวัตถุ การพัฒนาที่สมบูรณแบบจําเปนตอง
พัฒนาใหครบทั้ง ๒ ดาน กลาวคือ ควรพัฒนาทั้ง ทางวัตถุ และทางจิตใจใหควบคูกับทัศนคติ
โดยเฉพาะทัศนคติเปนการพัฒนาทางดานจิตใจจะตองเนนเปนพิเศษ เพราะการพัฒนาถูกตองดีแลว
ก็จะสามารถควบคุม การพัฒ นาทางดานวัตถุใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตองไดและการพัฒนาจิตที่
ถูกตองก็คือ พัฒนาจิตใหมีธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจนกระทั่งพัฒนาจิตใหมีสมาธิ ตั้งมั่น
มั่นคง สะอาด สวาง จากกิเลสเครื่องเศราหมองทั้งหลาย จนเปนจิตที่ควรแกการทํางาน สามารถจะ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได๑๒
นักปราชญผูรูศัพ ทศาสตรไดใหความหมายของคําวา “มนุษย” เมื่อประมวลแลวคงได
ความหมายเปน ๓ ประการ คือ๑๓
๑. คําวา “มนุษย” หมายความวา เปนเหลากอ, เชื้อสายหรือลูกหลานของมนู
๒. คําวา “มนุษย” หมายความวา เปนผูรูเหตุและมิใชเหตุ ซึ่งไดแกผูที่รูจักดี รูจักชั่ว รูจัก
เหตุ รูจักผล รูจักบาป บุญ คุณและโทษนั่นเอง ผูรูจักประโยชน และมิใชประโยชน
๓. คําวา “มนุษย” หมายความวา ผูมีใจสูง สูงโดยหนาขึ้น มากขึ้น พอกพูนขึ้น กอขึ้น สั่ง
สมขึ้น คือ ปฏิบัติฝกหัดอบรมสั่งสมขึ้นนั่นเอง ใจที่ประกอบดวยมนุษยธรรม คุณธรรม มีศีลธรรม
หรือใจที่คิดเปนบุญ เปนกุศล
๑๑

ราชบัณฑิ ตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบั ณฑิต ยสถาน, พิ มพค รั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน, ๒๕๒๕), หนา ๕๘๐.
๑๒
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ปฏิบัติธรรมใหถูกทาง, พิมพครั้งที่ ๓๐, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๓๙), หนา ๙๒.
๑๓
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), การสรางสรรคปญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ, พิมพครั้งที่
๗, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๐), หนา ๖๒.
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พระพุทธศาสนาใหความสําคัญตอเรื่องจิต เพราะจิตเปนผูบงการใหบุคคลมีพฤติกรรมตางๆ
ได ในการพัฒนาจิตของบุคคลตามแนวพุทธนี้เปนการฝกใหบุคคลมีจิตใจสงบถือวา เปนการทําให
บุคคลไดพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมตามที่สังคมตองการ ผูท่ีไดรับการอบรมทางจิตใหถูกวิธีจะ
สามารถพัฒนาจิตได คํากลาวที่ไดวา “จิตเปนนาย กายเปนบาว” จึงเปนความจริง เพราะเมื่อบุคคล
มีจิตใจสงบและคิดแตในสิ่งที่ดีแลว ก็จะมีผลทําใหรางกาย พฤติกรรม หรือการประพฤติปฏิบัติ
เปนไปแตในสิ่งที่ดีงาม การพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนานั้น บุคคลทุกคนจําเปนที่จะตองลงมือ
ฝกปฏิบัติดวยตนเอง จึงจะสามารถพัฒนาจิตได เพราะการพัฒนาจิตใจในลักษณะนี้ เปนการฝกจิต
ใหลดจากกิเลสและเกิดความอดกลั้นตอสิ่งยั่วยุทั้งหลาย
ธรรมชาติของชีวิตมนุษย คือ เปนสัตวที่ตองฝกและฝกได การที่มนุษยเราจะมีชีวิตที่ดีงาม
เราจะตองศึกษาฝกฝนพัฒนาตนเองใหดีขึ้นไป ในระบบการดําเนินชีวิตของเราซึ่งประกอบดวย
พฤติกรรม จิตใจ และปญญา เมื่อเราฝกฝนพัฒนามีการศึกษา ก็ทําใหการดําเนินชีวิตของเราดีขึ้น
แตถาเราไมเรียนรู ไมฝก เราที่เปนมนุษยนั้นก็จะดําเนินชีวิตใหไมดีเลย ทั้งนี้ เพราะมนุษยอยูดวย
สัญชาตญาณอยางเดียวไมพอ๑๔
การพัฒนาบุคคล ตองมีการปฏิบัติ ศีล สมาธิ และปญญา การศึกษาที่สมบูรณตองทําความ
เปนมนุษยใหถูกตองและสมบูรณ อันประกอบดวย
๑. ความฉลาดหรือสติปญญาในขั้นพื้นฐานพอตัว คือ พอแกความตองการ คือ การเรียน
หนังสือ
๒. มีความรูเรื่องวิชาชีพและอาชีพพอตัว คือการเรียนอาชีพ
๓. มีมนุษยธรรม คือ มีความเปนมนุษยอยางถูกตอง คือ การเรียนความเปนมนุษย ซึ่ง
กระทําไดดวยการสอน การอบรมจริยธรรม๑๕
การพัฒนาตามความหมายของพระพุทธศาสนา ก็คือ ภาวนา หมายถึง การทําใหเปน ใหมี
ขึ้น การฝกอบรม การพัฒนา ซึ่งมีการพัฒนา ๔ คือ ประกอบดวย๑๖
๑. กายภาวนา คือ การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝกอบรมกาย ใหรูจักติดตอเกี่ยวของกับ
สิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรียทั้งหาดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางที่เปน คุณ มิใหเกิดโทษ
ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
๒. ศีลภาวนา คือ การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝก อบรมศีล ใหตั้งอยูใน
ระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี เกื้อกูลแกกัน
๑๔

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ถึงเวลาพัฒนาคนกันใหม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภา,
๒๕๔๐), หนา ๓๐.
๑๕
พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปฺโญ), เปาหมายของการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิพพาน
, ๒๕๓๗), หนา ๑๕.
๑๖
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท,พิมพครั้งที่ ๑๒,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๗๐.
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๓. จิตภาวนา คือ การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝกอบรมจิตใจ ใหเขมแข็งมั่นคงเจริญงอก
งามดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน
เปนสุขผองใส เปนตน
๔. ปญญาภาวนา คือ การเจริญปญญา, พัฒนาปญญา, การฝกอบรมปญญา ใหรูเขาใจ
ทั้งหลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตนให
บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดดวยปญญา
ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ เปนกระบวนการในการพัฒนามนุษยในองคการ
โดยการนําคําสอนของพระพุทธเจามาเปนฐานคิด ใหมีความรูความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มี
ความเจริญเติบโตทั้งทางดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา ดวยวิธีการพัฒนาองคการและการพัฒนา
ฝกอบรม มีจุดประสงคในการปรับปรุงผลงานและพัฒนามนุษยไปสูภพภูมิที่ดีกวาเดิม๑๗
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดใหความหมายไตรสิกขาวา หมายถึงการพัฒนา
มนุษยใหดําเนินชีวิตดีงามถูกตอง ทําใหมีวิถีชีวิตที่เปนมรรค เปนทางดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูก
ตองดีงามของมนุษย ตองเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน คือ สิกขามรรคกับสิกขาจึงประสานเปนอันเดียวกัน
เมื่อมองในแงอริยสัจ ๔ ก็เปนอริยมรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐเมื่อเปนมรรคก็ดําเนินกาวหนาไปสู
จุดหมายโดยกําจัดสมุทัยใหหมดไป ชวยใหเรามีชีวิตที่พึ่งพา อวิชชา ตัณหา อุปทาน นอยลงไป ไม
อยูใต อํานาจครอบงํา ของมันพรอมกับที่เ รามีปญญาเพิ่มขึ้นและดําเนินชีวิตดวยปญ ญามากขึ้น
ตามลําดับจนกระทั่งในที่สุดพอสมุทัยหมดทุกขก็หมดก็บรรลุหมายเปน นิโรธ โดยสมบูรณ๑๘
บุญมี แทนแกว ใหความหมายของไตรสิกขาวา หมายถึง ขอปฏิบัติ ๓ ขั้น คือ
๑. ขั้นศีล ไดแก การเวนชั่ว ประพฤติดี ปฏิบัติเพื่อความปกติสงบเรียบรอยไมทําใหตนและ
ผูอื่นเดือนรอน ขอปฏิบัติเหลานี้เรียกวา ศีลสิกขา แปลวา สิ่งที่ควรศึกษาอบรม เปนขั้นศีล
๒. ขั้นสมาธิ ไดแก การฝกฝนหรืออบรมจิตใจใหเหมาะสม ตั้งมั่นในลักษณะที่พรอมจะ
ปฏิบัติงานคือ พิจารณาความเปนจริง เพื่อเปนพื้นฐานของการเจริญปญญา การฝกบังคับจิตใจใหตั้ง
มั่นโดยระลึกรูตัวทั่วพรอม ดังนี้เรียกวา จิตตสิกขา
๓. ขั้นปญญา ไดแก การฝกฝนอบรมในการพิจารณาสิ่งทั้งปวงใหเกิดความรูความเขาใจที่
ถูกตองตามความเปนจริง หมายถึง กาฝกฝนอบรมจนเกิดความรูแจงเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงถึงกับเกิด
ความสลดสังเวชเบื่อหนายในสิ่งที่ไมเที่ยง เปนทุกข และเปนอนัตตาไดจริง ๆ การฝกฝนเชนนี้
เรียกวา ปญญาสิกขา๑๙
การพัฒนาตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา เริ่มที่หลักการของการศึกษา เพราะการ
ภาวนาหรือการพัฒนานั้น แทที่จริงก็คือสิ่งเดียวกันกับการศึกษา หรือสิกขา สิ่งที่ตองศึกษา หรือสิ่งที่
๑๗

ฌาน ตรรกวิจารณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
๒๕๔๔), หนา ๒.
๑๘
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), หัวใจพระพุทธศาสนา, พุทธจักร, ปที่ ๖๑ ฉบับที่ ๕
(พฤษภาคม ๒๕๕๐) : ๗.
๑๙
บุญมี แทนแกว, จริยศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๙), หนา ๑๙๘.
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ตองพัฒนา แยก ออกไปเปน ๓ ดานใหญๆ โดยสอดคลองกับองคประกอบแหงการดําเนินชีวิตของ
มนุษยที่มี ๓ ดาน คือพฤติกรรม จิตใจ และปญญา เรียกวา ไตรสิกขา ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี๒๐
้
๑. ศีล คือ การฝกฝนพัฒนาดานพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรม ทางกาย และ
วาจา ใหมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางถูกตองมีผลดี สิ่งแวดลอมที่เราเกี่ยวของสัมพันธ มี ๒
ประเภทคือ สิ่งแวดลอมทางสังคม ไดแก เพื่อนมนุษย (ในความหมายเดิมทางพระพุทธศาสนา
รวมทั้งสัตวอื่นทั้งหลายทั้งปวงดวย)
๒. สมาธิ หมายถึง การฝกพัฒนาในดานจิตใจ มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะจิตใจเปนฐาน
ของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติก รรมทุกอยางเกิดขึ้นจากความตั้ง ใจหรือเจตนา และเปนไปตาม
เจตจํานงและแรงจูงใจที่อยูเบื้อหลัง ถาจิตใจไดรับการพัฒนาใหดีงามแลว ก็จะควบคุมดูแลและนํา
พฤติกรรมไปในทางที่ดีงามดวย แมความสุขความทุกขในที่สุดก็อยูที่ใจ ยิ่งกวานั้น ปญญาจะเจริญ
งอกงามได ตองอาศัยจิตใจที่เขมแข็งสูปญหา เอาใจใส มีความเพียรพยายามที่จะคิดคนไมทอถอย
ยิ่งเรื่องที่คิดหรือพิจารณานั้นยาก หรือละเอียดลึกซึ้ง ก็ยิ่งตองมีจิตใจที่สงบแนวแน ไมฟุงซานไมพลุง
พลานกระวนกระวาย คือ ตองมีสมาธิจึงจะคิดไดชัดเจน เจาะลึกทะลุไดและมองเห็นทั่วตลอด จิตที่
ฝกดีแลว จึงเปนฐานที่จะใหปญญาทํางานและพัฒนาอยางไดผล
๓. ปญญา หมายถึง การพัฒนาปญญา ซึ่งมีความสําคัญสูงสุดเพราะปญญาเปนตัวนําทาง
และควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อยางไร และแคไหน ก็อยูที่วาจะมีปญญา
ชี้นําหรือบอกทางใหเทาใด และปญญาเปนตัวปลดปลอยจิตใจ ใหทางออกแกจิตใจ เชน เมื่อจิตใจ
อึดอัดมีปญหาติดตันอยู พอเกิดปญญารูวาจะทําอยางไร จิตใจก็โลงเปนอิสระไดการพัฒนาปญญา
เปนเรื่องกวางขวางแยกออกไปไดหลายดานและมีหลายขั้นหลายระดับ
ไตรสิกขานั้นเปนกระบวนการที่สําคัญ ในการพัฒนามนุษยคือการจัดตั้งระบบระเบียบแบบ
แผนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันของมนุษย ซึ่งเนื้อหาสาระที่สําคัญของไตรสิกขา นั้น
ไดสอดแทรกอยูในหลักธรรมตางๆ เชน สอดแทรกอยูในหลักโอวาทปาติโมกขดวยเหตุนี้ผู วิจัยจึง
จําแนกพุทธโอวาทที่แสดงถึงความสําคัญของไตรสิกขาออกเปนดานตางๆ ดังนี้
๑. ไตรสิกขาเปนหลักธรรมใหญเพื่อกําจัดกิเลสของภิกษุและบุคคลทั้งหลาย ดังปรากฏใน
อนุพุทธสูตร วาดวยการตรัสรูธรรมเปนเหตุสิ้นภพวา
ภิกษุทั้งหลาย เพราะไมรูแจงแทงตลอดธรรม ๔ ประการ เราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยว
เรรอนไปตลอดกาลยาวนานอยางนี้ ธรรม ๔ ประการ อะไรบาง คือ อริยศีล อริยสมาธิ อริยปญญา
และอริยวิมุตติเราถอนภวตัณหาไดแลว ภวเนตติส้ินไปแลว ธรรมเหลานี้คือ ศีล สมาธิ ปญญาและ
วิมุตติอันยอดเยี่ยมพระโคดมผูมียศไดตรัสรูแลว ดัง นั้นพระพุท ธเจาจึงตรัส บอกธรรมแกภิก ษุ
ทั้งหลาย เพื่อความรูยิ่ง๒๑
๒๐

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ
ที่ โรงพิมพโรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๙), หนา ๖๗.
๒๑
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑/๑-๒.
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๒. ไตรสิกขารากฐานที่สําคัญของพระวินัย ดังปรากฏในวัชชีปุตตสูตร วา พระพุทธองคทรง
ใหคําแนะนําภิกษุรูปหนึ่งวา หากเธอไมอาจประพฤติปฏิบัติตามสิกขา บทที่บัญญัติไวไดครบถวน
บริบูรณ ก็ใหพึงศึกษาปฏิบัติในสิกขา ๓ เพื่อการละราคะ โทสะ โมหะ ทําใหเปนผูไมประกอบ
อกุศลกรรม เพราะสิกขา ๓ ประการนี้เปนที่รวมของสิกขาบท นั้นเอง๒๒
๓. ไตรสิกขาเปนกระบวนการฝกศึกษาพัฒนามนุษยเปนกระบวนการพื้นฐานในการฝก
พฤติกรรมที่ดีของมนุษยใหดีย่ิงขึ้น ดังที่แสดงในปฐมสิกขาสูตร วา ภิกษุผูทําใหบริบูรณในศีล ทํา
พอประมาณในสมาธิ และปญญา ยอมสามารถบรรลุเปนพระโสดาบัน หรือเปนพระสกทาคามี
ขณะที่ภิกษุผูทําใหบริบูรณในศีล และสมาธิทําพอประมาณในปญญา ยอมสามารถบรรลุเปนพระ
อนาคามี สวนภิกษุผูทําใหบริบูรณในศีล สมาธิ ปญญา ยอมหลุดพนจากอาสวะกิเลสทั้งปวง๒๓
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาวถึงความสําคัญของไตรสิกขา หรือ (การศึกษา)
ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนามนุษยที่สมบูรณตามหลักพระพุทธศาสนาไววา การศึกษา หมายถึง การ
เรียนรูเพื่อเปนมนุษยที่เต็มบริบูรณ เพราะไดรับการพัฒนาทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งมีจิตใจที่เปยมดวยปญญา จึงเปนอิสระหลุดพนจากการบีบคั้นของอํานาจกิเลสตัณหาดังคํากลาว
ที่วา “ทุกขมีเพราะยืด ทุกยืดเพราะอยาก ทุกขมากเพราะพลอย ทุกขนอยเพราะหยุด ทุกขหลุด
เพราะปลอย” เมื่อปลอยวางแลวยอมหลุดพนทุกข และพบความสุขสงบคือสันติ ดังนั้นมนุษยที่
สมบูรณในพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงผูบรรลุวิมุตติ คือเปนอิสระหลุดพนจากทุกขทั้งปวงเพราะ
ฉะนั้น วิมุตติจึงเปนเปาหมายของการศึกษาตามหลักไตรสิกขาดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา “สมาธิที่มี
ศีลอบรมแลวยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก ปญญาที่มีสมาธิอบรมแลวยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก
จิตที่มีปญญาอบรมแลวยอมหลุดพนจากอาสวะโดยชอบ” ความหลุดพนนี้ก็คือวิมุตติซึ่งเปนบรม
สันติ เมื่อคนเราบรรลุถึงวิมุตติแลวถือวาเปนมนุษยที่สมบูรณ เรียกวา พระอเสขะ หมายถึงผูจบ
การศึกษาสูงสุดในพระพุทธศาสนา๒๔
ความสําคัญของไตรสิกขาที่นํามาแสดงขางตนนั้นเปนเครื่องยืนยันไดวา ไตรสิกขา เปนหลัก
คําสอนทางพุทธศาสนาที่พุทธสาสนิกทุกคนควรนํามาปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองใหมีชีวิตที่ดีงาม เพื่อ
จัดปรับเตรียมสภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งลักษณะแหงความสัมพันธตางๆ ใหอยูใน
ภาวะที่เหมาะสมและพรอมที่จะเปนอยูปฏิบัติกิจและดําเนินการตางๆ เพื่อกาวหนาไปอยางได ผลดี
ที่สุด สูจุดหมายของชีวิต ของบุคคล ขององคกร ของชุมชนตลอดจนสังคมและประเทศชาติตอไป
สรุปไดวา พระพุทธศาสนาใหมนุษยเปนศูนยกลางในการพั ฒนา กลาวคือ มนุษยตองเปน
ผูกระทําดวยการฝกฝนอบรมใหเกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งไดแกคุณสมบัติทางกาย ทางวาจา ทาง
ใจ และทางสติปญญาที่สงผลไปสูภายนอกตน เปนความสัมพันธกับมนุษยและวัตถุ ซึ่งแสดงออก
๒๒

องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒, ๒๐/๘๘/๓๑๔, ๒๐/๘๙/๓๑๗.
องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒ – ๓๑๔.
๒๔
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ทิศทางการศึกษาไทย, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรง
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เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัล
Thailand's economy in the digital age
พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ*
บทคัดยอ
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลทําใหแนวโนมของโลกเปลี่ยนแปลงไปหลายอยางโดยเฉพาะอยางยิง่ มี
การเปลี่ยนแนวคิดจากระบบรวมศูนยม าเปนแบบการกระจายใหบ ริก าร เชน การบริก ารของ
ธนาคารผานเอทีเอ็ม การสรางรานคากระจายไปทุกหนทุกแหง โครงสรางขององคกรมีลักษณะ
ติดตอประสานรายไดสองทิศทาง ทั้งใหการจัดองคกรมีขนาดกะทัดรัด และรูปแบบองคกรจะแบน
ราบ หรือมีลําดับชั้นการบังคับบัญชานอยลง แตจะมีรูปแบบลักษณะเครือขายเพื่อการทํางานรวมกัน
การดําเนินธุรกรรมตาง ๆ จะตัดคนกลางหรือกิจกรรมที่อยูตรงกลางออกไป ทําใหกิจกรรมตาง ๆ มี
ลักษณะจากปลายสูปลาย เชน จากผูผลิตสูผูใชโดยไมตองมีคนกลาง ดังนั้นเศรษฐกิจดิจิตอลจึงเปน
ระบบเศรษฐกิจใหมที่ประเทศกําลังพัฒนาตองรีบปรับตัวและใชประโยชนจากกลไกทางเทคโนโลยี
ใหทัน ดังนั้นหากมีการผลักดันนโยบายเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลนี้ใหสําเร็จยอมจะสงผลตอการพัฒนา
ประเทศไทยใหกาวไกลใหทันประเทศอื่นมากขึ้น และมีแนวโนมวาประชาชนจะมีความสะดวกสบาย
ในการใชชีวิตประจําวัน อีกทั้งเปนการกระตุนการลงทุนภายในประเทศใหเพิ่มมากขึ้นอีกดวย
คําสําคัญ: เศรษฐกิจ, ดิจิทัล
Abstract
The digital economy, the trend of the world has changed a lot, especially
with the change in the concept of a centralized system to a distributed, service
provider such as a bank ATM. Creating shops scattered everywhere. The structure of
the organization has contact details in two directions. Both the organization
compact, and organizational model are flat. or less hierarchy. But they one to form
networks to work together. The transactions are to be cut or mediator. Activities at
the center one out. Making activities from end to end, looks like from the
*
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manufacturer to the user without any intermediary. The digital economy is an
economy that develop countries needs to adapt and take advantage of
technological mechanisms to keep pace. So if it is pushed policies to complete the
digital, economy will inevitably affect developments in the advanced countries to
catch up. And it is likely that the public will have the comfort in everyday use. This
will also stimulate domestic investment to increase as well.
Keywords: Economy, Digital
บทนํา
ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งถือวาเปนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
หลายๆ ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ และสัง คมอันนําไปสูการปรับ ตัวเพื่อ ใหเ กิดความสามารถในการ
แขงขันทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนทุกประเทศทั่วโลกกําลังมุงสูกระแสใหมของการเปลี่ยนแปลงที่
เรีย กวา สัง คมความรู (Knowledge Society) และระบบเศรษฐกิจ ฐานความรู (KnowledgeBased Economy) ที่จะตองใหความสําคัญตอการใชความรูและนวัตกรรม (Innovation) เปน
ปจจัยในการพัฒนาและการผลิตมากกวาการใชเงินทุนและความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหขอมูล
ขาวสารและความรู ซึ่งประกอบกันเปน “สารสนเทศ” นั้น สามารถลื่นไหลไดสะดวก รวดเร็ว จน
สามารถประยุกตใชไดอยางกวางขวาง ตั้งแตระดับบุคคลขึ้นไปถึงระดับองคกรอุตสาหกรรม ภาค
สัง คม ตลอดจนในระดับ ประเทศและระหวางประเทศ จนกระทั่ง ภาวะ “ไรพ รหมแดน” อัน
เนื่องมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว ไดเกิดขึ้นในกิจกรรมและวงการตางๆ และ
นับเปนความกลมกลืนสอดคลองกันอยางยิ่ง ที่การพัฒนาบุคลากรในสังคมอันประกอบดวยภาค
การศึกษา และการฝกอบรมเปนเรื่องราวของการเรียนรูสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปนขอมูล
(Data) ขาวสาร (Information) ก็ตาม
ปจจุบันโลกเริ่มเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไมไดเปนเพียง
เครื่องมือสนับสนุนการทํางานเฉกเชนที่ผานมาอีกตอไป หากแตจะหลอมรวมเขากับชีวิตคนอยาง
แทจริงและจะเปลี่ยนโครงสรางรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การคา การบริการ
และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไปอยางสิ้นเชิง ประเทศไทย
จึงตองเรงนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ดังนั้นเศรษฐกิจดิจิทัลจึงเปนระบบเศรษฐกิจใหมที่ประเทศกําลังพัฒนาตองรีบปรับตัวและ
ใชประโยชนจากกลไกทางเทคโนโลยีใหทัน ดังนั้นหากมีการผลักดันนโยบายเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลนี้
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ใหสําเร็จยอมจะสงผลตอการพัฒนาประเทศไทยใหกาวไกลใหทันประเทศอื่นมากขึ้น และมีแนวโนม
วาประชาชนจะมีความสะดวกสบายในการใชชีวิตประจําวัน อีก ทั้ ง เปนการกระตุนการลงทุ น
ภายในประเทศใหเพิ่มมากขึ้นอีกดวย
ความหมายของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล (Digital Economy : DE)
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (Digital Economy : DE) คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
โดยการนําเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเขามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิต
มวลรวมของประเทศใหทันกับโลกในยุคปจจุบัน ตั้งแต Knowledge Economy หรือ เศรษฐกิจบน
พื้นฐานของความรู และ Creative Economy ที่วางเปาหมายในการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ ใหกับ
สินคาและการบริการผานทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
ปจจุบันคนไทยจํานวนมากใชเทคโนโลยี Digital ทั้งการเลน Facebook, Smartphone
และ Tablet แตสิ่งที่พบมากที่สุดคือการใชเพื่อความบันเทิง และไมไดถูกนําใชในดานการทํางาน
มากนัก ดังนั้น การเรงพัฒนาความรู การสรางความตระหนักดานการใชเทคโนโลยี Digital ใหกับทุก
ภาคสวนนั้นเปนสิ่งสําคัญ ทั้งภาคธุรกิจ การศึกษา ราชการ เกษตรกรรม การทองเที่ยว การขนสง
และการทําอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันใหประเทศไทยเขาสู Digital Economy โดยเนนการปฏิรูป
การศึกษาใหเยาวชนไทยมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้น มีพื้นฐานของ
งานวิจัยและพัฒนาทางดานไอทีเพื่อลดการนําเขาอุปกรณ Hardware, Communication และ
Software จากตางประเทศ ทั้งยัง พัฒนาใหมีการใชซอฟตแวรที่ผลิตภายในประเทศ ผลักดันให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางของนักพัฒ นาซอฟตแวรทั่วโลกโดยผลิตบุคลากรที่มีความสามารถ
ทางดานไอทีใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี ในปจจุบัน เมื่อสังคมไทยมีความ
ตระหนักดาน Digital มากขึ้นการใชขอมูลออนไลนตางๆ ก็มากขึ้นดวย สังคมและธุรกิจก็จะเขาสู
การเปน Digital Economy และเศรษฐกิจของสังคมไทยจะกาวเขาสู Real-Time Economy
แนวคิดในการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจใหสอดคลองกับยุค Digital Economy
๑. Digital Commerce ในอดีตมักกลาวถึง e-commerce แตในยุคปจจุบันตลาดการคา
ดิจิตอลไดแตกแขนงไปสู mobile-commerce และ Social Commerce ที่ขายของผานเว็บไซต
ออนไลน หรือการคาบนระบบดิจิตอลที่กระตุนการพัฒนาเศรษฐกิจไดรวดเร็ว๑
๑

กรุงเทพธุรกิจ. (2558). SMEs ไทยยุคใหมกับการใชเทคโนโลยีเพื่อกาวทัน e-Commerce.
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๒. Digital Transformation คือ การนําเอาเทคโนโลยีดิจิตอลตางๆ มาประยุกตใชให
เกิดมูลคาทางธุรกิจนอกเหนือจากการคา แตเปนเรื่องของประสิทธิภาพในการทําธุร กิจ และขีด
ความสามารถในการแขงขันดานการทํางาน ลดตนทุน เพิ่มความพึงพอใจของลูกคา
๓. Digital Consumption คือ การนําเทคโนโลยี ม าใช เ ปน ชอ งทางการซื้ อ ขาย
แลกเปลี่ยนสินคาหรือ บริก ารที่มีอ ยูเดิม และการใชเ ทคโนโลยี Digital มาประยุก ตเ พื่อ ใหได
ประสิทธิภาพในการทําธุรกิจตางๆ
นอกจากนี้ เพื่อรองรับกับ เทคโนโลยีที่จะเกิดใหม และเพื่อกาวใหทันกับยุคไอที ในการ
ใหบริการ และ ถายทอดความรูสูภาคประชาชนอยางทั่วถึง จึงควรใหความสําคัญและตั้งเปาที่จะ
ปฏิรูปประเทศสูเศรษฐกิจเชิง Digital อยางจริงจัง เพื่อใหมีการขนสงขอมูลจํานวนมากโดยสื่อสาร
ผานระบบอินเตอรเน็ต และมีโครงขายอินเตอรเน็ตที่มีความเร็วสูง เชื่อมตอกันทั่วทุกพื้นที่ดวยความ
รวดเร็ว และการรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชนจะสามารถลดชองวางเชิง Digital ลด
ตนทุนที่เปนสวนสําคัญอยางหนึ่ง ที่ทําใหประชาชนผูมีรายไดนอ ยสามารถเขาถึงไอทีได และลด
ความซ้ําซอนในการสรางเครือ ขายของหนวยภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ง จะทําใหประเทศไทยได
เครือขายที่มีคุณภาพและประหยัดการลงทุนสูงสุดเมื่อเขาสูระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ
เออีซี ในป พ.ศ. 2558
เศรษฐกิจไทยภายใตบริบทใหมที่เติบโตชาลง
ขอมูลเชิงประจักษแสดงใหเห็นวา “แกน” ของการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยลดลงอยาง
ตอเนื่องในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา (รูปภาพที่ ๒) สิ่งดังกลาวมีความสําคัญเนื่องจากสะทอนให
เห็นถึงศักยภาพการเติบโตของประเทศในระยะยาวที่ลดลง สรางความกังวลใจใหกับผูบริหารงาน
ทางเศรษฐกิจวาประเทศไทยจะ ‘ติดกับดักรายไดป านกลาง’ และไมสามารถหลุดพนขึ้นไปเปน
ประเทศที่มีรายไดสูงดังที่ไดวาดฝนไว นักเศรษฐศาสตรพยายามคนหาสาเหตุจากสิ่งที่เกิดขึ้นและ มุง
ประเด็นไปที่ปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายในประเทศและตางประเทศ
เชน การเขาสูสังคมชราภาพและการคาระหวางประเทศที่มีแนวโนมลดลง
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รูปภาพที่ ๑ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว

ที่มา: สมประวิณ มันประเสริฐ และดนุพล อริยสัจจากร (๒๕๕๗), ผูเขียนคํานวณ
แมปจจัยแวดลอมดังกลาวจะมีสวนในการอธิบายปรากฏการณชะลอตัวลงของการเติบโต
ทางเศรษฐกิจไทยทีก่ ําลังเกิดขึ้น แตสาเหตุสําคัญอีกประการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของระดับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจคือ “โครงสรางสถาบันทางเศรษฐกิจ” ที่ตองเปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับกับ
ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น
ความไมสมดุลระหวางสถาบันทางเศรษฐกิจและระดับการพัฒนาของประเทศไทย
สําหรับ ประเทศไทยแลว หลัก ฐานเชิง ประจัก ษที่ส นับ สนุนแนวคิดขางตน คือ ผลการ
ประเมินขีดความสามารถในการแขงขันที่บงชี้วาไทยกําลังเผชิญกับการขาดแคลนนวัตกรรมควบคูไป
กับปญหาการพัฒนาทางสถาบัน จากรายงาน Global Competitiveness Report ป ๒๕๑๕ –
๒๕๑๖ ที่จัดทําโดย World Economic Forum (WEF) ประเทศไทยมีผลการประเมินสวนใหญอยู
ในเกณฑดีทั้งดานสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจและการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค คุณภาพ
ของแรงงาน การทํางานของระบบตลาด และระดับการพัฒนาของตลาดการเงิน อยางไรก็ดี ไทยได
คะแนนคอนขางต่ําในหมวดระดับการพัฒนานวัตกรรม (๓.๔ จาก ๗) และการพัฒนาเชิงสถาบัน
(๓.๗ จาก ๗) เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแลว (๔.๖ และ ๕.๐ จาก ๗ ตามลําดับ)
ดังนั้น สิ่งดังกลาวเปนเครื่องบงชี้อาการของประเทศไทยไดอยางดีวา สถาบันทางเศรษฐกิจ
ของไทยวิ่งตามระดับ การพัฒนาของประเทศไมทัน หรือ อาจกลาวไดวา “ประเทศไทยติดกับดัก
ตัวเองจากระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น” ดังนั้น การพัฒนาโครงสรางเชิงสถาบันจึงเปน
ทางออกในการยกระดับศักยภาพในการเติบโตของไทยในอนาคต
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รูปภาพที่ ๒ ผลการประเมินความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย เทียบกับประเทศพัฒนา
แลว

ที่มา: World Economic Forum (2015)
บริบทของประเทศไทยในยุคดิจิทัล : ความทาทายและโอกาส๒
ประเทศไทยใหความสําคัญ กับการพัฒนาและการนําไอซีทีม าใชเปนเครื่องมือสนับสนุน
(enabling technology) การพัฒนาประเทศมาโดยตลอด ที่ไดมุงเนนใหประเทศไทยมีโครงสราง
พื้นฐานดานไอซีที โดยเฉพาะอยางยิ่งอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (broadband) กระจายอยางทั่วถึง
เสมือนบริการสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานทั่วไป ประชาชนมีความรอบรู เขาถึง สามารถพัฒนาและใช
ประโยชนจากสารสนเทศไดอยางรูเทาทัน อุตสาหกรรมไอซีทีมีบทบาทเพิ่มขึ้นตอระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการสรางรายไดและ คุณภาพชีวิตดีขึ้น และไอซีทีมีบทบาทตอ
การพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม สําหรับปจจุบัน รัฐ บาลไดตระหนักถึง
อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม ซึ่งเปนทั้งโอกาสและความทา
ทายของประเทศไทย ที่จะปรับปรุงทิศทางการดําเนินงานของประเทศ ดวยการใชประโยชนสูงสุด
จากเทคโนโลยีดิจิทัล โดยความทาทายและโอกาสของประเทศไทยดานเศรษฐกิจและ สังคม ความ
ทาทายจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล และสถานภาพการพัฒนาดานดิจิทัล ในประเทศไทย ใน
ปจจุบัน สามารถสรุปโดยสังเขปไดดังตอไปนี้

๒

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณ. (2559). บทบาทภาครัฐภายใตบริบทใหมของเศรษฐกิจไทย.
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ทิศทางการพัฒนาประเทศ: ความทาทายและโอกาสของประเทศไทยในภาพรวม
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและการ
เปลี่ยนแปลง ของบริบทโลก ทําใหสภาพแวดลอมของการพัฒนาประเทศไทยในปจจุบันและที่จะ
เกิดในอนาคต ๒๐ ป เปลี่ยนไปอยางมีนัยสําคัญ โดยสภาพแวดลอมดังกลาวเปนทั้งเงื่อนไข ปญหา
ความทาทาย ที่ประเทศไทย จะตองเผชิญและแนวทางรองรับหรือแกไข ซึ่งเปนโอกาสสําหรับการ
พัฒนาประเทศ หากประเทศไทยสามารถ ปรับเปลี่ยนตนเองใหสามารถใชประโยชนจากโอกาส
เหลานั้น๓
โดยบริบทที่เปนความทาทายและโอกาสของประเทศไทย มีตัวอยาง ไดแก
1) กาวขามกับดักรายไดปานกลาง
การกาวขามกับดักรายไดปานกลาง (middle income trap) ที่ประเทศไทยตกอยูในภาวะ
ดังกลาวอยางยาวนาน การกาวขามกับดักรายไดปานกลางไปสูการเปนประเทศที่มีรายไดระดับสูง
เปนหนึ่งในเปาหมายการพัฒนาประเทศเรงดวนของรัฐบาล ดวยการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่
มีอยูแลวในประเทศ และอุตสาหกรรมกระแสใหมที่หมายรวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัล๔
2) พัฒนาขีดความสามารถของภาคเกษตร อุตสาหกรรม
• การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย ที่ยังไมสามารถกาวไปอยูใน
กลุมประเทศที่แขงขันดวยนวัตกรรมได และยังคงอาศัยประสิทธิภาพภาครัฐและภาค
ธุรกิจ ปจจัยกําลังคนราคาถูกและปจจัยทุนดวยการนําเขาจากตางประเทศ เปนตัว
ขับเคลื่อน มากกวาการใชเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ
• การเสริมสรางความเขมแข็งแก SMEs ซึ่งแมมีการจางงานรวมถึงรอยละ ๘๐.๔ ของ
ประเทศ แตมูลคาการดําเนินธุรกิจของ SMEs คิดเปนสัดสวนรอยละ ๓๗.๗ ของ GDP
และผลิตภาพของ SMEs ไทยยังไมสูงนัก นอกจากนี้ SMEs มีการเขาถึงและใชงาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับต่ําเมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ ๔
๓) ปรับตัวและฉกฉวยโอกาสจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
• การใชประโยชนจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการกาวสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ
ที่มีผ ลกระทบโดยตรงตอประเทศไทย การปรับ ตัวเข าสูเ ศรษฐกิจ โลกแบบหลาย
๓

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2559). แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.
กรุงเทพฯ : ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา.
๔
ไทยรัฐ. ไขรหัส "ประเทศไทย 4.0" สรางเศรษฐกิจใหม กาวขามกับดักรายไดปานกลาง.
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ศูนยก ลาง กอปรกับ ปญหาตางๆ ที่เ กิดขึ้นกับ ระบบเศรษฐกิจ ชั้นนําของโลกไดแก
สหรัฐ อเมริก า ยุโ รป และญี่ปุน เปนตน จะเปนประเด็นยุท ธศาสตรสําคัญ ในการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
• การใชโอกาสจากการที่ประเทศไทยมีจุดเดนตรงที่ตั้งอยูกลางคาบสมุทรอินโดจีนใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต มีความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งพืชและสัตวมากอันเปน
รากฐานมั่นคงของการผลิตในภาคเกษตรกรรม มีสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลายที่สุด
ประเทศหนึ่ง คุณภาพฝมือแรงงานเปนที่ยอมรับในระดับสากล
๔) แกปญหาความเหลื่อมล้ําของสังคม
การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม ซึ่งมีหลากหลายมิติ ทั้งดานการพัฒนาคุณภาพคน
ดานการศึกษา ดานรายได ดานโอกาสทางสังคมและการไดรับสิทธิประโยชนตางๆ รวมถึงบริการ
ของภาครัฐ และยังรวมถึงความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล (digital divide) หรือ ความแตกตางและ
ชองวางระหวางผูที่สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลกับผูที่เขาไมถึง ไมเขาใจ
และไมสามารถใชประโยชนจากไอซีที
๕) บริหารจัดการสังคมผูสูงอายุ
การบริหารจัดการกับการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและของประเทศไทยอยางตอเนื่อง จาก
รายงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ ประเทศไทยจะมีจํานวนประชากรสูงอายุมากขึ้นอยาง
ไมเ คยมีม ากอ น โดยคาดกัน วาจํานวนผูมีอ ายุม ากกวา ๖๕ ป จะมีจํานวนราวรอ ยละ ๒๐ ของ
ประชากรใน พ.ศ. ๒๕๖๘ และเพิ่มเปนรอยละ ๓๐ ใน พ.ศ. ๒๕๙๓ ตามลําดับ การเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร จะมีนัยตอผลิตภาพ (productivity) และการมีสวนรวมในภาค
แรงงานในอนาคต รวมถึงความตองการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ดูแลผูสูงอายุ๕
๖) พัฒนาศักยภาพคนในประเทศ
การพัฒ นาศัก ยภาพของคนในประเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล จะเปนเครื่อ งมือ ในการสราง
ศักยภาพของทุกคน ยกระดับคนไปสูสังคมฐานความรู ใหมีความสามารถสามารถขยับไปสูการผลิตที่
ใชเทคโนโลยีหรือรูจักใชเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารในการประกอบอาชีพมากขึ้น สําหรับคนทั่วไป
เทคโนโลยีดิจิทัลจะชวยใหเขาถึงขอมูลขาวสาร สามารถพัฒนาตนเองใหเปนคนที่ฉลาด รูเทาทันสื่อ
๕

สมประวิณ มันประเสริฐ, และ ดนุพล อริยสัจจากร. (2557). การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
และผลกระทบตอตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคของไทย. วารสารประชากรศาสตร ปที่ 30 ฉบับที่ 2, 67-92.
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เทาทันโลกดวย
๗) แกปญหาคอรัปชั่น
การแกไขปญหาคอรรัปชั่น ซึ่งเปนปญหาเรื้อรังของประเทศ สงผลกระทบตอโครงสรางและ
การพัฒนาประเทศในทุกมิติ คอรรัปชั่นเปนอุปสรรคอันดับหนึ่งในทรรศนะของนักลงทุนตางชาติที่
จะตัดสินใจลงทุนและทําธุรกิจในประเทศไทย โดยกรณีคอรรัปชั่นที่สําคัญคือการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐและการใชงบประมาณประจําป ทั้งนี้องคการบริหารสวนทองถิ่นมีสถิติเรื่องรองเรียน
ทุจริตสูงสุด จําเปนตอ งมีการสรางความโปรงใสใหกับภาครัฐดวยการเปดเผยขอมูลเพื่อ ใหภาค
ประชาสังคม เขามามีสวนในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐไดภายใตขอบเขตของกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
๘) ภัยคุกคามไซเบอร
การจัดการกับภัยในรูปแบบใหมๆ รวมถึงภัยคุกคามจากสารสนเทศรูปแบบตางๆ มีการ
พัฒ นาและเปลี่ย นแปลงรู ป แบบอย า งต อ เนื่ อ ง จึ ง ตอ งเตรี ยมความพร อ มเพื่ อรั บ มือ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของบุคลากรในการรัก ษาความมั่นคงปลอดภัยและการพัฒ นาทักษะความรู เพื่อ
ปองกันตนเองและหนวยงาน ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีหรือภัยคุกคาม และลดความเสียหาย
จากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ความทาทายจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทัลเปนเทคโนโลยีที่มีอิท ธิพลอยางมากตอการใชชีวิตของประชาชนทุกคน
การดําเนินงานของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคมทุกๆ องคกร แตเ ทคโนโลยีดิจิทัลเปน
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลาและยากตอการคาดเดาในระยะยาว ดังนัน้
การพัฒ นาดิจิทัล เพื่ อ เศรษฐกิจ และสัง คม จึง ตองตระหนัก และรูเ ทาทันการเปลี่ยนแปลงดา น
เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและนัยจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ดังมีตัวอยางของการเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้
๑) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบ กาวกระโดด โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาท
สําคัญ ในชว ง ๕ ปข างหนา ไดแก เทคโนโลยีสื่อ สารที่มี ความเร็ว และคุ ณภาพสูง มาก (new
communications technology) เทคโนโลยีอุปกรณเคลื่อนที่เพื่อการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบ
ทุกที่ทุกเวลา (mobile/ wearable computing) เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด (cloud
computing) เทคโนโลยีก ารวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (big data analytics) เทคโนโลยีการ
เชื่อมตอของสรรพสิ่ง (internet of things) เทคโนโลยีการพิมพส ามมิติ (๓D printing) และ
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เทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (cyber security) โดยมีเทคโนโลยีอื่น เชน robotics หรือ
autonomous car เปนเรื่องสําคัญในอนาคตระยะยาว
๒) การหลอมรวมของกิจกรรม
เกิดการหลอมรวมระหวางกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมของโลกออนไลนและออฟไลน
(convergence of online and offline activities) โดยที่เทคโนโลยีใหมหรือการใชเทคโนโลยีเดิม
ในรูป แบบใหมทําใหเสนแบง ระหวางระบบเศรษฐกิจสัง คมของโลกเสมือ นและโลกทางกายภาพ
เกือบจะเลือนหายไป โดยกิจกรรมของประชาชน ธุรกิจ หรือรัฐ จะถูกยายมาอยูบนระบบออนไลน
มากขึ้น เชน การสื่อสาร การซื้อขายสินคา การทําธุรกรรมทางการเงิน การเรียนรู การดูแลสุขภาพ
การบริการของภาครัฐ ฯลฯ
๓) ผูบริโภคกลายเปนผูผลิต
เกิดแนวโนม การใชเ ทคโนโลยีดิจิทั ล เพื่อ ใหเ กิ ดการผลิตมากขึ้น (consumption to
production) โดยในอดีตที่ผานมาสังคมในระดับประชาชนยังใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อ สาร การ
เขาถึง ขอ มูลขาวสาร หรือกิจ กรรมสาระบันเทิง เปนสวนใหญ แตในยุคปจจุบันนั้นจะเปนโลกที่
ประชาชนและผูบริโภคกลายมาเปนผูผลิตโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อทําใหเกิดผลผลิ ตและรายได
มากขึ้น
๔) การแขงขันบนฐานนวัตกรรม
เกิดการแขงขันที่อยูบนพื้นฐานของนวัตกรรมสินคาและบริการ ( innovation economy)
โดยในโลกยุคดิจิทัลนี้ การแขงขันในเชิงราคาจะเปนเรื่องของอดีต (เชน การตัดราคา สินคาและ
บริการกันทางออนไลน) และธุรกิจที่ไมสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง
ธุร กิจ สรางมูล คาเพิ่ม ใหกับ สินคาและบริก ารเดิม ของตน หรือ สรางสินคาและบริก ารใหมๆ ที่
ตอบสนองความตองการของตลาด จะไมสามารถแขงขันไดอีกตอไป
๕) ยุคของระบบอัจฉริยะ
เกิดการใชระบบอัจฉริยะ (smart everything) มากขึ้นเรื่อยๆ จากนี้ไปจะเปนยุคของการ
ใชเทคโนโลยีและแอปพลิเ คชั่นอัจฉริยะตางๆ ในกิจ กรรมทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ
ตั้ง แตร ะดับประชาชนเชน การใชชีวิตประจําวันในบาน การเดินทาง การดูแลสุขภาพ การใช
พลังงาน ไปถึงระดับอุตสาหกรรม เชน การเกษตร การผลิตสินคาในโรงงาน หรือแมกระทั่งเรื่องการ
เฝาระวังภัยพิบัติ การดูแลสิ่งแวดลอม และอื่นๆ อีกมากมายในอนาคต
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๖) การแขงขันดวยขอมูล
เกิดขอมูลทั้งจากผูใชงานและจากอุปกรณเซ็นเซอรตางๆ จํานวนมหาศาล โลกดิจิทัลจึงเปน
โลกของการแขงขันดวยขอมูลซึ่งศักยภาพในดานการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ จะเปนเรื่องจําเปน
และเปนพื้นฐานสําหรับทุกหนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ขอมูลสวนบุคคลมี
ความสําคัญมากทั้งในเชิงธุรกิจและการคุมครองขอมูลสวนบุคคลจะกลายเปนประเด็นสําคัญที่สุดใน
ยุคของ big data
๗) การแพรระบาดของภัยไซเบอร
เกิดความเสี่ยงดานความปลอดภัยไซเบอรตามมาอีกหลายรูปแบบ เชน การกอกวน สราง
ความรําคาญแกผูใชระบบ การเขาถึง ขอมูลและระบบโดยไมไดรับ อนุญ าต การยับยั้ง ขอมูลและ
ระบบ การสรางความเสียหายแกระบบ การจารกรรมขอมูลบนระบบคอมพิวเตอร (ขอมูลการคา
การเงิน หรือขอมูลสวนตัว) หรือแมแตการโจมตีโครงสรางพื้นฐานที่มีความสําคัญยิ่งยวดที่สามารถ
ทําใหระบบเศรษฐกิจหยุดชะงักและไดรับความเสียหายหรือเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของ
ผูคน โดยที่ภัยไซเบอรเหลานี้ลวนแลวแตพัฒนาอยางรวดเร็วตามความกาวหนาของเทคโนโลยี และ
บอยครั้งยังเปนเรื่องที่ทําจากนอกประเทศทําใหการปองกันหรือติดตามจับกุมการกระทําผิดเปน
เรื่องที่ยากและสลับซับซอนมากขึ้นอีกดวย
๘) การเปลี่ยนโครงสรางกําลังคน
เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในเรื่องของโครงสรางกําลังคนทั้งในเชิงลบและเชิงบวก งาน
หลายประเภทโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอุตสาหกรรม โรงงาน และภาคบริการ จะเริ่มถูกทดแทน
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถทําไดดีกวาและมีประสิทธิภาพมากกวา (เชน พนักงานขายตั๋ว การใช
บริการทางการเงิน) ขณะเดียวกันก็จะมีงานรูปแบบใหมที่ตองใชความรูและทักษะสูงเกิดขึ้น เชน
นักวิทยาศาสตรหรือผูเชี่ยวชาญดานขอมูล ผูเชี่ยวชาญดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ผูเชี่ยวชาญ
ดานโซเชียลเน็ตเวิรค นักธุรกิจดิจิทัล ฯลฯ นอกจากนี้จะมีงานบางประเภทที่อาจตองเปลี่ยนบทบาท
ไป เชน ครูกลายเปนผูอํานวยการสอนมากกวาผูสอน
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สรุป
เศรษฐกิจ ไทยในยุ คดิ จิทั ล เปน การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยการนํา เอา
เทคโนโลยีดิจิตอลเขามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตมวลรวมของ
ประเทศใหทันกับโลกในยุคปจจุบัน ตั้งแต Knowledge Economy หรือ เศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
ความรู และ Creative Economy ที่วางเปาหมายในการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ ใหกับสินคาและ
การบริการผานทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยมีแนวคิดในการบริหารจัดการระบบ
เศรษฐกิจใหสอดคลองกับยุค Digital Economy อยู ๓ แบบ ไดแก
๑) DigitalCommerce ในอดีตมักกลาวถึง e-commerce
๒) Digital Transformation คือ การนําเอาเทคโนโลยีดิจิตอลตางๆ มาประยุกตใชใหเกิด
มูลคาทางธุรกิจนอกเหนือจากการคา และ
๓) Digital Consumption คือ การนําเทคโนโลยีมาใชเปนชองทางการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินคาหรือบริการที่มีอยูเดิม
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและไมหยุดยั้ง สงผลกระทบอยางมากตอวิถี
ชีวิต รูปแบบ กิจกรรมของปจเจกชนและองคกร รวมถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม ความสามารถใน
การใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาประเทศ ดังที่ หลากหลาย
ประเทศไดตระหนัก และมีก ารลงทุน พัฒ นา และสง เสริม การใชเ ทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ อ นําไปสู
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่หมายถึง ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกสําคัญใน
การดําเนิน กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ และสัง คม การใช ชีวิตประจํ าวันของประชาชน การเปลี่ย น
กระบวนทัศนทางความคิด รูปแบบการมีปฏิสัมพันธของคนในสังคม การปฏิรูปกระบวนการทาง
ธุรกิจซึ่งรวมถึงการผลิต การคา การบริการ และการบริหารราชการแผนดิน อันนํามาสูพัฒนาทาง
เศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ของประเทศไทยนั้นจะตั้งอยูบนคุณลักษณะสําคัญที่เกิดจาก ความสามารถและพลวัตของเทคโนโลยี
ดิจิทัล อันไดแก
๑. การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือในการเชื่อมตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประชาคมในประเทศและประชาคมโลกการเชื่อมตอดังกลาวน าไปสูการแบงปนทรัพ ยากร
แนวคิดใหมและผลประโยชนรวมกันอยางไรพรมแดน โดยที่ประชาชนในประเทศสามารถมีบทบาท
และมีสวนรวมไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม
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๒. การเขาสูร ะบบเศรษฐกิจ และสัง คมที่ขับ เคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสรางคุณคา และขีดความสามารถทางการแขงขันในระดับสากลตลอดจนการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ
๓. การสรางและใชประโยชนจากขอมูลจํานวนมหาศาล ทั้งที่เปนขอมูลที่มีการบันทึกโดย
คน เชน ขอมูลการเงิน ขอมูลลูกคา ขอมูล social media และขอมูลที่มีการจัดเก็บโดยอุปกรณและ
ไหลผานเครือ ขาย (internet of things) มาวิเคราะหผานระบบประมวลผลขนาดใหญ เพื่อใช
ประโยชนในการปรับปรุง ประสิท ธิภาพการดําเนินงานในการผลิตและบริก าร และสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันในยุคดิจิทัลของประเทศรวมถึงการใหบริการประชาชน
๔. การใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่แพรกระจายแทรกซึมไปทุกภาคสวน เพื่อสรางโอกาสใหคนทุก
กลุมมีสวนรวมในการสรางและนําพาประเทศไทยไปสูสังคมที่ทุกคนสามารถกลายเปนผูผลิตและ
สรางมูลคา
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ขอสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาการวิเคราะห นโยบายสาธารณะของไทย
Remarks on Education of Thailand public Policy Analysis.
วีระ จุฑาคุปต *
บทคัดยอ
บทความที่จะกลาวถึงนี้จะกลาวถึง “ ขอสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาการวิเคราะหนโยบาย
สาธารณะของไทย “ กรอบแนวคิดที่จะใชในการสังเกต ไดแก การกําหนดนโยบาย การนํานโยบาย
ไปสูก ารปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย ในกรณีของไทยการศึก ษาการกําหนดนโยบายการ
วิเคราะหนโยบายจะเริ่มจากการกําหนดนโยบายหรือระบุปญหาของนโยบาย ซึ่งปญหาที่ใดจะเปน
ปญหาที่นํามาสูการกําหนดนโยบายมักจะเปนปญหาที่ระบุโดยฝายขาราชการ มากกวาเปนปญหา
ที่มาจากประชาชน โดยเฉพาะในชวงที่การเมืองไทยอยูในระบบอํามาตยาธิปไตย เมื่อเปนเชนนี้ ตอง
มีก ารจัดทําเคาโครงและกระบวนการพัฒ นานโยบาย สถาบันองคก รที่เ ขามาเกี่ยวขอ งในชวงที่
การเมืองอยูในระบบดังกลาว ซึ่งไดแก สถาบันและองคกรในระบบราชการที่มีสวนเกี่ยวของทั้งใน
การริเริ่มและในการพัฒนานโยบายดังนี้
คําสําคัญ : นโยบายสาธารณะ
Abstract
This article discusses the "Remarks on Education of Thailand Public Policy
Analysis," a concept that is used to observe such policies. Policy into Action And
Assessment Policy In the case of Thailand, education, policy analysis, policy begins
with a policy or specific policies. The problem is that any problems that have led
to policy issues often identified by the Commissioner. More trouble is coming from
the public. Especially in the political system in Thailand is to cover the drug
bureaucracies. When this requires the preparation of layouts and policy
development processes, institutions how to get involved in the political system in
such institutions and organizations, including the bureaucracy involved in both the
initiation and development policies.
Keywords : Public policy
*

อาจารยประจํ าหลั กสู ตรสาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร หน วยวิทยบริ การวิท ยาลัยสงฆ พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดทานา จังหวัดตาก.
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บทนํา
สถาบันและองคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับ การริเริ่มและการพัฒ นานโยบายของไทย การ
พั ฒ นานโยบายในประเทศไทยนั้ น ส ว นใหญ ก ระทํ า การในระบบราชการแทบทั้ ง สิ้ น ฉะนั้ น
กระบวนการในการพัฒ นานโยบายของไทยในอดีต จึ ง ผูก ติด อยูกับ ลั ก ษณะการจัดระบบและ
โครงสรางการบริห ารราชการแผนดิน ตามประกาศคณะปฏิ วัติ ฉบับ ที่ ๒๑๖ และ ๒๑๘ และ
กฎหมายระเบียบราชการอื่น ๆ จํานวนมากที่ออกตามความในกฎหมายแมบททั้งสองฉบับ
นอกจากองคกรในระบบราชการแลวก็มีองคกรทางการเมืองในระดับชาติท่ีสําคัญๆ
คือ สถาบันรัฐสภา และคณะรัฐบาล (คณะรัฐมนตรี) ก็มีบทบาทในการริเริ่มและการพัฒนานโยบาย
มากเชนเดียว ทั้งนี้ เปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ
๑ สถาบันรัฐสภา รัฐสภาของไทยประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ๑ สถาบัน
รัฐสภามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการพัฒนานโยบายของไทย ทั้งนี้ เพราะเปนสถาบันริเริ่ม
และพิจารณาอนุมัติกฎหมายเรื่องสําคัญ ๆ ที่ใชในการบริหารประเทศ การริเริ่มเสนอรางกฎหมาย
อาจกระทําไดสองทาง คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอทางหนึ่ง และคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ
ทางหนึ่ง นอกจากนั้น รัฐสภายังมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแลตรวจสอบการบริหารราชการ
แผนดินของรัฐ บาลอยางกวางขวาง การอภิป รายซัก ถามและการดําเนินการดวยวิธีอ่ืน ๆ ของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา อาจมีผลใหรัฐบาลปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งไดเชนเดียวกัน
๒ คณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีฐานะเปนศูนยกลางการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
และเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในกระบวนการกําหนดนโยบาย คณะรัฐมนตรีเปนองคกรใน
รูปของคณะบุคคลที่มีฐานะเทียบเทากั น ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีฐานะเปนหัวหนาคณะ
รัฐบาลและรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีชวยวาการ และรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีจํานวนหนึ่ง การตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและการบริหารราชการ
ของคณะรัฐมนตรีดําเนินการในรูปของการประชุม ซึ่ง ตามปกติแลวจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี
ประมาณสั ป ดาห ล ะ ๑ ครั้ ง และอาจมี ก ารประชุ ม เป น กรณี พิ เ ศษอี ก เป น ครั้ ง คราวตามแต
สถานการณ

๑
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ในการริเ ริ่ม และการพัฒ นานโยบายของคณะรัฐ มนตรีนั้ นมี อ งคก รหลายฝายที่มี สว น
เกี่ยวของ กลาวคือ เรื่องราว ขาวสารขอมูล รวมทั้งรางนโยบายที่จะเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
อาจมาจากขอเสนอของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ หรืออาจมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ใน
กรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เสนอกฎหมายผานคณะรัฐมนตรี ) หรืออาจมาจากการริเริ่มของ
คณะรัฐมนตรีเองก็ได ในการพัฒนานโยบายนั้นมีสวนราชการที่สังกัดสํานั กนายกรัฐมนตรี ซึ่งทํา
หนาที่ในการสํารวจขอมูล วิเคราะหนโยบาย แผนงาน และการประสานนโยบายดานตาง ๆ จํานวน
มาก หนวยงานเหลานี้ ไดแก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานัก
งบประมาณ สํานักสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน
สถิติแหงชาติ สํานักงาคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนตน นอกจากนั้น ยังมีคณะกรรมการและคณะที่
ปรึกษาตาง ๆ อีกจํานวนมาก เชน คณะกรรมการรวมฝายรัฐบาลและเอกชน (กรอ) คณะที่ปรึกษา
ฝายเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี เปนตน
๓ หนวยราชการในสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทอ งถิ่น การเริ่ม นโยบายในเรื่อ ง
ปลีกยอยที่เ กี่ยวขอ งกับ การปฏิบัติราชการและการใหบริก ารสาธารณะแกป ระชาชนประจําวัน
จํานวนมากมายหลายรอยหลายพันเรื่องเกิดขึ้นในหนวยราชการระดับกองหรือเทียบเทา ซึ่งเปน
หนวยปฏิบัติงานเฉพาะดาน หนวยงานระดับกองนี้มีจํานวน มากที่สุดและขยายตัวอยางรวดเร็วใน
ระบบราชการไทยในชวง ๓๐ กวาปที่ผานมา อาจจะกลาวไดวานโยบายที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
ประชาชนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดเริ่มขึ้นในหนวยงานระดับลาง
และผานการเห็นชอบหรือการอนุมัติในขั้นสุดทายจากหนวยราชการระดับกรม และกระทรวงในรูป
ของระเบียบ คําสั่ง และประกาศของกระทรวง กรม ทบวง กรมตาง ๆ แทบทั้งสิ้น จึงนับวาหนวย
ราชการตั้งแตระดับกระทรวงและกรมลงมามีบทบาทอยางสําคัญในการริเริ่มและการพัฒนานโยบาย
ของไทยในอดีตและปจจุบัน
สําหรับหนวยราชการสวนทองถิ่นนั้น มีบทบาทในการกําหนดนโยบายดานการบริการ
สาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทอ งถิ่นตาง ๆ มากเชนเดียวกัน แตเ มื่อเปรียบเทียบกับหนวย
ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคแลวนับวาหนวยการปกครองสวนทองถิ่นยังมีบทบาทในเรื่องนี้
นอ ยกวาหนวยราชการดัง กลาวอยูม าก ทั้ง นี้ หนวยการปกครองสวนทองถิ่นมีความสามารถใน
ทางการคลังและการเงินคอนขางต่ําเปนสวนใหญ
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กระบวนการพัฒนานโยบาย จากที่ ก ลาวมาขางตน แสดงให เ ห็นวาการริเ ริ่ม นโยบาย
สาธารณะในกรณีของไทยอาจมีขึ้นไดในหนวยงานระดับ ตาง ๆ ในสวนของกระบวนการพัฒ นา
นโยบายจะมีหนวยงานระดับตาง ๆ เขามาเกี่ยวของดังตอไปนี้๒
๑ หนวยปฏิบัติงานระดับกองอาจเปนจุดเริ่ม ตนนโยบายเกี่ยวกับงานเฉพาะดาน เชน
นโยบายการใหการบริการประชาชนดานตาง ๆ เปนตน นโยบายที่ริเริ่มในระดับกอง อาจตองเสนอ
ขอความเห็นชอบในหลักการและขออนุมัติงบประมาณ จากหนวยงานระดับกองหรือระดับสูงขึ้นไป
ตามแตกรณี
๒ หนวยงานระดับกรม อาจเปนทั้ง หนวยริเริ่มนโยบายและอาจเปนหนวยงานใหความ
เห็นชอบนโยบายโดยเฉพาะหนวยงานระดับกองเสนอขึ้นไปก็ได สําหรับนโยบายที่กรมริเริ่มนั้นสวน
ใหญเ ปนนโยบายเฉพาะดาน แตมีขอบเขตกวางขวางกวากรณีที่ริเ ริ่ม จากหนวยงานระดับ กอง
นโยบายบางเรื่องกรมอาจใหความเห็นชอบได แตบางเรื่องตองขอความเห็นชอบจากกระทรวง หรือ
คณะรัฐมนตรี หรือรัฐสภาตามแตกรณี เนื่องจากหนวยงานระดับกรมเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ใน
การบริหารราชการอยางกวางขวางและเดนชัดมากกวาหนวยงานประเภทอื่น ๆ ในสวนกลาง ดังนั้น
หนวยงานระดับกรมจึงมีบทบาทในการริเริ่มและการใหความเห็นชอบนโยบายจํานวนมาก
๓ หนวยงานระดับกระทรวง อาจสามารถริเ ริ่ม นโยบายบางเรื่องที่มีลัก ษณะเปนการ
บริหารงานทั่ว ๆ ไปในกระทรวงของตนเอง และอาจมีอํานาจใหความเห็นชอบนโยบายของกรมได
ในบางเรื่องที่กฎหมายใหอํานาจไวอยางไรก็ตาม ในกรณีที่ตองอนุมัติงบประมาณดําเนินการ จึงตอง
เสนอขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามลําดับ
๔ การริเริ่มนโยบายในระดับกระทรวง อาจผานทางสายการเมืองได โดยรัฐมนตรีวาการ
หรือชวยวาการกระทรวงอาจริเริ่มนโยบาย โดยขอความเห็นหรือปรึกษากับปลัดกระทรวงในทาง
ปฏิบัติ จากนั้นก็อ าจอนุมัติ หรือ เห็นชอบนโยบาย หรือ อาจเสนอขออนุมัติทั้ง ในหลัก การและ
งบประมาณจากคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามลําดับก็ได ตามแตกรณี
๕ คณะรัฐมนตรี อาจเปนองคก รริเริ่มนโยบายและอาจพิจารณาอนุมัตินโยบายที่หนวย
ราชการและนักการเมืองหรือรัฐมนตรีเสนอขึ้นไปก็ได นอกจากนั้น การริเริ่มนโยบายอาจมาจาก
ความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีคนหนึ่งคนใด หรืออาจริเริ่มหนวยงานในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษาตาง ๆ ก็ได
สถาบันทางการเมือ งที่ไมเ ปนทางการกับ การพัฒ นานโยบาย จากที่ก ลาวขางตน การ
กําหนดนโยบายของไทยเปนเรื่องของสถาบันทางการเมืองที่เ ปนทางการ ที่เปนเรื่องของระบบ
๒

Ibid., pp. 53 – 55.
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ราชการ ข าราชการ ที่ เ ป น เช นนั้ น เพราะ ระบบการเมื อ งไทย (ดั ง ที่ ก ลา วมาแลว ) นั บ ตั้ง แต
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ เปนตนมา เปนระบบการเมืองโดย “ระบบราชการ “ หรือ “แบบ
ระบบราชการ “ หรือที่เ รียกกันวา “ระบบอํามาตยาธิปไตย“ (Bureaucratic Policy ) ที่
หมายความวาเปนระบบการเมืองที่ระบบราชการทั้งทหารและพลเรือนครอบงําระบบการเมือ ง
ขณะเดียวกันก็มีบทบาทสําคัญในกระบวนการตัดสินใจหรือกําหนดนโยบายของระบบการเมือง
นั่นหมายความวา ในการตัดสินใจหรือกําหนดนโยบายของรัฐบาลในเรื่องราวตาง ๆ ลวนมา
จากการริเริ่มของระบบราชการ ซึ่งลักษณะของระบบการเมืองดังกลาวมีมาตั้งแตการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ๒๔๗๕ และพุงขึ้นสุดยอดในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และเสื่อมลงหลังเหตุการณ
๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เมื่อกลุมนอกระบบราชการ (Extra – Bureaucracy) มีบทบาทและอิทธิพล
ทางการเมืองมากขึ้น
เมื่อเปนเชนนี้ในกระบวนการตัดสินใจหรือ การกําหนดนโยบาย จึง เปนเรื่อ งของระบบ
ราชการ มาในระยะหลัง สถาบันการเมืองที่ไมเปนการเมือง อันไดแกกลุมผลประโยชนและพรรค
การเมือง อาทิ กลุมธุรกิจ ไดเขามามีสวนรวมหรือ เขามามีบทบาทในกระบวนการดังกลาว ดัง
ปรากฏในกรณีของการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของไทยที่กลุมชนชั้นนํา อันไดแก ขาราชการ ทั้ง
ทหารและพลเรือนระดับสูง มีบทบาทสําคัญในกระบวนการตัดสินใจหรือกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ของไทย บทบาทของขาราชการดังกลาว (รวมทั้งนักวิชาการดวย) เห็นไดชัดเจนในการวางตัวบุคคล
เหลานี้ในจุดสําคัญของการจัดทํานโยบายกลาวคือ ในระดับคณะกรรมการและโดยเฉพาะในระดับ
คณะทํางานจะเห็นไดวา คณะทํางานของคณะรัฐ มนตรีจ ะตอ งประกอบดวยขาราชการ และ
นักวิชาการเสมอ ไมวารัฐบาลจะประกอบไปดวยพรรคการเมืองกี่พรรคมีรัฐมนตรีเจากระทรวงที่มี
ภูม หลัง แตกตางกันเพียงใด แตแกนหลักของโครงสรางการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ของไทย
ประกอบดวยขาราชการการเมืองเปนหลักเสมอ๓
เพราะระบบการเมืองไทยดังกลาวมาแลววาเปนระบบการเมืองโดยระบบราชการหรือระบบ
อํามาตยาธิปไตย จึงทําใหกลุมขาราชการซึ่งเปนกลุมชนชั้นนําสามารถครอบงํากระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจขณะเดียวกันไดอาศัยการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ ในการสรางและขยายฐาน
อํานาจทางการเมือง
สําหรับพรรคการเมือง ในระยะแรก ๆ ไมคอยจะมีบทบาท เพราะระบบการเมืองของไทย
ดังกลาวฝายบริหารมีอํานาจเหนือฝายนิติบัญญัติเกือบตลอดเวลา จึงทําใหการกําหนดนโยบายทาง
๓

ชัยอนันต สมุทวณิช ไตรลักษณรัฐกับการเมืองไทย สถาบันนโยบายศึกษามูลนิธิคอนราดอเดเนาว
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เศรษฐกิจเปนเรื่องของกลุ ม ขาราชการเรื่อยมา โดยเฉพาะในสมัย พลเอกเปรม ติณสูล านนท ที่
ปรากฏวารัฐมนตรีที่มีภูมิห ลังอาชีพรับราชการและกลุมขาราชการระดับกลาง กลาวไดวาเปนผู
ครอบงํากระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
พรรคการเมืองในยุคของรัฐบาล ที่จะมีบทบาทในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจอยูบางก็
ในชวงที่การเมืองเปนประชาธิปไตย ยกตัวอยางในสมัยรัฐบาลของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช กรณีของ
นโยบายเงินผันและการสรางงานในชนบท ถือเปนตัวอยางของพรรคการเมืองไดมีบทบาทในการ
กํา หนดนโยบาย หรื อ กํา หนดนโยบายเศรษฐกิจ ก็ จ ะมี ก ลุ ม สหภาพแรงงาน สมาคมการค า
คณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ
กรณีของกลุมแรงงานหรือกลุมสหภาพแรงงาน แมจะมีพระราชบัญญัติแรงงานพ.ศ.๒๔๙๙
ที่กฎหมายดังกลาวยอมรับสถานภาพตามกฎหมายของแรงงานและยินยอมใหกรรมกรมีสิทธินดั หยุด
งาน๔ แตกฎหมายฉบับดังกลาวตอมาไดถูกยกเลิกไปตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙ ลงวันที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๐๑๕
จนกระทั่ง มีป ระกาศคณะปฏิวัติ ฉบับ ที่ ๑๐๓ วาดวยการคุม ครองแรงงานและแรงงาน
สัมพันธ รวมทั้งการมีพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ จึงทําใหมีสหภาพแรงงานที่ใน
ระยะแรกไมไดมีอํานาจตอรองที่เข็มแข็งมีอํานาจตอรองที่เข็มแข็งขึ้น๖ สหภาพแรงงานในชวงนั้นที่
ดูจะมีอํานาจตอรองเขมแข็ง จะมีเฉพาะสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ (เพราะสหภาพแรงงานเอกชน
ถูกขัดขวางขมขูจากนายจาง) อยางไรก็ตาม แมสหภาพแรงงานรัฐ วิสาหกิจจะมีความเข็มแข็ง แต
บทบาทของสหภาพแรงงานดังกลาวในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจสวนใหญจะมีลักษณะ
ของการเรียกรองผลประโยชนที่จํากัดเฉพาะกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งความไมเปนธรรมที่ไดรับจาก
นายจาง ขอพิพาทแรงงาน
โดยทั่วไปบทบาทขอสหภาพแรงงานในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ หากนํามา
เปรียบเทียบกับบทบาทของสมาคมการคา ที่นับตั้งแตรัฐบาลไดสงเสริมใหจัดตั้งสมาคมการคาและ
หอการคาไดในป พ.ศ.๒๕๐๙ ซึ่งหลังจากมี พ.ร.บ.สมาคมการคา และ พ.ร.บ.หอการคา ๒๕๐๙ ๗
ปรากฏวากลุมสมาคมการคา และ กรอ.(คณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจ) มีบทบาทและอิทธิพลในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมากกวา
๔

พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.2499

๕

ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2501

๖

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518

๗

พระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ.2509
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ทั้งนี้ เปนเพราะการรวมตัวมีเอกภาพ, มีความมั่นคง ที่สําคัญมีความสัมพันธในเชิงอุปถัมภที่แนน
แฟนกับกลุมขาราชการ นอกเหนือไปจากนั้นมีผูนําที่เขมแข็ง และที่สําคัญไมโดยแยกสลายเหมือน
กลุมสหภาพแรงงาน อยางไรก็ตาม การเขามามีบทบาทหรือการมีสวนรวมในกระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจ โดยทั่วไปจะมีลักษณะของการเขารวมแบบปรึกษาหารือ เสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหาเศรษฐกิจมากกวาที่จะตอรองกับรัฐ หรือกลุมผลประโยชน
มี ข อ สั ง เกตว า การมี ส ว นร ว มในการกํ า หนดนโยบาย โดยเฉพาะการมี ส ว นร ว มใน
กระบวนการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ
ประการที่หนึ่ง สวนใหญมีลักษณะเนนหนักไปในอาณาบริเวณของภาครัฐมากกวา โดยกลุม
ผลประโยชนเปนตัวประกอบ กลาวอีก นัยหนึ่ง กระบวนการตัดสินใจหรือ กระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจของไทยยังมีลักษณะเปนกระบวนการที่ประกอบไปดวย กลไกของระบบราชการ
เปนหลัก กลุมผลประโยชนไมวาจะเปนกลุมชาวไรออย กลุมโรงสี สมาคมการคา หอการคา สหภาพ
แรงงาน เปนตน แมจะมีสวนรวมแตก็มีสวนรวมในลักษณะที่เปนตัวประกอบในแงที่การเคลื่อนไหว
เปนครั้งเปนคราว เพื่อกดดันการตัดสินใจหรือการกําหนดนโยบายของรัฐบาล๘ ตรงนี้สะทอนใหเห็น
วาการที่กลุมผลประโยชนดัง ของพรรคการเมือดังกลาวไมอาจอาศัยโครงสรางและกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายที่ฝายรัฐเปนผูกําหนดใหมีขึ้น เพื่อเปนกรอบกําหนดความสัมพันธระหวางรัฐกับ
เอกชนหรือระหวางเอกชนดวยกันเอง เมื่อเปนเชนนี้ กลุมพลังใหม (New Forces) ที่เกิดขึ้นภายใน
ระบบเศรษฐกิจ เมื่อจะเขามามีความสัมพันธกับระบบราชการจึงตองไดรับการกลั่นกรองจากพลัง
อํานาจทางการเมื อ งของข าราชการเสีย กอ น ไมว าจะเปน วิถี ความสัม พัน ธอ งค ป ระกอบของ
คณะกรรมการ ระเบียบวิธี ดําเนินงานแมในกรณีของระบบการเมือ งก็เ ชนกัน โครงสรางและ
กระบวนการของฝายนิติบัญญัติมิไดปลอดจากการควบคุมโครงสรางอํานาจเดิมของระบบราชการ
เพราะภายในระบบการเมืองที่ผานมา พลังทางการเมืองของพรรคการเมืองยังออนแอและไมเปน
อิสระ ฝายบริหารสามารถแทรกแซงไดทั้งจากชองทางของวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้งกับชองทาง
ของสภาผูแทนราษฎร โดยผานทางสวนของพรรคการเมือ งที่ ฝง ตัวไวกับ พลัง อํานาจในระบบ
ราชการ๙
ประการที่สอง นับตั้งแตการจัดตั้ง กรอ. ซึ่งในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ให
เปนองคกรสูงสุดที่ฝายรัฐบาลกับภาคเอกชนรวมกัน แกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ ปรากฏวา
กลุมธุรกิจไดใชองคกรนี้ผลักดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนนโยบายหลายดาน ไดรวมกับฝายรัฐบาล
ดําเนินนโยบายเรง รั ดการสง ออก การฟน ฟู การลงทุน การเสริม สรางบทบาททางเศรษฐกิ จ
ตางประเทศ เปนตน ตอมาไดมีการขยายแนวคิด กรอ. ลงไปในระดับลางทั้งในระดับภูมิภาคและ
๘
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ระดับจังหวัด แตดังไดกลาวมาแลวในขอสังเกตประการที่หนึ่งแลววา บทบาทหลักของการกําหนด
และดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจยังเปนบทบาทของรัฐ
ประการที่สาม กลุมผลประโยชนที่กลาวขางตน เวลาแสดงบทบาทตอการกําหนดนโยบาย
มักแสดงบทบาทดังกลาวผานกลไกรัฐบาลและสถาบันการเมืองตาง ๆ ดังนี้
กระทรวง ทบวง กรม หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ห น า ที่ กํ า หนดนโยบาย อาทิ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ และ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เปนตน
สถาบันการเมืองเหลานี้เปนหนวยงานที่เปนตัวแทนของกลุมผลประโยชนตาง ๆ ตองการ
Lobby เมื่อ หน วยงานของรัฐ เหลานี้จ ะกํ าหนดนโยบาย ตัวอยางเชน กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม จะตองพบกับตัวแทนของกลุมนายจางและลูกจาง ในการพิจารณากําหนดคาจาง
แรงงานขั้นต่ํา โดยกลุมนายจางจะเปนกลุมที่ตองการใหรักษาอัตราคาจางเดิม ไว ในขณะที่กลุม
ลูกจางยอมตองการใหเพิ่มคาขางขั้นต่ํา เปนตน
ในทํานองเดี ยวกัน กระทรวงพาณิช ยจ ะตองเผชิญ กับ ตัวแทนของผูป ระกอบการคา ที่
ตองการปรับราคาสินคาใหสูง ขึ้นตามตนทุนที่เ พิ่มขึ้น ตัวอยางเชน ในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ กลุม
ชาวไรออยพยายามกดดันขอราคาน้ําตาลเพิ่มใหสูงขึ้นกิโลกรัมละ ๓ บาท และแสดงความไมพอใจ
อยางมากที่กระทรวงพาณิชยเพิ่มใหเพียงกิโลกรัมละ ๕๐ สตางค โดยขูวาจะยกขบวนนับหมื่นคนมา
แสดงพลั ง ที่ ก รุ ง เทพมหานคร เป น ต น หากรั ฐ บาลไม ย อมทบทวนการตั ด สิ น ใจ ยั ง ผลให
คณะกรรมการกลางออยและน้ําตาลเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ ๒ บาท เปน ๒.๕๐ บาท ซึ่งทําใหกลุม
ชาวไรออยพอใจและหยุดการแสดงพลังกดดันรัฐบาลชั่วคราว เพื่อรอการตัดสินใจขั้นสุดทายของ
รัฐบาล
แตเ นื่องจากการปรับราคาสินคาใหสูง ขึ้นมีผลกระทบตอผูบ ริโ ภคและภาวะคาครองชีพ
รวมทั้งอัตราเงินเฟอ หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจึงตองฟงเสียงของสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป
ดวย จึงไมยอมสนองตอบความตองการที่สูงเกินไปของกลุมชาวไรออย
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการกําหนดนโยบายบริหารราชการแผนดิน เปนสถาบัน
การเมืองที่กลุมผลประโยชนตาง ๆ ตองการเสนอแนวคิดของกลุมใหรับทราบ และโดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง นายกรัฐ มนตรีเ ปนบุคคลที่ก ลุมผลประโยชนตาง ๆ ตองการพบมากที่สุด เนื่องจากเชื่อ วา
นายกรัฐมนตรีสามารถสนองความตองการของพวกเขาไดเร็วขึ้น ทั้ง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีเปนเพียง
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รัฐ มนตรีคนหนึ่ง ในคณะรัฐ มนตรีเ ท านั้น ๑๐ ดัง จะเห็นไดวา เมื่อ กลุม ผลประโยชน ไดรับ ความ
เดือ ดรอ น อาทิ สมัชชาเกษตรกรรายยอ ยภาคอีส าน ชาวสวนยาง ซึ่ง พากันมาชุ ม นุม ที่ห น า
ทําเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกรองตอนายกรัฐมนตรี แทนที่จะขอพบรัฐมนตรีที่มีหนาที่โดยตรงในการ
แกไขปญหาที่กลุมกําลังเผชิญอยู
อย า งไรก็ต าม มาในระยะหลั ง ๆ โดยเฉพาะในช ว งหรือ ในยุ ค ปฏิ รู ป การเมื อ ง กลุ ม
ผลประโยชนโดยเฉพาะกลุมธุรกิจ กลุมองคกรเอกชนที่ไดรับการจัดใหอยูในภาคประชาชนไดเขามา
บทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบายเพิ่มขึ้นกวาเดิม ทําใหการกําหนดนโยบายหรือการตัดสินใจที่
สําคัญ เป นเรื่อ งของฝา ยการเมือ ง กลไกรัฐ (ภาคราชการ) ภาคเอกชน (กลุม ธุ ร กิจ ) และภาค
ประชาชน (ไดแก องคเอกชน องคกรอาสามสมัคร) สาเหตุที่เปนเชนนั้นเพราะบทบาทของรัฐใน
การพัฒ นาประเทศเปลี่ยนแปลงไป ทั้ง ในแงของการมีบ ทบาทที่จํากัดลดนอยลง อํานาจเหลานี้
บางอยางไดเคลื่อนยายจากรัฐ ประกอบกับรัฐเองเริ่มตระหนักถึงขีดจํากัดของตนที่ไมสามารถแกไข
ปญหาที่สลับซับซอนนั้นไดตามลําพัง ทําใหมีการประสานรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชนกลุมตาง ๆ
ในลักษณะไตรภาคีและพหุภาคี และรวมมือกับรัฐมากขึ้น๑๑
ประการที่สี่ หากพิจารณาถึงโครงสรางทางสังคมและอํานาจการตอรองของกลุมชนหรือ
กลุมผลประโยชนในสังคมไทย โดยเฉพาะชวงที่ระบบการเมืองเปนระบบอํามาตยาธิปไตยอาจกลา ว
ไดวา กลุมที่เปนฝายไดเปรียบหรือฝายที่กลุมอํานาจนั้น ไดแก กลุม ทหาร ขาราชการ และกลุม
ธุรกิจ สวนกลุมที่เสียเปรียบ ไดแก กลุมชาวไรชาวนา กลุมยางพารา กลุมแรงงาน และประชาชน
โดยทั่วไป ในกลุม ชนชั้นที่เ ปนฝายไดเ ปรียบนั้น แตเดิม อํานาจในการกําหนดนโยบายและการ
บริห ารงานสวนใหญจะอยูกับกลุม ทหาร ขาราชการ สวนกลุม ธุร กิจนั้นมักจะไมมีอํานาจในการ
กําหนดนโยบายโดยตรง แตจะเปนผูที่ประกอบการคาธุรกิจเพื่อแสวงหาผลประโยชนโดยอยูภายใต
ระบบอุปถัมภของกลุมขาราชการ
อยางไรก็ตาม ในหลายทศวรรษที่ผานมาเมื่อเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตขึ้น และ
กลุมธุรกิจเจริญเติบโตและมีอํานาจการผูกขาดเศรษฐกิจมากขึ้น ทําใหกลุมธุรกิจเริ่มมีบทบาทในการ
กําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาลมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่ระบบการปกครอง
ประเทศเปนการเมืองแบบแขงขันในรูปของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กลุมธุรกิจสามารถ
ใชฐานเศรษฐกิจของตนแสวงหาอํานาจและอิทธิพลทางการเมืองทั้งทางตรงและทางออมไดมากขึ้น
๑๐
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แนวคิดในการนําเศรษฐกิจเชิงพุทธศาสนาสูการปฏิบัติ
The Concept of Bringing Economic Buddhism into Practice.
กิตติศักดิ์ แทงทอง *
บทคัดยอ
ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการนําพุทธธรรมไปใชในการดําเนินการทางเศรษฐกิจของนักธุรกิจ
ชาวพุทธเหลานี้ที่นาสนใจคือ การจะนําพุทธธรรมไปใชใหไดผลจริง ผูนําไปใชจะตองเปนผูไดรับการ
หลอหลอมทางดานพุทธธรรมจนสามารถปฏิบัติดวยตนเองไดกอ น จากนั้นจึงจะสามารถนําพุท ธ
ธรรมไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพโดยจะตองมีกุศโลบายในการนําไปใชดวย เชน ตองใชวิธีคอยเปน
คอยไปในการฝกใหบริวารหรือพนักงานสามารถทําตามแนวคิดของพุทธศาสนาได และรูจักดัดแปลง
ประยุกตคําสอนใหเหมาะกับงานและสถานการณของแตละคน และการนําพุทธธรรมไปใชในการ
ดําเนินธุรกิจนั้นสามารถนําไปใชในดานตางๆ ขององคกร โดยมีหลักธรรมหรือแนวคิดจํานวนมากที่
สามารถนําไปใชไดโดยตรงก็โดยออมหรือโดยการปรั บใหเขากับงานหรือภาระหนาที่นั้นๆ ซึ่งมีทั้ง
หลัก ธรรมที่เ ปนเรื่อ งคุณธรรม ศีล ธรรม หรือ คุณคาทางจิตวิญ ญาณ เชน พรหมวิห าร ๔ และ
หลักธรรมที่เปนเรื่องวิธีการ เชน วิธีการแบบทางสายกลาง และการออม
คําสําคัญ: เศรษฐกิจ, พุทธศาสนา, การปฏิบัติ
Abstracts
The importance issue, concerning the bringing Buddha Dhamma, was used
for operating economy by as Buddhist businessman. What was interesting was that
they would be successful in bringing Buddha Dhamma to be practice. The users
had to be cast in Dhamma so that they could practice by themselves. Then they
could bring Buddha Dhamma to be used effectively. Besides, they had to have a
sound strategy for using it. It should be used step by step; i.e. their employees
could practice in accordance with the concept of Buddhism. They, especially, could
adapted and applied the teachings of the Buddha to their jobs including their
individual situations. Buddha Dhamma could also bring to be used in various
*
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sections of the organization. A lot of Dhamma or thoughts could be directly or
indirectly used. This could be adapted to tasks. The principles of Dhamma, such as
ethic and morality including four principles of virtuous existence. Above all, middle
way of practicing as well as the saving should bring to be practice.
Keywords: Economics, Buddhism, practice.
บทนํา
ปจจุบันประเทศตางๆ ทั่วโลกใชระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การดําเนินการทางเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมจึงแพรหลายและไดรับความนิยมโดยทั่วไป แมแตสังคมไทยก็เปนสังคมทุนเชนเดียวกัน
ถึง กระนั้น ใชวาระบบทุนนิยมจะไมมีขอบกพรอง ระบบทุนนิยมมี ขอ บกพรองที่ถูก วิจ ารณและ
ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเปนความจริงหลายประการ เชน การเอาเปรียบผูที่ดอยกวา และความไม
เสมอภาคเนื่องจากระบบทั้งระบบถูกขับเคลื่อนดวยความโลภและเห็นแกประโยชนสวนตนเปนหลัก
จากขอบกพรองดังกลาว ทําใหมีนักคิดหรือนักวิชาการพากันหาทางแกปญหาขอบกพรอง
เหลานั้น วิธีการแกปญหาประการหนึ่ง คือ การนําหลักพระพุท ธธรรมอันไดแกหลักคําสอนหรือ
แนวคิดทางพระธรรมอันไดแก หลักคําสอนหรือแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาชวยแกขอบกพรอง
ซึ่ ง ส ว นมากเป น เรื่ อ งทางจริ ย ธรรม ทํ า ให เ กิ ด แนวคิ ด เรื่ อ งพุ ท ธเศรษฐศาสตร (Buddhist
economics) ขึ้นมา
ใน ค.ศ.๑๙๗๓ อี .เอฟ.ชูม าเคอร (E.F Schumacher) ไดเขียนหนังสือเรื่อง Small is
deautiful ที่มีผูแปลภาษาไทยวา จิ๋วแตแจว ๑ ซึ่งมีป ระเด็นสําคัญ คือ การดําเนินชีวิต ตามหลัก
สัมมาอาชีวะของพระพุทธศาสนา ชูมาเคอร จึงนับไดวาเปนนักวิชาการคนแรกที่จุดประกายเรื่อง
พระพุทธเศรษฐศาสตรเชิงพุทธขึ้นมา หลังจากนั้นไดมีนักคิดและนักวิชาการอีกหลายคนไดเสนอ
แนวคิ ดในเรื่อ งเศรษฐศาสตรโ ดยมี ก ารเปรีย บเทีย บกับ เศรษฐศาสตรต ะวันตกหรื อใชแ นวคิ ด
เศรษฐศาสตรตะวันตกเปนกรอบในการคิด เชน พระพรมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) อภิชัย พันธเสน
และ ประเวศ วะสี
ยิ่งไปกวานั้น การที่มีผูนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปใช
ในการดําเนินการทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะทางดานเกษตรกรรม แสดงใหเห็นถึงการนําพุทธธรรมไป
ใชในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเนื้อหาที่ สอดคลองกับพระ
พุท ธหรือ มีร ากฐานมาจากพุท ธธรรม ดัง ที่อ ภิชัย พันธเสน แสดงความคิดเห็นไววา เศรษฐกิ จ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเนื้อแทก็คือ พุทธเศรษฐศาสตร แตที่ไมเนนวาเปนพุทธ
๑
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เศรษฐศาสตรเพราะพระองคทรงเปนศาสนูปถัมภกตองธรรมนุบํารุงทุกศาสนาการใชคําวาเศรษฐกิจ
พอเพียงจึงเปนคํากลางที่สามารถเขาใจและยอมรับไดสําหรับศาสนิกชนทุกศาสนา
ดังนั้น จึงเปนเรื่องที่นาศึกษาเปนอยางยิ่งวา ลัทธิทุนนิยมมีความขัดแยงหรือไมอยางไรกับ
พุทธธรรม พุทธธรรมในดานเศรษฐกิจมีความเหมือนหรือความตางอยางไรกับหลักการและวิธกี ารกับ
ทุนนิยม และเราจะสามารถนําหลักพุทธธรรมมาใชในการดําเนินการทางเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยม
ไดอยางไร จากบทความนี้จะทําใหเราทราบคําตอบสําหรับคําถามเหลานี้ และทําใหไดแนวทางและ
วิธีการสําหรับการนําพุทธธรรมไปประยุกตใชกับ ทางเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยมโดยเฉพาะการทํา
ธุรกิจแนวพุทธในสังคมไทย
ความสําคัญของพุทธเศรษฐศาสตร
พุทธเศรษฐศาสตร๒ คือ การประยุกตแนวความคิดทางศาสนาพุทธเกี่ยวกับธรรมชาติของ
มนุษยมาใชอธิบายหลักการและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร เปนแนวทางใหมในการทําความเขาใจ
เศรษฐศาสตร ไมไดมีขอโตแยงมากมายอะไรนักเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะหที่นักเศรษฐศาสตร
สวนใหญใ นป จ จุ บัน ใช อ ยู การนําเอาวิธี ก ารอนุม านเชิ ง ตรรกะเขา มาใช ในวิช าเศรษฐศาสตร
เชนเดียวกับ การนําไปใชในวิชาอื่น ๆ แตขอสมมุติขั้นพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับธรรมชาติของ
มนุษยซึ่งนักเศรษฐศาสตรกระแสหลักใชยังไมไดรับการตรวจสอบอยางเพียงพอ นักเศรษฐศาสตร
กระแสหลักสวนมากไมไดใหความสนใจเทาที่ควรในประเด็นนี้ สวนใหญจะยอมรับไปโดยปริยาย
และนักเศรษฐศาสตรก็ไดสรางเครื่องมือการวิเคราะหขึ้นบนรากฐานที่เปราะบาง ผลที่ตามมาคือ
ขอสรุปสวนใหญที่ไดจากกระบวนการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรไ มสามารถเผชิญกับการทาทาย
จากภาวะวิกฤตได ขอสมมุติพื้นฐานบางสวนที่สรางขึ้นมาจากเศรษฐศาสตรแบบดั้งเดิมที่เกี่ยวของ
กับธรรมชาติของมนุษยนั้นไมสอดคลองกับพฤติกรรมของมนุษยที่เปนจริงและบางครั้งก็ขัดแยงกับ
กฎธรรมชาติ ซึ่งทําใหพลังในการอรรถาธิบายของเศรษฐศาสตรแบบเดิมออนลงไปมาก
เมื่อนําเอาแนวความคิดในเชิงพุทธเขามาทดแทนขอสมมุติฐานที่เปนปญหาดังกลาว ทําให
การมองปญหาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยและกฎเกณฑธรรมชาติใกลเคียงกับความเปนจริงมาก
ขึ้น และเพิ่มพลังในการอรรถาธิบายของเศรษฐศาสตรกระแสหลักใหหนักแนนมากขึ้น อยางนอยก็
ในกลุม ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่ง เปนเหตุผลหลัก ของบทความนี้ที่เ รียกวา “ พุท ธ
เศรษฐศาสตร” แนวคิดนี้คอนขางแตกตางไปจาก “เศรษฐศาสตรสําหรับชาวพุทธ” โดยคําหลังไม
เกี่ยวขอ งกับ แนวคิดของเศรษฐศาสตรกระแสหลักเพียงพอ และมักจะเปนเพียงการตรวจสอบ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรจากมุมมองของชาวพุทธที่มีคานิยมและความเชื่อเปนของตนเอง ไมไดเปน
๒
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การพยายามที่จะคนหาและตรวจสอบแนวความคิดเชิงพุทธและเชิงเศรษฐศาสตรในทางลึกอยาง
เพียงพอ
ถาปราศจากการทาทายโดยตรงตอตัวแบบการคิดของเศรษฐศาสตรปจจุบัน จุดออนในการ
วิเคราะหของเศรษฐศาสตรกระแสหลักจะไมปรากฏขึ้น พุทธเศรษฐศาสตรไดเตรียมรับมือกับการทา
ทายนี้โ ดยมุง ไปยัง จุดออ นพื้นฐานของเศรษฐศาสตรก ระแสหลัก และนําเอาแนวคิดเชิ ง พุท ธที่
สอดคลองกับ ความเปนจริง มากกวาเขามาทดแทนจุดออ นนี้ซึ่งสวนหนึ่ง คือ ความพยายามที่จ ะ
เยียวยาวิก ฤตการณของการวิเ คราะหที่ซ้ําเติม ภาวะวิก ฤตการณท างเศรษฐกิจ ของเอเซียอยูใน
ปจจุบัน
หลักการทางเศรษฐกิจของพุทธธรรม
พุทธธรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจอาจนํามาจัดเปนแนวคิดที่เปนหลักการ และแนวคิดที่เปน
วิธีการแบบเดียวกับที่ทํามาแลวในเรื่องทุนนิยม ซึ่งแนนอนวาเราไมอาจแยกแนวคิดเหลานี้ ออกจาก
กันอยางเด็ดขาด แตแยกเพื่อสะดวกตอการอภิปราย และทําความเขาใจเทานั้น โดยในหัวขอนี้จะ
จําแนกหลักการของพุทธธรรม ออกเปนหลักการทั่วไปและหลักการทางศีลธรรม เพราะพุทธธรรม มี
ทั้งแนวคิดที่เกี่ยวของกับเรื่องกิจกรรมหรือความเปนไปทางเศรษฐกิจโดยไมเ กี่ยวกับเรื่องศีลธรรม
โดยตรงและแนวคิดที่เปนเรื่องศีลธรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ๓
หลักการทั่วไป
หลักการหรือแนวคิดพื้นฐานทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อเดินตาม
แนวทางการอภิปรายที่ทํามาแลว จะมีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายดังตอไปนี้
๑. องครวมนิยม (Holism)
โดยทั่วไปแนวคิดที่ถือกันวาอยูตรงขามกับปจเจกนิยมที่ทุนนิยมยึดถือ อยูคือ สมุหนิยม
(Collectivism) ซึ่งเปนคําที่มักใช หมายถึง แนวคิดแบบสวนรวมเปนใหญ สวนรวมมิใชผลรวมของ
สวนย อย และส วนรวมสํา คัญ กว าสว นยอ ย คนแตล ะคนไม ใชจุ ดหมายในตัว เอง แตเ ปน เพีย ง
เครื่องมือหรือหนทางไปสูจุดหมายตอผูอื่นหรือกลุม กลุมหรือคนสวนมากมีความสําคัญกวาปจเจก
บุคคลหรือคนสวนนอย ปจเจกบุคคลจึงสละตัวเองเพื่อความสุขของกลุมหรือสวนรวม ซึ่งนักคิดบาง
ทานก็คิดวา พุทธศาสนามีทัศนะแบบสมุหนิยมที่ถือสวนรวมเปนใหญ เชนเดียวกับสังคมนิยม แตมี
ขอแตกตางกันอยูบาง
แตผูจัดทําบทความเห็นวา แมในบางแงมุมอาจมองไดวา พุทธธรรมถือสวนรวมเปนใหญ
เพราะการจะทําอะไรตองคํานึงถึงผูอื่นหรือสวนรวมอยูเสมอ แตหากมองในภาพรวมหรือมองในแง
อภิปรัชญา ตามหลักปฏิจจสมุปบาท สิ่งตางๆ ลวนอิงอาศัยกันสัมพันธกันอยางแยกไมขาด ปจเจก
๓

พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๓.
{ 52 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

บุคคลไมเปนเพียงหนทางนําไปสูจุดหมายของสวนรวม และสวนรวมหรือสังคมก็ไมใชภาพมายาที่
เปนเพียงกลุมของปจเจกบุคคล ดังจะเห็นไดจากการใหความสําคัญแกเรื่องปจเจกบุคคลและรัฐที่ได
กลาวมาแลว ซึ่งแสดงใหเห็นความสําคัญ ของทุกสวนที่เกี่ยวของ จึงไมอาจชี้ชัดไดวาสวนยอยหรือ
สวนรวมสําคัญกวากัน แมแตสิ่งแวดลอมในธรรมชาติก็มีความสัมพันธกับมนุษย และพุทธธรรมก็ให
ความสําคัญกับสิ่งแวดลอมไมยิ่งหยอนไปกวามนุษย ดังจะเห็นไดจากวินัยบัญญัติในพระวินัยปฎกที่มี
ขอหามเกี่ยวธรรมชาติ อยางตนไมและแมน้ําไวดวย จึงไมอ าจยืนยันอยางเด็ดขาดวาพุทธธรรมมี
แนวคิดที่ถือสวนรวมเปนใหญ ผูจัดทําบทความจึงขอเลี่ยงไปใชคําวา “องครวมนิยม” ซึ่งแมจะมีผูใช
ในความหมายเดียวกับสมุหนิยมเชนกัน แตก็มีการใชในความหมายอื่นที่หลากหลาย นอกจากนั้น
จากรูปศัพทยังสื่อความหมายที่ตางจากสมุหนิยมเล็กนอย เพราะคําวา “สมุห” หมายถึง หมูหรือ
กลุม แต “องครวม” หมายถึงทั้งหมดซึ่งอาจตีความไดวาหมายเอาทุกสวนเปนองคประกอบคลาย
กับ ความหมายของ “องค ร วม” ในแง ที่เ ปน “แบบแผนเชื่อ มโยงองค ป ระกอบต างๆ อย างมี
ความหมายในบริ บ ทหนึ่ง ๆ” ซึ่ ง ตรงกั บ แนวคิ ดของพุ ท ธธรรมมากกวา เพราะพุท ธธรรมให
ความสําคัญแกปจเจกบุคคลหรือกลุมสังคมรวมถึงสิ่งแวดลอมเหมือนกัน
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) อธิบายเรื่องนี้ไววา เศรษฐศาสตรแนวพุทธไมแยกโดดเดี่ยว
จากความรูและความชัดเจนดานอื่นๆของมนุษย กิจ กรรมดานเศรษฐกิจไมแยกจากกิจกรรมดาน
อื่นๆ ในการแกปญหาของมนุษย เพราะฉะนั้น เศรษฐศาสตรไมเปนศาสตรที่เสร็จสิ้นในตัวโดยลําพัง
แตอิงอาศัยกันกับวิทยาการดานอื่นๆ ในระบบความสัมพันธในชีวิตและสังคม
ดัง นั้ น เศรษฐกิ จ ตามแนวคิด ของพุท ธธรรมจึ ง สัม พั น ธ กับ การดํา รงอยู ข องมนุ ษ ย จึ ง
ประกอบดวยความสําคัญ ๓ อยางที่สัมพันธกัน คือ มนุษย ธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม และสังคม
พระธรรมปฎกเห็นวา เศรษฐศาสตรแนวพุทธนั้นตองสอดคลองกับกระบวนการแหงปจจัยอยางครบ
วงจร การสอดคลองกับ กระบวนการแหง ปจจัยอยางครบวงจรตองอาศัยความสัม พันธดว ยดีกับ
องคประกอบทุกอยางในระบบการดํารงอยูของมนุษยองคประกอบทั้ง ๓ นี้ตองประสานกันและ
เกื้อกูลตอกันในการดํารงอยูรวมกันและเดินไปดวยกัน๔
แนวคิดแบบองครวมของพุทธธรรมจึงใหความสําคัญแกทุกภาคสวนไมวาจะเปนปจเจก
บุคคลหรือมนุษยแตละคน สังคมที่เปนสวนรวมหรือธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสอนใหเกื้อกูลกัน
ไม เ บี ย ดเบี ย นกั น เพราะทุ ก ภาคส ว นมี ความสํ า คั ญ ต อ กั น การแปลกแยกหรื อ ความไม เ ข า ใจ
ความสัมพันธระหวางตนเองกับสิ่งอื่นๆทําใหเกิดปญหากับสิ่งตางๆ ตามมามากมาย พระธรรมปฏกก
ลาวถึงปญหาของการแปลกแยกชีวิตตนเองออกจากธรรมชาติของคนในสมัยปจจุบันวาทําใหสูญเสีย
ความสุขไป โดยระบุวามนุษยในยุคปจจุบันมีแนวโนมที่จะแปลกแยกจากธรรมชาติ ๓ อยาง คือ
ดานที่ ๑ ความแปลกแยกจากธรรมชาติสิ่งแวดลอม คือการใชชีวิตที่หางไกลจากธรรมชาติ
อยูแตกับ สิ่ง ที่ม นุษย ป ระดิษฐส รางขึ้นที่ มีอ าคารบานเรื อ น ถนนหนทาง สิ่ง ของเครื่อ งใช และ
๔
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เทคโนโลยีตางๆ เปนสวนมากจนกระทั้งมองไมเ ห็นธรรมชาติและเขาไมถึงโลกของธรรมชาติเลย
ทั้งๆที่ชีวิตมนุษยขึ้นอยูกับธรรมชาติ ตองอาศัยธรรมชาติมีอาหารและน้ําเปนตน จึงจะอยูได และสิ่ง
ตางๆในธรรมชาติ มีทั้งดอกไมและแสงแดด เปนตน ก็สามารถใหความสุขแกมนุษย นอกจากนั้น แม
มนุษยจ ะอยู ทามกลางธรรมชาติ แตถาใครมีจิตใจวา วุนเรารอ น ชีวิตจิตใจก็ไมส ามารถเขาถึ ง
ธรรมชาติ ไมซึมซาบความละเมียดละไมออนโยนของธรรมชาติ เขาก็ไมไดความสุขจากธรรมชาติ
เชนกัน
ดานที่ ๒ ความแปลกแยกจากเพื่อนมนุษย คือความหางเหินหรือขาดความสัมพันธที่ดีกับ
มนุษยซึ่ง หมายรวมถึงคนในครอบครัว เพื่อ นรวมงานและคนอื่นๆ ในสัง คม หมายความวา การ
แขงขันกันทําใหคนเราหางเหินกัน หรือรูสึกกับคูแขงขันเปนปรปกษ ยิ่งไปกวานั้น แมแตเวลาอยูใน
บาน ใจก็มัวยุงอยูกับงานที่ตองแขงขันกัน จนทําใหเสียความสัมพันธที่ดีในครอบครัว ความสุขที่จะ
เกิดจากความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนมนุษยจึงสูญเสียไป
ดานที่ ๓ ความแปลกแยกจากกิจกรรมแหงชีวิตของตนเอง คือการสนใจสิ่งอื่นที่ไมใชผล
โดยตรงของกิจกรรมของตนเองที่ก ระทํา เชน การปลูกตนไม แตไ มไดหวัง ที่จะเห็นตนไมโตหรือ
ตนไมงาม กลับไปหวังเงินที่ไดจากการปลูกตนไม เมื่อทํากิจกรรมดวยความคิดเชนนี้ ทําใหไมไดตาง
จากกิจกรรมของตนเอง แมแตการเดิน การยืน การนอนของตนเองก็กลายเปนความทุกขเพราะ
จิตใจมัวแตหวังรอผลตอบแทนเพียงอยางเดียว๕
๒. ธรรมชาติมนุษย : มนุษยมีทั้งความเห็นแกตัวและความเห็นแกผูอื่น
หลักการพื้นฐานทั่วไปอีกประการหนึ่งที่มาความสําคัญตอความคิด และแนวทางปฏิบัติดาน
เศรษฐกิจ ตามแนวพุทธธรรมคือ แนวคิดเรื่อ งธรรมชาติของมนุษย มนุษยโ ดยทั่วไปที่พุทธธรรม
เรียกวา “ปุถุชน” หรือคนที่ยังหนาแนนดวยกิเลสนั้นตามหลักพุทธธรรมมีทั้งธรรมชาติที่ดีและเลว มี
ทั้งความเห็นแกตัวและความเห็นแกผูอื่น แตละคนจะมีความดีและความชั่วไมเทากัน ตางกันไปตาม
การฝกฝนอบรมพัฒนาตนเองของแตละคน บางคนอาจจะเห็นแกตัวมาก บางคนอาจจะเห็นแกตัว
นอย บางคนอาจมีคุณธรรมมาก บางคนอาจมีคุณธรรมนอย แตตราบใดที่ยังเปนปุถุชนก็ยังคงมีทั้ง
สองสวนนี้อยู กลาวในเชิงอภิธรรม ปุถุชนมีทั้งกุศลจิตและอกุศลจิต เมื่อใดที่พัฒนาตนจนกลายเปน
อริยะก็จะมี โลกุตรเพิม่ ขึ้น และขั้นสูงสุดเมื่อสําเร็จเปนพระอรหันแลว จะมีแตกิริยาจิตและโลกุต
รจิตเพียงอยางเดียว
ปุถุชนหรือ มนุษยทั่วไปยอมมีความอยากหรือ ความตองการที่อ าจจะเรียกวาเปนความ
ตองการตามสัญชาตญาณเพื่อความอยูรอดและสนองตอบประโยชนของตนเอง ซึ่งพุทธธรรมเรียกวา
ตัณหา ซึ่ง พุท ธธรรมก็ยอมรับ ความจริง เรื่องนี้วาตัณหาของมนุษยนั้นมีม ากมายมหาศาลจนนับ
ประมาณไมไดดังพุทธสุภาษิตที่วา “แมน้ําเสมอดวยตัณหาไมมี”๖ อยางไรก็ตามพุทธธรรมยังเชื่ออีก
๕
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วา มนุษยยังมีความตองการอีกชนิดหนึ่งที่เปนความตองการที่ดีซ่ึง เรียกวา “ฉันทะ” (ฉันทะมีทั้ง
ชนิดที่เปนกุศลและอกุศล ในที่นี้ใชในความหมายของกุศลหรือเปนกุศลธรรมฉันนะ) ความตองการ
ฝายดีนี้เปนความตองการเพื่อพัฒนาตนเองหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในดานศีลธรรมและ
คุณธรรม จึงเปนความตองการที่เห็นแกผูอื่นดวย
อนึ่ง ในเรื่องของความเห็นแกตัวและเห็นแกผูอื่นของมนุษยนี้ พระพุทธเจาทรงสอนวา เมื่อ
ทุกคนรักตัวเอง ก็ควรคิดถึงผูอื่นดวย เพราะผูอื่นก็รักตัวเองเหมือนเรา ดังนั้น จึงทรงสอนคนไมให
เบียดเบียนผูอื่นดวย ดังพุทธพจนในปยตรสูตรที่วา
บุคคลตั้งใจคนหาทั่วทุกทิศ
ก็ไมพบใครซึ่งเปนทีร่ ักยิง่ กวาตนในที่ไหนๆเลย
สัตวทั้งหลายเหลาอื่นก็รักตนมากเชนนั้นเหมือนกัน
เพราะฉะนั้น ผูรักตนจึงไมควรเบียดเบียนผูอื่น๗
การที่ทรงสอนเชนนี้แสดงวามนุษยสามารถคิดถึงผูอื่นได สามารถหลีกเลี่ยงการเบียดเบียน
ทํารายผูอื่นได และเมื่อโยงกับคําสอนอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องทานและจาคะ มนุษยไมเพียงแตจะไม
เบียดเบียนเพื่อ นมนุษยดวยกันได ยัง สามารถและควรช วยเหลือผูอื่นดวย ดังนั้น มนุษยแมจ ะมี
ธรรมชาติรักตัวเอง มีความโลภ หรือความเห็นแกตัว แตก็ยังสามารถเห็นแกผูอื่นได
พระปฎก (ป.อ.ปยุตโต) พระมหาเถระนักปราชญที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางของ
ไทยแสดงความเห็นในเรื่องนี้ไววา พุทธศาสนาพูดถึงความจริงเกี่ย วกับความตองการของมนุษยที่
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรไว ๒ ประการ
ประการที่หนึ่ง พุทธศาสนายอมรับวา มนุษยมีความตองการไมจํากัด แตความตองการมีอยู
๒ ประเภท ความตองการที่ไมจํากัดนี้เปนความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตนคือตัณหา สวนความ
ตองการอีกประเภทหนึ่ง เปนความต องการคุณภาพชีวิตคือฉันทะ เปนความตองการที่มีขอบเขต
จํากัด
ประการที่ส อง มนุษยเปนสัตวที่ฝก ฝนพัฒ นาตนไดโ ดยสัม พันธกับการที่มนุษยตอ งการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต กลาวคือ การที่มนุษยตองการคุณภาพชีวิตนั้นแสดงถึงการที่มนุษยตองการ
พัฒนาตนเองหรือพัฒนาศักยภาพของตนเองใหดียิ่งขึ้น
ดัง นั้น สาระอยางหนึ่ง ของการพัฒ นามนุษยก็คือ การที่เ ราจะตอ งพยายามหันเหหรือ
ปรับเปลี่ยนความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตนมาเปนความตองการคุณภาพชีวิต
๓. เสรีนิยม : มนุษยมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและทรัพยสนิ
แนวคิดอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวของกับเรื่องเศรษฐกิจคือแนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพ แม
มโนทัศนเรื่องสิทธิ ไมปรากฏในพระพุทธศาสนาโดยตรง และยังเปนที่ถกเถียงกันอยูในเชิงวิชาการ
แตก็ยังพอกลาวไดวา แนวคิดบางสวนของมโนทัศนเรื่องสิทธิเขาดวยกันไดกับแนวคิดของศาสนา
เพราะพระพุทธศาสนายอมรับความเปนเจาของ ชีวิตและทรัพยสินคลายกับแนวคิดเรื่องสิทธิ และ
๗
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การควบคุมตนเองดวยศีลก็คือ การใหสิทธิแกผูอื่นนั้นเอง ซึ่งแมจะเนนเสรีภาพทางใจโดยเฉพาะ
เรื่องนิพพานอันไดแก การปราศจากการครอบงําโดยกิเลส ซึ่งแตกตางเปนอยางมากกับเสรีภาพของ
แนวคิดตะวันตก อาจถูกครอบงําดวยกิเลสได แตก็ยอมรับเสรีภาพในดานกายภาพดวยเพราะพุทธ
ศาสนายอมรับ ความสามารถในการเลือ กของมนุ ษยแ ละสนับ สนุ นการเลื อ กที่ชอบธรรมและ
เหมาะสมกับตนเอง ดังจะเห็นไดจากคําสอนเรื่องกรรมและการปฏิเสธเรื่องวรรณะที่แสดงวา คน
สามารถเลือกสถานะและอาชีพตามการกระทําของตนเอง ไมมีใครลิขิตบังคับ จะเปนพอคาหรือจน
เลือกไดดวยการตัดสินใจลงมือทําของตนเอง อีกทั้งสามารถเลือกปรารถนาจะเปนพระพุทธเจา พระ
ปจเจกพุทธเจาหรือพระอรหันตสาวก ก็ได เปนตน ดังนั้น จึงกลาวไดวาพุทธธรรมยอมรับในเรื่อง
สิท ธิและเสรีภาพในชีวิต และทรัพ ยสินคลายกับแนวคิดเสรีนิยมในตะวันตก เพียงแตตางกันใน
รายละเอียด
นอกจากขอมูลในอัคคัญญสูตรที่แสดงถึงความเปนมาและยอมรับความมีกรรมสิทธในที่ดิน
และทรัพยสินของมนุษยยุคตนแลว การที่พุทธธรรมสอนเรื่องเบญจศีลและเรื่องกรรมวา การทําราย
รางกายและชีวิต รวมทั้งลักขโมยและประทุษรายตอทรัพยสินของผูอ่ืนเปนบาปและอกุศลกรรม
อยางหนึ่ง เทากับการยอมรับมีกรรมสิทธในชีวิตและทรัพยสินของคน และการสอนวาการบริจาค
หรือเสียสละทรัพยสิน อวัยวะ ตลอดจนถึงชีวิตเพื่อชวยเหลือผูอื่นจะเปนบุญหรือกุศลกรรมอยาง
หนึ่ ง ซึ่ ง เป น บารมี ป ระการหนึ่ ง ในบารมี ๑๐ ประการของผู บํา เพ็ ญ บารมี เ พื่อ ตรั ส รูแ ละเป น
พระพุทธเจาหรือพระอรหัน อันไดแกทานบารมี ก็แสดงการยอมรับความมีสิทธิในทรัพยสิน รางกาย
และชีวิตของคนรวมทั้งความมีเสรีภาพเหนือสิ่งเหลานั้นและเสรีภาพในการเลือกกระทําดวย เพราะ
หากไมมีสิทธิและเสรีภาพในทรัพยสิน รางกายและชีวิต ตลอดถึงการเลือกกระทําแลว การกระทํา
เหลานั้นยอมไมอาจจะเปนบุญหรือบาปได เพราะการกระทําที่ไมมีสิทธิและเสรีภาพมารับรองยอม
ไมมีความรับผิดชอบทางศีลธรรม หรือผลอันใดเกิดขึ้น เหมือนการเอามีดไปฟนกอนหินที่ไรชีวิตยอม
ไมมีบาปหรือ ความรับผิดชอบทางศีล ธรรมใดๆ เกิดขึ้นหรือเหมือนการเอาสิ่งของที่ไมมีใครเปน
เจาของไปใหใครก็ไมไดเปนบุญ หรือความดีงามอันใดเพราะสิ่งเรานั้นใครๆ ก็เอาไปไดท้ังสิ้น ไมมี
การเสียสละใดๆเกิดขึ้น
วิธีการทางเศรษฐกิจของพุทธธรรม๘
แนวคิดในเรื่องวิธีการทางเศรษฐกิจพุทธธรรมมีความคาบเกี่ยวและความสัมพันธกับแนวคิด
ดานหลักการทางเศรษฐกิจของพุทธธรรมที่กลาวมาแลวอยางแนบแนนโดยมีประเด็นสําคัญที่ขอ
นํามาอภิปรายดังตอไปนี้
๑. ความรวมมือและการแบงปนชวยเหลือกัน
วิธีการสําหรับการดําเนินการเศรษฐกิจตามหลักพุทธธรรมที่สําคัญประการแรกก็คือการใช
ความรวมมือกันและการแบงปนชวยเหลือกันโนการทํางานหรือดําเนินการทางเศรษฐกิจ แตก็ไมได
๘

วิธีคิดตามหลักพุทธรรม. กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, ๒๕๕๑.
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ปฏิเ สธการแขง ขัน ดังที่พ ระธรรมปฎกไดอ ธิบายไววา “ในแงของเศรษฐศาสตรเขาบอกวาเปน
ธรรมชาติของมนุษยที่จ ะมีก ารแขงขันกันแต ในทางพุทธศาสนาบอกวามนุ ษยนั้นมีธรรมชาติทั้ง
แขงขันและรวมมือ” วิธีการดําเนินการทางเศรษฐกิจของพุทธศาสนาจึงยอมรับการแขงขันที่อยูใน
กรอบของศีลธรรม หรือยอมรับการแขงขันแบบสรางสรรคและเปนธรรมไมใชการแขงขันแบบเอารัด
เอาเปรียบหรือทําลายคูแขงขัน
๒. การดําเนินการภายในกรอบของศีลธรรมและการทําประโยชนตอสังคม
จากการที่พุท ธะเศรษฐศาสตรยึดศี ล ธรรมทําเปนหลัก การสํ าคัญ การดําเนิน การทาง
เศรษฐกิจใดๆ จึงตองอยูภายในกรอบของศีลธรรม ตองไมมีผิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณตางๆ
อยางนอยก็ในระดับที่สังคมยอมรับได หรือไมมีผลกระทบตอสังคมจนเกิดความเสียหายรุนแรง หลัก
ศีลธรรมหรือความชอบธรรมจึงเปนหลักสําคัญที่ใชเปนแนวทางในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ ดังที่
ปจจุบันนิยมพูดถึง“ธรรมาภิบาล” หรือ “บรรษัทภิบาล” ที่เปนหลักการบริหารหรือกระบวนการ
ตัดสินใจที่ดีงามคือดําเนินงานเพื่อสาธารณะและถูกตองตามหลักศีลธรรมและมนุษยธรรม ซึ่ง เปน
เงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืน
๓. การทํางานโดยมีคุณคาทางจิตวิญญาณเปนแรงกระตุน
พระธรรมปฎกใหความเห็นวา การมุงเอากําไรสูงสุดในทัศนะของทุนนิยมเปนจุดหมาย
สูงสุดหรือจุดหมายหลัก สังคมจะอยูไมได แตพุทธธรรมก็ไมไดปฏิเสธกําไรสูงสุดเสียทีเดียว เพียงแต
เธอเปนจุดหมายรอง โดยทานอภิปรายวา
ถาขืนเอากําไรสูงสุดเปนเกณฑวัดความสําเร็จทั่วไปหมดในสังคมนี้สังคมจะอยูไมได ตองพัง
แนๆ เพราะฉะนั้น หลัก การตามกฎธรรมชาติ คือ ความจริง ที่แทนี้จ ะตอ งรัก ษาไว เราก็ตั้งเปน
จุดหมายสูงสุดแลวจึงตามดวยจุดหมายรองของมนุษย
จุดหมายสูงสุดของการตั้งโรงพยาบาลคือ การชวยใหประชาชนบรรเทาเบาบางจากโรคภัย
ไขเจ็บมีสุขภาพดีขึ้น จุดหมายสูงสุดนี้เปนเกณฑวัดความสําเร็จที่แทของเราแตจุดหมายรองคือกําไร
สูงสุด เราก็ตองมีดวยแลวหาทางประสาน คือ ขั้นตนไมใหขัดกัน ถาเราไดกําไรจะทําใหประสิทธิผล
ในการรักษาพยาบาลยอหยอนลงไป เราตองหยุดและขั้นตอไป กําไรของเราไปเกื้อหนุนตอจุดหมาย
ที่แทอีกทีหนึ่ง คือกําไรของเราไปเกื้อหนุนการชวยใหมนุษยหายจากโรคภัยไขเจ็บมีสุขภาพดีขึ้น๙
จุดหมายสูงสุดที่พระธรรมปฎกพูดถึงก็คือ เรื่องของจิตวิญญาณอันไดแกก ารทําหน าที่ที่
สอดคลองกับธรรมชาติหรือสัจธรรมและคุณธรรมนั่นเอง ซึ่งก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
พุทธธรรม เมื่อเอากําไรทางดานวัตถุเปนจุดหมายรองกําไรหรือความมั่งคั่งจึงไมใชแรงกระตุนหลัก
คือเปนไดแคแรงกระตุนรอง การที่พุทธธรรมไมไดปฏิเสธจะเรื่องกําไร เพราะกําไรหรือโภคทรัพยยัง
มีความสําคัญดัง ไดก ลาวมาแลว และการใชกําไรแรงกระตุนลองก็ยังมีป ระโยชนในระดับโลกิยะ
เพราะชวยกระตุนใหเกิดความขยันในการประกอบอาชีพสุจริต ทั้งนี้เนื่องจากปุถุชนยังตัดกิเลสไมได
๙

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). เศรษฐศาสตรแนวพุทธ. พิมพครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธ
ธรรม, ๒๕๔๑.
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ความอยากไดกําไรจึงยังมีอยูและโภคทรัพยก็ยังมีความจําเปนทั้งต อการดํารงชีวิตและการปฎิบัติ
ธรรม เมื่อใชกําไรหรือโภคทรัพยเปนจุดหมายรองโดยมีจุดหมายหลักคือ กฏธรรมชาติหรือสัจธรรม
และคุณธรรมเปนตัวนําทาง การดําเนินการทางเศรษฐกิจก็จะเปนไปในทํานองครองธรรมและเกิด
ประโยชนทั้งโดยตรงและโดยออม
๔. ใชวิธีการแบบสายกลาง ที่เรียบงาย รูจักพอประมาณ
ลักษณะสําคัญของวิธีการแบบสายกลางคือความเรียบงาย ความรูจักพอ และรูจักประมาณ
ซึ่ง กลา วอีก อย างก็ คือ ความพอดีและความพอเพี ยงซึ่ ง ตรงกั บ แนวคิ ดเศรษฐกิ จ พอเพี ยงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ที่วาความเรียบงายรูจักพอ และรูจักพอประมาณหรื อ
ความพอดีและความพอเพียง เปนลักษณะสําคัญของวิธีการแบบสายกลางของพุทธศาสนา ก็เพราะ
ลักษณะดังกลาวอยูตรงกลางระหวางวิธีการสุดโตง ๒ ดานคือทํามากไปกลับทํานอยไป เชน การ
บริโภคมากเกินไปกับการบริโภคนอยเกินไป
การกระทําที่รูจักพอ (สันโดษ) คือการรูจักหยุดไมทําตอ ไมโลภมาก ซึ่งมาคูกับความรูจัก
ประมาณ (มัตตัญุตา) คือความรูวา เทาไหรควรหยุด ไมควรทําตอ ซึ่งจะชวยบอกใหเรารูจักพอ
รูจักหยุด เชน รูวาการออกแรงทํางานประมาณเทาไหรเหมาะสม ไมควรทํามากกวานั้น ทําใหเรา
หยุด ไมทํางานตอ ซึ่งกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือดูความพอดี และความพอเพียงแลวจึงหยุดไมทําตอไม
อยากขามหรืออยากไดมากกวานั้น
ดังนั้น การกระทําอะไรที่”พอดี” จึงหมายถึง ไมมากไปและไมนอยไป ซึ่ง เปนความหมาย
เดียวกันกับ”ทางสายกลาง” ที่อยูระหวางความสุดโตง ๒ อยางสวนความ”พอเพียง”ก็เปนเกณฑขั้น
ต่ําของความพอดีเปนสิ่งที่ตองมาดวยกันกับความพอดีคือการจะตัดสินวา เทาไหรพอดีก็ตองดูวา
อยางนอยมันเพียงพอตอสิ่งที่จะทําและความสามารถของตนหรือไม และความสามารถพึ่งตัวเองทํา
ไดหรือไม ถาไมพอและตองไปอาศัยผูอื่นมากไปก็จะเกินความพอดี เชน การบริโภคอาหารตองดูวา
บริโภคเทาไหรจึงจะพอดีไมมากไป ซึ่งจะทําใหอึดอัดแนนทองหรือทองเสีย และไมนอยไปจนไมอิ่ม
ซึ่ง จะทําให ออ นแรงไมมีกําลัง จะประกอบกิจ กรรมทําการงานตอ งบริโ ภคใหเ พียงพอตอ ความ
ตองการของรางกาย
๕. การใชปญญา ความรู ความมีเหตุผลและความรอบคอบ
การดําเนินการดวยวิธีการแบบสายกลางดังกลาวจะตองสอบครูไปกับคนหาความรู ความมี
เหตุผ ลและความรอบคอบดวย จึงจะบัง เกิดผล เพราะการจะรูจัก ประมาณไดตองอาศัยโยนิโ ส
มนสิการคือการพิจารณาอยางรอบคอบดวยปญญาความรู และความมีเหตุผล ดังจะเห็นไดจากการที่
พระพุท ธเจามัก ตรัส ถึง มัต ตัญ ูตาคูกับ อินทรี ยสัง วรคือการสํ ารวมอิ นทรีย ซึ่ ง เปนเรื่ อ งความ
รอบคอบในการรับรูอารมณตางๆ เชน ในสุขวิหารสูตร ๑๐ แมจ ะเปนพุทธพจนที่สั่ง สอนเพื่อ การ
ปฏิบัติอยางเขมงวดสําหรับพระภิกษุ แตสําหรับคฤหัสถก็ตองทําในทํานองเดียวกันจึงจะไดผลใน
๑๐
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กิจกรรมของชีวิตประจําวัน และมัตตัญูตาและอินทรียสังวรยังมีความเกี่ยวโยงกับหลักธรรมหรือ
คุณธรรมขออื่นๆที่มีปญญาสติและความเปนพระพหูสูต เปนตน ดังปรากฏในคําสอนเรื่องจรณะ ๑๕
หรือที่ในเสขปฏิป ทาสูตรเรียกวา ”เสขปฏิปทา”๑๑ ซึ่งแสดงวาหลัก ธรรมหรือ ขอปฏิบัติเหลานี้มี
ความสัมพันธกันหรือเกื้อหนุนกัน
๖. การรูจักประหยัดและการออม
ในการใชวิธีการแบบสายกลางและการใชหลักธรรมตางๆ มีปญญาเปนตน ที่กลาวมาแลว
นั้นการรูจักประหยัดและการออมเปนวิธีการหนึ่งที่ถือไดวาแฝงรวมอยูในวิธีการเหลานั้นดวย เพราะ
การรูจักพอ รูจักประมาณ และการบริโภคดวยปญญาทําใหเกิดการใชจายอยางประหยัด เพราะเปน
การใชจายอยางคุม คาและตรงตามความจําเปนซึ่งเปนความหมายของความประหยัด และเมื่อ
ประหยัดการใชจาย สิ่งที่ตามมาก็คือมีการออมหรือการสะสมทรัพยสินเกิดขึ้น เพราะมีทรัพยเหลือ
ใหสามารถออมไดหรือกลาวในทางกลับกัน เมื่อรูจักเก็บออม ก็จะทําใหรูจักประหยัด เพราะรูวาควร
ใชเทาไหรควรเก็บเทาไหร ผูที่สามารถประหยัดไดจะตองรูวาควรใชเทาไหรและควรเก็บเทาไหรการ
ประหยัดและการอดออมจึงมาดวย
วิธีการใชทรัพยในอาทิยสูตรที่กลาวมาแลวที่พระพุทธเจาทรงสอนใหใชทรัพยในการบํารุง
เลี้ยงดูบิดามารดาและบุตรภรรยารวมทั้งทําพลี ๕ อยาง เปนตน แสดงถึงการใชทรัพยในเรื่องที่
จําเปนหรือเหมาะสมซึ่งอยูในขอบเขตของการประหยัด หากไมใชจายมากเกินไป และมีการแบง
ทรัพยไวใชในเรื่องอื่นแลวดังปรากฏในเรื่องการแบงทรัพย ในสิงคาลกสูตร ซึ่งพระพุทธเจาไดทรง
แนะนําวิธีการแบงทรัพยใวซึ่งแสดงถึงการประหยัดและอดออมดวยโดยตรัสวา
คฤหัสถในตระกูลผู สามารถ
ครั้นรวบรวมโภคทรัพยไดอยางนี้แลว
พึ่งแบงโภคทรัพยออกเปน ๔ สวน
คือสวนหนึ่งใชสอย ๒ สวนใชประกอบการงาน
สวนที่ ๔ เก็บไวดวยหมายใจวาจะใชในยามมีอันตรายจึงผูกมิตรไวได๑๒
พุทธพจนนี้ทรงตรัสสอนใหรูจักเก็บออมทรัพยไวใชในยามจําเปน และสวนที่เอาไวใชสอยก็
คือการใชตามคําสอนในอาทิยสูตร ซึ่งเมื่อนํามาประสานเขาดวยกันก็จะพบวาทรงสอนใหรูจักใช อัน
ไดแกการประหยัด และรูจักออมดวย เพราะในการใชสอยทรัพยจะตองมีการกันส วนที่จะไวใชใน
ยามฉุกเฉินดวย ยิ่งไปกวานั้น เมื่อพิจารณาจากหลักการใชทรัพย ในอาทิยสูตร เราจะพบวาการใช
การประหยัดและการออม นอกจากมีเปาหมายเพื่อการดํารงชีวิตใหอยูไดแลวยังมีเปาหมายทาง
ศีลธรรมและจิตวิญญาณดวย เพราะเปนการใชกันอยางประหยัดและออมเพื่ออบรมขัดเกลาตนเอง
และทําบุญชวยเหลือผูอื่น ดังจะเห็นไดจากการใชทรัพยเพื่อบํารุงเลี้ยงดูบุตรภรรยา บิดามารดา และ
บํารุงสัมมาภามสมณพราหมณหรือนักบวชซึ่งเปนการทําหนาที่และฝกฝนจิตใหรูจักรับผิดชอบ มี
๑๑
๑๒

ม.ม. ๑๓/๒๓-๒๖/๒๕-๓๐
ที.ปา. ๑๑/๒๖๕/๒๑๑-๒๑๒
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ความกตัญูและมีเมตตากรุณาการประหยัดและการออมจะชวยใหเรามีทรัพยที่ จะใชในการทําสิ่ง
เหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและการประหยัดและการออมตามหลักพุทธศาสนาจึงไมไดมี
เปาหมายทางดานวัตถุเพื่อบางอยางแตมีเปาหมายทางดานศีลธรรมและจิตวิญญาณหรือมีเปาหมาย
ทางคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธธรรมนั่นเอง
๗. การพึ่งตนเอง
หลักการพึ่งตนเองของพุท ธธรรมเปนหลัก คําสอนที่ท ราบกันโดยทั่วไปและเปนคําสอน
สําคัญ เพราะพุทธศาสนาไมไดสอนใหพึ่งผูอื่นอยางสิ่งศักดิ์สิทธตางๆมีเทพเจาใหชวยเหลือเปนตน
แตสอนใหพึ่งตนทั้งในดานการดําเนินชีวิตประจําวันและการประพฤติเพื่อหลุดพน กลาวอีกอยางก็
คือการประสบความสุขในชีวิตทุกๆดานตองพึ่งตนเองเปนหลักตั้งแตระดับต่ําไปจนถึงระดับสูง หรือ
ระดับโลกิยะไปจนถึงระดับโลกุตระ ดังพึ่งเห็นไดจากหลักคําสอนหรือพุทธพจนตางๆจํานวนมากที่
สอนในทํานองนี้ เชน ตนแลเปนที่พึ่งตนของตน บุคคลอื่นใครเลาจะเปนที่พึ่งได เพราะบุคคลที่ฝก
ตนดีแลว ยอมไดที่พึ่งอันไดโดยยาก๑๓
หลักการพึ่งตนเองของพุทธศาสนา แมจะมีน้ําหนักไปในดานการปฏิบัติธรรมเพื่อไปสูสุคติ
ภพและมีนิพานเปนเปาหมายสูงสุด แตก็มีนัยแกการดําเนินชีวิตประจําวันดวย เพราะเทียบเคียงกับ
คําสอนตางๆ ดังเชนที่กลาวมาจะสื่อนัยวาจะเปนบิดามารดาหรืออาจารย แมกระทั้งพระพุทธเจาก็
ชวยเหลือไดในระดับหนึ่งเทานั้น
๘. การมีสวนรวมของรัฐ
ในกูฎทันตสูตร พระราชาไดรับการแนะนําไมใหปราบปรามโจร ดวยการประหาร จองจํา
ปรับไหม ตําหนิโทษ หรือเนรเทศ เพราะการทําอยางนี้ไมใชการกําจัดโจรที่ถูกตอง เพราะวาโจรที่
เหลือจากที่กําจัดไปแลวจักมาเบียดเบียนบานเมืองของพระราชาในภายหลังได แตการกําจัดโจรที่
ถูกตอง ตองอาศัยวิธีการตอไปนี้ คือ
๑. ขอใหพระราชาพระราชทานพันธุพืชและอาหารใหแกพลเมืองผูขะมักเขมนในเกษตร
และการเลี้ยงปศุสัตวในบานเมืองของพระองค
๒. ขอใหพ ระราชาพระราชทานต นไมแกพ ลเมือ งผูที่ ข ะมัก เขม นในพาณิช ยกรรมใน
บานเมืองของพระองค
๓. ขอใหพ ระราชาพระราชทานอาหารและเงิ นเดือ นแกขาราชการที่ขยันขั นแข็ง ใน
บานเมืองของพระองค
เมื่อทําไดเชนนี้พลเมืองเหลานั้นจักขวนขวายในหนาที่การงานของตน ไมพากันเบียดเบียน
บานเมือง และจักมีกองพระราชทรัพยอยางยิ่งใหญ บานเมืองก็จะอยูรมเย็น ไมมีเสี้ยนหนาม ไมมี

๑๓
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การเบียดเบียน ประชาชนจะชื่นชมยินดีตอกัน มีความสุขกับครอบครัว สามารถอยูไดอยางไมตอง
ปดประตูบาน๑๔
บทสรุป
จากการศึกษาครั้งนี้ที่มีวัตถุประสงคสําคัญ คือ เพื่อตองการทราบวิธีการนําหลักพุทธธรรม
ไปใชในการดําเนินการดานพุทธธรรมทางดานเศรษฐกิจ และเพื่อนําพุทธธรรมมาเปรียบเทียบกับ
หลักการและวิธีการทางทุนนิยม ซึ่งจะนําไปสูการไดขอสรุปวา พุทธธรรมกับทุนนิยมขัดกันหรือไม
ซึ่งเปนวัตถุประสงคขอสุดทาย พบวามีหลักการและวิธีการนําพุทธธรรมไปใชในการดําเนินการทาง
เศรษฐกิจที่หลากหลาย และพุทธธรรมกับหลักการและวิธีการของทุนนิยม รวมถึงพุทธธรรมแบบ
ผสมที่ไมมีลักษณะสุดโตงก็ไมไดตางกันมากจนขนาดไปดวยกันไมได ดังนั้นพุทธธรรมแมจะขัดกับทุน
นิยมอยูบางแตก็ไมถึงไปดวยกันไมไดเลย
ในเรื่องวิธีการนําพุทธธรรมไปใชในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ พบวาพุทธธรรมจะมีคํา
สอนหรือแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินการทางเศรษฐกิจที่สามารถนําไปใชในดานตางๆไดแลว นัก
ธุรกิจชาวพุทธธรรมจํานวนไมนอยก็ไดนําหลักพุทธธรรมไปใชจริงในการดําเนินการทางธุรกิจของตน
ซึ่ง ก็ทําใหเ กิดผลดีตอ ธุรกิจของตนแทบทุก คน และแนวคิดในการดําเนินพุทธธรรมไปใชในการ
ดําเนินธุรกิจของนักธุรกิจ เหลานี้เมื่อนํามาวิเคราะหเรียบเรียงแลวก็มีประเด็นและนาสนใจและผูอื่น
สามารถนําไปใชประโยชนไดเขนกัน
นอกจากนั้น ในประเด็นเกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรมที่เศรษฐศาสตรกระแสหลักปจจุบัน
มองวาไมเกี่ยวกับกิจกรรมเศรษฐกิจแตเมื่อพิจารณาตลอดสายแนวคิดของทุนนิยมหรือนักคิดทาง
เศรษฐกิจและบริหารธุรกิจแลว พบวามีความเห็นตางกัน และนักคิดเหลานี้ยังยอมรับความสําคัญ
ของศาสนาและศีลธรรมอยู แมแตพวกที่คิดวาศาสนาและศีลธรรมอยูโดยออม เพราะการยอมรับ
เรื่องศาสนาและศีลธรรมนั้นเอง๑๕
ดังนั้น จากการคนพบวา พุทธธรรมสามารถนําไปใชในการดําเนินการทางเศรษฐกิจไดและมี
ชาวพุทธจํานวนมากไดนําไปใชโดยเฉพาะดานธุรกิจ รวมทั้งพุทธธรรมก็ไมไดตางจากหลักการและ
วิธีการของทุนนิยมถึงขนาดไปดวยกันไมไดเลย จึงพอสรุปไดวา พุทธธรรมกับทุนนิยมแมจะมีความ
ขัดแยงกันแตก็ไมไดขัดกันมากถึงขนาดไปดวยกันไมได

๑๔

ที.สี. ๙/๓๓๘/๑๓๑-๑๓๒
๑๕
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ฆราวาสาภิบาล หลักการปกครองครอบครัว
Public Governance Principles Govern Family
บุญเตือน ทรัพยเพชร*
บทคัดยอ
ฆราวาสาภิบาล หลักการปกครองครอบครัว ถือวาเปนหลักการปกครองครอบครัวมิติใหม
แหงการบริหารจัดการ แกไขปญหา กับสถาบันครอบครัว ในสถานการณปจ จุบัน ทีส่ ถาบัน
ครอบครัวกําลังเผชิญกับวิกฤติอยูในขณะนี้ อันประกอบดวยหลักดังนี้
๑) สูตร/ศิลป (ศีล) วิสัยทัศน วินัย ไฟในตัว และ มโนธรรม
๒) สุขภาพ (สมาธิ) ใสใจเรื่อง ๖ อ.
๓) คลัง (ปญญา) คือ คลังปญญา และ คลังเสบียง
๔) นา (ขันติ/วิริยะ) สรางที่อยูอ าศัย สรางอาชีพ สรางรายได สรางความพอเพียง
บูรณาการกับศาสตรทงั้ ๓ คือ ศาสตรพระราชา ศาสตรสากล และ ศาสตรภูมปิ ญญาทองถิ่น
หลักของฆราวาสาภิบาล หลักการปกครองครอบครัว เนนการทํางานอยางมีความสุข การ
สรางมนุษยสัมพันธที่ดีตอกันภายในครอบครัว การใหอภัยตอกัน ชวยกันสรางสิ่งที่เปนมงคลแกชีวิต
ตัวเองและครอบครัว ใหเกิดความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน
คําสําคัญ: ฆราวาสาภิบาล, คลังปญญา, คลังเสบียง
Abstract
Public governance principles govern family. The ruling family is a new
dimension of management solutions with the family. In the current situation, the
family is facing a crisis right now. It Include, the following:1) Formula / arts
(commandment), vision, discipline, power and a conscience 2) Health (meditation)
cares about 6 Principles. 3) Finance (wisdom) is that link and storehouses 4) or field
(patience / persistence) addresses. Create professional lives monetization
sufficiency. 3 is integrated with science, science, Cardinal Health Sciences
International and local knowledge.
*

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดทานา จังหวัดตาก.
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the public governance, The ruling family Focusing on work happily. Creating
a good relationship within the family. Forgiving one another Help build something
that is sacred to life and family. A stable, prosperous, sustainable.
Keywords: Public Governance, Intelligent Finance, storehouses.
บทนํา
สถาบันครอบครัวในปจจุบนั มีปญหาหลายดานเขามารุมเรามากมาย
โดยเฉพาะเรื่อง
คาใชจายภายในครัวเรือน รายจาย มากกวารายรับ คนในครอบครัวจึงตองมีอาชีพเสริม หมายความ
วามีทั้งอาชีพหลักและอาชีพรอง ถาหัวหนาครอบครัวไมมีศาสตรและศิลปในการปกครองครอบครัว
ก็ไมสามารถหารายไดเสริมใหแกครอบครัวได และ ไมสามารถสรางความอบอุนในเกิดขึ้นภายใน
ครอบครัวได เกิดภาวะครอบครัวแตกแยกฆรวาสาภิบาล หลักการปกครองครอบครัว ถือวาเปน
หลักการปกครองครอบครัวมิติใหมแหงการบริหารจัดการ กับสถาบันครอบครัว ในสถานการณ
ปจจุบัน ทีส่ ถาบันครอบครัวกําลังเผชิญกับวิกฤติอยูในขณะนี้ อันประกอบดวยหลักดังนี้
๑. สูตร/ศิลป (ศีล)
๑.๑ วิสัย ทัศน วิสัยทัศน มองการณไกล มิใชจ ะมีอ ยูกับ ทุก คน การวิเ คราะห
ปญหา วารายไดไมพ อใชส าเหตุมาจากอะไร จะแกไขปญ หานั้นอยางไร จะสรางอาชีพเสริมได
อยางไร เปนวิธีคิดที่หาทางออกใหกับครอบครัว
๑.๒ วินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ รูหนาที่ของตน ปฏิบัติหนาที่ของตน
สิ่ง มี ชีวิตแมแตพืช มันก็ มีวินัยในตัวของมันเองปรับ ตัวไปตามสถานการณ มดแมลง ก็มีห นา ที่
เหมือนกันกับมนุษย ถาเราสังเกตการทํางานของมด พวกมันจะมีระเบียบวินัยมาก มีพลังแหงความ
สามัคคี ทํางานเปนระบบมีขั้นตอนอยางนาอัศจรรย
๑.๓ ไฟในตัว คือไฟ ความรูสึกแรงกลา คือความปรารถนา คือพลัง ที่เกิดจาก
ความเชื่อมั่น เปนแรงผลักดันที่ชวยใหเรารักษาวินัยเพื่อทําใหวิสัยทัศนเปนจริง ไฟในตัวเกิดขึ้นเมื่ อ
ความตอ งการของมนุษยม าทาบซอนกับความสามารถพิเศษที่เ ปนเอกลักษณของมนุษย มนุษยมี
ความสามารถในตัว
๑.๔ มโนธรรม ธรรมะที่เกิดขึ้นภายในใจ เกิดขึ้นภายในจิตวิญญาณคุณธรรม
จริยธรรมนั้นไมใชจะเกิดขึ้นไดงายในจิตใจคน บางคนตองคอย ๆ ซึมซับ ศึกษาเรียนรูจ ากสิง่ รอบตัว
บางคนก็มีคุณธรรมจริยธรรมอยูในใจตั้งแตวัยเด็ก ไมตองพร่าํ สอนอะไรกันมากนัก บางคนทําความดี
บางแลวเขาใจวาตนมีคุณธรรม จริยธรรม เมื่อถูกรังแก หรือไมไดรับความเปนธรรม เกิดความทอแท
หมดกําลังใจ เลยไมใสใจในเรื่องของคุณธรรมอีกตอไป เพราะหมดความอดทน การดําเนินชีวิตของผู
ที่มีมโนธรรมยอมตรงขามกับการดําเนินชีวิตของผูที่ถูกครอบงําดวยอัตตา ลักษณะของคนที่มีมโน
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ธรรม คือ รับรูไดเอง รูจกั รับผิดชอบ มีศีลธรรม ชาญฉลาด ซื่อสัตยสจุ ริต เอื้ออารี ถอมตน
ยุติธรรม มีจริยธรรม มีแรงบันดาลใจ ใจกวาง เห็นอกเห็นใจผูอื่น ใหเกียรติผูอื่น มีอุดมการณ
มุงอุดมการณ และทําอุดมการณของตนใหเปนจริง
ขอ สูตร และ ศิลป นั้น อาจใชหลัก ๔ ว ก็ได คือ
๑) วิชา
๒) วินัย
๓) วิสัยทัศน
๔)วิสุทธิ์ - ใจซื่อ มือสะอาด)
ทุกสิง่ ทุกอยางนั้นตองเริ่มจากตัวเราเองกอนผูปกครองหรือหัวหนาครอบครัว ตองทําเปน
แบบอยางใหสมาชิกในครอบครัวเห็น ทําใหดู อยูใหเห็น
๒. สุขภาพ (สมาธิ) ใสใจในเรื่อง ๖ อ มีดังนี้
๒.๑ อาหารเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต ถาไมมีความรูในเรื่องโภชนาการ
ประโยชนของอาหารที่มีความจําเปนตอรางกาย ไมคํานึงถึงความสะอาด กินเขาไปแลว ก็ไมแตกตาง
อะไร เหมือนกับการกินยาพิษเขาไปในรางกาย เหมือนคําสุภาษิตจีนวา “โรคเขาทางปาก ภัยออก
จากปาก”
๒.๒ อากาศอากาศอันบริสุทธิ์ ทําใหรางกายสดชื่นกระปกระเปา มีสมาธิสมอง
ปลอดโปรง เหมาะสําหรับคิดวางแผนในการทํางาน
๒.๓ ออกกําลังกายการออกกําลังกายมีประโยชนตอรางกายอยางไร เปรียบเทียบ
กันระหวาง สมองของมนุษย กับรางของกายมนุษย สมองของมนุษยเมื่อใชคิดวางแผนสําหรับการ
ทํางานมากเทาไรก็เกิดความเมื่อยลาเทานั้น แตระบบสมองจะแข็งแรง ในทางกลับกันถาไมใชสมอง
ในการคิดวางแผน แกปญหา ระบบสมองก็จะไมแข็งแรง คิดอะไรไมได คิดอะไรไมออก คิดอะไรไม
เปน วางแผนไมเปน รางกายของมนุษยก็เชนเดียวกัน ออกกําลังกายอยูเสมอ ถึงจะเมื่อยลาเหน็ด
เหนื่อย แตรางกายอบอุน แข็งแรง รูสึกสดชื่น หางไกลโรคภัยไขเจ็บ ในทางกลับกัน รางกายไมคอย
เคลื่อนไหวคือไมไดออกกําลังกาย รางกายก็จะออนแอ โรคภัย อาการเจ็บปวยเกิดขึ้นไดงาย เชนกัน
๒.๔ อนามัย ความสะอาด ในเรือ่ งอาหาร ที่อยูอาศัย เสื้อผา เปนปจจัยสําคัญใน
ความไมมีโรคของคนในครอบครัว
๒.๕ อารมณ อารมณดีถึง ขั้นอารมณขันเลยยิ่งดี เพราะถามีอารมณดีแลวจะสงผล
ใหสุขภาพดีดวย เกิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เกิดความสัมพันธที่ดีในทีท่ ํางาน อารมณดีนั้น
หมายถึงการสงผลที่ดีตอการทํางาน ทําใหมีผลงานที่ดีตามมาดวย คนมีอารมณดีมีแตจะสรางมิตร
ไรศัตรูคูอาฆาต ดังคําที่ ธอมัสพูลเฟอร นักประพันธชาวอังกฤษ กลาววา “ควรใชคําตลกเปนโล
ปองกันตัว แทนดาบทีท่ ําใหผูอื่นบาดเจ็บ”

วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 65 }

๒.๖ อภัย เปนการยกโทษใหแกกัน ไมผูกอาฆาตพยาบาทตอกันความเสียสละ คือ
การลดอัตตา เสียสละความสุขสําราญสวนตน เพื่อประโยชนสุขของครอบครัวและสังคม และความ
สงบเรียบรอยของครอบครัว
ทําไมถึงใหความสําคัญกับ ๖ อ. ?
เราจะเลือกแบบไหน ?
“หิว แตสุขภาพดี อิ่ม แตสุขภาพเสีย”
“กินมาก อายุสั้น กินนอย อายุยาว”
“จงกินอาหารเปนยา อยากินยาเปนอาหาร”
“กินดี อยูดี เปลี่ยนเปน กินอยูแตพอดี”
“อาหารอรอยเลิศแคไหน ก็ไมทําใหเราเปนสุขเทาเวลาที่เราผอม”
“เงินหามาได เอาไวใชดีกวา เอาไปใหหมอ”
“ความไมมีโรค เปนลาภอันประเสริฐ”
ถาสุขภาพดี ปราศจากโรค ทั้งรางกายและจิตใจก็จะมีความเขมแข็งเหมาะสําหรับ
ประกอบสัมมาอาชีพ ถาเจ็บปวยมีโรคประจําตัว รางกายและจิตใจก็ไมมีกําลังสําหรับประกอบอาชีพ
เลี้ยงครอบครัวได ไมสามารถสรางอาณาจักร สู การสรางตํานานได
๓. คลัง
๓.๑ คลังปญญา สิ่งที่จะตองสะสมและใสไวในคลังใหมากที่สุดก็คือปญญา ปญญา
เกิดไดทุกที่ จากการอานหนังสือ การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูรู ประสบการณจริงที่ผานมา
ขอมูลขาวสารตาง ๆ การทํางาน สื่อตาง ๆ จะใหเกิดคลังปญญามากที่สุด ตองยึดตามหลักคําสอน
ของพอขอที่วา“หนังสือเปนออมสิน” อยาหยุดจากการเรียนรู ตองเรียนรูไดตลอดชีวิต
๓.๒ คลังเสบียง ทุนทรัพย สําหรับ เปนคาใชจาย ลงทุนที่มีความจําเปนตอการ
ดําเนินชีวิต เครื่องใชไมสอย บางสิ่งบางอยางที่สามารถซอมบํารุงได ก็ตองซอมบํารุงใหกลับมาใช
งานไดใหม ใชทุนที่มีอยูอยางคุมคา
๔. นา (ขันติ/วิริยะ)
ขันติ ความอดทน คือ อดทนตองานที่ตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ถึงจะลําบากกายนาเหนื่อย
หนายเพียงไร ก็ไมทอถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันดวยคําเสียดสีถากถางอยางใด ก็ไมหมดกําลังใจ มี
ความเขมแข็ง หนักแนน ไมยอมละทิ้งงานของตน โดยมองวางานเปนหนาที่ที่ตนตองทํา ทําตนใหมี
ขันติ เหมือนกับแผนดิน
๔.๑ สรางที่อยูอาศัย เมื่อมีพื้นที่เปนของตนเอง ตองสรางที่อยูอาศัย เพราะวาที่
อยูอาศัยเปนปจจัย ๔ เปนที่อาศัยหลบแดด ฝน ลม ปองกันสัตวแมลงตาง ๆ สุขใดจะเทากับสุขที่
ไดอยูอาศัยในบานของตนเอง
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๔.๒ สรางอาชีพ สรางรายได สิ่งจําเปนที่ตามมาคือการสรางอาชีพ ปลูกผักสวน
ครัว สรางอาหาร เปนการสรางหางสรรพสินคาภายในครัวเรือนกินไมหมดก็ขายเพื่อเสริมรายได
๔.๓ สรางความพอเพียง บูรณาการ ๓ ศาสตรไดแก
๑) ศาสตรของพระราชา เชน หลักการทรงงาน พระราชดํารัส พระราชดําริ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม เปนตน
๒) ศาสตรสากล เชนหลักการ แนวคิดทฤษฎี วงจรคุณภาพ กระบวนการกลุม
การทํางานเปนทีม เปนตน
๓) ศาสตรภูมิปญญาทองถิ่น เชนปลูกและการใชสมุนไพร เครื่อ งใชไมสอยที่
ผลิตขึ้นใชเอง ความเชื่อพื้นบาน เปนตน
การทํางานอยางมีความสุข
การทํางานอยางมีความสุข ก็เปนปจจัยสําคัญของการดําเนินชีวิตสมดังพระธรรมโกศาจารย
พุทธทาสภิกขุ กลาวไวในมรดกที่ ๕๖๑ วา “จงทําใหงานของทาน ทุกชิ้น ทุกอนุภาค กลายเปน
ธรรมะ ดวยความมีสติสัมปชัญญะรูสึกอยูวาหนาที่นั่นแหละคือธรรมะ, ปฏิบัติหนาที่นั่นแหละคือ
ปฏิบัติธรรมะ แลวทานก็จะมีธรรมะอยูทุกอิริยาบถ ทุกเวลา ทุกสถานที่ แลวทํางานทุกอยางไดสนุก
เหมือนเลนกีฬา มีความสุขเสียแลวในขณะที่ทํางาน ไมตองไปหาสถานเริงรมย อบายมุข หรือยา
เสพติด.
๒๓ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ขอที่ ๒๑ ทํางานอยางมีความสุขพระองคก็ทรงใสใจในเรื่องนี้ฮอนดาไดบันทึกความสําเร็จในชีวิตของ
เขา ขอ ๑ วา จงมีความสุขในการทํางานงานวิจัยที่นานที่สุดในโลกเนนในเรื่องความสัมพันธที่ดีตอ
กัน
Harvard Study of Adult Development ดําเนินมากวา ๗๕ ปแลวโดยผูถูกวิจัยทั้ง
๗๒๔ คนนั้นเหลือชีวิตรอดแค ๖๐ กวาคนเทานั้น ซึ่งผูเหลือรอดเกือบทั้งหมดอยูในวัย ๙๐ ปขึ้นไป
แลวอะไรบางละ ที่บรรดานักวิจัยเรียนรูจ ากเรื่องราวกวา ๗๐ ปของ ๗๐๐ กวาชีวิตผานทางเอกสาร
และขอมูลเปนหมื่น ๆหนาพวกเขาเรียนรูวา... “ความร่ํารวย” “ความโดงดัง” หรือ "การทํางาน
อยางหนักหนวง" ไมใชคําตอบของ " การมีชีวิตที่ดี " หรือ "สุขภาพที่ดี" เลยแมแตนิดเดียว แตเปน
“ความสัมพันธที่ด”ี ตางหาก ที่นํามาซึง่ "การมีชีวิตที่ดี"“Good relationships keep us happier
and healthier.” ซึ่งนั่นเปนสิง่ ทีส่ ําคัญทีส่ ุด (Key Massage)โรเบิรต บอกตอวา พวกเขาไดเรียนรู
อีก ๓ บทเรียนล้ําคา ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ (Relationship) คือ
๑. Connection is really good for us, loneliness kills. คุณจําเปนตองมี
ความสัมพันธที่ดีกับ คนรอบขาง ไมวาจะเปนคูครอง เพื่อน ครอบครัว หรือ สังคม ก็ตาม ซึ่ง
ความสัมพันธเหลานี้จะทําใหคุณมีความสุขกวา แข็งแรงกวา และมีอายุที่ยืนยาวกวา ในทาง
๑

พระธรรมโกศาจารย.(พุทธทาสภิกขุ) มรดกธรรม .กรุงเทพมหานคร. ธรรมสภา, ๒๕๓๘. (หนา ๒๓)

วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 67 }

กลับกันความเหงาและความโดดเดี่ยวนั้นเปนสิ่งอันตรายอยางยิ่ง เพราะมันจะทําใหคุณมีความสุข
นอยลง ทําใหรางกายคุณเริ่มแยลงตั้งแตวัยกลางคน สมองเสื่อมเร็วขึ้น และมีชีวิตสั้นกวา
๒. Quality is not Quantity. มันไมสําคัญที่ปริมาณ หรือรูปแบบของความสัมพันธ
เชน "จะตอ งแตงงานเทานั้น " แตเ ปน “คุณภาพของความสัมพันธ ” ตางหาก ที่จ ะเปนตัวบง ชี้
งานวิจัยชิ้นหนึ่ง ชี้ใหเห็นวา ความสัมพันธที่ไมดีของสามีภรรยา จะสงผลลบมากกวา การหยารางที่
เขาใจกันเสียอีก
๓. "Good relationships don’t just protect our bodies they protect our
brains."ความสัมพันธที่อบอุน มั่นคง ไวใจได พึ่งพาได ไมเพียงแตชวยใหมีสุขภาพกายที่ดีเทานั้น
ยัง ดีตอสมองดวยความสัม พันธที่ดี จะทําใหมีความทรงจําที่ดี และสมองยังคงใชง านไดดีอ ยู ซึ่ง
ความสัม พันธที่ดีในที่นี้ ไมไดห มายถึง ความสัมพันธที่ร าบรื่นสุดๆ ไมท ะเลาะกันเลย แตเ ปน
ความสัมพันธที่รูวา เมื่อถึงเวลาที่ตองการจริง ๆ เราจะมีคนที่พึ่งพาไดนั่นคือสิ่งที่ "โรเบิรตวาลดิน
เจอร "และทีมงานวิจัยของ ฮาวารด คนพบ ซึ่ง โรเบิรต บอกวา จริง ๆแลว ผูถูกวิจัยเหลานี้ในชวงที่
ยังเปนวัยรุน หรือเริ่มเปนผูใหญใหม ๆ นั้น ก็เชื่อเหมือนกับที่คนในยุคนี้วา "ชื่อเสียง เงินทอง" จะทํา
ใหพวกเขา"ประสบความสําเร็จและมีชีวิตที่ดี" แตความจริงจากการศึกษากวา ๗๕ป กลับกลายเปน
วา คนที่ใหความสําคัญกับ "ความสัม พันธที่ดีกับ คนรอบขาง" ตางหาก คือ คนที่มีชีวิตที่ดีที่สุด
โรเบิรต ชวนคิดวา “สิ่งที่ทําใหคนเรามองขาม ความสัมพันธที่ดีแลวหันไปใสใจกับ ชื่อเสียง เงินทอง
หรือ หนาที่การงานอาจเปนเพราะ การมีความสัมพันธที่ดีนั้น เปนเรื่องละเอียดออน ยากและไมรู
จบ แถมยังตองไดรับการใสใจตลอดเวลา จนหลายคนเลือกจะ "ทํางานหาเงิน" อยางเดียว แตการ
เอาใจใส และการทําความสัมพันธใหดี ไมไดยากขนาดนั้นแคเงยหนาจากจอมือถือ แลวสบตาคน
รอบตัวใหมากขึ้น หาอะไรใหม ๆ ทํารวมกัน เพื่อใหความสัมพันธที่จืดจางกลับมามีสีสันอีกครั้ง ทํา
อะไรงาย ๆ ที่ไมตองเสียเงิน เชน ชวนคนรักไปเดินเลน หรือติดตอญาติท่ีไมไดเจอกันมานานแลว
เพราะชีวิตเรานั้น มารก เทวน บอกวา“มันชางสั้น แลวก็สั้นเหลือเกิน สั้นเกินกวาที่จะมาโกรธกัน
ทะเลาะกัน หรืออิจฉาริษยากัน ควรมีแตเวลารักกันเทานั้น” ซึ่งแคน้ีมันก็แทบจะไมพออยูแลว”
(https://www.ted.com) จะเห็นไดวาความสัมพันธที่ดี เกิดขึ้น ณ ที่ใด ที่นั้นจะมีความสุขตามมา
อยางแทจริง
ผูปกครองหรือหัวหนาครอบครัว ตองมีความเปนสุภาพบุรุษตามอุดมคติของขงจื๊อ
ลักษณะของสุภาพบุรุษตามอุดมคติของขงจื๊อ มีดังนี้
๑. สุภาพบุรุษตองเปนคนที่พึ่งตนเองหรือเปนคนที่มีอสิ รภาพ
๒. สุภาพบุรุษตองเปนคนที่สํารวจตนเองอยูตลอดเวลา
๓. สุภาพบุรุษตองมีความออนนอมถอมตน
๔. สุภาพบุรุษตองใจกวาง
๕. สุภาพบุรุษยอมไมมีกงั วลและไมมีความกลัว
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๖. สุภาพบุรุษพรอมที่จะแกไขในสิ่งทีผ่ ิด
๗. สุภาพบุรุษตองไมเห็นแกลาภ ยศ
ผูปกครองหรือหัวหนาครอบครัว ตองเปนผูนําในการแกไขปญหา โดยใชแนวคิดแบบคติ
ของชาวญี่ปุน หลักแนวคิดของคนญีป่ ุน๒มีอยูวา
“ความยากจนนั้น
ทําใหคนเจ็บปวด
ความเจ็บปวด
ทําใหคนคิด
ความคิด
ทําใหคนฉลาด
ความฉลาด
ทําใหเศรษฐกิจดี
การมีเศรษฐกิจดี
ทําใหมีอสิ ระ
การมีอสิ ระ
ทําใหมีความสุข”
ผูปกครองหรือหัวหนาครอบครัวควรคํานึงถึงสิง่ ที่เปนมงคลแกชีวิตและครอบครัว
มงคล คือเหตุแหงความสุข ความกาวหนาในการดําเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจาไดทรงแสดงไว
ใหพุทธศาสนิกชนไดพึงปฏิบัติ นํามาจากบทมงคลสูตรที่พระพุทธเจาตรัสตอบปญหาเทวดาที่ถามวา
คุณธรรมอันใดที่ทําใหชีวิตประสบความสําเร็จ มีความเจริญกาวหนา หรือเกิดมี "มงคลแกชีวิต" ซึ่งมี
๓๘ ประการ แตผูเขียนยกมากลาวไวในบทความนี้ เพียง ๓ มงคล เทานั้น เพื่อใหสอดคลองกับ
เนื้อหาของบทความ ไดแก
มงคลที่ ๑๑ มาตาปตุอปุ ฏฐานํ๓ การบํารุงบิดามารดาคนที่หา ไดยากมากในโลกนี้ เพราะวา
ใน โลกนี้ มีเพียงสองทานคือพอและแม ไมสามารถหาผูอื่นใดมาแทนได เหลาลูกทั้งหลายตอง
คํานึงถึงพระคุณตอบสนองคุณทาน ไดบุญแรงมีความกตัูรู ูคุณพอแม เลี้ยงดูปรนนิบัติทานให
ไดรับความสุขสบาย
มงคลที่ ๑๒ ปุตฺตสงฺคโหการสงเคราะหบุตรเปนมารดา บิดา ทําหนาที่ใหบุตรมี ที่พํานัก
เปนหลักแหลงสงเสริมบุตร ธิดาของตน ใหไดวิชาความรูน ําพาชีวิตตนพบแสงสวาง เพิ่มพูน ตระกูล
วงศรูจักวิธีเลี้ยงลูกใหลูกเปนคนดี เปนลูกแกวนําชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสูพ อแม
มงคลที่ ๑๓ ทารสฺสสงฺคโหสามีภรรยาจะตองรูจ ักวิธีปฏิบัตติ ัวตอกันมีความเกรงอกเกรงใจ
เคารพใหเกียรติกัน ไมนอกใจกัน ซึง่ จะเปนการสรางสายสัมพันธของคนในครอบครัวใหอบอุน
ครอบครัวจะมีแตความรมเย็น เพียงยางเทาเขาบานก็มีความสุขใจแลว เขาบานเหมือนขึ้นสวรรค
การสงเคราะหภรรยา ตองไมทํา ใหช้ําจิตตองสงเคราะห แกกัน ใหมั่นคงรักยืนยง ดวยกัน ถึงวันตาย
๒

อํานาจ เจริญศิลป.ทองญี่ปุน. (กรุงเทพมหานคร : รุงแสง,) ๒๕๓๖. หนา ๙๕.
พระไตรปฎก เลมที่ ๒๕ พระสุตตันตปฎก เลมที่ ๑๗ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิ
ติวุตตกะ-สุตตนิบาตเนื้อความพระไตรปฎก เลมที่ ๒๕ บรรทัดที่ ๔๑ - ๗๒. หนาที่ ๓ - ๔.
๓
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สรุป
ฆราวาสาภิบาลหลักการปกครองครอบครัว ถือวาเปนหลักการปกครองครอบครัวมิติใหม
แหงการบริหารจัดการ แกไขปญหา กับสถาบันครอบครัว ในสถานการณปจ จุบัน ทีส่ ถาบัน
ครอบครัวกําลังเผชิญกับวิกฤติอยูในขณะนี้ อันประกอบดวยหลักดังนี้
๑) สูตร/ศิลป (ศีล) วิสัยทัศน วินัย ไฟในตัว และ มโนธรรม
๒) สุขภาพ (สมาธิ) ใสใจเรื่อง ๖ อ.
๓) คลัง (ปญญา) คือ คลังปญญา และ คลังเสบียง
๔) นา (ขันติ/วิริยะ) สรางทีอ่ ยูอาศัย สรางอาชีพ สรางรายได
สรางความพอเพียง บูรณาการกับศาสตรทงั้ ๓ คือ ศาสตรพระราชา ศาสตรสากล และ
ศาสตรภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
หลักของฆรวาสาภิบาล หลักการปกครองครอบครัว เนนการทํางานอยางมีความสุข การ
สรางมนุษยสัมพันธที่ดีตอกันภายในครอบครัว การใหอภัยตอกัน ชวยกันสรางสิ่งที่เปนมงคลแกชีวิต
ตัวเองและครอบครัว ใหเกิดความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน

บรรณานุกรม
พระไตรปฎก เลมที่ ๒๕ พระสุตตันตปฎก เลมที่ ๑๗ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทานอิติวุตตกะ-สุตตนิบาตเนื้อความพระไตรปฎก เลมที่ ๒๕ บรรทัดที่ ๔๑ – ๗๒
หนาที่ ๓ - ๔.
พระธรรมโกศาจารย.(พุทธทาสภิกขุ)มรดกธรรม .กรุงเทพมหานคร. ธรรมสภา, ๒๕๓๘.
หนา ๒๓.
อํานาจ เจริญศิลป.ทองญี่ปุน.กรุงเทพมหานคร : รุง แสง, ๒๕๓๖. หนา ๙๕.

{ 70 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์

ประสิทธิภาพในการบริหารงานยุคใหม
The Efficacy in the Management of a New Era
สุขสันต เขียวพลอย*
บทคัดยอ
การบริหาร เปนกระบวนการของการวางแผนการจัดองคการและสั่งการควบคุมกํากับความ
พยายามของสมาชิกขององคการและใชทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความสําเร็จในเปาหมายขององคการที่กําหนด
ไว ลักษณะที่สําคัญของการบริหารใหมีประสิทธิภาพนั้น ไดสังเคราะหไว ๔ ประการ ดังนี้ ๑. ตองกําหนด
วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายทุกครั้ง การบริหารเปนกิจกรรมอยางหนึ่ง มิใชบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือ
กลุมใดกลุมหนึ่ง ถาจะกลาวถึงบุคคลผูทําหนาที่บริหารนั้นก็เรียกวาผูบริหาร ซึ่งในการบริหารงานนั้น
จําเปนตองมีการกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายไวกอน ไมวาจะกําหนดไวอยางชัดเจนหรือไมก็ตาม
สวนการบริ หารนั้นจะเปนแนวทางในการดําเนินงานให สําเร็จตามจุดมุงหมาย ๒. ตองปรับปรุงวิ ธี
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ การบริหารเปนแนวทางสําคัญที่มีอิทธิพลตอสังคมภายในและ
ภายนอกองคกร ถาผูบริหารตองการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็อาจไดโดยการ
จัดหา เครื่องจักรเครื่องมืออันทันสมัยมาใช จัดการฝกอบรมคนงานใหมีความสามารถยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปน
ผลดีตอองคกรและผูปฏิบัติงานดวย ๓. ตองดึงความรวมมือรวมใจจากบุคคลมาชวยกัน การบริหารเปน
เรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุมคน เพื่อดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยกลุมคน
มิใชเปนความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึง่ เพียงบุคคลเดียวเทานั้น ทั้งนี้ เพราะวาคนเรายอมมีขอบเขต
ความสามารถกําจัด ทั้งดานกําลังกาย กําลังสมอง และเวลาจึงจําตองไดรับความรวมมือรวมใจจากบุคคล
มาชวยกัน ๔. ตองพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร การบริหารจะไดรับผลสําเร็จดวยดี ผูบริการควรมี
ความสามารถในการบริหารใหมาบริหารในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ โดยการใชความรูความชํานาญและ
การฝกฝนอบรมทางดานบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาผูบริหาร ควรเพิ่มเติมความรู
ดานตางๆทางเทคนิคในการปฏิบัติโดยตรง ผูบริหารจึงจําเปนตองมีความรูความชํานาญในการบริหาร
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ, ผูบริหารเชิงพุทธ
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Abstract
Management is the process of planning, organizing, directing and controlling the
efforts of the members of the Organization and other resources. The achievement of the
goals of the organization in important aspect of the administration to be effective. The
synthesis of 4 : 1. To define the purpose or aim at all times. Event management is one Not
any person or group. If the person who will manage it, it's called the executive. The
administration is required to define the purpose or aim them. Whether clearly defined or not,
the administration will guide the implementation of the achievement of the objective 2. How
to improve operational efficiency at all times. Administration is a major influence on society
both inside and outside the organization. If administrators want to improve the way you
work, the more powerful it could not supply. Modern machine tools used Training workers
to be more versatile. This is especially beneficial to organizations and practitioners as well. 3.
Pull the cooperation of the parties to help each other. Management is about the ability of
the group and to carry out the objectives to be achieved by a group of people. It is not the
ability of any one person, just one person, only because we have a finite capacity for
disposal. Both the physical brain powers are thus bound to get cooperation from people to
help. 4. Management must develop Management will be successful with it. The service
should have the capability of management to manage the organization effectively. By using
the expertise and training of managers, specifidally, it is generally accepted that the
executive should have additional knowledge in technical practices directly. Management is
required to have expertise in the management.
Keywords : Performance, Executive Buddhist
บทนํา

การบริหารงาน เปนกระบวนการพิสูจนความสามารถ ความดีงาม อุดมการณของตนเอง
อันจะนํามาซึ่งความสําเร็จ และความสําเร็จในชีวิตการงานและครอบครัว การทํางานใหดี ประสบ
ความสําเร็จจึงเปนเปาหมายหลักที่จะนํามาซึ่งความสุขในชีวิต การเรียนรูเทคนิคหรือกลยุทธในการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพจึงเปนการยนระยะทางของชีวิต ประหยัดเวลา และถึงเสนชัยไดเร็วกวา
หลายองคการเรามักพบวา บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทํางานไมเทากัน จะเห็นวาส วนหนึ่งเกิด
จากการมีนิสัยที่ไมคอยเหมาะสมหรือนิสัยที่ไมดีในการทํางาน ดังนั้นผูที่ปรารถนาความสําเร็จในการ
ทํางานและอยากมีความสุขในการทํางาน จึงควรพัฒนานิสัยที่ดี และมีเทคนิคในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ รูจักตั้งเปาหมายในการทํางาน กอนที่จะเริ่มตนในการทํางานทุกครั้งตองตั้งเปาหมาย
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ในการทํางานลวงหนา และตองเปนเปาหมายที่ชัดเจน กําหนดใหอยูในรูปของการปฏิบัติการไดจริง
ทั้งเปาหมายระยะยาว เปาหมายระยะกลาง และเปาหมายระยะสั้น การตั้งเปาหมายจึงเปนการวาง
แผนการทํา งานไวล ว งหน า ซึ่ ง จะช ว ยทํา ให ก ารปฏิ บั ติง านมี ทิ ศทาง ผิ ด พลาดน อ ย และตรง
จุดมุงหมายขององคการ รูจักบริหารเวลา ทุกคนชอบพูดวา เวลาเปนของ มีคา แตนอยคนที่จะใช
เวลานั้นใหคุมคาจริงๆ เราตองรูถึงความสําคัญของเวลาและการรูจักบริหารเวลาการบริหารเวลาให
เปนจะชวยลดความไมเ ปนระเบีย บในชีวิต เพิ่ม ความสุข และความสําเร็จใหแกต นเองและการ
ทํางานได
ความหมายของประสิทธิภาพและการบริหาร
ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถของบุคลากร องคการ เครื่องอํานวยความสะดวก การ
ปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งมุงผลผลิตผลลัพธโดยสัดสวนกับความพยายามที่ลงทุนไปกอนนั้น๑ ประสิทธิภาพของ
ระบบราชการไว คลายคลึงกับการบริหารงานธุรกิจ แตเปนการบริหารงานในระบบราชการ และบวกกับ
ความพึ งพอใจไว ด วย กล าวคื อ ประสิ ทธิภาพเป นแนวความคิดหรื อความมุ  งมาดปรารถนาในการ
บริหารงานในระบอบประชาธิปไตย ในอันที่จะใหการบริหารราชการไดผลคุมคากับการที่ไดจายเงินภาษี
อากรในการบริหารงานของประเทศ และจะต องก อให เกิดความพึงพอใจแก ประชาชน๒ ประสิทธิภาพ
เปนแนวความคิดหรือ ความมุงมาดปรารถนาของการบริหารงานในระบอบประชาธิปไตย เพื่อจะทําใหการ
บริหารราชการไดผลสูงสุดคุมกับการที่ไดใชจายเงินภาษีอากรไปในการบริหารของประเทศ และตองกอให
เกิ ดความพึ งพอใจแก ประชาชน ซึ่งจากความหมายดั งกล าว ถึ งแม ว าจะจํากั ดขอบเขตเฉพาะการ
บริหารงาน ภาครัฐก็ตาม แตก็สะทอนให เห็นถึงการเน นความมีประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของ
ประชาชน๓ ประสิทธิภาพหมายถึงการสนับสนุนใหวิธีการ บริหารที่จะไดรับผลดีมากที่สุด โดยสิ้นเปลือง
คาใชจายนอยที่สุด นั่นก็คือการลดคาใชจายดานวัตถุ และบุคลากรลงในขณะที่พยายามเพิ่มความแมนตรง
ความเร็ว และความราบเรียบของการบริหารใหมากขึ้น๔

๑

ชําเลื อง พุฒ พรหม, “ประสิ ท ธิภ าพการบริห ารจั ดการงบประมาณขององคการบริห ารสวนตําบล
ในจังหวัดอุบลราชธานี”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , (สาขาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๕), หนา ๑๑.
๒
ชุ บ กาญจนประกร หลั ก รั ฐ ประศาสนศาสตร , เอกสารประกอบการศึ ก ษาฉบั บ ที่ ๕ ,
รัฐประศาสนศาสตร, (พระนคร : มงคลการพิมพคณะรัฐประศาสนศาสตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,
๒๕๐๒), หนา ๑๒๓.
๓
ชุป กาญจนประการ, รัฐศาสตร, สังคมศาสตร, (พระนคร: มงคลการพิมพ, ๒๕๐๒), หนา ๔๐.
๔
ติน ปรั ช ญพฤทธิ์ , ศัพ ท รั ฐประศาสนศาสตร , (กรุง เทพมหานคร: สํ านั กพิ ม พ แ ห งจุ ฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖),
หนา ๑๓๐.
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การบริหาร หมายถึง การทํางาน ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการโดยมีหลักการดังนี้
๑) ต อ งมี อ งค การ (Organization) และองค การนั้ นต อ งมี ก ารกํ าหนดวั ตถุ ป ระสงค
(Objective) อันแนชัด
๒) ตองมีคนทํางานรวมกัน คนเปนสวนสําคัญในการบริหารหรือการทํางาน
๓) ตองมีทรัพยากรในการบริหาร ซึ่งนอกจากคน (Man) แลวจะตองมีทรัพยากร อื่นๆที่
สําคัญ ไดแกเงิน (Money) วัสดุ (Material) ในการทํางาน
๔) ตองมีการ จัดการในการบริหารหรือการทํางานเพื่อใหการทํางานเปนไปโดยราบรื่นและ
บรรลุวัตถุประสงค๕ การบริหาร เปนกระบวนการของการวางแผนการจัดองคการและสั่งการควบคุมกํากับ
ความพยายามของสมาชิกขององคการและใชทรัพยากร อื่นๆ เพื่อความสําเร็จในเปาหมายขององคการที่
กําหนดไว
สรุปไดวา ประสิทธิภาพ หมายถึง การใชทรัพยากรในการดําเนินการใดๆ ก็ตามโดยมีสิ่ง
มุง หวังถึงผลสําเร็จและผลสําเร็จนั้นไดมาโดยการใชทรัพยากรนอยที่สุด และการดําเนินการเปนไปอยาง
ประหยัด ไมวาจะเปนระยะเวลา ทรัพยากรแรงงาน รวมทั้งสิ่งตางๆ ที่ตองใชในการดําเนินการนั้นๆให
เปนผลสําเร็จและถูกตอง
สวนการบริหาร หมายถึง ระบบที่ใชในการดําเนินการนําเอาทรัพยากรทั้งคน และวัตถุส่ิงของ
มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร การบริหารมีลักษณะเปนกระบวนการ
ไดแก กระบวนการคิด การวางแผน การจัดองคกร การบริหาร งาน บุคคล การอํานวยการ การบังคับ การ
รายงาน การงบประมาณ การประสานงาน การควบคุมงาน การตัดสินใจ และนโยบาย
ลักษณะของการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
ลักษณะที่สําคัญของการบริหาร การบริหารมีลักษณะสําคัญ ๘ ประการ ดังนี้
๑. การบริหารเปนกิจกรรมอยางหนึ่ง มิใชบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง ถาจะ
กลาวถึงบุคคลผูทําหนาที่บริหารนั้นก็เรียกวาผูบริหาร
๒. การบริหารเปนงานที่จุดหมาย ทั้งนี้หมายความวา ในการบริหารงานนั้นจําเปนตองมีการ
กําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายไวกอน ไมวาจะกําหนดไวอยางชัดเจนหรือไมก็ ตามสวนการบริหาร
นั้นจะเปนแนวทางในการดําเนินงานใหสําเร็จตามจุดมุงหมาย
๓. การบริหารเปนแนวทางสําคัญที่มีอิทธิพลตอสังคมภายใน และภายนอกองคกร ดังเชน
ถาผูบ ริหารตองการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็อาจไดโดยการจัดหา เครื่องจักร
เครื่องมืออันทันสมัยมาใช จัดการฝกอบรมคนงานใหมีความสามารถยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนผลดี ตอองคกรและ
ผูปฏิบัติงานดวย ตัวอยางผลกระทบตอสังคมภายนอกเปนตนวา ถาองคกรนั้น ๆ มี นโยบายที่จะทํา
๕

ประทาน คงฤทธิ์ ศึกษากร, สุ ขาภิ บ าลในฐานะปกครองตนเอง, (กรุ ง เทพมหานคร : คณะ
รัฐประศาสนศาสตรสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร, ๒๕๓๙), หนา ๑๗๖.
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ประโยชนตอสังคม เชน สงเสริมการศึกษาในชุมชนโดยใหทุนการศึกษาหรือบริจาค เงินกอสรางโรงเรียนก็
นับวาองคกรนั้นมีสวนชวยพัฒนาสังคมภายนอกองคกรหรือองคกรบางแหงอาจ ไมนําพาตอความ
เดือดรอนรําคาญ ซึ่งองคกรของตนกอขึ้น เชนสิ่งเหลานี้ยอมเปนผลของการบริหาร อันมีอิทธิพลตอชีวิต
มนุษยและสิ่งแวดลอม
๔. การบริหารเปนเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุมคน ธุรกิจกอตั้งขึ้น เพื่อดําเนินการ
ใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยกลุมคน มิใชเปนความสามารถของบุคคลใดบุคคล หนึ่ง เพียง
บุคคลเดียวเทานั้น ทั้งนี้ เพราะวาคนเรายอมมีขอบเขตความสามารถกําจัด ทั้งดานกําลังกาย กําลังสมอง
และเวลาจึงจําตองไดรับความรวมมือรวมใจจากบุคคลมาชวยกัน
๕. การบริ หารจะได รั บผลสําเร็ จดวยดีก็ แต โดยการร วมแรงรวมใจของบุคคลอื่ นๆ
นอกเหนือไปจากเจาของธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องจากบรรดาเจาของ เชนผูถือหุนอาจไมมีเวลาหรือ ความสามารถ
ในการบริหารจึงตองจัดหาผูอื่นที่มีความสามารถในการบริหารจึงตองจัดหาผูอื่นที่มี ความสามารถในการ
บริหารใหมาบริหารในองคกร
๖. การบริหารจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพไดก็แตโดยการใชความรูความชํานาญ
และการฝกฝนอบรมทางดานบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาการบริหาร เปน
วิชาชีพอยางหนึ่ง ผูบริหารโดยเฉพาะผูบริหารสู งสุดไมจําเปนตองมีความรูทางเทคนิคในการ ปฏิบัติ
โดยตรง แตผูบริหารจะตองมีความรูความชํานาญในการบริหารอันอันไดแก การวางแผน การจัดองคการ
๗. การบริหารเปนสิ่งที่ไมมีตัวตนไมสามารถมองเห็นได แตสิ่งที่จะแสดงใหเห็นวา การ
บริ หารดํ าเนิ นไปอย างไร ได ผลดี หรื อไม เพี ยงใดนั้ นก็ คื อ ผลงานเพราะว าผลงานจะเปนเครื่องวั ด
ความสามารถทางการบริหาร ๘. เจาของธุรกิจไมจําเปนตองทําหนาที่ผูบริหารเสียเองโดยทั่วไปแลว คณะ
ผูบริหารมักจะเปนกลุมบุคคลอื่นๆที่มีความสามารถทางการบริหารทําหนาที่ในนาม ของเจาของธุรกิจ๖
การบริหารเปนวิธีการทําใหงานสําเร็จโดยอาศัยผูอื่น (Getting things done through other people)
และกลาววาหนาทีข่ องผูบริหารเปนกรอบในการพิจารณาของผูบริหารใหสําเร็จมี ๕ ประการตามคํายอ
ภาษาอังกฤษวา “POSDC” ดังนี้คือ
P คือ Planning หมายถึง การวางแผนเป นการกํ าหนดแนวทางการดําเนิ นงานเพื่ อ
ความสําเร็จที่จะตามมาในอนาคตผูบริหารที่ดีตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกลเพื่อกําหนดทิศทางขององคกร
O คือ Organizing หมายถึง การจัดองคกรเปนการกําหนดโครงสรางความสัมพันธของ
สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกรมีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจ
S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากรเปนการสรรหาบุคลากรใหมการพัฒนาบุคลากร และ
การใชคนใหเหมาะสมกับงาน

๖

สมยศ นาวี การ, การบริ หารเชิงกลยุท ธ, พิมพครั้ง ๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานั กพิมพบรรณกิจ ,
๒๕๔๔), หนา ๗๘.
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D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการเปนการสื่อสารเพื่อใหเกิดการดําเนินการตามแผน
ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีและตองมีภาวะผูนํา
C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแลเปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองคกรรวมทั้งกระบวนการแกปญหาภายในองคกร๗
สรุปไดวา ลักษณะที่สําคัญของการบริหารใหมีประสิทธิภาพนั้น ตองกําหนดวัตถุประสงค
หรือจุดมุงหมายทุกครั้ง การบริหารเปนกิจกรรมอยางหนึ่ง มิใชบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง
ถาจะกลาวถึงบุคคลผูทําหนาที่บริหารนั้นก็เรียกวาผูบริหาร ตองปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
อยูเสมอ การบริหารเปนแนวทางสําคัญที่มีอิทธิพลตอสังคมภายในและภายนอกองคกร ตองดึงความ
รวมมือรวมใจจากบุคคลมาชวยกัน เพื่อดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยกลุมคน มิใช
เปนความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงบุคคลเดียวเทานั้น ตองพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร ผู
บริการควรมีความสามารถในการบริหารใหมาบริหารในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ โดยการใชความรู
ความชํานาญและการฝกฝนอบรมทางดานบริหารมาโดยเฉพาะ
การบริหารเชิงพุทธ
การบริหาร (Administration) เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานของ
องคกร เพราะการบริหารเปนเครื่องมือสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ หรือความลมเหลวขององคกร
ความมีประสิทธิภาพหรือความไรประสิทธิภาพของหนวยงาน การบริหารเปนเครื่องบงชี้ใหเห็นถึง
ความเจริญกาวหนาของสังคม ความเจริญกาวหนาของวิทยาการตางๆ การบริหารเปนลักษณะการ
ทํางานรวมกันของกลุมบุคคลในองคกรซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ การบริหารจึงเปนเรื่องที่นาสนใจและ
จําเปนตอการที่จะดํารงชีวิตของมนุษยในสังคม
การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา ทางพระพุทธศาสนามองวาการบริหารเปน
การดําเนินไปใหแหงกิจการที่กระทําดวยปญญา กระทําดวยความหวัง และตองทําเพื่อสังคมหรือ
นอยที่สุดทําเพื่อตัวเองตองมีการปองกันและแกไขปญหาอุปสรรคดวยสติปญญา๘เปนการทํางานให
สําเร็จโดยอาศัยคนอื่น (Getting thing done through other people ) เมื่อวาตามคํานิยามนี้
การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเปนรูปธรรมสองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจา
ตรัสรูนั้นคือในวันอาสาฬหบูชาเมื่อพระพุทธเจาทรงแสดง ปฐมเทศนาเปนการแสดงธรรมครัง้ แรกแก
พระปญจวัคคียซึ่งทําใหเกิดพระสังฆรัตนะขึ้นในพระพุทธศาสนาอยางนี้พระพุทธเจาก็ตองบริหาร

๗

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพครั้งที่ ๔. (กรุงเทพมหานคร :
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓ - ๕.
๘
ทานพุทธาสภิกขุ, การบริหารธุรกิจแบบพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, ม.ป.ป.), หนา๙-๑๒.
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คณะสงฆ๙การบริหารตองใชหลักธรรมผูบริหารตองมีหลักธรรมอยูในหัวใจ มีความรูมีความกลาหาญ
มีความขยัน รูจักละสวนตัวบุคคล แลวไปเพิ่มแกสวนรวมและสังคมใหเกิดประโยชนสุข๑๐
ผูบริหารงานที่ดีจะตองมีวิธีการบริหารงานที่จะทําใหชนะใจลูกนอง ธรรมมะสําหรับ
ผูบริหารคือจะตองมีความหนักแนนมั่งคงและสามารถเปนเสาหลักในการสรางความเชื่อมั่นใหแก
ลูก นอ งได มีความสามารถในการแบง งานใหลูกนองตามความชํานาญของแตละบุคคลและรูจัก
กระจายอํานาจใหลูกนองไดชวยแบง เบาภาระงานของตนดังนั้นผูบ ริห ารที่ดีจึงเปนผูที่คอยดูแล
ภาพรวมในการทํางานของบุคลากรในองคการ๑๑
การบริหารจัดการของพระพุทธองคเพียบพรอมไปดวย ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ผูบริหาร
ผูนําและบุคลากรในองคกรรูไดรูจริง ปฏิบัติการไดจริง (Really Enlightened) ผลลัพธของงานหมุน
ขยับขับเคลื่อนไปตามยุทธศาสตรยุทธวิธีและแนวทางที่พระพุทธองคทรงพิสูจนมาแลวและบุลากร
ในพุทธบริษัทสามารถพิสูจนใหเห็นผลดวยตนเองไดหรือถามีปญหาก็มีพระพุทธองคและผูนําระดับ
ตางๆ คอยเปนกัลยานมติรชวยแนะนําจนบรรลุผลสําเร็จ ในที่สุดโดยวิธีก ารดัง กลาวนี้กอ ใหเกิด
เอกภาพและดุลยภาพในองคกรโดยสวนรวมหรือวามีความขัดแยงก็หาขอยุติเปนที่สุดไดและขอยุติ
นั้นก็จะเปนที่ยอมรับโดยสังคมทั้งหมดแลวจึงนํามาเปนบรรทัดฐานในทางปฏิบัติและบังคับใชเพื่อ
ความผาสุกของบุคลากรในองคกรอยางยั้งยืนตอไป๑๒ โดยหลักธรรมสําคัญที่บงถึงความเปนผูบ ริหาร
นั้น มีดังตอไปนี้
พรหมวิหาร ๔ คือ ธรรมประจําใจของผูป ระเสริฐ หรือ ผูมีจิตใจยิ่ง ใหญก วางขวาง
ดุจ พรหม คือ
๑) เมตตา ( ความรัก ) คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี ตอ งการชวยเหลือ ใหทุก คน
ประสบประโยชนและความสุข
๒) กรุณา ( ความสงสาร ) คืออยากชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความทุกขใฝใจที่จะปลด
เปลื้องบําบัดความทุกขยาก เดือดรอน ของคน และสัตวทั้งปวง
๓) มุทิตา ( ความเบิกบานพลอยยินดี ) เมื่อเห็นผูอื่นอยูดีมีความสุขก็มีใจแชมชื่นเบิก
บานเมื่อเห็นเขาประสบความสําเร็จงอกงามยิ่งขึ้นไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจดวย
๙

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (ในวโรกาศที่ไดรับปริญญาบัตรศิลปศาสตร
ดุษฎีบัฒฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารองคการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพดาตาโปร
ดักส,๒๕๔๘),หนา ๙.
๑๐
พระราชธรรมนิเทศ (พะยอม กลฺยาโณ), การบริหารเชิงพุทธในทางการบริหารธุรกิจแบบพุทธ, (ม.
ป.ท., ม.ป.ป.), หนา ๒๖-๒๘.
๑๑
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี(ว.วชิรเมธี), คนสําราญงานสําเร็จ,พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพลับลิซซิ่ง จํากัด (มหาชน),๒๕๕๐), หนา ๒๕-๓๒.
๑๒
เมธาพันธ โพธิธีโรจน, การวิเคราะหการจัดองคการบริหารตามแนวมนุษยศาสตร , พุทธจักร ปที่
๔๙ ฉบับที่ ๙ (เดือน ก.ย.,๒๕๔๘), หนา ๔๗.
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 77 }

๔) อุ เ บกขา ( ความมี ใ จเปน กลาง ) คือ มองตามความเปน จริ ง โดยวางจิต เรี ย บ
สม่ําเสมอ มั่นคงเที่ยงตรงดุจตราชั่ง มองเห็นการที่ บุคคลจะไดรับผลดีหรือชั่วสมควรแกเหตุที่ตน
ประกอบ พรอมที่จะวินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามความเที่ยงธรรม๑๓
หลักอคติ ๔ เมื่อมีคุณธรรมสมบูรณ การทํางานจะถูกตองเปนประโยชนยิ่งขึ้น ก็ดวยละ
อคติ ๔ ความลําเอียงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความวุนวายในสังคมเพราะสร างความแตกแยก
จนเกิดไรความสามัคคีกันไดโดยงาย ผูทําหนาที่รับผิดชอบตอสังคมจักตองไมเปนผูมีความลําเอียง
โดยเด็ดขาดในปุราเภทสุตตนิทเทส อัฎฐกวรรค ขุททกนิกาย วาดวยผูไมมีความลําเอียงวา คําวา
“ละ” ไมถึงความลําเอียงในธรรมทั้งหลาย คือไมถึงฉันทาคติ ไมถึงโทสาคติ ไมถึงโมหาคติ ไมถึง
ภยาคติ ไมลําเอียงดวยอํานาจแหงราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา อนุสัย ไมไป
ออกไป พาไป นําไปดวยธรรมทั้งหลายอันทําใหเปนพรรคพวก เพราะฉะนั้นจึงชื่อวาไมถึง ความ
ลําเอียงในธรรมทั้งหลาย อคติมี ๔ ประการ ที่นักปกครองที่ดีเมื่อปฏิบัติหนาที่แลวพึงละเวน คือ
๑) ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ
๒) โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง
๓) โมหาคติ ลําเอียงหลงหรือเขลา
๔) ภยาคติ ลําเอียงเพราะขลาดกลัว๑๔
สรุปความวา ในทางพระพุทธศาสนานั้น คนเรานั้นเมื่อมาอยูรวมกันเปนหมู เปนกลุม
เปนชุมชนเปนสังคม แตที่เราพูดวาอยูรวมกันนั้น ความจริง ถาดูลึกลงไปจะเห็นวาตัวคนรวมกันจริง
แตมักจะรวมกันแคเพียงภายนอก สวนขางในนั้นคอนขางจะกระจัดกระจายที่วากระจัดกระจาย
ก็คือ มีความแตกตางกันหลายอยางหลายประการ ตางจิตตางใจ ตางความรูสึก ตางความนึกคิดตาง
ความตองการตางความรู ความสามารถ ตางระดับของการพัฒนาเปนตน รวมกันอยู และรวมกันทํา
เพื่อจะใหอยูกันดวยดี และทําการดวยกันไดผลบรรลุจุดหมายประสบความสําเร็จ
การพัฒนาผูนําอยางสรางสรรค
มนุ ษย ตอ งเปน ผูก ระทํา ดว ยการฝก ฝนอบรมให เ กิ ดคุ ณสมบั ติภ ายในตน ซึ่ ง ไดแ ก
คุณสมบัติ ท างกาย ทางศีล ทางจิต และทางปญ ญาที่ส ง ผลไปสูภายนอกตนซึ่ ง แสดงออกผา น
พฤติกรรมทางกายและวาจาและเมื่อมีปฏิบัติในทุกดานครบถวนแลวในทางเปนความจริง เพราะเมื่อ
พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติเปนไปแตในสิ่งที่ดีงามยอมนําไปสูการพัฒนาอยางสรางสรรคได
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาหลายทานไดพูดถึงการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย อยาง
สรางสรรคไววา การศึกษาอบรมในพระพุทธศาสนายึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังจะเห็นไดจากการ
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพัฒนาการและวุฒิภาวะของผูเรียน โดยที่พระพุทธเจาทรง
๑๓

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๔/๒๒๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๒.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๙๖.

๑๔
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เทียบความพรอมในการศึกษาเลาเรียนของบุคคลเขากับบัวสี่เ หลาและทรงจําแนกประเภทของ
บุคคลที่จะเขารับการศึก ษาอบรมไปตามจริต ๖ และที่สําคัญคือ พระพุท ธเจามุงใหผูเรียนลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง ตัวอยางเชน การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนาเริ่มตั้งแตการรับคนเขามา
บวชที่ตองมีการกลั่นกรองโดยคณะสงฆ พระพุทธเจาทรงมอบความเปนใหญใหคณะสงฆในการให
การอุป สมบทแก กุล บุต ร เมื่ อ บวชเข ามาแลว พระบวชใหม จ ะตอ งไดรั บ การฝก หัด อบรมและ
การศึ ก ษาเล า เรี ย นจากพระอุ ป ช ฌาย โ ดยอยู ภ ายใต ก ารปกครองดู แ ลของท า นจนพรรษา
ครบ ๕ พรรษา๑๕
จากการทบทวน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรที่
สําคัญที่สุดของผูนํา เพราะมนุษยเปนตัวขันเคลื่อนที่สําคัญและมีบทบาทมากที่สุดในการพัฒนาทุกๆ
ดาน และจะทําอยางไรที่จะใหองคการนั้นมีคุณภาพ นั้นคือ ถาองคการนั้นมีบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ
แลว จะตองคงรัก ษาบุคลากรนั้นใหอ ยูกับองคการใหนานที่สุดหรือมีการจัดการฝกทักษะใหกับ
บุคลากรในองคก ารก็ได เพื่อ ที่จ ะไดพัฒ นาบุคลากรใหมีความสามารถในการทํางานและมีก าร
แกปญหาเมื่อมีอุปสรรคไดทันทวงที
สรุป
การบริหารนั้น เปนกระบวนการที่ผูบริหารจะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอื่น ปจจัย
ที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งแหงความสําเร็จของการทําหนาที่ผูนํา คือ การเปนผูประกอบดวยคุณสมบัติที่
เหมาะสม มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความตองการของคน ซึ่งความตองการเปนตัวกําหนด
เปาหมายและทิศทางในการตัดสินใจ ถาเปลี่ยนความตองการของคนไดก็เปลี่ยนตัวของคนนั้นได
ผู นําที่ดีจ ะช วยให คนพัฒนาความตอ งการของตน ทั้งในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลให มี
ความต อ งการที่ถูก ต องดีงามและให หมู  ชนมีก ารประสานความรวมมือ เปน อันหนึ่งอันเดียวกัน
เพราะการพัฒนาความตองการเปนการพัฒนาความสุขของคน เพราะความสุข เกิดจากการสนอง
ความตองการ ถาหากเปลี่ยนความตองการได ก็เปลี่ยนวิธีการหาความสุขของเขาไดดวย เมื่อทํา
อะไรตรงกับความตองการ ก็ทําใหเขาสมใจและมีความสุขคนก็จะรวมมือทําอยางเปนไปเองโดย
ประสานกลมกลืนและเต็มใจจะหาทางทําให สําเร็จ จึง พร อมที่ จ ะทําและทําได ง  าย แต ในทาง
ตรงกันขาม ถาผูนํากระทําการที่ฝนความตองการของคน ทั้งสองฝายก็จะไมมีความสุขและสิ่งที่ทําก็
ยากจะสําเร็จ แนวทางการพัฒ นามนุษยอ ยางสรางสรรค ควรนําวิถีพุท ธจะผสมผสานระหวาง
แนวทางของการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษยแนวทางอื่นๆและแนวทางของพระพุทธเจา สําหรับการ
พัฒนาเพื่อการปรับปรุงผลงาน เพิ่มความรูความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน แนวทางการพัฒนา
อยางสรางสรรคจะมีความเหมาะสมในการพัฒนามากขึ้น
๑๕

พระธรรมโกศาจารย ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓๙.
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บทบาทของพระสงฆไทยและวัดตอประชาชนในยุคปจจุบัน
The Role of Thai Monks and Temples toward People in the Present Era.
วัฒนา สุราษฎรมณี*
บทคัดยอ
โลกในยุคปจจุบันเปนโลกไรพรหมแดน ความเจริญกาวหนาทางวัตถุเจริญกาวหนาไปอยาง
มาก แมโลกจะกาวหนาไปมากแคไหน สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจก็คือศาสนา สําหรับประเทศไทย คนไทย
พุทธศาสนาเปนศาสนาหลักประจําชาติ องคกรทางพุทธศาสนาไมวาจะเปนวัด และพระสงฆ อยูคู
สังคมไทยมาชานาน จากอดีตจนถึงปจจุบัน บทบาทของพระสงฆและวัด ไมวาจะบทบาทดานการ
ปกครอง บทบาทดานการศึกษา บทบาทดานการสงเคราะห บทบาทดานการเผยแผ บทบาทดาน
การสาธารณูปการ ที่มีตอประชาชน และสังคม ยังคงดําเนินอยูและสืบไป ทุกๆบทบาทที่พระสงฆ
และวัดไดทํานั้น ไมวาจะเปนบทบาทตอสังคมในคณะหมูสงฆ บทบาทตอประชาชน ทุกบทบาทลวน
ทําเพื่อสวนรวมทั้งภาคประชาชน ภาคศาสนา และเพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา ใหมั่นคงยั่งยืน
เปนที่พึ่งทั้งในเชิงสัญลักษณ และเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติ เพี่อประโยชนทั้งทางกาย
(Physical) ทางจิตใจ (Soul) ใหกับประชาชนและสังคมสืบไป
Abstract
Nowadays, the world is borderless world which has prosperity of material very
seriously. Although the world is developed greatly which anchor mindIs religion.
For Thailand, there is a national religion, Buddhism. Organization of Buddhism
consists of temples and monks, these things have been a Thai society fo ralong
time. From past to present, the role of monks and temples whether it be
governance, education, relief, propaganda and facilities for people and society of
Thailand and still continues. Every role that monks and temples have done it,
whether it will be Role in the society organization of monks, role of the public. All
roles are made for the public sector, religious sector. To derive the Buddhism to
steady sustainable is reliance on symbolic and as a model in the practices. It is alss
beneficial both physical and soul to the people and the society in the future.
*
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บทบาทของพระสงฆไทยและวัดตอประชาชนในยุคปจจุบัน
บทนํา
ในสังคมไทยประชากรรอยละ ๙๐ สวนใหญนับถือพุท ธศาสนา และพุทธศาสนาถือเปน
ศาสนาประจําชาติของคนไทย หลักธรรมทางพุทธศาสนา คือการสอนใหทําความดี ละเวนความชั่ว
ซึ่งพระสงฆถือเปนสื่อกลางในดานพิธีกรรม รวมทั้งการเปนสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ ไมวาจะเปนการขึ้น
บานใหม โกนจุก พิธีกรรมทางศาสนาตางๆปฏิเสธไมไดวา พระสงฆ เปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคน
ไทย อีกทั้งในดานการปลุกเสกวัตถุมงคลตางๆ พระเครื่อง เครื่องราง ของขลัง ลวนเปนสิ่งที่อยูมาคู
กับสังคมไทยอยางยาวนาน ดังที่มีคํากลาวกันวาประเทศไทย เปนประเทศที่มีดินแพงที่สุดในโลก
เนื่องจากพระเครื่องของประเทศไทย มีมูลคาสูงมาก แมกระทั้งชาวมาเลเซีย ฮองกง สิงคโปร ยัง
นิยมพระเครื่องของชาวไทย พุทธคุณ หรือพุทธศิลปเหลานี้สืบเนื่องมาจากโบราณและพระสงฆผู
ปฏิบัติดีป ฏิบัติ ชอบ เวลาคนไทย ชาวพุท ธมีเ รื่องเดือ ดเนื้อรอ นใจ งานมงคลพิธีตางๆหรือ งาน
อัปมงคล พระสงฆก็คือที่พึ่งของขาวพุทธ และในปจจุบันบทบาทของพระสงฆไดมีหนาที่และบทบาท
เปลี่ ยนไปจากอดีต เชนการมีสวนรว มในการบูร ณาการรวมกับ หนวยงานภาครัฐ ในการอบรม
จริยธรรม คุณธรรมแกเด็กและเยาวชน รวมทั้งการที่พระสงฆในยุคใหมเปนอาจารยสอนใหแกนิสิต
นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา รวมทั้งการเปนนักพูด นักคิด นักพัฒนา ผูนําทางความคิดใหกับ
ประชาชนในสังคมไทย ในปจจุบัน
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีประวัติศาสตรมายาวนานมีสถาบันที่อยูคูบา นคูเมืองของคน
ไทยประกอบดวย ๓ สถาบันหลักคือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา พระมหากษัตริย โดยเฉพาะสถาบัน
ศาสนาชาวไทยโดยสวนมากนั้นนับถือพระพุทธศาสนามาเปนเวลาอันยาวนาน พระพุทธศาสนาจึงได
เขามามีบทบาทที่สําคัญยิ่งในการดํารงชีวิตของคนไทยมาทุกยุค ทุกสมัยและไดมีการผสมผสานจาก
ลัทธิอื่น หรือ วัฒนธรรมทองถิ่น (P.A. Payutto, ๒๐๐๙) การดํารงอยูซึ่งพระพุทธศาสนาจําเปน
ตองมีผูที่ทําหนาที่ในการเผยแผหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง แมวาพระสงฆ
จะเปน นัก บวชในพระพุท ธศาสนา แต ในอีก บทบาทหนึ่ ง นั้ นพระสงฆถื อ ว าเปน พลเมื อ งของ
ประเทศชาติ และอยูภายใตกฎหมายเชนเดียวกัน แนวโนมที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้น พระสงฆจึงควรที่
จะเขาไปทําหนาที่ในการชวยรัฐพัฒนา “คนดี”ในมิติของศาสนา ใหกลายเปน “พลเมืองที่ดี”ของ
ประเทศชาติ ของโลก จําเปนอยางยิ่งที่รัฐจะตองเริ่มตนพัฒนาศักยภาพของพระสงฆใหเรีย นรูและ
เขาใจในมิติดานนี้มากยิ่งขึ้น และเปดพื้นที่ใหพระสงฆเขาไปทําหนาที่ดังกลาว อีกทั้งชวยสนับสนุน
โครงการและกิ จ กรรมต า ง ๆ ทั้ ง ในแง ง บประมาณและเครื่ อ งมื อ ต า งๆ (PhramahaHansa
Dhammahaso, ๒๐๑๔)
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พระพุทธศาสนามีสวนชวยมากในการทําหนาที่กลอมเกลาจิตใจและจริตนิสัยพฤติกรรมของ
คนไทยใหมีความรัก ความสามัคคีตอสถาบันชาติและสถาบันกษัตริย เมื่อเกิดมีวิกฤติทางสังคมขึ้น
พระสงฆมีบทบาทและหนาที่ในการประสานโดยการใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นําพาเพื่อให
ประชาชนมีความสงบสุข ตลอดจนทําหนาที่แกไขปญหาทางสังคมใหกับประชาชนและประเทศชาติ
วิถีชุมชนของคนไทยสวนใหญเปนลักษณะชุมชนเล็กๆ รอยละ ๙๐ กระจายกันอยูโดยทั่วไป สวนที่
เหลือ รอ ยละ ๑๐ จะเปนชุม ชนเมือ งหรือชุม ชนขนาดใหญ เชนในเขตจัง หวัด ภาค เขตอําเภอ
เขตเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งความเจริญยังอยูในสังคมเมืองเสียเปนสวนใหญ การ
ดําเนินชีวิตของประชาชนสวนใหญจะเกี่ยวของกับวัดและพระสงฆ วัดจึงเปนศูนยกลางทางสังคม
และวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้วัดและพระสงฆยังเปนศูนยกลางชุมชนเปนแหลงเรียนรู
เปนสถานที่ปฏิบัติธรรม เปนแหลงรวมศิลปวัฒนธรรม เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
เปนตน จึงเห็นไดวา วัดและพระสงฆ มีความสําคัญตอสังคมและชาวพุทธในดานตางๆอยางมาก ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่อยูเหนือจิตใจของประชาชนคนไทยและชาวพุทธ ผูที่
ไดรับการบวชเปนพระภิกษุในพุทธศาสนาจึงไดรับการยอมรับ นอกจากนี้หากเปนพระภิกษุสงฆที่
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดวยแลว จะไดรับการยอมรับเปนอยางมาก
ปจจุบันประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติคณะสงฆเ พื่อใชในการปกครองคณะสงฆ การบวช
นอกจากจะเปนไปตามพระธรรมวินยั และประเพณีแลว ยังตองใหเปนไปตามพระราชบัญ ญัติคณะ
สงฆและกฎระเบียบแหงกฎมหาเถระสมาคมดวย คือ พระอุปชฌายที่ไดรับการแต งตั้งนั้น ตองมี
คุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติคณะสงฆกําหนด จึงจะทําหนาที่ในการใหการบรรพชาอุปสมบทแก
กุลบุตรได พระอุปชฌายจะตองทําหนาที่เปนประธานรับผิดชอบในการตรวจสอบกุลบุตรที่จะบวช
และรับผิดชอบพิธีกรรมการบรรพชาอุปสมบทตามบทบัญญัติแหงกฎมหาเถรสมาคม ( ปจจุบันใช
พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๓๕)
พระสงฆที่ไดรับการแตงตั้งเปนพระสังฆาธิการทําหนาที่บริหารกิจการคณะสงฆประชาชนมี
ความศรัทธาเชื่อ มั่นที่จ ะนําบุตรหลานไปบวชเรียนและใหอ ยูในปกครองดวยนั้นยอ มจะตอ งตั้ง
ความหวังไวคอนขางสูงที่จะไดรับการฝกฝนอบรมดานอุปนิสัยพฤติกรรมของบุตรหลานของตนให
เปนคนดีของพระพุทธศาสนา เปนผูนําทางคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมในชุมชนได
สํา หรั บ พระสงฆ ที่ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหนง สั ง ฆาธิก ารระดับ ต า งๆนั้น ถื อ ว า มี
ความสําคัญตอองคกรพระพุทธศาสนามาก เพราะนอกจากจะตองปฏิบัติศาสนกิจตามหน าที่โดย
ปกติแลว ยังตองรับภาระหนาที่ในฐานะสังฆาธิการที่ไดรับมอบหมายจากทางคณะสงฆอีกสวนหนึ่ง
ดวย จึง ตอ งรับ ผิดชอบและปฏิบัติห นาที่ในศาสนกิจ อื่นๆเพิ่ม ขึ้น โดยเฉพาะพันธกิจ ๖ ดานคือ
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ดานการปกครอง ดานการเผยแผ ดานการศึกษา ดานสาธารณูปการ ดานการสงเคราะห และดาน
สาธารณสงเคราะห
หนาที่และบทบาทของพระสงฆ
หนาที่และบทบาทของพระสงฆในพระพุทธศาสนา หนาที่หลักของพระสงฆในพระพุทธศาสนา
ไดแกการศึกษาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาแลวปฏิบัติตาม พรอมทั้งนําหลักคําสอนมาเผยแผ
แกประชาชน
สําหรับพระสงฆไทย มีหนาที่และบทบาทที่ตองรับผิดชอบ ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยตรงแลเปน
หนาที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
๑. บทบาทดานการปกครอง ไดแก งานดานการบริหารพระภิกษุสามเณร ซึ่ง
พระสงฆที่มีความรู ความสามารถจะไดรับแตงตั้ง เปนเจาคณะตางๆ ตําแหนงสังฆราช เปนตําแหนง
สูงที่สุด รองลงมาไดแกเจาคณะหน เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล
เจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส และเลขานุการแตละเจาคณะ เปนตําแหนงสุดทาย มหาเถรสมาคม ถือ
วาเปนองคกรปกครองสูงสุดของคณะทั้งสองนิกาย การปกครองคณะสงฆตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และพระราชบัญ ญัติค ณะสงฆ (ฉบับ ที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดร ะบุใ หส มเด็ จ
พระสังฆราชในตําแหนงสกลมหาสังฆปริณายก เปนพระประมุขสงฆไทยและสงฆอื่น ทรงบัญชาการ
คณะสงฆทางมหาเถรสมาคมตามอํานาจกฎหมายและพระธรรมวินัย ทรงตราพระราชบัญญัติสมเด็จ
พระสัง ฆราชโดยไมขัดหรือแยง กับกฎหมาย พระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคม และสมเด็จ
พระสังฆราชทรงอยูในฐานะผูใดจะหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดรายมิได โดยมี
มหาเถรสมาคมเปนองคกรปกครองคณะสงฆสูงสุด คณะสงฆและสามเณรตองอยูภายใตการปกครอง
ของมหาเถรสมาคม ซึ่ง มีสมเด็จ พระสัง ฆราช ทรงเปนประธานกรรมการ และมีก รรมการโดย
ตําแหนง และกรรมการโดยแตง ตั้ง ในการปกครองคณะสงฆ แบบแผนการปกครองคณะสงฆ
แบงเปน ๒ สวน คือ สวนหลักกําหนดหนวยงาน เขตปกครอง ผูปกครองหรือผูรับมอบงานหรือคณะ
ผูรับมอบงาน ในการปฏิบัติงานการปกครองคณะสงฆ และสวนยอย ไดแก แบบแผนกําหนดอํานาจ
หนาที่ การควบคุมบังคับบัญชา การประสานงาน การตั้งผูรักษาการแทน และการวางระเบียบวิธี
ปฏิบัติอื่นๆ
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิท ย คงฺคปฺโญ) ไดกลาวถึง ระเบียบการปกครองคณะสงฆ
กําหนดใหมีเจาคณะมหานิกายและเจาคณะธรรมยุตปกครองบังคับบัญชาวัดและพระภิกษุสามเณร
ในนิกายนั้นๆ โดยมีระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนกลางและระเบียบการปกครอง คณะสงฆสว น
ภูมิภาค ดังนี้
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ระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนกลางมีม หาเถรสมาคมเปนศูนยรวมอํานาจการ
ปกครองและกิจการคณะสงฆท้ัง สิ้นของคณะสงฆไทย เปนศูนยร วมเขตปกครองและเจาคณะใน
สวนกลางซึ่ง เป นผูป กครองคณะสงฆ สวนกลางโดยกําหนดเขตปกครองไดแกเขตปกครองบังคับ
บัญชาเจาคณะเจาอาวาสและพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้นๆ ในสวนกลางจะแยกสวนการปกครอง
เปนคณะมหานิกาย เรียกวา หน มี ๔ หน คือ หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก และหนใต ในสวน
ของพระธรรมยุต จะรวมเขตปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคและวัดธรรมยุติทั้งหมดเขาเปนเขต
เดียวกัน
การปกครองสงฆในสวนกลาง ไดแกเจาคณะใหญ ซึ่งเปนพระสังฆาธิการสังกัดในสวนกลาง
เปนผูป ระสานงานกั บ สมเด็ จ พระสัง ฆราช มีม หาเถรสมาคมเปนหนวยงานในส วนกลาง และ
ประสานงานกับเจาคณะในสวนภูมิภาค ปฏิบัติหนาที่ปกครองคณะสงฆในเขตตน เรียกวา หน มีเจา
คณะใหญ ๕ หน คือ
๑. เจาคณะหนใหญ
๒. เจาคณะหนใหญหนเหนือ
๓. เจาคณะหนใหญตะวันออก
๔. เจาคณะหนใหญใต
๕. เจาคณะใหญคณะธรรมยุต
การปกครองหมายถึง การควบคุมและสงเสริมรักษาความเรียบรอยดีงาม หมายถึงงานใน
หนาที่ของพระสังฆาธิการในการปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณรในเขตปกครองของตนใหเปนไป
ดวยความเรียบรอยถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ทั้งนี้คําวา
การปกครอง แปลวาการควบคุมดูแล รักษา ควบคุมดูแล รักษา ควบคุมใหทานอยูในที่ควรจะอยู
ดวยเหตุนี้ พระสังฆาธิการจึงตองดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไป ดวยความเรียบรอยถูกตอง
ตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศและพระ
บัญชาของสมเด็จพระสังฆราช นอกจากนั้นพระสังฆาธิการยังตองทําหนาที่ระงับอธิกรณวินิจฉัยลง
นิคหกรรม การวินิจฉัยลงขออุทธรณคําสั่ง ตลอดจนถึงการควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรผู
อยูใตเ ขตปกครองชี้ แจง แนะนํา การปฏิบัติห น าที่ของผูอ ยูใ นบัง คั บ บัญ ชาใหเ ป นไปโดยความ
เรียบรอยพรอมทั้งการตรวจตรา การประชุมสังฆาธิการในเขตปกครองของตน
ผูปกครองวัดก็คือเจาอาวาส ซึ่งเปนพระสังฆาธิการอับดับที่ ๙ เปนผูมีความรับผิดชอบตอ
การพระศาสนาอยางยิ่งใหญ เพราะจะตองปกครอง วัด มีความหมาย ๒ ประการ คือ หมายถึง
ศูนยกลางแหงศาสนาทั้งปวง และหมายถึง แหลงรวมของสวนประกอบที่สําคัญ ของพระศาสนา
๕ ประการคือ
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๑. ศาสนสถาน ไดแก พื้นที่ ตั้ง ของวัด และบริเ วณวัด มี ลัก ษณะเปนไปตามธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมเหมาะสมที่จะเปนเครื่องเสริมสรางความวิเวก ความสงบ
๒. ศาสนวัตถุ ไดแกสิ่งปลูก สราง เปนเสนาสนะตางๆเปนปูชนียสถาน ที่แสดงถึง ความ
ถูกตอง เรียบรอยนําไปสูความสงบสุข
๓. ศาสนบุคคล ไดแกพ ระภิก ษุ สามเณรที่มีลัก ษณะเปนสมณะ ตั้ง อยูใน ศีล จารวัต ร
บําเพ็ญหนาที่ศึกษา ปฏิบัติแนะนําสั่งสอนเพื่อความสงบสุข บําเพ็ญสงคมสงเคราะหตามสมณวิสัย
ศิษยวัดที่มีลักษณะเปนพุทธมากะ ตลอดถึงทายกทายิกาที่มีแนวแหงความเปนอุบาสกอุบาสิกามี
ความมั่นคงในพระศาสนาพอสมควร
๔. ศาสนธรรม ไดแกระเบียบแบบแผน ขนบประเพณีทางศาสนา ตลอดจนถึงคําสั่งสอน
และแนวปฏิปทาทางพระศาสนาที่ไดรับการยกยอง เชิดชูและศึกษาเลาเรียนดวยความเลื่อมใสใน
คุณคาเปนที่พึ่งทางใจ
๕. ศาสนกิจ ไดแก งานตางๆทางพระศาสนา เชนการศึกษา การเผยแผหรืองานเสริมสราง
ความบริสุทธิ์ ความมั่นคงของสังฆณฑล เพื่อความดํารงอยูดวยดีของพระศาสนา
๒. บทบาทด า นการศึ ก ษา การศึ ก ษาในทางพระพุ ท ธศาสนา หมายถึ ง
การศึกษาพระปริยัติธรรมและการศึกษาอื่นๆ อันสมควรแกสมณะ การศึกษาของสงฆแตเดิมนั้น
เริ่มตนมาแตสมัยพุทธกาลและบุคคลที่เขามาสูสังฆมณฑลในครั้งพุทธกาลตามประวั ติความเปนมา
สวนมาก มักจะไดรับการศึกษาทั้งทางโลกและทางคดีธรรมมาอยางดี ตามลัทธิศาสนาในสมัยนั้น
เปนตนวาเรียนจบ ไตรเพทมากอ นการศึก ษาของสงฆในสมั ยพุท ธองคยังทรง พระชนมอยูมี ๒
ประการคือ ๑. ฝายคันถะธุระ คือธุระฝายคัมภีร กิจดานการเรียน ๒. วิปสสนาธุระ คือ ธุระฝาย
เจริญวิปสสนา กิจดานการบําเพ็ญภาวนา หรือ เจริญพระกรรมฐาน ซึ่งรวมทั้งสมถดวยเรียกรวมเขา
ในวิปสสนาเปนคลุมยอด
การจัดการศึกษาของคณะสงฆไทยในปจจุบัน ไดจัดการศึกษาออกเปน ๒ สวนคือ
๑. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี การศึกษาพระปริยัติธรรมตามหลักสูตร
แบงเปน ๓ ชั้นคือ นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก ถาเปนฆราวาส เรียกวา ธรรม
ศึกษาแบงออกเปน ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี ตามหลักสูตรแบงออกเปน ๘ ชั้นคือ บาลีประโยค ๑ – ๒ และเปรียญธรรม ๓ – ๙
๒. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา การจัดการเรียนตามหลัก สูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยกระทรวง ฯ ประกาศใหเปนระเบียบวาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญ ศึก ษา มีตั้ง แตร ะดับมัธยมศึก ษาตอนตนถึง มัธยมศึก ษาตอนปลาย เพื่อ ใหก ารศึก ษาแก
พระภิกษุสามเณรทั้งวิชาสามัญและการศึกษาพระปริยัติธรรมควบคูกันไป เพื่อใหพระภิกษุสามเณรมี
ความรูในหลักธรรมและหากพระภิกษุเหลานี้จะลาสิกขาก็สามารถนําวุฒิการศึกษาที่ไดรับไปศึกษา
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ตอหรือสมัครงานเพื่อใชประกอบอาชีพได การศาสนศึกษา หมายถึงการศึกษาเลาเรียนพระธรรม
วินัยของพระพุทธศาสนาของบรรพชิตและคฤหัสถ เปนกิจการของคณะสงฆประการหนึ่งที่สําคัญยิ่ง
ในอํานาจหนาที่ของเถรสมาคม มีความตอนหนึ่งวา “ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา” ของ
คณะสงฆ (ม.๑๕ ตรี) การจัดการศาสนศึกษาดังกลาว คณะสงฆยังมิไดกําหนดวัตถุประสงคไวโดย
ชัดเจนแตโดยหลักสูตร และเนื้อหาของวิชาแลว คงอนุมานไดวา มีวัตถุประสงค ๙ ประการ คือ
๑. เพื่อพระสงฆรักษาตนและหมูคณะ
๒. เพื่อใชอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิต และคฤหัสถ
๓. เพื่อใชพัฒนาชาติบานเมืองดวยคุณธรรมของพระพุทธศาสนา
๔. เพื่อใชในกิจการคณะสงฆและการพระศาสนา
๕. เพื่อรักษาหลักธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
๖. เพื่อสรางศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา
๗. เพื่อความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนา
๘. เพื่อความมั่นคงแหงพระสัทธรรม
๙. เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติอันเปนสวนรวม
จากบทบาทหนาที่เรื่องการศาสนาศึกษาดังกลาว สอดคลองกับแนวคิด ที่กลาววา บทบาทที่
วัดและพระสงฆจะทําได คือ การศึกษา การเผยแผ การสงเคราะห ซึ่งในสวนของการศึกษานั้น เปน
การใหบ ริ ก ารดานการศึก ษาแกพ ระสงฆ และประชาชน นั บ เปน หนึ่ง การสรา งพระภิก ษุและ
ประชาชนใหไดประชาชนทีมีคุณภาพ และเปนกําลังของศาสนา เปนการอนุเคราะหสังคมดวยธรรม
ทาน การทีใหพระสงฆไดเขาไปมีบทบาททางการศึกษาของชาติ ดังกลาวนี้จะทําใหเยาวชน และ
สังคมเห็นความสําคัญของวัด และพระสงฆ
๓. บทบาทดานการศึกษาสงเคราะห การศึกษาสงเคราะห หมายถึงการจัด
การศึกษาเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลการศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอื่นนอกจากการสาธารณะศึกษาหรือ
บุคคลที่กําลังศึก ษาหรือ กระบวนการสงเคราะหป วงชนทั้ง กอนวัยเรียนและในวัยเรียนใหไดรับ
การศึกษาอยางตอเนื่องในเรื่องตางๆตามสมควร การศึกษาสงเคราะหนั้นเปนการจัดการศึกษาใหแก
ประชาชนโดยทั่ว ๆ ไป เชน ศูนยการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เปนศูนยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
เปนแหลงเผยแผพระพุทธศาสนานักเรียนสวนใหญเปนนักเรียนในโรงเรียนสามัญในหลายระดับชั้น
เพื่อ เปนการปลูก ฝ ง คุณธรรมจริยธรรมใหกับ เด็ก นัก เรีย น หรือ โรงเรียนการกุศลของวัดเพื่ อ
สงเคราะหเด็กยากจน เพื่อสงเคราะหเด็กและเยาวชนชองชาติและพระภิกษุสามเณร ที่ยากจนให
ไดรับการศึกษาและไดรับความรูทั้งทางโลกและทางธรรม
๔. บทบาทดา นการเผยแผ การเผยแผพุท ธศาสนาเปนบทบาทหนาที่ของ
พระสงฆที่จัดตองทําการเทศนา อบรม สั่งสอน ประชาชนใหเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
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และตั้งอยูในสัมมาปฏิบัติเปนพลเมืองที่ดีของชาติ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย (ชวง วรปฺุโญ)
ไดกําหนดหนาที่ หรือบาทบาทที่วัด ตางๆเจาคณะตําบล คณะสงฆอําเภอ และคณะสงฆจังหวัด
เกี่ยวกับการเผยแผ ไวดังนี้
๑. หาอุบายวิธี ใหไดยินฟงโอวาท คําสั่งสอนหรือขอแนะนําที่เปนประโยชน
๒. แนะนํา สั่งสอน อบรม ประชาชนใหเขาใจในศาสนพิธีและการปฏิบัติ
๓. เทศนาสั่งสอนประชาชนใหตั้งอยูในศีลธรรมและใหไดยินไดฟงเกี่ยวกับพระศาสนาโดย
ถูกตองกิจกรรมเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ วัด และคณะสงฆในปจจุบันมีทั้งแบบประเพณี
และปรับปรุง ใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน และแบบที่จัดเปนคณะ หรือหนวยงานเฉพาะจัดขึ้น มี
การดําเนินการดังนี้
๑. การเผยแผตามประเพณีคณะสงฆและตามประเพณีไทย ไดแก การเทศนาอบรมสั่งสอน
ประชาชนที่วัด ที่บาน และปจจุบันมีการปรับปรุงการเทศนทางวิทยุกระจายเสียง วิท ยุโทรทัศน
หรือบันทึกลงสื่อตางๆนําไปเผยแผในที่ตางๆ
๒. การเผยแผแบบปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน ไดแกการบรรยายธรรม
การสนทนา การปาฐกถาธรรม ในที่ประชุม ที่วัดหรือที่อื่นๆ การผลิตแผนพับ สื่อธรรมะที่ใหเขา ถึง
ไดงาย ในโลกปจจุบัน
๓. การเผยแผแบบจัดเปนคณะ หรือหนวยงานเผยแผ หรือเปนสถานศึกษาเปนที่ประจํา
หรือชั่วคราวหรือการจัดกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นภายในวัด หรือในหมูบานเปนตน
๔. การเผยแผ พ ระพุ ท ธศาสนาด า นคฤหั ส ถ มี ก ารตั้ ง เป น สมาคมเพื่ อ การเผยแผ
พระพุ ท ธศาสนา เช น พุ ท ธสมาคมแห ง ประเทศไทย การตั้ ง ชมรมทางพระพุ ท ธศาสนาใน
มหาวิทยาลัยและโรงเรียนตางๆ
๕. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตาง ๆ บางวัดจัดใหมีปาฐกถาเปน
ประจําทุกสัปดาห หรือจัดกิจกรรมหลายประการ เชนการหลอเทียนเขาพรรษา การจัดงานวัน
สงกรานต การแหพระ การขนทรายเขาวัด การกอเจดียทราย สิ่งตางๆเหลานี้ลวนถือเปนการเผยแผ
และทํ าให ป ระชาชนไดซึม ซับ วั ฒ นธรรมและไดแงคิ ดในการประพฤติป ฏิ บัติต ามแนวทางของ
พระพุทธศาสนา
สรุป บทบาทด านการเผยแผ คือ การทําให พ ระพุท ธศาสนาขยายวงกวา ง ออกไป ให
แพร ห ลาย การดํ าเนิน การเพื่ อ ใหห ลัก คําสอนของพระพุ ท ธศาสนาได แผ ห ลายออกไป ทํ าให
ประชาชนชาวพุทธและผูเลื่อมใสศรัทธา นอมนําเอาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาใชใหเกิด
ประโยชนแกตนเองและสังคม
๕. บทบาทดานการสาธารณูปการ การสาธารณูปการ หมายถึงการชวยเหลือ
อุดหนุนหรือเกื้อกูลคนสวนมากหรือคนทั่วไปหรือกิจการอื่นเกี่ยวกับการดูแลและจัดการวัดใหอยูใน
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ความเรียบรอย เปนงานเกี่ยวกับการพัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลอมของวัดไดแก การกอสราง
และบูรณปฏิสังขรณ ศาสนวัตถุและศาสนสถานใหอยูเรียบรอยดีงาม ซึ่งไดแกการพัฒนาวัดใหเปน
ศูนยรวมจิตใจของประชาชนโดยมีพระภิกษุสงฆ เปนผูนําในการพัฒนาทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ
ผูนําทางศาสนาของชุมชน เปนผูดูแลและรักษา และจัดการวัดของประชาชน ถือเปนการชวยเหลือ
ประชาชนและกิจการอื่นๆ ของวัดลวนเปนกิจการที่ใหการชวยเหลืออุดหนุนหรือเกื้อกูลประชาชนผู
เปนเจาของวัด หรือประชาชนทั่วไป จึงไดเรียกกิจการเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการจัดการวัดวา
ดวยการสาธารณูป การในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุท ธศัก ราช ๒๕๐๕ แกไข
เพิ่มเติมป พ.ศ. ๒๕๓๕ สรุปไดวา บทบาทดานการสาธารณูปการ การสาธารณูปการหมายถึง การ
ลงมือปฏิบัติงานสาธารณูปการ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติและแตกตางกันตามลักษณะงาน การกอสราง การ
บูร ณปฏิ สัง ขรณ ได แก การกอ สรางศาสนวั ตถุขึ้นมาใหม การซอ มแซมของเกา การปรับ ปรุ ง
ตกแตงศาสนวัตถูและศาสนสถานทีมีอยูเดิมหรือเพิ่มเติมขึ้นมาใหม เพื่อใหการดําเนินการเปนไป
อยางเหมาะสมยิ่งขึ้น
๖. บทบาทดานการสาธารณสงเคราะห การสาธารณสงเคราะห หมายถึงการ
ชวยเหลือสังคมในดานตางๆ การจัดกิจการอันเปนประโยชน เปนกิจกรรมที่วัดและพระภิกษุสงฆ
ดําเนินกิจการเพื่อใหเปนสาธารณะประโยชนในดานสังคมสงเคราะหทั้งการสงเคราะหบุคคลและ
สาธารณะสงเคราะหโดยแยกลักษณะ มี ๔ ประการดังนี้ คือ
- การดํา เนิ นกิ จ เพื่ อ ช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กิจ การของผู อื่น ไดแ ก การที่ วั ดและคณะสงฆ
ดําเนินการเองซึ่งกิจอยางใดอยางหนึ่งมีวัตถุประสงคใหเปนสาธารณะประโยชน เชน กิจการหนวย
อบรม หองสมุดประชาชน การจัดอบรมใหประชาชนในทองถิ่น
- การชวยเหลือเกื้อกูลกิจการของผูอื่นเพื่อสาธารณประโยชน ไดแกการชวยเหลือสนับสนุน
กิจอยางใดอยางหนึ่งซึ่งเปนการชวยเหลือรัฐหรือองคกรสาธารณประโยชน เชนการเปนแกนนําใน
การพัฒนาหมูบาน การพัฒนาตําบล และการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน
- การเกื้อกูลสาธารณะสมบัติ ไดแกการรวมกันพัฒนา สถานที่อันเปนสาธารณะสมบัติ เชน
การสรางถนน การสรางโรงพยาบาล การสรางโรงเรียน
- การเกื้อกูลแกป ระชาชน ไดแก การชวยเหลือ ประชาชนยามเกิดภัยพิบัติ เชนอัคคีภัย
วาตภัย อุทกภัย วัดจะเปนสถานที่รวมตัวของผูคนเปนศูนยพักพิงที่ใหความชวยเหลือแกประชาชน
๑. ดานการกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณวัดวาอาราม หมายถึง การเปนผูดูแลการ
สรางวัดวาอาราม และรักษาบูรณะซอมแซม
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๒. ดานการบําเพ็ญสาธารณประโยชนแกสังคม ดานตางๆเชน การจัดการศึกษาแกเด็ก
ดอยโอกาส การตอตานยาเสพติด การบริจาคเงินทุนแกหนวยงานตางๆและการสงเสริมวิชาชีพตางๆ
เปนตน
บทบาทของพระสงฆในปจจุบันที่ปรากฏในสังคมไทย
พระสงฆไทยมีบทบาทที่ไดปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้
๑. การจัดการศึกษาแกชาวบาน (ทั้งมหาวิทยาลัย และระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนเด็กเล็ก)
ในปจจุบันมีโรงเรียนที่อยูในการกํากับดูแลของสงฆหลายแหงทั้งระดับปฐมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ซึ่งมีการสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม) มหาวิ ท ยาลัย สงฆ สอนระดับ อุด มศึก ษา และระดั บ บั ณ ฑิต ศึก ษา (มหาวิ ท ยาลั ยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ซึ่งสถาบันการศึกษาเหลานี้มีพระสงฆเปนหลักในการขับเคลื่อนและเปน
แหลงผลิตบุคลากรของชาติ ไมวาจะเปน เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป สามเณร พระภิกษุ ใหไดรับ
ความรู และพัฒนาตนเองเพื่อเปนกําลังที่สําคัญของชาติตอไป
๒. การเป นครูส อนตามสถาบันการศึ ก ษาต างๆ พระสงฆในโลกยุ คปจ จุ บันได มีก าร
เปลี่ยนแปลงไปมาก ไมวาจะเปนนักบรรยายธรรม นักเทศน หรืออาจารยสอนตามสถาบันตางๆ
๓. การชวยเหลือ สัง คมดานการบริจ าคทุนทรัพยแกหนวยงานตางๆ พระสงฆเ ปนผูซึ่ง
เสียสละ อยางที่เห็นครูบาอาจารยหลายทาน ไดบริจาคทุนทรัพยเพื่อชวยเหลื อ หนวยงานภาครัฐ
เชน หลวงพอคูณ ปริสุทธโธ ซึ่งบริจาคเงิน สรางโรงพยาบาลมหาราช หลวงตามหาบัว จัดผาปา
ชวยชาติ ไดเงินและทองคํามาชวยชาติใหพนวิกฤต และพระสงฆอีกหลายๆทานที่ทานได บริจาคเงิน
เพื่อสรางโรงเรียน สรางโรงพยาบาล สรางสิ่งที่เปนประโยชนแกประชาชนอยางมากมาย เปนตน
๔. การชวยเหลือดานการรักษาโรคแกชุมชน (ดานสมุนไพร) พระสงฆ ผูนําในการรักษาโรค
ดานสมุนไพรตางๆเนื่องจาก ดังเห็นไดจาก หลายวัดในประเทศไทย ไดมีการปลูกพืชสมุนไพร และ
ผลิตยาสมุนไพรตามตําราพื้นบานหรือ ตามตําราแพทยแผนไทย ซึ่งเปนการนํา ประโยชนจ ากพืช
สมุนไพรที่มีในทองถิ่น มาผลิตยาเพื่อชวยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่ง
๕. การเปนผูนําชุมชนในการพัฒนาชุมชน พระสงฆเปนเสาหลักที่สําคัญในการพัฒนาชุมชน
เนื่อ งจากพระสงฆเ ปนผูนําทั้ง ทางดานความคิด ความเชื่อ และเปนแกนนําในการพัฒนาตางๆ
ประชาชนและชาวพุทธจะใหความเคารพและรวมใจในการทํางานตางๆ ซึ่งจะสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี
๖. การเปนผูรวมการแกไขปญ หายาเสพติด อีก บทบาทหนึ่ง ของพระสงฆคือ การเปน
พระผูบรรยายปญหายาเสพติด รวมทั้งบรรยายธรรมใหความรูสอดแทรกสิ่งดีๆตางๆใหกับเด็กและ
เยาวชนรวมถึงชาวบาน
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๗. การชวยเหลือ ดานการสรางสถานที่ราชการ สถานที่ร าชการไมวาจะเปนโรงเรียน
โรงพยาบาล หอสมุด และหอ งน้ํา ศาลาพัก รอ น หลายๆแหง สรางขึ้น จากการบริจ าคเงินของ
พระสงฆดังที่เราเห็นกันในปจจุบัน หากไมมีพระสงฆผูทําคุณประโยชนใหกับประเทศชาติและสังคม
เหลานี้ ยากที่สําเร็จไปไดดวยดี เนื่องจากทางราชการบางครั้งอาจติดปญหาของบประมาณตางๆเงิน
บริจาคจากในภาคสวนของเอกชนและพระสงฆ สามารถทําใหสถานที่ตางๆเหลานี้สําเร็จ ลุลวงไปได
ดวยดี และเกิดประโยชนแกประชาชน
๘. การเผยแผหลักธรรมผานสื่อวิทยุ โทรทัศน โดยการเปนผูแสดงธรรม ปาฐกถาธรรม และ
การประพฤติปฏิบัติธรรม พระสงฆคือผูแสดงธรรม เผยแผหลักธรรมคําสั่งสอน ไมวาจะเปนรูปการ
บรรยายผานสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศนและสื่อมัล ติมิเดีย ตางๆ ซึ่งหลักธรรมเหลานี้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปสามารถนําหลักธรรมคําสอนเหลานี้ไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม
หนาที่ของพระสงฆตามพระธรรมวินัย
พระภิกษุสงฆ ซึ่งเปนบรรพชิตในพระพุทธศาสนา มีหนาที่ศึกษา ปฏิบัติธรรม เผยแผคําสอน
และสืบตอ พระพุทธศาสนาโดยตรง มีคุณธรรมและหลักความประพฤติที่ตองปฏิบัติมากมาย แต
กลาวตามหนาที่ทางศาสนาแลว มี ๖ อยาง ไดแก
๑. สอนใหเวนจากความชั่ว
๒. แนะนําสั่งสอนใหตั้งอยูในความดี
๓. อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี
๔. ใหไดฟง ไดรูสิ่งที่ยังไมเคยรู ไมเคยฟง
๕. ชี้แจงอธิบาย ทําสิ่งที่เคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง
๖. สอนวิธีดําเนินชีวิตใหประสบความสุข
การเปลี่ย นแปลงในโลกยุ คใหมทําใหเ กิ ดความแตกแยก และเกิด ความเสื่อ มทางดา น
ศีล ธรรมสวนตัวอยางรวดเร็วชาวพุท ธเองก็ห นีความจริง ขอ นี้ไปไมได และยัง มีเรื่องทางโลกอีก
มากมายที่เปนปญหาทั้งอาชญากรรม การลักวิ่ง ชิง ปลน ซึ่งทําใหเห็นวามีความรุนแรงมาขึ้นในโลก
ปจจุบัน ทั้งปญหายาเสพติด ซึ่งทําใหเห็นวาศีลธรรมของคนในยุคปจจุบันเสื่อมถอยลง จึงมีความ
จําเปนที่จะตองดึงศีลธรรมของคนใหรักษาศีล ๕ ใหได และเพื่อการสรางระเบียบวินัยทางศีลธรรม
ใหกลับมา ขอเท็จจริงที่วา ความเสื่อมทรามทางศี ลธรรมเกิดขึ้นเพราะวาความเปลี่ยนแปลงทาง
สัง คมอยางรวดเร็ว เปนเครื่องชี้วาการเรียกรอ งใหมีร ะเบียบวินัยในตนเองเปนสิ่ง จําเปนยิ่ง ใน
กระบวนการพัฒ นามนุษย พระพุท ธศาสนาเนนการฝก ปฏิบัติที่ตอ งบําเพ็ญ ๒ ประการคือ จิต
ภาวนา และปญญาภาวนา (สมุน อมรวิวัฒน, ๒๕๔๒ หนา ๘๙) จิตภาวนาเปนการฝกอบรมจิตใจให
เจริญงอกงามดวยคุณธรรม มีความเขมแข็ง มั่นคง เบิกบาน สงบสุข ผองใส พรอมดวยความเพียร
สติ และสมาธิ สวนปญญาภาวนาเปนการฝกอบรมเจริญปญญา ใหรูเทานั้น เขาใจสิ่งทั้งหลายตาม
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ความเปนจริงจนมีจิตใจเปนอิสระ ไมถูกครอบงําดวยกิเลสและความทุกข (พระเทพเวที ,๒๔๓๓,
หนา ๒๐๓)
คณะสงฆไทยไดรวมจัดทํากิจกรรมหลายอยางที่เกี่ยวของกับการเผยแผพระพุทธศาสนา
เชน กอตั้งวัดและจัดใหมีพระธรรมทูตทั้งภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งพระสอนศีลธรรมที่
เขาไปในสอนในโรงเรียนและสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนี้ หมูบานแตละหมูบานตางๆ มี วัด
ประจําหมูบานของตนเปนศูนยกลางซึ่งถือวามีเปนสมบัติรวมของคนทั้งหมูบาน วัดจึงเปนศู นยรวม
ของคนทั้งหมูบานวัดจึงเปนศูนยรวมประชาชนและมีบทบาทดังตอไปนี้
- วัดเปนสถานที่ชาวบานสงบุตรหลาน มาอยูรับใชพระสงฆและรับการฝกอบรมทางดาน
ศีลธรรม และการเลาเรียน และเปนการไดรับโอกาสทางการศึกษา เชนผูยากจนหรือขาดแคลนทุน
ทรัพยจะสงบุตรหลานมาบวชเปนสามเณร เพื่อไดศึกษาทั้งทางธรรมและทางโลก คือเปนการเปด
โอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนผูที่มีรายไดนอยใหไดรับ การศึกษาที่สูงขึ้น ในปจ จุบันมีผูมี
รายไดนอย หรือคนยากจนในประเทศ สง บุตรหลานเขามาศึกษาในโรงเรียนสงฆ หลายแหง ใน
ประเทศ ทั้งพระสงฆและสถาบันของวัดลวนเปนสถาบันที่ผลิตบุคลการที่มีคุณภาพออกสูสังคม และ
เปนที่ที่ใหโอกาสผูยากจนและมีรายไดนอยใหไดรับโอกาสเทาเทียมผูอื่น
- วัดเปนสถานที่บุคคลที่นับถือ พุทธศาสนาหรือชาวพุทธรวมทั้งผูที่ใหความสนใจในพระ
ธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยผานพระสงฆซึ่งเปนผูเผยแผพระธรรม
คําสั่งสอน ซึ่งในโลกยุคปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหการเผยแผพระธรรมและ
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ทําไดงายขึ้นในรูปแบบที่หลายหลายขึ้นไมวาจะเปน facebook utube
สื่อ social multimedia ตางๆ ทําใหผูคนไดเขาใกลธรรมะมากขึ้น
- วัดเปนสถานที่ที่ผูคนในชุมชนไดมาเปนแหลงพักผอนกายใจ วัดเปนสถานที่สงบ ไมวาเรา
จะอยูในสังคมเมืองเพียงใด แมแตใจกลางเมืองหลวง วัดกลับเปนสิ่งที่สงบ เย็น แกผูเขาไปเสมอ
เปรียบเสมือนสายน้ําเย็นใหแกผูทุกขรอนไดเสมอ หรือแมแตกระทั้งเปนที่ที่พักใจใหแกผูทุกขรอน
ทางกายและใจ เมื่อใดที่ไดเขาไปไหวกราบพระพุทธรูปหรือไปพบ พระสงฆผูมีวัตรอันงดงามของ
พระสงฆ จิตใจก็จะสงบขึ้น เปนที่ปฏิบัติธรรม ฝกฝนจิตใจใหลดความยึดมั่น ถือมั่นลง ทําใหมีจิตใจ
สงบและมีความสุขในชีวิตมากขึ้น
- วัดเปนสถานที่รวมพล นัดพบปะ เปนที่จัดงานเทศกาลและมหรสพตางๆ ไมวาจะเปนงาน
ประเพณีสําคัญๆทางศาสนา งานบุญ งานบวช งานกอเจดียทรายในวันสงกรานต งานเทศนมหาชาติ
และในอดีตวัดยังเปนที่นัดพบของหนุมสาว สังคมไทยตั้งแตเกิดจนตายลวนเกี่ยวพันธกับ วัดและ
พระสงฆจนไมสามารถจะแยกออกจากกันได ถือเปนสวนหนึ่งในชีวิตของสังคมไทย
- วัดเปนตนกําเนิดของศิลปกรรมตางๆ จากอดีตจนถึงปจจุบัน ไมวาจะเปนจิตรกรรม ภาพ
ฝาผนังโบสถตางๆซึ่งสะทอนใหเราไดเห็นรากเหงาทางสังคมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สถาปตยกรรม
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ตางๆที่เกิดขึ้นบงบอกถึงศิลปวัฒ นธรรมในแตละยุคแตละสมัย เปนแหลงเรียนรูใหกับชนรุนหลัง
ตอไป
- วัดเปนคลัง แหงวัสดุ ไมวาจะเปนจาน ชาม ชอ น เครื่องใชตางๆ เวลามีงานบุญ งาน
บวช หรืองานศพ ชาวบานมักจะไปยืมของจากวัดมาเพื่อใชในงานตางๆถือไดวา วัดเปนคลังแหงวัสดุ
เครื่องใชตางๆแกประชาชน
- วัดเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน สวนพระสงฆนั้นเปนตัวแทน ของวัดในการแสดง
บทบาทตางๆเปนผูนําทางจิตใจของประชาชน เปนศูนยรวมแหงความเชื่อ ความเคารพ เชื่อถือและ
การรวมมือกันใหเกิดความสามัคคี ความเปนระเบียบเรียบรอย
สรุป
สิ่งเหลานี้ลวนเปนขอพิสูจนใหเห็นถึงบทบาทของพระสงฆและวัดในสังคมวาเปนที่พึ่งหลัก
ใหกับประชาชนในทุกเภทและทุกวัยไมวาจะเปนผูนําทางจิต การสอนใหคนทําดีละเวนความชั่วอัน
เปนหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา การสอนใหคนพนทุกข การเทศนานําพระธรรมคําสั่งสอนของ
สมเด็ จ พระสั ม มาพุ ท ธเจ า ให กั บ ประชาชนเพื่ อ ให พ น ทุ ก ข แ ละเป น การเผยแผ แ ละสื บ ทอด
พระพุทธศาสนา ดังนั้นพระสงฆและวัดจะตองสามารถปรับตัวใหเขากับในโลกยุคปจจุบันซึ่งเปนโลก
ไรพรหมแดน ไมวาจะเปนการใช internet smartphoneสื่อsocial ตางๆ เพื่อใหสามารถกาวไป
พรอมโลกยุคใหม และเปนแนวทางใหกับพุทธศาสนิกชนและผูที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ไดสืบทอด ไดศึกษาและปฏิบัติตาม เพื่อความรมเย็นเปนสุขของสังคมสืบไป
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ภาวะผูน ํากับการบริหารทรัพยากรมนุษย
“Leadership with human resources management”
บทคัดยอ

อํานาจ สาเขตร *

ภาวะผูนําของผูบ ริหารในองคการเปนสวนหนึ่งที่มีความสัมพันธกับพนักงานในองคการ การ
บริหารจะสําเร็จหรือลมเหลวขึ้นอยูกับผูบริหาร ภาวะผูนําจึงเปนสิ่งสําคัญในการบริหารองคการ ซึ่ง
จะตองนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณสามารถปฏิบัติงานตางๆใหสําเร็จมีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามวัตถุประสงค
การบริห ารงานในองคการมนุษยถือ ไดวาเปนทรัพ ยากรสําคัญที่จะชวยใหก ระบวนการ
ทํางานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย และสรางโอกาสการเจริญเติบโตขององคการ การสรรหา
คัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถ การบํารุง รักษา และการพัฒนาบุคลากรใหกาวหนาขึ้น
จึงเปนการชวยใหองคการเจริญเติมโตยิ่งขึ้น
บทความนี้ผูเขียนไดนําเสนอแนวคิดทางภาวะผูนําของบริหารและการบริหารทรัพยากร
มนุษยเพื่อ ใหผูบริหารและผูสนใจไดนําไปประยุก ตใช เพื่อ ใหไดประโยชนตอ การบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพตอไป
คําสําคัญ : ภาวะผูนํา, การบริหารทรัพยากรมนุษย
Abstract
Leadership in the organization is part of the relationship with employees in
the organization. Management will succeed or fail depending on the management.
Leadership is important in organizational management. This must be adapted to
suit the situation, able to perform tasks successfully, efficiently and achieve the
objectives.
Human resource management is an important resource that will help the
work process achieve its goals, and create the growth opportunities of the
organization. Recruiting, recruiting qualified personnel, maintenance and personnel
development to advance, will help the organization to be grown up.
*
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดทานา จังหวัดตาก
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This article presents the concepts of leadership, management and human
resource management for management and interested parties to apply. In order to
benefit the management to be effective.
Keywords: leadership, human resources management
การบริหารจัดการนั้นมีองคประกอบหลายอยาง ซึ่งหนึ่งในนั้น คือการบริหารจัดการทีมงาน
ใหทํางานตามหลักหรือเปาหมายขององคกรที่คาดหวังไว จึงเปนความสําคัญของผูนําที่จะตองเขาใจ
ถึงแนววิธีในการบริหารทีมงาน มากกวาการลงมือปฏิบัติงานดวยตนเอง ผูนําจึงกลายเปนกลไกที่
สําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหมีประสิทธิภาพหรือไม ถาองคกรใดก็ตามมีผูนําเชิงรุก ทํางานได
อยาง เฉียบคม แมนยํา มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เทากับวาองคกรนั้น ๆ จะมีประสิทธิผลที่สูงสุด
สรา งความยั่ง ยื นให กับ องค ก ร ดัง นั้นในองคก รชั้น นําต าง ๆ จึง มี แนวทางในการพัฒ นาความ
เจริญกาวหนาขององคกรผานการทํางานที่มี่ประสิทธิภาพของผูนํา เพราะผูนําที่มีประสิทธิ ภาพจะ
เขาใจหลักหรือแนวทางในการพัฒนางานผานการพัฒนาศักยภาพของคนใหทํางานใหตนเองไดอยาง
มีประสิทธิผล แนวทางการบริหารจัดการเชนนี้ นอกจากที่ผูนําจะมีทักษะความรูในการทํางาน การ
พัฒนาทีมงาน ยังตองมีความเขาใจในคนหรือพนักงานที่ทําใหกับตนอยางถองแท เขาใจหลักการ
บริหารพนักงานผานเครื่องมือที่ไดรับการยอมรับจากนานาชาติคือเครื่องมือที่ใชในการบริหารงาน
บุคคล ที่จะทําใหเวลาในการพัฒนาทักษะที่สําคัญของผูนํานั้นไดรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น หลักสู ตร การ
สรางภาวะผูนําเชิง รุก “Dynamic Leadership for Department” จึงถูกออกแบบมาเพื่อให
สอดคลองกับการทํางานขององคกรใหผูนํามีความคลองตัวในการบริหารจัดการทีมงานที่ตนเองมี
ความรับผิดชอบผานกระบวนการของการบริหารจัดการที่เปนสากล รวมกับหลักการบริหารจัดการ
งานบุคคล ทําใหตนเองสามารถนําเครื่อ งมือที่สําคัญในการบริหารทีมงานไปพัฒนาตอยอดสราง
ความกาวหนาใหกับ องคกรได ดวยวิธีก ารที่มีร ะบบของการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีแนวทางที่
จะตองทํา และมีความเขาใจเครื่องมือในการสรางทีมงานที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก ตามหลัก
แนวคิด “สรางผูนําที่ดี..ใหสรางทีมงานที่เขมแข็ง ..เทากับการสรางการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนใหกับ
องคกรนั้น ๆ”
ความสามารถของการเปนผูนํา ความสําคัญของความสามารถของการเปนผูนํา ไดแก
๑. ความสามารถของการเปนผูนํา กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกร นําไปสูการทํางาน
เพื่อบรรลุเปาหมายขององคการที่วางไว
๒. ความสามารถของการเปนผูนํา เปนตัวกําหนดความแตกตางขององคก รที่ป ระสบ
ความสําเร็จ กับองคกรลมเหลว ซึ่งสะทอนโดยผูนําองคกร
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ความหมายของผูนําและการเปนผูนํา
ผูนํา หมายถึง หัวหนากลุม ทีม หรือองคการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้ น บุคคลที่มีบารมี และ
สามารถตัดสินใจไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถกระตุนบุคคลอื่นใหบรรลุเปาหมายที่วางไวได
ภาวะผูนํา หรือ การเปนผูนํา หมายถึง กระบวนการในการชักจูงใหพนักงานทํางานเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคขององคกร ความสามารถที่จะสรางความเชื่อมั่ น และการสนับสนุนใหเกิดขึ้น
ระหวางบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของตอการบรรลุเปาหมายขององคกร ความสามารถในการชักจูงผูอื่นให
ทําตามในสิ่งที่ตนเองตองการได ความสัมพันธที่มีอิทธิพลระหวางผูนําและผูตาม ที่มีความตั้งใจตอ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ปเตอร ดรักเกอร (Peter Drucker) กูรูแหงการบริหารจัดการใหคําจํากัดความภาวะผูนํา
วา “คําจํากัดความของผูนําก็คือบุคคลที่มีผูตาม” ขณะที่ จอหน ซี แมกซเวลล (John C Mexwell)
ใหคําจํากัดความภาวะผูนําวา “ภาวะผูนําคือการสรางอิทธิพล ไมมีอะไรมากหรือนอยกวานี้ ” ใน
ทัศนะของจอหน ดับบลิว การดเนอร (Johe W Gardner) ภาวะผูนํา คือ “กระบวนการชักจูงและ
ให ตั ว อย า งที่ ป จ เจกบุ ค คลก อ ให เ กิ ด การกระทํ า ที่ ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องผู นํ า หรื อ
วัตถุประสงครวมของทุกคน๑
สิปปนนท เกตุทัต ใหความหมายวา ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน จะตองวิเคราะหตัดสินใจ โดย
มองอยางนก มองภาพรวมทั้ง หมด และปฏิบัติตนอยางหนอน เอากายใจและสมองเขา สัม ผัส
สามารถวางแผนที่ชัดเจน จัดแผนงาน แผนคนและแผนเงินใหเขากัน กระจายและมอบใหเ ปน
นโยบาย๒
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ ไดกลาวถึง ความเปนภาวะผูนําเปนองคประกอบประการหนึ่ง
ซึ่งทําใหการบริหารงานของผูนําประสบผลสําเร็จ โดยเปนการใชพฤติกรรมของผูนําแตละคนทีส่ ะสม
จากประสบการณหรือการรับรูเพื่อใชในการชักจูงใหผูใตบังคับบัญชาเต็มใจทําตามที่ผูนํา ตองการได
สําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเปนภาวะผูนํา มีทฤษฎีเกี่ยวกับความ
เปนผูนํา ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุมใหญๆ คือ
๑. ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา (Trait Theories of Leadership) เปนกลุมที่เนนการศึกษา
เกี่ยวกับคุณลักษณะตางๆทีม่ ีอยูในตัวผูนํา เชน สติปญ
 ญา ความรับผิดชอบ กลาวอีก
นัยหนึ่งเปนกลุมทีพ่ ยายามแสวงหาคําตอบวา ผูนําควรเปนคนเชนใด

๑

ดร.ชาญชัย อาจินสมาจาร, การพัฒนาภาวะผูนํา, (สถาบันเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ ปตตานี :
2556), p.1
๒
สิปปนนท เกตุทัต, วิสัยทัศนกวางไกลปฏิบัติไดผลจริง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ มติชน,
2551), หนา 32
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๒. ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงพฤติกรรมศาสตรหรือพฤติกรรมผูนํา (Behavioral Theories
of Leadership) เปนกลุม ที่มุง เนนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูนําที่แสดงออกมากลุม นี้
พยายามแสวงหาคําตอบวา ผูนําควรมีพฤติกรรมอยางไร
๓. ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงสถานการณ (Contingency Theories of Leadership) เปน
กลุมที่เนนศึกษาสถานการณตางๆที่เกี่ยวของกับความเปนภาวะผูนํากลุมนี้ จะพยายามตอบคําถาม
ที่วา ผูนําจะตองเรียนรูสถานการณอะไรบาง เพื่อที่จะไดนําคนอื่นได๓
รังสรรค ประเสริฐศรี ไดกลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมสวนตัวของบุคคลหนึ่งที่
จะชักนํากิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน หรือเปนความสัมพันธที่มีอิทธิพลระหวางผูนํา
กับผูตาม ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุจุดหมายรวมกัน หรือเปนความสามารถที่จะสราง
ความเชื่อมั่นและใหการสนับ สนุนบุคคลเพื่อ บรรลุเปาหมายขององคการ ผูนําเปนบุคคลที่ทําให
องคการประสบความกาวหนาและบรรลุผล๔
ความหมายของความสามารถของการเปนผูนํา
หมายถึง การรวบรวม พัฒนา และปรับปรุงคุณลักษณะตาง ๆ ที่ตนมีและจําเปนตอการ
ทํางาน เพื่อนํามาประยุกตใชในการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายในการทํางานที่วางไว และการเปน
ผูนําจะมุงเนนการพัฒนาที่สําคัญ ๒ ประการ คือ การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาบุคคลอื่น หรือ
พนักงานในองคกรของตน
แนวคิดของการเปนผูนํา
หนาที่สําคัญที่สุดของการเปนผูนํา คือ การสรางแรงจูงใจตอการทํางานอยางเต็มกําลัง
และความสามารถในเกิดขึ้นกับผูใตบังคับบัญชา
กุญแจสําคัญ ๒ ประการตอการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ คือ ความนาเชื่อถือและความ
เชื่อมั่น และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของการเปนผูนํา
หลักเกณฑของการเปนผูนํา ๑๑ ประการ คือ
๑. รูจักตนเองและคนหาการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
๒. มีทักษะความสามารถ
๓. คนหาความรับผิดชอบ
๔. ตัดสินใจในจังหวะเวลาที่เหมาะสม
๕. แสดงตัวอยาง
หนา 437
หนา 31

๓

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ดวงกมลสมัย, 2542),

๔

รังสรรค ประเสริฐศรี, ภาวะผูนํา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนรัชการพิมพจํากัด, 2544),
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๖. รูจักบุคลากรของตนและคอยเฝาดูความเปนอยูของเขา
๗. ใหขอมูลกับพนักงานอยางสม่ําเสมอ
๘. สรางความรูสึกรับผิดชอบ
๙. แนใจวางานที่ไดรับ มอบหมายมีความชัดเจน มีผูรับผิดชอบดูแล และสามารถทําให
สําเร็จลุลวงได
๑๐. การฝกอบรมเปนกลุม
๑๑. ใชศักยภาพและความสามารถขององคกรอยางเต็มกําลัง
ป จ จั ย ของความเป น ผู นํ า คื อ เป น ผู ต าม ผู นํ า การสื่ อ สาร สถานการณ ส ว นหลั ก
๓ ประการของการเปนผูนํา คือ ตองรูวาตนเองเปนอะไร ตองทราบอะไร และตองทําอะไร
รูปแบบของการเปนผูนํา วิธีการหรือประเภทของผูนําที่แตกตางกัน มีรูปแบบโครงราง ๔
แบบ คือ โครงรางทางโครงสราง โครงรางทางทรัพยากรมนุษย โครงรางทางการเมือง และโครงราง
ทางสัญลักษณ
กระบวนการของการเปนผูนําที่ยิ่งใหญ และนําไปสูการเปนผูนําที่ยิ่งใหญ ประกอบดวย
ทาทายกระบวนการ ในขั้นแรกเริ่ม ผูนําตองหากระบวนการที่ตนเองเชื่อมั่นวามีความ
จําเปนที่จะตองปรับปรุงอยางเรงดวน
แบงปนวิสัยทัศน ขั้นตอมาคือ การแบงปนวิสัยทัศนในรูปของคําพูด ที่พนักงานสามารถที่
จะเขาใจไดอยางชัดเจน
ทําใหบุคคลอื่นหรือพนักงานสามารถทํางานได ตองใหเครื่องมือและแนะนําวิธีการในการ
แกปญหาแกพนักงาน
สรางรูป แบบในการทํางาน เมื่อกระบวนการในการทํางานมีความยุงยากขึ้น คนที่เปน
เจานายมักจะบอกวาอะไรคือสิ่งที่ตองทํา แตผูนําจะแสดงใหดูวาจะทํางานใหเสร็จไดอยางไร
กระตุนความรูสึกและจิตใจ แบงปนชัยชนะกับพนักงานของตน แตเก็บความเจ็บปวดและ
ความลมเหลวไวโดยลําพัง
พฤติกรรมของผูนํา จะแบงเปน ๔ แบบ คือ
๑. การเปนผูนําแบบสนับสนุน
๒. การเปนผูนําแบบออกคําสั่ง
๓. การเปนผูนําแบบมีสวนรวม
๔. การเปนผูนําที่มุงการบรรลุเปาหมาย
ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง
เปนมุมมองรวมสมัยของเรื่องภาวะผูนํา ผูนําดังกลาวคลายคลึงกับผูนําบารมี แตแตกตาง
ตรงที่ความสามารถที่จะนําเอานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเขามาสูองคก ร และผู นําแหงการ
เปลี่ยนแปลงจะนําพาองคกรผานการกระทําที่สําคัญ ๓ ประการ คือ
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 99 }

๑. ระลึก ไดถึงความตองการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และความมีชีวิตชีวา เพื่อที่จ ะ
รักษาไวซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในสภาพแวดลอม และเพื่อรักษาระดับความไดเปรียบทางการ
แขงขัน
๒. สรางวิสัยทัศนใหม การเปลี่ยนแปลงองคกรไดและกระตุนหรือสรางแรงจูงใจใหคนใน
องคกรทําใหกลายเปนจริงได
๓. ทําใหการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพื่อที่เขาจะทําใหวิสัยทัศนของผูนํากลายเปนจริง
ผูนําแบบโลกาภิวัตน
การแขงขันทางธุรกิจหรือองคกรธุรกิจในปจจุบัน ไมไดอยูแตเพีย งภายในประเทศเทานั้น
แตกลายเปนองคกรแบบโลกาภิวัตน คือ มีการซื้อ ขายสินคาและการบริการระหวางประเทศตาง ๆ
และการเปลี่ยนแปลงสูการเปนโลกาภิวัตน ลวนมีผลกระทบ เพราะการแขงขันแบบโลกาภิวัตน
มุงเนนตอการสรางมาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นแกลูกคา ผู นําในยุคปจจุบัน ตองมีความ
แตกตางจากการบริหารธุรกิจในอดีตเปนอยางมาก เพราะความตองการของลูกคาและพนักงานมี
ความแตกตางและเปลี่ยนแปลงไป และผูนําที่มีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน จะตองประกอบดวย
การคิดแบบโลกาภิวัตน เล็งเห็นเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒ นาความชํานาญทางดาน
เทคโนโลยี สรางคูคาธุรกิจและพันธมิตร และสรางการมีสวนรวมในการเปนผูนํา
ความแตกตางระหวางภาวะผูนํากับการบริหาร๕
ภาวะผูนํา
การบริหาร
กําหนดทิศทางทั้งหมด เขากําหนดทิศทาง
กําหนดทิศทางรายวัน ผูบริหารกําหนดทิศทาง
ทั้งหมดขององคการและใหวิสัยทัศน
รายวันใหกับองคการ ทัง้ นี้ขึ้นอยูกบั สถานการณ
เพงเล็งไปยังผลลัพธ ผูนํามักเพงเล็งไปยัง
เพงเล็งไปยังกระบวนการ ผูบริหารมักเพงเล็งไป
ผลผลิตเสมอ
ยังกระบวนการในวิธีที่ใหไดผลลัพธสงู สุดโดยการใช
ทรัพยากรนอยทีส่ ุดผานการลดกระบวนการใน
องคการ
เพงเล็งสิ่งแวดลอมภายนอกมากที่สุด ผูนําจะ เพงเล็งสิ่งแวดลอมภายในมากที่สุด ผูบ ริหารมัก
จับตาดูสงิ่ แวดลอมภายในมากที่สุด สนใจความมี
จับตาดูสงิ่ แวดลอมภายนอกมากทีส่ ุด สนใจ
ประสิทธิภาพ ความสนใจของเขา
ความมีประสิทธิผล ความสนใจของเขา
ยึดผูถือหุน ผูนําเพงเล็งไปยังผลประโยชนผูถือ ยึดถือบุคลากร ในที่นี่ จุดรวมคือบุคลากรของไม
หุนและพยายามตอบสนองตอความพอใจของผู อยูที่ประสิทธิพล อยูทปี่ ระสิทธิภาพใชผูถือหุน
ถือหุน
๕
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ความตองการของลูกคา คิดเกี่ยวกับความ
ตองการของลูกคา
กําหนดพันธกิจ/วิสัยทัศน กําหนดพันธกิจและ
วิสัยทัศน
หาทรัพยากรเพิ่มเติม หาทรัพยากรเพิม่ เติม
เพื่อทําใหพันธกิจบรรลุผล เขาพยายามมองหา
โอกาสอื่นๆเสมอ
มองหาเทคโนโลยี เขาปกปองเทคโนโลยี
สายตาเปดอยูเสมอเพื่อใหไดเทคโนโลยีใหมๆ ที่
จําเปนตอการสรางความไดเปรียบ
แสวงหาเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงที่จําเปน
เขาแสวงหาเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงที่จําเปน
และเชื่อวา “ตองเปลี่ยนแปลงเมื่อสิ่งแวดลอม
เปลี่ยนแปลง”
สรางทีมโดยเฉพาะทีมทีส่ ุดยอด ภาวะผูนํามัก
เพงเล็งไปยังการสรางทีม โดยเฉพาะทีมที่สุด
ยอด บทบาทของผูนําก็คือการแสดงออกใน
ฐานะผูสอนแนะ และเปลี่ยนการทํางานของแต
ละคนเปนการทํางานโดยทีม

ความตองการของคนงาน คิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
ขององคการเพื่อความตองการของลูกคา
กําหนดเปาประสงค/จุดประสงค กําหนด
เปาประสงคและจุดประสงคเพื่อทําใหบรรลุพันธกิจ
จัดการทรัพยากร ผูบ ริหารจัดการทรัพยากรเสมอ
ใชเทคโนโลยี ผูบริหารใชเทคโนโลยีทมี่ ีอยูเสมอ
และไมพยายามเปลี่ยนแปลง
แสวงหาความมั่นคง/บริหารการเปลี่ยนแปลง
ฝายบริหารพยายามบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
ชอบที่จะรักษาไวซึ่งความมั่นคงในองคการ
บริหารทีมงาน จุดรวมของฝายบริหารก็คือการทํา
สิ่งตางๆใหเสร็จโดยคน/ทีม

บทบาทของผูนําในองคกร
การทํางานใหงานในองคกรประสบความสําเร็จได นอกจากทักษะ ความรู ความสามารถ
และทัศนคติที่ผูบริหารมีแลว ยังรวมถึงความสามารถรอบตัวหรือความคลอง ในการแสดงบทบาทที่
แตกตางกันในแตละสถานการณ เพื่อสนับสนุนการทํางานของพนักงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
องคกร และบทบาทที่แตกตางกัน ๕ แบบของการเปนผูนําที่ใชในสถานการณที่แตกตางกัน โดย
เปรียบเทียบกับนิ้วมือทั้ง ๕ บนมือของผูนํา โดยผูนําควรปรับใชบทบาททั้งหมดไดอยางเหมาะสม
ซึ่งประกอบดวย บทบาทผูจัดการ บทบาทของผูสรางวิสัยทัศน บทบาทของผูฝกสอน บทบาทของ
นักการศึกษา และบทบาทของเอกอัครราชทูต
ความฉลาดทางการเปนผูนําทางจิตวิญญาณ
ผูนําควรมีความสามารถในการตัดสินปญหาที่ยากลําบากได หรือความสามารถในการออก
คําสั่งควบคุม หรือสรางแรงบันดาลใจและความจงรักภักดีใหเกิดขึ้นแกผูใตบังคับบัญชา ในสวนของ
ผูนําตองตองการสรางกิจการหรือธุรกิจในระยะยาวหรือทําใหเกิดความยั่งยืน ธุรกิจยังตองมุงเนนที่
ทุนอีก ๒ ประเภท คือ ทุนทางสังคม และทุนทางจิตวิญญาณ
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ผูนํากับการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
การสื่อสารเปนเรื่องที่ไมไดยาก เพราะผูนําคิดวาตนเองมีความสามารถที่จะสื่อสารหรือพูด
ตอบุคลากรในองคกร แตการสื่อสารไมไดจํากั ดอยูเฉพาะการพูดอยางเดียว และที่สําคัญตองรูจัก
เลือกจังหวัดที่จะสื่อสารใหเหมาะสม
การสือ่ สารถือเปนหัวใจสําคัญของการบริหารงาน ผูนําที่สื่อสารอยางมีประสิทธิผล ตอง
สามารถสะทอนคานิยมและวัฒนธรรมขององคกรในระหวางการสื่อสารได
ผูนําที่สื่อสารอยางมีประสิทธิผลตองสามารถสื่อสารวิสัยทัศนของตน และวัตถุประสงคของ
องคกรไดอยางชัดเจน รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นของพนักงานในองคกร เพื่อนํามาเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจ หรือปรับปรุงการทํางานใหดีมากยิ่งขึ้น
ภาวะผูนําของนักบริหารทรัพยากรมนุษยเปนไปเพื่อชวยทําใหบทบาท 4 บทบาทหลักของ
การบริหารทรัพยากรมนุษยที่ประกอบไปดวยการเปนหุนสวนกลยุทธ
(Strategic Partner) การเปนผูน ําการเปลี่ยนแปลง
(Change Agent) สนับสนุนความเปนเลิศใหแกพนักงาน
(Employees’ Champion) และการเปนผูเ ชี่ยวชาญดานการจัดการ
(Administrative Expert) เกิดขึ้นจริง อันจะทําใหเกิดการเพิ่มและสรางมูลคาที่จะเปน
ประโยชนอยางสูงสุดตอองคกร ในตอนนี้
ความเชื่อมั่นวาภาวะผูนําเปนการสรางใหเกิดแรงบันดาลใจแกผูอื่นเพื่อปลดปลอยพลังการ
กระทําควรคนหาวา อะไรคือปจจัยที่จะสงผลตอการสรางแรงบันดาลใจ และตองการความสามารถ
เชิงสมรรถนะ(Competency) อะไรเพื่อทําใหเกิดปจจัยดังกลาว โดยการศึกษาจากแนวคิดตาง ๆ
และเรียนรูจากนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไดแสดงบทบาทผูนําที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
องคกรและนอกองคกรของตน
แนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย
การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการที่ผูบริหารใชกลยุทธในการนําเอาศักยภาพ
ของบุคลากรในหนวยงาน หรือองคการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสูด มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี มี
ผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นได ปจจัยที่สําคัญคือ ความสามารถของ
ผูบริหารในการนําความคิดมาสูการปฏิบัติใหเกิดผล
เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ มี ค วามเจริ ญ อย า งรวดเร็ ว และคนที่ เ ข า ใจ
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงเทานั้นจึงจะอยูรอด และเจริญภายใตกฎเกณฑใหมอยางหลีกเลี่ยง
ไมได และเราตองทราบวาขอสมมติฐานเกาขอใดที่ไมสามารถนํามาใชไดอีกตอไป ในศตวรรษที่
๒๑ นี้ ผูบ ริห ารจะตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยสรางความเขาใจวาตอ งทําอยางไรบาง
เพื่อ ใหเ กิดการเปลี่ยนแปลงในรูป แบบที่ส ามารถควบคุม และจัดการได โดยเฉพาะคนที่อ ยูใน
องคการที่มีทั้งคนรุนเกาและคนรุนใหม
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การที่องคการจะกระทําภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิ์ภาพนั้น หนวยงาน
จําเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย
จึงจัดเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผูจัดหาและใชทรัพยากร
บริหารอื่นๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการซึ่งถาองคการเริ่มตนดวยการมีบุคลากรที่ดี
มีความสามารถ ปจจัยดานอื่นๆก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญตอ
การพัฒนาองคการการบริห ารทรัพยากรมนุษย เปนการดําเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือวา เปน
ทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคการเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ
พรอ มทั้งดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาใหท รัพยากรมนุษยขององคการมีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน โดยมีภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษยการกําหนดงานหรือออกแบบงาน การ
วิเ คราะห ง าน การสรรหา การคั ด เลื อ ก การประเมิ น ผลพนั ก งาน การฝ ก อบรมและพั ฒ นา
คาตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย การพันจากงานของพนักงาน ดังนั้น จึง เปนหนาที่ของ
ผูบริหารทุกระดับที่จะตองรับผิดชอบตอการจัดการทรัพยากรมนุษย
วัตถุประสงคของการจัดการทรัพยากรมนุษย
๑. เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาทํางานในองคการ
(Recruitment and Selection)
๒. เพื่อใชคนใหเกิดประโยชนสูงสุด (Utilization)
๓. เพื่อบํารุงรักษาพนักงานที่มีความสามารถใหอยูกับองคการนานๆ (Maintenance)
๔. เพื่อพัฒนาใหมีความรูความสามารถ (Development)
ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย
๑. ชวยใหบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติง าน เกิดความ
จงรักภักดีตอองคการที่ตนปฏิบัติงาน
๒. ชวยพัฒนาใหองคการเจริญเติบโต เพราะการจัดการทรัพยากรมนุษย เปนสื่อกลางใน
การประสานงานกับแผนกตางๆ เพื่อแสวงหาวิธีการใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทํางาน
ในองคการใหเกิดประโยชนสูงสุดทําใหองคการเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้น
๓. ชวยเสริมสรางความมั่นคงแกสังคมและประเทศชาติ ถาการจัดการทรัพยากรมนุษย
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพแลว ยอมไมกอใหเกิดความขัดแยงระหวางองคการและผูปฏิบัติงาน
ทําใหสภาพสังคมโดยสวนรวมมีความสุข ความเขาใจที่ดีตอกัน
บทบาทหนาที่ของผูนําการบริหารทรัพยากรมนุษย
บทบาทหนาที่ของผูนําการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อใหองคการมีการใชทรัพยากรมนุษย
ใหเ กิดประโยชนสูงสุด บรรลุเปาหมายขององคการ ดัง นั้ น สมาคมการบริห ารทรัพยากรมนุษย
(The Society for Human Resource Management : SHRM) ของประเทศสหรัฐอเมริกาได
กําหนดไว 6 บทบาทหนาที่หลักดังตอไปนี้ (Byars & Rue 1997 : 5)
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๑. การวางแผน การสรรหา และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย (Human resource
planning, recruitment and selection) ดังนี้
๑.๑ การวิเคราะหงานเพื่อสรางความตองการเฉพาะของงานแตละงาน
๑.๒ การคาดการณความตองการทรัพยากรมนุษยเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
องคการ
๑.๓ การพัฒนาและจัดทําแผนปฏิบัติการตามความตองการที่กําหนดไว
๑.๔ การสรรหาทรัพยากรมนุษยตามความตองการขององคการ
๑.๕ การคัดเลือกและบรรจุในตําแหนงงานที่วาง
๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human resource development) มีหนาที่ดงั นี้
๒.๑ การปฐมนิเทศและฝกอบรมพนักงาน
๒.๒ การออกแบบการปฏิบัติงานตามแผนและจัดโปรแกรมการพัฒนา
๒.๓ การจัดตัง้ ทีมงานที่มปี ระสิทธิภาพ
๒.๔ การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของพนักงานแตละคน
๒.๕ การประเมินพนักงานเพื่อการพัฒนาอาชีพ
๓. การจายคาตอบแทนและผลประโยชน (Compensation and benefits) มีหนาที่ดงั นี้
๓.๑ การบริหารระบบการจายคาตอบแทนและผลประโยชนเพื่อพนักงาน
๓.๒ การบริหารคาตอบแทนและผลประโยชนที่เปนธรรม
๔. พนักงานและแรงงานสัมพันธ (Employee and labor relations) มีหนาที่ดงั นี้
๔.๑ การรักษาความสัมพันธอันดีระหวางองคการและสหภาพแรงงาน
๔.๒ การออกแนวปฏิบัติงานทีส่ รางความสัมพันธอันดีระหวางองคการและสหภาพ
แรงงาน
๕. ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย (Safety and Health) มีหนาที่ดังนี้
๕.๑ การบริหารดานความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน
๕.๒ การแกปญ
 หาที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
๖. การวิจัยทรัพยากรมนุษย (Human Resource Research) มีหนาที่ดังนี้
๖.๑ การจัดหาขอมูลและสารสนเทศทรัพยากรมนุษย
๖.๒ การจัดระบบการสื่อสารขอมูลการดําเนินงานของพนักงาน๖
ภารกิจหลักดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
โดยปกติในการแบงภารกิจหลักใหสอดคลองกับสภาพการแขงขันทางธุรกิจมักจะแบงเปน 4
ดาน คือ
๖

รศ.ดร.นงนุช วงษสุวรรณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักท, 2553),

p.11-12
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๑. การสรรหา (recruitment) หมายถึง การเสาะแสวงหาเพือ่ เลือกสรรใหไดคนดีที่มี
ความรูความสามารถเหมาะสมกับงาน และทีส่ ําคัญทีส่ ุด คือ สามารถปรับตนเองเขา
กับวัฒนธรรมของบริษทั (corporate culture)หรือ ปทัสถาน(norm) ขององคการ
๒. การพัฒนา (development) หมายถึง การดําเนินการที่สงเสริมใหพนักงาน มีความรู
ความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณเ พิ่ม มากขึ้นในรูป แบบของการฝก อบรม การพั ฒ นา
การศึ ก ษาของพนั ก งาน เพื่ อ ให พ นั ก งานสามารถปฏิ บั ติ ง านในตํ า แหน ง ป จ จุ บั น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ดําเนินการพัฒนาอาชีพพนักงาน ใหพรอมที่จะรับผิดชอบหรือเติบโตใน
ตําแหนงที่สูงขึ้นรวมถึงการปรับหรือพัฒนาองคการ ใหเปนองคกรที่ชนะในการแขงขันไดในที่สุด
๓. การรักษาพนักงาน ( retention) หมายถึง ความพยายามที่จะทําใหพนักงานพึง
พอใจในการทํางาน ดวยการสรางบรรยากาศใหผูปฏิบัติงานมีขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานมีโอกาสเติบโตกาวหนาในหนาทีก่ ารงาน และมีรายไดเพียงพอกับความเปนอยู
และบริการตางๆทีห่ นวยงานจัดใหพนักงาน ซึ่งเปนสิ่งจูงใจอยางหนึ่ง
๔. การใชประโยชน (utilization) หมายถึง การใชคนใหไดประโยชนสูงสุดตามแนวทาง
ในการจัดทําแผนกําลัง คนเพื่อจัดคนใหตรงการงานใหไดงานที่เหมาะสมกับ ความรู
ความสามารถเพื่อประโยชนสูงสุดขององคการ
ภารกิจทั้ง 4 ดานนี้เปนปจจัยหลักที่สําคัญที่สุดในการบริหารทรัพยากรมนุษย ไมวาองคกร
จะใชแนวคิด หรือวางแผนรูปแบบใด จําเปนที่จะตองกําหนดภารกิจในการบริหารทรัพยากรมนุษย
อยางชัดเจน และสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับแตละกิจกรรม เพื่อประสิทธิผลสูงสุดสูการบรรลุ
เปาหมายขององคกร๗

สรุป
ผูบริหารขององคการจะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมหรือวิธีการในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ผูบริหารจึงตองเปนผูที่มีลักษณะเปนผูนํามีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถสื่อสารกับ
ผูอื่นไดดีรูจักเก็บรวบรวมขอมูล และคิดวิเคราะหเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการสรรหาบุคลากร
มารวมงานสรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน ตลอดจนมีวิธีปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษยที่
เปนระบบ เชน การกําหนดวัตถุประสงค การระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองคการ มา
ชวยงานขององคการ ประสานงานและการติดตาม และประเมินผลการบริหารทรัพยากรมนุษยใน
องคการ
๗

ชัยธนัตถกร ภวิศพิริยะกฤติ, การบริหารทรัพยากรมนุษย, (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา, 2553), p.57-58
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 105 }

การจัดการบริห ารทรัพยากรมนุษยถือเปน หัวใจสําคัญของการทํางาน ในทุกระบบของ
องคการ ไมวาจะเปนยุคโบราณหรือยุคปจจุบันที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมากมาย มนุษยจะเปนผูกําหนด
ชะตากรรมขององคกรโดยรวม เพราะผูที่จะใชนวัตกรรมตางๆเหลานั้นใหมีคุณภาพ จะตองเปนการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพดวย ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญ
ตั้งแตการสรรหา เพื่อใหไดคนที่มีคุณภาพ ใชงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ มีการพัฒนา
ฝกอบรมความรูใหมๆ และทักษะใหมใหกับพนักงานไดมีการปรับตัวอยูเสมอและสุดทาย คือ ตองมี
ระบบรักษาพนักงานใหอยูใ นองคการดวยความจงรักภักดีและความเต็มใจ ระบบการใหสวัสดิการ
และการสรางแรงจูงใจก็มีความสําคัญไมนอย ที่จะสามารถธํารงรักษาพนักงานไว ดังนั้น ภาวะผูนํา
ของผูบริหารจะตองบริหารทรัพยากรมนุษยใหบรรลุเปาหมายจึงจะนับไดวาการบริหารทรัพยากร
มนุษยประสบผลดีอยางสูงสุด
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มหาจุฬา : ภาษาบาลี
Mahachula : Pali Language
สุทัศน อาสนาชัย
บทคัดยอ
พระพุทธเจาใชภาษาบาลีในการประกาศพระศาสนา การศึกษาภาษาบาลีคือการศึกษา
พระพุท ธศาสนาตั้ง แตอดีตคือสมัยพุท ธกาล เพราะภาษาบาลีเ ปนภาษาที่บันทึก คําสอนในทาง
พระพุทธศาสนาในรูปของพระไตรปฎกของพุทธศาสนาฝายเถรวาท ภาษาบาลีถือวาเปนภาษาที่
เกาแกภาษาหนึ่ง ในตระกูลอินเดีย-ยุโรป ภาษาบาลีที่ใชเปนภาษาในการทําสังคายนาในแตละครั้ง
และการศึกษาภาษาบาลีนี้ก็สืบทอดเผยแผมาโดยลําดับตั้งแตอดีตคือในอินเดีย ศรีลังกามาจนถึง
สําหรับประเทศไทยเริ่มมีการจารึกภาษาบาลีดวยอักษรขอมเปนอันดับแรกในสมัยสุโขทัย แตในยุค
ตอมาก็มีการปริวรรตเปนอักษรไทย และมีการแปลจากภาษาบาลีฉบับอักษรไทยไปเปนภาษาไทย
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาในมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย สง ฆ แ ห ง คณะสงฆ ไ ทย
เปนสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ ซึ่งสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวไดท รงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ พระภิก ษุส ามเณรผูที่ศึกษาในสถานศึกษาแหง นี้
จึงตองเรียนรูพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง คําวาเรียนรูพระไตรปฎก ก็คือการเรียนรูพระพุทธศาสนา
การที่จะเรียนพระพุทธศาสนาใหเขาใจไดอยางลึกซึ้ง ก็ตองเรียนรูภาษาบาลี
คําสําคัญ : การศึกษาภาษาบาลี - การศึกษาพุทธศาสนา – การศึกษาในมหาจุฬาฯ
Abstract
The Buddha used Pali to proclaim his religion. Pali study is the study of
Buddhism since the past (Buddha time), because of Pali is the language that
recorded the teachings of all Buddhism just like Tipitaka of Theravada Buddhism.
Pali is considered to be one of the oldest languages in the Indian-European family.
It used as a language for each rehearsal. This study was inherited and propagated
from the past in India, Sri Lanka and so in Thailand. There was begun to inscribe the
Pali with the first Khmer Letters in the Sukhothai period, but in later times, it was
exchanged, to Thai alphabet. And it is translated from Pali in Thai alphabet to Thai
language. So the study in Mahachulalongkornrajavidyalaya,which is an institute of
higher education of the monastic order, that His Majesty King Chulalongkorn has
established in 1889. That the novices and monks, who studied in this place so learn
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the Pali scriptures and advanced subjects. To study of Pali scriptures so it is to learn
Buddhism, to study Buddhism deeply must learn Pali Language.
บทนํา
การศึกษาภาษาบาลี คือการศึกษาพระพุทธศาสนา เพราะภาษาบาลีเปนภาษาที่บันทึกคํา
สอนในทางพระพุทธศาสนาในรูปของพระไตรปฎกของพุทธศาสนาฝายเถรวาท หรือ theravāda
ตามแบบบาลีอักษรโรมัน หรือในภาษาอังกฤษ ใชคําวาTheravadaโดยมีความหมายวา ปฏิบัติตาม
แนวทางของพระเถระคําวาบาลีในภาษาบาลีอักษรไทยใชคําวา “ปาลิ” สวนในอักษรภาษาอังกฤษ
ใ ช คํ า ว า “Pali”ภ า ษา บ า ลี เ ป น ภา ษ า ที่ เ ก า แ ก ภา ษา ห นึ่ ง ใ น ต ร ะ กู ล อิ น เ ดี ย -ยุ โ ร ป๑
(อินโด-ยูโ รเปยน) ในสาขายอย อินเดีย-อิ หราน (อินโด-อิเรเนียน) เปนภาษาปรากฤตภาษาหนึ่ง
เปนที่รูจักกันดีในฐานะภาษาที่ใชบันทึกคัมภีรในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท (มีพระไตรปฎกเปน
ตน) โดยมีลักษณะทางไวยากรณ และคําศัพทที่คลายคลึงกับ ภาษาสันสกฤต ไมมีอักษรชนิดใด
สําหรับใชเขียนภาษาบาลีโดยเฉพาะ มีหลักฐานจารึกภาษาบาลีดวยอักษรตาง ๆ มากมายในตระกูล
อักษรอินเดีย เชน อักษรพราหมี๒อักษรเทวนาครี๓ จนถึง อักษรลาน๔ อักษรขอม๕ อักษรไทย อักษร
มอญแมกระทั่งอักษรโรมัน ก็สามารถใชเขียนภาษาบาลีไดสําหรับประเทศไทยเริ่มมีการจารึกภาษา
บาลีดวยอักษรขอมเปนอันดับแรกในสมัยสุโขทัย แตในยุคตอมาก็มีการปริวรรตเปนอักษรไทย และ
มีการแปลจากภาษาบาลีฉบับอักษรไทยไปเปนภาษาไทย จึงทําใหเกิดมาการเรียนรูพระพุทธศาสนา
ไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรจนเกิดมีการแตงวรรณกรรมดานภาษาบาลีไว
มากมาย เชนในอาณาจักรลานนา พระสิริมังคลาจารย ไดแตง มังคลั ตถทีปนีเปนตน ในยุคตอๆมา

๑
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๒
อักษรพราหมี (อานวา พราม-มี) เปนตนกําเนิดของอักษรในอินเดี ยมากมาย รวมทั้งอักษรเขมรและ
อักษรทิเบตดวย พบในอินเดียเมื่อราว พ.ศ. ๔๓ มีความคลายคลึงกับอักษรอราเมอิกหรืออักษรฟนิเชีย อีกทฤษฎี
หนึ่งเชื่อวามาจากอักษรสินธุหรือฮารัปปา ที่ใชตั้งแต ๑,๔๕๗ปกอนพุทธศักราช อักษรพราหมีพบครั้งแรก ในจารึก
ของพระเจาอโศกมหาราชแหงราชวงศเมารยะ ในชวง พ.ศ. ๒๗๓ – ๓๑๑
๓
อักษรเทวนาครี (देवनागरीอานวา เท-วะ-นา-คะ-รี; อังกฤษ: Devanagari) พัฒนามาจากอักษรพราหมี
ในราวคริสตศตวรรษที่ ๑๑ ใชเขียนภาษาฮินดี ภาษาสันสกฤต ภาษามราฐี ภาษาบาลี ภาษาสินธี ภาษาเนปาล
และภาษาอื่นๆในประเทศอินเดีย
๔
อักษรธรรมลานนา หรือ ตัวเมือง หรือ อักษรยวน ภาษาไทยกลางในอดีตเรียกวา ไทยเฉียง เปนอักษรที่
ใชในสามภาษา ไดแก ภาษาไทยถิ่นเหนือ, ภาษาไทลื้อและภาษาเขิน
๕
อักษรขอมพัฒนามาจากอักษรหลังปลลวะ ซึ่งพัฒนามาจากอักษรป ลลวะอีกทีหนึ่ง เปนตัวอักษรของ
ราชวงศปลลวะในอินเดียใต ภายหลังไดมาติดตอกับภูมิภาคอุษาคเนยจึงไดถายทอดวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงตัวอักษรไว
ใหกับกลุมคนที่อาศัยอยูบริเวณนี้อีกดวย
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กอ ใหเ กิดมีก ารสนั บ สนุน สงเสริม ใหมี ก ารเรียนการสอนพระพุท ธศาสนาและภาษาบาลีอ ยา ง
กวางขวาง ทั้งในสวนของราชอาณาจักรและพุทธจักร๖
สําหรับในดานการศึกษาภาษาบาลีหรือภาษามคธ พระสงฆไทยนาจะมีการศึกษาภาษาบาลี
มาตั้งแตสมัยเริ่มแรกที่พระพุทธศาสนาเขามาเผยแผในประเทศไทย มีหลักฐานปรากฏในสมัยทวาร
วดี มีหลักฐานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีอยางเปนระบบในสมัยอยุธยา การศึกษาบาลี
รุงเรืองยิ่งในสมัยลานนา มีการแตงคัมภีรบาลีขึ้นมากมาย คัมภีรที่แตงในครั้งนั้นยังใชเปนหลักสูตร
ในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆไทยในปจจุบันดวย
การศึกษาภาษาบาลีตั้งแตสมัยสุโขทัยสืบมานั้น มีองคพระมหากษัตริยเปนองคอุป ถัมภให
การสนับสนุนตลอดมา มีการอุทิศพระราชมณเฑียรเปนที่เลาเรียนศึกษาของพระสงฆ มีการยกยอง
และถวายนิยตภัตรแกพระสงฆผูมีความรูภาษาบาลี และพระมหากษัตริยไทยบางพระองคยังทรง
เปนปราชญเชี่ยวชาญในดานภาษาบาลีสามารถลงบอกบาลี (สอน) แกพระสงฆสามเณรดวยพระองค
เองก็มีตลอดมาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หรือที่เรียกกันวา
นัก ธรรม เกิดขึ้นตามพระดําริของสมเด็จ พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิร ญาณวโรรส ๗ เปน
การศึ ก ษาพระธรรมวิ นั ย ในภาคภาษาไทย เพื่ อ ให ภิ ก ษุ ส ามเณรผู เ ป น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ของ
พระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยไดสะดวกและทั่วถึง อันจะเปนพื้นฐานนําไปสูสัมมา
ปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผพระพุทธศาสนาใหกวางไกลออกไปและยังมีการศึกษาอีกอยางหนึ่ง ซึ่งจัดขึ้น
โดยคณะสงฆ ไทยคือ การศึ ก ษาในมหาจุฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลัย และมหามกุฏ ราชวิท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย เปนสถาบันการศึกษาชั้นสู งของคณะสงฆ สําหรับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยนั้นสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ มีชื่อเดิมวา "มหาธาตุวิทยาลัย" และ
มีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหมวา "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" เมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๔๓๙ โดยมีพระราชประสงคจะใหเปนอนุสรณเฉลิม พระเกียรติยศของพระองคสืบไป ดัง
ปรากฏในประกาศพระราชปรารภในการกอพระฤกษสังฆิกเสนาศนราชวิทยาลัยลัย ซึ่งเปนสถานที่
ในการศึกษาดานพระพุทธศาสนาและวิชาชั้นสูง๘
"ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งวิทยาลัยที่จะเลาเรียนพระไตรปฎกแลวิชาชั้นสูงขึ้น...เปน
ที่เลาเรียนของพระสงฆฝายมหานิกาย ไดตั้งไวที่วัดมหาธาตุราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงนี้
มีนามวา "มหาธาตุวิทยาลัย" ไดเปดการเลาเรียน แตวันที่ ๘ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร ศก ๑๐๘
สืบมา แตสังฆิกเสนาสนสําหรับมหาธาตุวิทยาลัยนี้ ยังไมเปนที่สมควรแกการเลาเรียน ในสมัยที่การ
๖

http://www.moe.go.th/main๒/his_edu.htm
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เปนสมเด็จพระสังฆราชพระองคที่ ๑๐แหงกรุง
รัตนโกสินทร เสด็จสถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ไดรับมหาสมณุตตมาภิเษกเมื่อป พ.ศ. ๒๔๕๓ในรัชสมัย
๘
http://www.mcu.ac.th/site/history.php สืบคน ๑๙/๕/๒๕๖๐
๗
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เรียนเจริญขึ้นสืบมานี้ จึงทรงพระราชดําริหที่จะทรงสรางสังฆิกเสนาสนสําหรับ มหาธาตุวิทยาลัยนี้
ขึ้นใหมใหเปนสถานอันสมควรแกก ารเลาเรียน...ทรงพระราชอุทิศถวายถาวรวัตถุนี้ เปนสัง ฆิก
เสนาสน สําหรับมหาธาตุวิทยาลัย เพื่อเปนที่เลาเรียนพระปริยัติสัทธรรมแลวิชาชั้นสูงสืบไปภายหนา
— ประกาศพระราชปรารภในการกอพระฤกษสังฆเสนาสนราชวิทยาลัย ร.ศ.๑๑๕
จากพระราชปรารภนี้ พระภิ ก ษุ ส ามเณรต อ แต นี้ ไ ปในภายภาคหน า จะต อ งเรี ย นรู
พระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง คําวาเรียนรูพระไตรปฎก ก็คือการเรียนรูพระพุทธศาสนาการที่จะเรียน
พระพุทธศาสนาใหเขาใจไดอยางลึกซึ้ง ก็ตองเรียนรูภาษาบาลี เพราะภาษาบาลีคือภาษาที่บันทึกคํา
สอนของพระพุทธศาสนาเอาไวไมใหผิดเพี้ยนนั้นเองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ดํารง
พระอิสริยยศ ๑๑พรรษา สิ้นพระชนมเมื่อป พ.ศ. ๒๔๖๔ พระชันษา ๖๑ป
เนื้อหา
แลวคําวา ภาษาบาลีคืออะไร?
คําวา บาลี มาจากคําวา ปาลิ (Pali) “ปาลี” สําเร็จ รูป ศัพท มาจากศัพ ทวา ”ปาล”
ธาตุ แปลวา ”รักษา” ลง ณี ปจจัยในนามกิตก ปจจัยที่เนื่องดวย ณ ใหลบ ณ ทิ้งเสีย เมื่อประกอบ
กันจึงมีรูปเปน ”ปาลี” หรือคําไทย เรียกวา ”บาลี” หมายถึง ภาษาที่รักษาพระพุทธพจนเอาไว ซึ่งมี
รูปวิเคราะหวา ”พุทฺธวจนํปาเลตีติ ปาลี” แปลวา ”ภาษาใด ยอมรักษาไว ซึ่งพระพุทธพจน เหตุนั้น
ภาษานั้นชื่อวา ปาลี”๙บาลีในฐานะเปนชื่อของภาษา คําวา ปาลิภาสา เปนคํายอหมายถึง “ภาษา
ของคัมภีร” คําแปลเต็มรูปของคําวาบาลี คือ “คัมภีรสําหรับสาธยาย” คัมภีรท่ีกําลังกลาวถึงอยูนี้
คือคัมภีรทางพระพุทธศาสนายุคแรก ๆ ซึ่งไดรับการรักษาสืบ ๆ กันมาเปนพิเศษโดยชาวพุทธฝาย
เถรวาท ในรูปแบบการสืบทอดตอ ๆ กันมานั่นเอง คัมภีรเหลานั้นไดอางกันวาเปนพระไตรปฎก
แปลตามพยัญชนะแปลวา “สิ่งที่มีอยูในตะกรา ๓ ใบ” และไดรับการยอมรับวาเปน “พระพุท ธ
วจนะ” โดยปกติ คําวา พระไตรปฎก เรียกกันในภาษาอังกฤษ วา “The Pali Canon”
แลวพระไตรปฎกคืออะไร ?
ศาสนาทุกศาสนา มีคัมภีรหรือตําราทางศาสนาเปนหลักในการสั่งสอน แมเดิมจะมิไดบันทึก
เปนลายลักษณอักษร แตเมื่อมนุษยรูจักใชอักษรก็ไดมีการเขียน หรือการจารึกคําสอนในศาสนานั้น
ๆ ไว เมื่อโลกเจริญขึ้นจึงมีการพิมพหนังสือเปนเลม ๆได คัมภีรศาสนาเหลานั้นก็มีผูพิมพเปนเลมขึ้น
โดยลําดับพระไตรปฎก หรือที่เรียกในภาษาบาลีวา ติปฎกหรือเตปฎกนั้น เปนคัมภีรหรือตําราทาง
พระพุท ธศาสนาเช น เดีย วกั บ ไตรเวท เป นคั ม ภี รข องศาสนาพราหมณ คัม ภีร ไบเบิล (Bible)
ของศาสนาคริสต อัลกุรอานของศาสนาอิสลาม
๙

เสนาะ ผดุงฉัตร, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี, โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
กรุงเทพฯ. ๒๕๓๒. หนา ๕๘ -๕๙.
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กลาวโดยรูปศัพท คําวา "พระไตรปฎก" แปลวา ๓ คัมภีร เมื่อแยกเปนคํา ๆ วา พระ+ไตร+
ปฎก คําวา พระ เปนคําแสดงความเคารพหรือยกยอง คําวา ไตร แปลว า ๓ คําวา ปฎก แปลได
๒ อยาง คือแปลวา คัม ภีรหรือตําราอยางหนึ่ง แปลวา กระจาดหรือ ตะกราอยางหนึ่ง ที่แปลวา
กระจาดหรือตะกรา หมายความวา เปนที่รวบรวมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไวเปนหวดหมู ไมให
กระจัดกระจาย คลายกระจาดหรือตะกราอันเปนภาชนะใสของฉะนั้น
พระไตรปฎกแบงออกเปนอะไรบาง ?
เมื่อทราบแลววา คําวา พระไตรปฎก แปลวา ๓ คัมภีร หรือ ๓ ปฎก จึงควรทราบตอไปวา
๓ ปฎก นั้นมีอะไรบาง และแตละปฎกนั้น มีความหมายหรือใจความอยางไร ปฎก ๓ นั้นแบงออก
ดังนี้
๑. วินัยปฎก วาดวยวินัยหรือศีลของภิกษุ ภิกษุณี
๒. สุตตันตปฎก วาดวยพระธรรมเทศนาทั่ว ๆ ไป
๓. อภิธัมมปฎก วาดวยธรรมะลวน ๆ หรือธรรมะที่สําคัญระไตรปฎก
แลวภาษาบาลี ซึ่ง ถือวามีความสําคัญ ตอ การบันทึก พระไตรปฎกของตามคติความเชื่อ ของพุท ธ
ศาสนาฝายเถรวาทหรือหีนยาน มีมีพัฒนาทางดานศึกษาเปนมาอยางไร
ประวัติการศึกษาภาษาบาลี
พระภิกษุสามเณรผูมีศรัทธาที่ไดเขามาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา เมื่อบวชใน
พระพุทธศาสนาแลวมีภารกิจที่ตองทํา ๒ประการ คือ ประการแรก ไดแก คันถธุระ การศึกษาพระ
ธรรมวินัยซึ่ง พระพุทธเจาไดท รงสั่ง สอนไว การศึกษาชนิดนี้เนนภาคทฤษฎี และประการที่ส อง
คือ วิปสสนาธุระ การเรียนพระกรรมฐานโดยเนนลงไปที่การปฏิบัติท างกายวาจาและใจสําหรับ
การศึกษาที่เรียกวา “คันถธุระ” นั้น ในสมัยที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูนั้น พระพุทธเจาทรง
สั่งสอนสาวกเปนประจําทุกวันดวยการแสดงพระธรรมเทศนา คําสั่งสอนที่พระพุทธเจาทรงแสดงนั้น
ทรงแสดงดวยพระโอฐตามที่พระองคจะทรงโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาแกพุทธบริษัทซึ่งมี
เปนประจําทุกวัน ผูที่ฟงก็มีทั้งพระภิกษุสงฆและคฤหัสถ สําหรับพระภิกษุสงฆนั้น เมื่อไดฟงพระ
สัทธรรมเทศนาของพระพุทธเจาแลวก็นํามาถายทอดแกสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกตอๆกันไป
สําหรับคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทานจารึกไวในคัมภีรตางๆ ดวยภาษาบาลีซึ่งสามารถ
แบงลําดับชั้นของคัมภีรตางๆ ไดดังนี้๑๐
พระไตรปฎก
เปนหลักฐานชั้น ๑ เรียกวา บาลี
คําอธิบายพระไตรปฎก เปนหลักฐานชั้น ๒ เรียกวา อรรถกถา หรือ วรรณนา
คําอธิบายอรรถกถา
เปนหลักฐานชั้น ๓ เรียกวา ฎีกา
คําอธิบายฎีกา
เปนหลักฐานชั้น ๔ เรียกวา อนุฎีกา
๑๐

เสนาะ ผดุงฉัตร, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี, อางแลว หนา ๒๘ - ๓๖.
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นอกจากนี้ ยังมีหนังสือที่แตงขึ้นภายหลังเปนทํานองอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ มีในคัมภีร
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ หนังสือประเภทนี้ เรียกวา “ทีปนี” หรือ “ทีปกา” หรือ “ปทีปกา”
และหนัง สือ ที่อ ธิบ ายเรื่อ งปลีก ยอยตางๆ ที่มีใ นคัม ภีรท างพระพุท ธศาสนา หนัง สือ ประเภทนี้
เรียกวา “โยชนา” หนังสือทั้งสองประเภทนี้จัดเปนคัมภีรอรรถกถา
จะเห็นไดวา คําสอนที่อยูในคัมภีรเหลานี้ คําสอนที่อยูในพระไตรปฎกเปนหลักฐานสําคัญ
ที่สุด เพราะเปนหลักฐานชั้นแรกสุด คําสอนที่อยูในพระไตรปฎกนั้นมีถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ
โดยจัดแบงเปน ๓ หมวด คือ
หมวดที่ ๑ พระวินัย วาดวยเรื่อง ระเบียบ กฎ ขอบังคับควบคุม กิริยา มารยาท ของภิกษุ
สงฆ มีทั้งขอ หามและขออนุญาต ทั้ง นี้ เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยในหมูส งฆ มี ๒๑,๐๐๐
พระธรรมขันธ
หมวดที่ ๒ พระสูตร วาดวยเรื่องราว นิทาน ประวัติศาสตร ที่พระพุทธองคทรงสั่งสอนและ
ทรงสนทนากับ บุคคลทั้งหลายอันเกี่ยวกับ ชาดกตางๆ ที่ท รงสอนเปรียบเทียบเปนอุปมาอุป ไมย
เปนตน มี ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ และ
หมวดที่ ๓ พระอภิธรรมวาด วยธรรมขั้นสูง คือ ว าดวยเรื่อ งเฉพาะคํา สอนที่เ ปนแก น
เปนปรมัตถ ในรูปปรัชญาลวนๆ มี ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ
คําสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธนั้น เรียกวา “ธรรมวินัย” ธรรมวินัยเปนสิ่งสําคัญมาก
ที่สุดของชาวพุทธ เพราะถือเปนสิ่งแทนองคพระศาสดา ดังพุทธพจนที่ตรัสกับพระอานนทกอนจะ
เสด็จดับขันธปรินิพพานวา
“ดูกอนอานนท ธรรมวินัยอันใดที่เราบัญญัติไวแลว แสดงแลว แกเธอทั้งหลาย ธรรมะและ
วินัยนั้นจักเปนศาสดาของพวกเธอเมื่อเราลวงลับไปแลว”
ดังนั้นจึงกลาวไดวา พระไตรปฎกเปนคัมภีรที่สําคัญมากที่สุดของชาวพุทธพระไตรปฎกนั้น
แตเ ดิมเปนภาษาบาลีซึ่งเปนภาษาที่มี ใช ในมัชฌิมประเทศที่เรียกวา แควนมคธ ในครั้ง พุทธกาล
ตอมาพุทธศาสนาแพรหลายไปในนานาประเทศที่ใชภาษาอื่น ประเทศตางๆ เหลานั้น มีธเิ บตและจีน
เปนตนไดแปลพระไตรปฎกจากภาษาบาลีเปนภาษาของตน เพื่อประสงคที่จะใหเรียนรูไดงาย จะได
มีคนเลื่อมใสศรัทธามาก ครั้นไมมีใครเลาเรียนพระไตรปฎก ตอมาก็คอยๆ สูญสิ้นไป สิ้นหลักฐานที่
จะสอบสวนพระธรรมวินัยใหถองแทได ลัทธิศาสนาในประเทศฝายเหนือเหลานั้นก็แปรผันวิปลาส
ไปแตสวนประเทศฝายใตมี ลังกา พมา ไทย ลาว และ เขมร ประเทศเหลานี้คิด เห็นมาแตเดิมวา
ถาแปลพระไตรปฎกเปนภาษาอื่นโดยทิ้งของเดิมเสียแลว พระธรรมวินัยก็คงคลาดเคลื่อน จึงรักษา
พระไตรปฎกไวในเปนภาษาบาลี
การเลาเรียนคันถธุระก็ตองเรียนภาษาบาลีใหเขาใจเสียชั้นหนึ่งกอนแลวจึงเรียนพระธรรม
วินัยในพระไตรปฎกตอไป ดวยเหตุนี้เองประเทศพุทธศาสนาฝายใตจึงสามารถรักษาลัทธิศาสนาตาม
หลักธรรมวินัยยั่งยืนมาได การศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี นอกจากจะ
เปนการศึกษาหลัก ธรรมคําสั่ง สอนแลวยัง ไดชื่อ วา เปนการสืบตอ อายุพ ระพุท ธศาสนาไวอีกดวย
โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลี เพราะถาไมรูภาษาบาลีแลว ก็จะไมมีผูใดสามารถรู และเขาใจพระ
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พุทธวจนะในพระไตรปฎก ถาขาดความรูเรื่องพระไตรปฎกแลว พระพุทธศาสนาก็จะตอ งเสื่อมสูญ
ไปดวย
ดวยเหตุนี้ พระมหากษัตริยผูเปนศาสนูปถัมภกตั้งแตโบราณมาจึงทรงทํานุบํารุง สนับสนุน
การเลาเรียนพระปริยัติธรรม และทรงยกยองพระภิกษุสามเณรที่เรียนรูพระพุทธวจนะใหมีฐานันดร
พระราชทานราชูปการตางๆ มีนิตยภัตรเปนตน จึงไดทรงจัดใหมีวิธีการสอบพระปริยัติธรรมเพื่อให
ปรากฏตอชาวโลกทั่วไปวา พระภิกษุสามเณรรูปใดมีความรูมากนอยแคไหน เพียงไร เมื่อปรากฏวา
พระภิกษุสามเณรรูปใดมีความรูถึงขั้นที่กําหนดไว พระมหากษัตริยก็ทรงยกยองพระภิกษุสามเณรรูป
ปนใหเปน “มหาบาเรียน” ครั้นอายุพรรษาถึงชั้นเถรภูมิ ก็ทรงตั้งใหมีสมณศักดิ์ในสังฆมณฑลตาม
ควรแกคุณธรรมและความรูเ ปนครูอาจารย สั่งสอนพระปริยัติธรรมสืบๆ กันมาจนปจจุบันนี้
การศึกษาภาษาบาลีในประเทศไทย
พระสงฆไทยนาจะมีการศึกษาภาษาบาลีมาตั้งแตสมัยเริ่มแรกที่พระพุทธศาสนาเขามาเผย
แผในประเทศไทย มีหลักฐานปรากฏในสมัยทวารวดี มีหลักฐานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
บาลีอยางเปนระบบในสมัยอยุธยา การศึกษาบาลีรุงเรืองยิ่งในสมัยลานนา มีการแตงคัมภีรบาลีขึ้น
มากมาย คัมภีรที่แตงในครั้งนั้นยังใชเปนหลักสูตรในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ
ไทยในปจจุบันดวย
การศึกษาภาษาบาลีตั้งแตสมัยสุโขทัยสืบมานั้น มีองคพระมหากษัตริยเปนองคอุป ถัมภให
การสนับสนุนตลอดมา มีการอุทิศพระราชมณเฑียรเปนที่เลาเรียนศึกษาของพระสงฆ มีการยกยอง
และถวายนิตยภัตรแกพ ระสงฆผูมีความรูภาษาบาลี จนถึง แมพระมหากษัตริยไทยบางพระองค
ที่ท รงเปนปราชญเชี่ยวชาญในภาษาบาลี สามารถลงบอกบาลี (สอน) แกพระสงฆสามเณรดวย
พระองคเองก็มีตลอดมาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทรการจัดสอบบาลีหรือการสอบสนามหลวงจัดวาเปน
การวัดความรูชั้นสูงของคณะสงฆไทยโดยพระบรมราชูปถัมภ สืบ ทอดมาตั้งแตส มัยอยุธยาจนถึง
ปจจุบัน พระภิกษุสามเณรผูสอบไลพระปริยัติธรรมบาลีได องคพระมหากษัตริยไทยแตโบราณจะยก
ยองและใหเกียรติถวายสมณศักดิ์โดยเฉพาะ
สมัยสุโขทัย
สําหรับดานการศึกษาบาลีของพระสงฆไทยนั้นเริ่มมาตั้งแตครั้งสมัยกรุงสุโขทัยหรืออาจจะมี
มากอ นหนานั้นก็ ได แตยัง ไมมีห ลัก ฐานในดานระบบการเรี ยนการสอนที่ชัดเจน ในสมัยพอ ขุ น
รามคําแหงมหาราช ที่ไดอาราธนานิมนตพระสงฆจากนครศรีธรรมราชซึ่งไดศึกษามาจากลังกา มาตัง้
วงศและเผยแพรที่กรุงสุโขทัย สวนในดานพระไตรปฎกที่พระสงฆใชศึก ษานั้นนํามาจากลังกานั้น
เปนตัวอักษรสิงหล และไดปริวรรตเปนตัวอักษรขอม ถึงแมวาจะมีการประดิษฐอักษรไทยขึ้นมาใน
สมัยนี้แลวก็ตามเพราะในสมัยนั้นคนไทยรับอิทธิพลของขอมไวทุกดาน ตัวอักษรขอมก็มีมาก สวนตัว
อักษรไทยที่พอขุนรามคําแหงประดิษฐขึ้นไมพอที่จะเขียนภาษาบาลี จึงใชอักษรขอมไปกอนและก็ใช
กันมาเรื่อยๆ จนเขาใจผิดกันตอมาวา อักษรขอมเปนอักษรจารึกพระไตรปฎก เปนอักษรศักดิ์สิทธิ์
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จนมาถึ ง สมั ย รั ต นโกสิ น ทร พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว จึ ง โปรดฯ
ใหจัดพิมพพระไตรปฎกขึ้นเปนอักษรไทย เพื่อลบลางความเขาใจผิดเกี่ยวกับอักษรขอม๑๑
ในยุ ค สมั ย พระมหาธรรมราชาลิ ไ ทเพราะพระองค ท รงเป น ปราชญ และเลื่ อ มใสใน
พระพุทธศาสนา จารึกอักษรขอมเรียกพระองควา "กมรเต็งอัญศรีสุริยพงษร ามมหาธรรมราชา"
ทรงศึกษาพระพุทธศาสนามาตั้งแตพระเยาว เมื่อเสด็จขึ้นเสวยราชยจึงเปน "กษัตริยไทยพระองค
แรกที่ลาผนวชในขณะที่ยังครองราชยสมบัติอยู"การจัดการศึกษาของสงฆในยุคนี้ พระองคไดทรง
อุทิศพระราชมณเฑียรเปนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแกพระสงฆสามเณร ซึ่งตอมาในสมัยอยุธยาและ
สมัยรัตนโกสินทรก็ไดถือเปนแบบอยาง คือ ใหวังเปนที่สอนหนังสือ
สมัยลานนา
พระเจาติโลกราช สมัยลานนามีกษัตริยปกครองหลายพระองค แตยุคที่พระพุทธศาสนา
เจริญที่สุด จนอาจกลาวไดวาเปน "ยุคทองของพระพุทธศาสนา" แหงอาณาจักรลานนาก็วาได คือ
ในสมัยของพระเจาติโลกราช ผูครองนครเมืองเชียงใหม ระหวาง พ.ศ. ๑๙๘๕ - ๒๐๒๐เพราะมีการ
ทําสังคายนาพระธรรมวินัย ครัง้ ที่ ๑ ในประเทศไทยในสมัยพระเจาติโลกราชนี้มีการจัดทําสังคายนา
พระธรรมวิ นั ย ชํ า ระพระไตรป ฎ ก จารึ ก ลงในใบลาน เป น ภาษาบาลี อั ก ษรล า นนาไทย ๑๒
การสังคายนาครั้งนี้ถือเปนครั้งที่ ๘๑๓ ตอจากลังกา และเปนครั้งที่ ๑ ของดินแดนไทย กระทําที่วัด
โพธาราม เมืองเชียงใหม เมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๐ ทําอยู ๑ ปจึงสําเร็จ วัตถุประสงคคือขจัดความขัดแยง
กันระหวางสงฆ ๒ นิกาย คือลังกาเกากับลังกาใหม เมื่อแลวเสร็จทรงฉลองสมโภชสรางหอมณเฑียร
ในมหาโพธาราม เพื่อประดิษฐานพระไตรปฎก เหตุการณนี้เกิ ดตรงกับสมัย พระบรมไตรโลกนาถ
แหงกรุงศรีอยุธยาผลของการสังคายนาครั้งนี้ทําใหพระพุทธศาสนาในลานนามีความเขมแข็ง รุงเรือง
และเปนที่เลื่องลือไปถึงประเทศเพื่อนบานดวย เมื่อพระศาสนารุงเรืองบานเมืองก็เปนปกแผน เปนที่
ยําเกรงของอาณาจักรใกลเคียงเชน สุโขทัย และอยุธยา เปนตน
มีการจัดการศึกษาของสงฆ พระสงฆในอาณาจักรลานนามีหลายคณะทั้งลังกา รามัญ และ
ชาวพื้นเมือ ง แตไมมีการขัดแยงหรือ แขง ดีกัน ตางคนตางศึก ษา คณะสงฆลานนาจึง แตกฉานใน
พระไตรปฎกมาก จนสามารถแตงคัมภีรตางๆไดมากมาย และคัมภีรที่แตงนี้ลวนแตงดวยภาษาบาลี
ทั้งสิ้น เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยตางๆ เชน สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทรแลว ไมมีพระสงฆสมัยใดที่
ชํานาญภาษาบาลี แตงคัมภีรเปนภาษาบาลีมากมายอยางเชนสมัยลานนาเลย คัมภีรที่แตงไวในครั้ง
นั้นยั ง ใชเ ป นหลัก สู ตรการเรี ยนการสอนพระปริ ยัติ ธรรมของคณะสงฆ ไทยในปจ จุบัน อีก ดว ย
๑๑

๒๕๖๐

https://th.wikipedia.org การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆไทย สืบคน ๑๙/๕/

๑๒

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๒ , พระไตรปิ ฎกศึกษา, โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,กรุงเทพฯ. หน้ า ๑๑๑- ๑๑๒.
๑๓
เสนาะ ผดุง ฉั ตร, ความรู เบื้ องต นเกี่ ยวกั บวรรณคดีบ าลี , โรงพิม พม หาจุ ฬาลงกรณราชวิท ยาลั ย ,
กรุงเทพฯ. ๒๕๓๒. หนา ๑๓๐ -๑๓๑.
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เชน คัมภีรมังคลัตถทีปนี ที่แตงโดยพระสิริมังคลาจารย ใชเปนหลักสูตรเปรียญธรรม ๔-๕ ประโยค
แตบางเรื่องก็สูญหายไป เหลือแตเพียงชื่อคัมภีร
สมัยอยุธยา
สมัยกรุงศรีอยุธยาเริ่มจาก สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ทรงจัดการบานเมืองเขาเปนปกแผน
แตยุคที่พระพุท ธศาสนาเจริญรุงเรืองมาก คงจะเปนยุคสมัยของ "สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ"
พระองคไดทรงออกผนวช เมื่อ พ.ศ. ๑๙๖๗ การเสด็จออกผนวชในครั้งนี้นอกจากจะเปนพระราช
ศรัทธาของพระองค และสงเสริมพระพุทธศาสนาแลว ยังเปนผลกระตุนใหเจาเมืองอื่นที่สนับสนุน
พระพุทธศาสนาเกิดการตื่นตัวอีกดวย นอกจากนี้ พระองคยังทรงสนับสนุนใหเจานาย และราษฎร
บวชเปนพระภิก ษุส ามเณร ดัง เชนในป พ.ศ. ๒๐๒๗ โปรดใหพ ระโอรส (ตอ มาคือ สมเด็จ พระ
รามาธิบดีที่ ๒) ผนวชเปนสามเณร พรอมดวยพระนัดดาอีกหลายองค เขาใจวา "ประเพณีที่เจานาย
ผนวช และขาราชการใหญออกบวช เพื่อเปนการเลาเรียนระยะหนึ่งนั้น คงจะเริ่มมาแตครั้งนี้"
การจัดการศึกษาของสงฆในสมัยอยุธยา
การจัดการศึกษาในสมัยอยุธยา คงยึดตามแนวการจัดสมัยสุโขทัย ดังปรากฏในพงศาวดาร
วา ในสมัยพระเจาทรงธรรม เมื่อกอนเปนเจานายผูใหญ มีพระนามวา "พระศรีสิงห" ตอมาไดลา
ผนวชไปเปนพระเจาแผนดิน เมื่อ พ.ศ. ๒๑๖๓ พระเจาทรงธรรม ไดเสด็จ ลงพระที่นั่ง จอมทอง
๓ หลัง บอกบาลีแกพ ระภิก ษุสามเณรทุก วัน มีพ ระภิก ษุสามเณรจากอารามตางๆ ไปเรียนเปน
จํานวนมาก
สมัยธนบุรี
มีการรวบรวมพระไตรปฎกหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อคราวกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมา
เมื่อ ป พ.ศ. ๒๓๑๐ วัดวา และบานเมือง ถูกเผาทําลายไปเปนจํานวนมาก คัมภีรพระไตรปฎกก็สูญ
หายไปดวยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จึงโปรดใหรวบรวมพระไตรปฎกโปรดใหสืบหาตนฉบับ
ตามหัวเมืองตางๆ ที่เหลืออยู นํามาคัดลอกไวเพื่อจะสรางพระไตรปฎกฉบับหลวงขึ้น ในคราวที่เสด็จ
ไปปราบชุมนุมเจานครศรีธรรมราช และเจาพระฝางที่อุตรดิตถ พระองคก็โปรดฯ ใหนําพระไตรปฎก
ในเมืองนั้นมาสมทบสอบทานตนฉบับดวย แตการสรางพระไตรปฎกฉบับหลวง ยังมิทันสําเร็จ ก็สิ้น
รัชกาลเสียกอน๑๔
การจัดการศึกษาของสงฆ
พระองคไดโปรดใหมีกรมสังฆการีธรรมการ ทําบัญชีพระสงฆ หากพระสงฆรูปใดบอกเรียน
พระไตรปฎกไดมาก ก็ทรงถวายไตรจีวรผาเทศเนื้อละเอียด แลวพระราชทานจตุปจจัยแกพระสงฆ
สามเณรเหลานั้น ตามที่ไดเลาเรียนไดมากและนอย
๑๔
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สมัยกรุงรัตนโกสินทร
พระพุทธศาสนาในสมัยนี้ เจริญรุงเรืองไมแพยุคใดที่กลาวแลวมา ทั้งนี้ เพราะมหากษัตริย
ไทยทุกพระองคทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก สงเสริมปรับปรุงพระพุทธศาสนาในทุกๆ ดาน
รัชกาลที่ ๑ : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
พระองคเปนปฐมกษัตริยแหงกรุงรัตนโกสินทร ครองราชยเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ โดยไดยึดแบบ
แผนบานเมืองและการพระศาสนามาจากสมัยอยุธยาพระองคไดทรงทํานุบํารุงฟนฟูพระพุทธศาสนา
ในดานตางๆ จากสภาพที่บอบช้ํา เสียหายจากภัยสงคราม ตอจากพระเจาตากสินมหาราช พระองค
พร อ มด ว ยสมเด็ จ พระบวรราชเจ า กรมพระราชวั ง บวรมหาสุ ร สิ ง หนาท พระอนุ ช าธิ ร าช
ไดดําเนินการในเรื่องนี้อยางจริงจัง แมวาบานเมืองยังอยูในภาวะที่ตองทําศึกสงครามขนาดใหญอยู
ตลอดเวลาพระองคมีพ ระราชปณิธานอันแรงกลาที่จ ะสรางชาติไทยใหเ ป นปก แผนในทุก ดา น
ดังปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน ในพระราชนิพนธของพระองคตอนหนึ่งดังนี้
ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา
ปองกันขอบขัณฑสีมา
รักษาประชาชนและมนตรี
ทรงเห็นวาคัม ภีรพ ระไตรปฎกที่ สรางไวส มัยกรุง ธนบุรี ยัง มีความคลาดเคลื่อ นอยูม าก
พระองคจึงโปรดใหทําการรวบรวมพระไตรปฎกสืบตอจากพระเจากรุงธนบุรี ดวยพระองคมีพระราช
ประสงคที่จะทําการตรวจสอบชําระความถูกตอง จึงโปรดใหประชุมพระบรมวงศานุวงศ พระเถระ
ผู ใ หญ และพระเปรี ย ญ ตกลงเรื่ อ งสั ง คายนา จั ด หาผู รู ไ ด ๒๑๘ รู ป ราชบั ณ ฑิ ต ๓๒ คน
เปนกรรมการชําระจึงไดโปรดเกลา ฯ ใหมีการประชุมสงฆ เพื่อชําระพระไตรปฎกฉบับหลวง ที่ทําไว
ใหถูกตอง โดยใหพระสงฆ ๑๐๐ รูป มีสมเด็จพระสังฆราช (ศรี)เปนประธาน ประชุมกันที่พระที่นั่ง
อมรินทราภิเษกมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อปลายป พ.ศ. ๒๓๓๑ ทําการสังคายนา
พระไตรปฎก การสังคายนาพระไตรปฎกครั้งนี้นับเปนครั้งที่สองของไทย ไดทําการสังคายนาที่ พระ
อุโ บสถวัดพระศรีสรรเพชญ ๑๕ (ปจ จุบันคือ วัดมหาธาตุยุวราชรัง สฤษฎิ์ร าชวรมหาวิหาร) เมื่อ ป
พ.ศ. ๒๓๓๓๑เมื่อทําการชําระพระไตรปฎกเสร็จ ก็โปรดใหคัดลอกจําลองสรางเปนฉบับหลวงขึ้น
เรียกวา "ฉบับทองใหญ" รวมทั้งหมด ๓๕๔ คัมภีร นําไปเก็บที่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และยัง
โปรดใหสรางอีก ๒ ฉบับคือ ฉบับรองทรง ๑ ฉบับทองชุบ๑
การจัดการศึกษาของสงฆ
ในสมัยนี้เริ่มมีการจัดสอบพระปริยัติธรรมเหมือนในสมัยอยุธยา โดยลอกแบบมาจากสมัย
อยุธยา คือมีการบอกหนังสือพระทั้งภิกษุและสามเณรในพระบรมมหาราชวังการศึกษาบาลีในครั้ง นี้
เริ่มจากการอานเขียนอักษรขอม เมื่ออานออกแลวจึงใหอานหนังสือพระมาลัย แลวทองสูตรมูลกัจ
จายน เรียนสนธิ เรียนนาม อาขยาตกิตกอุณณาทการก จบแลวขึ้นคัมภีรเรียนอรรถกถา ธัมมบทมัง
๑๕

เสนาะ ผดุง ฉั ตร, ความรู เบื้ องต นเกี่ ยวกั บวรรณคดีบ าลี , โรงพิม พม หาจุ ฬาลงกรณราชวิท ยาลั ย ,
กรุงเทพฯ. ๒๕๓๒. หนา ๑๕๙ - ๑๖๑.
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คลทีป นี สารัตถสัง คหะ ปฐมสมันตปาสาทิก า วิสุท ธิมัคคฎีก าสารัตถที ป นี เมื่อ เรียนจบคัม ภี ร
ดังกลาวแลวก็จะมีขีดความสามารถที่จะอานพระไตรปฎกใหเขาใจได
รัชกาลที่ ๒ : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
การสรางพระไตรปฎก
เนื่องจากพระไตรปฎกฉบับทองใหญ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ นั้น สูญหายไปบางคัมภีรเพราะวัด
ตางๆ ขอยืมไปคัดลอก บางคัมภีรก็ชํารุด จึงโปรดเกลาฯ ใหสรางซอมจนบริบูรณ ทั้งยังใหโปรดให
สรางฉบับใหมขึ้นอีก เรียกวา "ฉบับ รดน้ําแดง" แตการครั้งนี้มิไดมีการชุมนุมคณะสงฆเ พื่อชําระ
เพียงแตซอม และจารฉบับใหมเทานั้น
การจัดการศึกษาของสงฆ
การกําหนดเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเลาเรียนบาลีแตเดิมมา การเรียนการสอนของพระสงฆกาํ หนด
ไวเพียง ๓ ชั้น คือ
บาเรียนตรี
เรียน พระสูตร
บาเรียนโท
เรียน พระสูตร-พระวินัย
บาเรียนเอก เรียน พระสูตร-พระวินัย-พระอภิธรรม
การเรียนคงจะมิไดเรียนทั้งหมด แตจะคัดเลือกบางเรื่องบางคัมภีรในแตละปฎกมาเรียน
ความรูจึงอาจจะไมเพียงพอเผยแผ พระองคจึงไดทรงเปลี่ยนแปลงเสียใหมเปน ๙ประโยค กําหนด
หลักสูตรใหยากขึ้นตามลําดับ ตอ งสอบได ๓ ประโยคเสียกอน จึง จะไดเ ปนเปรียญ (พระมหา)
เมื่อสอบได ๔ ประโยค ก็เ รียกวา เปรียญ ๔ประโยค จนสอบไดประโยค ๙ เรียกวา เปรียญ ๙
ประโยค
การสอบไลเปรียญธรรมบาลี
การเรียนไดอาศัยตามวัดตางๆ แตการสอบนั้น สอบที่วัดมหาธาตุบาง สอบในโบสถวัดพระ
แกวบาง วันเวลาไมแนนอน แลวแตกรรมการจะกําหนด บางปก็ไมมีสอบ การสอบคือใหนักเรียน
แปลตอหนากรรมการ ๓-๔ รูป มีครูเขาฟงเปนพยาน ๒๐-๓๐ รูป ถานักเรียนแปลเกงๆ อาจจะผาน
จากประโยค ๑-๒-๓ ถึง ๙ ในวันเดียวกันก็ได แลวแตความสามารถ เมื่อ สอบประโยค ๓ ได
เรียกวา มหาเปรียญ
รัชกาลที่ ๓ : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
การสรางพระไตรปฎก
ในรัชกาลนี้มีการสรางพระไตรปฎกมากกวาที่แลวมา และสรางดวยฝมือประณีต ตรวจสอบ
อักขระพยัญชนะ อยางถี่ถวน มีถึง ๕ ฉบับดวยกัน คือ ฉบับรดน้ําเอก ๑ ฉบับรดน้ําโท ๑ ฉบับทอง
นอย๑ ฉบับชุบยอ ๑ ฉบับ อักษรรามัญ ๑ นอกจากนี้ยัง ทรงสรางถวายวัดตางๆ อี ก ๒ ฉบับ คือ
ฉบับเทพชุมนุม ๑ ฉบับลายกํามะลอ ๑ การทําครั้งนี้ นับไดวา สมบูรณมาก เพราะไดอาศัยคัมภีร
จากลังกา และมอญ มารวมกันตรวจสอบดวยพระองคเห็นวา พระไตรปฎกเปนภาษาบาลี และเปน
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อักษรขอม จึงมีพระราชประสงคใหแปลเปนภาษาไทย จึงโปรดใหวางฎีกาพระสงฆ ที่จะถวายเทศน
เวร ในพระบรมมหาราชวัง ไดเลือกคัมภีรเทศนตามลําดับในพระไตรปฎก โดยโปรดใหแตงแปลเปน
สํานวนไทยไปเทศน ดังนั้นเราจึงไดคัมภีรพระไตรปฎกเปนอักษรไทยกันมากสมัยนี้
การจัดการศึกษาของสงฆ
พระภิกษุที่สอบไดเปรียญ ๒ ประโยค ทางวังหลวงโปรดเกลาใหถวายสมณศักดิ์ เปน "มหา
บาเรียน" พระองคก็ขอรับมาเปน "บาเรียนวังหนา" ไปกอ น เพื่อเปนการบํารุงกําลังใจ และทรง
สงเสริมใหเลาเรียนตอจนไดเปน "บาเรียนวังหลวง" ตอไปนอกจากนี้ พระองคยังทรงถือเปนพระราช
ภาระ ที่จะบํารุงการศึกษาพระไตรปฎก แกพระภิกษุสามเณร เชน ทรงจางอาจารยบอกพระปริยัติ
ธรรมแกภิกษุสามเณรทุกพระอารามหลวง ตอมมามีผูเรียนมากขึ้นก็โปรดใหยายไปบอกพระปริยัติ
ธรรม ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และยังทรงรับอุปถัมภแกผูเรียนดวยวิธีการตางๆ เชน ถาใคร
สอบบาลีไดก็จ ะพระราชทานรางวัล ถาเปนพระก็จะไดเลื่อนเปนพระราชาคณะ และถาโยมบิดา
มารดาทุกขยากก็จะทรงเลี้ยงดู ถาเปนทาสผูอื่น ก็จะโปรดจายพระราชทรัพยไปไถถอนใหเปนอิสระ
ถาพระภิกษุสามเณรเหลานั้นลาสิกขาออกมา ก็จะโปรดใหเขารับราชการในกรมกอง ตามที่สมัครใจ
ดวยพระราชูปถัมภดังกลาวพระภิกษุสามเณรในรัชกาลที่ ๓ จึงมีวิริยะอุตสาหะ เลาเรียนทั้ง
ในกรุง และหัวเมือ ง ทําใหมีนัก ปราชญดานพระพุท ธศาสนาเพิ่ม มากกวาที่แลวมา โดยเฉพาะ
พระภิก ษุส ามเณรก็มีเพิ่ม มากขึ้น ตามบันทึก ของชาวยุโ รป วาในกรุง เทพฯ มีป ระมาณหมื่นรูป
ทั่วพระราชอาณาเขตมีประมาณ สองแสนรูป ซึ่งนับวามีจํานวนมากเมื่ อเทียบกับประชากรในสมัย
นั้น สวนพระเถรานุเถระตางก็สนับสนุนกิจการการศึกษาของคณะสงฆเพื่อสนองพระราชศรัทธาของ
พระองค และพระสงฆก็ไมเคยไปยุงเกี่ยวกับกิจการบานเมือง ตางทําหนาที่ของตน นับเปนพระมหา
กรุณาธิคุณอยางสูงยิ่งนัก
รัชกาลที่ ๔ : พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวออกผนวช
เมื่อมีพระชันษาได ๑๔ ป พระองคทรงออกผนวชเปนสามเณรเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยครั้ง
หนึ่งกอน ตอมาเมื่อพระชันษาถึง ๒๑ ป จึงไดอุปสมบทเปนพระภิกษุ เมื่อ ทําอุปชฌายวัตรครบ
๓วันแลว จึงไดเสด็จไปทําวิปสสนาธุระ ณ วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส) ภายหลังไดกลับไปประทับที่
วัดมหาธาตุ ตั้งตนเรียนคันธธุระอยางจริงจัง และไดพระวิเชียรปรีชา (ภู) เจากรมราชบัณฑิตซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญยิ่งในขณะนั้น เปนอาจารยสอนภาษามคธ ทรงศึกษาอยู ๓ ป ก็ทรงรอบรูภาษามคธ
เปน อย างดี จนได เ ข าสอบแปลบาลี ไดเ ปน เปรียญธรรม๕ ประโยค และต อ มาได ท รงตั้ง คณะ
ธรรมยุตินิกายขึ้น
การศึกษาของสงฆ
การศึกษาของสงฆสมัยนั้น แบงออกเปนสวนใหญ ๒ สวน คือ คันธธุระ ๑ วิปสสนาธุระ ๑
คันธธุระนั้น เรียนหนัก เริ่มตนดวยการเรียนภาษาบาลี และแปลพระไตรปฎก พยายามใหอานออก
แปลได คนควา ใหแตกฉาน สวนวิ ปส สนาธุร ะนั้ น ไมห นัก นัก โดยการเรีย นทางสมาธิวิ ปส สนา
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กรรมฐาน ทําใหใจสะอาดปราศจากกิเลศทั้งปวง เปนวิธีลัด และถือกันวาถาเกงทางวิปสสนาแลว
อาจจะทรงคุณวิทยาอาคมเวทมนตร เปนประโยชนในดานอื่น เชน วิชาพิชัยสงคราม เปนตนดวย
รัชกาลที่ ๕ : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จขึ้นครองราชยในป พ.ศ. ๒๔๑๑ ขณะนั้นมี
พระชนมายุเพียง ๑๕ พรรษา เทานั้น จึงตองมี ผูสําเร็จ ราชการแทนถึง ๕ ป ครั้น พ.ศ. ๒๔๑๖
มีพระชนมายุ ๒๐ พรรษา จึงทรงอุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๔๑๖ โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ เมื่อครั้งดํารงพระยศเปน
พระเจาบรมวงศเธอกรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธ เปนพระราชอุปชฌายะ
การจัดการศึกษาของสงฆโดยใหวัดเปนโรงเรียน
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘พระองคโปรดใหพระราชาคณะ พระครูฐานานุกรม เปรียญ พระอันดับ
เปนภาระพร่ําสอนแนะนําศิษยวัด เนื่องจากวา เวลานั้น โรงเรียนยังไมแพรหลาย และไดมีพอแมนํา
ลูกไปฝากวัดเพื่อเลาเรียนหนังสือไทย ลายมือ วิชาหนังสือและเลขโหรเลขตลาด เปนตน เพื่อรักษา
วิชาเหลานี้ไวเผยแผแกกุลบุตร และพระเณรสืบตอไป เพราะวิชาการเหลานี้ เปนคุณประโยชนที่จะ
เรียนพระไตรปฎก เปนการเกื้อกูลตอพระพุทธศาสนา ถาเปนคฤหัสถก็จะเปนกําลังแกทางราชการ
ดังนั้น จึงโปรดแตง ตั้งพระราชาคณะ พระครู ฐานานุกรม เปรียญ อันดับ ใหเปนครูวัดละ ๑ รูป
เปนอยางนอย ทั้งพระอารามหลวงและอารามราษฎร ถาไมมีพระสงฆก็ใหคฤหัสถเปนครูก็ได โดยจะ
พระราชทานเงินเดือนใหทั้งสิ้น
พระราชดําริใหสรางมหาวิทยาลัยสงฆของประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมุงหวังเพื่อจะขยายการศึกษาของชาติให
กวางขวางยิ่งขึ้นกวาการอานออกเขียนไดเทานั้น ทรงพิจารณาวา การพัฒนาประเทศจะเปนไปไมได
ถาคนในชาติมีการศึกษาต่ํา พสกนิกรของพระองค ควรจะไดเลาเรียนใหมากเพื่อเปนกําลัง "สยาม
ใหม" ใหทันโลกตะวันตก จึงมีพระราชดําริที่จะจัดการศึกษาใหสูงขึ้น ถึงขั้นวิทยาลัยตอไป ดังนั้นจึง
ทรงสถาปนา มหาธาตุวิทยาลัย ขึ้นที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒
เพื่อเปนที่เลาเรียนศึกษาภาษาบาลีชั้นสูง และสถาปนาอาคาร อาคารสังฆิกเสนาสนราชวิทยาลัยโดย
พระราชทานนามมหาธาตุวิทยาลัยใหมวา "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" โดยมีพระราชปรารถเพื่อ
ปรับ ปรุง การศึก ษาใหเ ป นระดับ วิท ยาลัย เมื่อ วั นที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ โดยมีพ ระราช
ประสงคจะใหเปนอนุสรณเฉลิมพระเกียรติยศของพระองคสืบไป
หลังจากกอตั้งแลว ก็มิไดดําเนินกิจการไปเปนระยะเวลาชานาน ตอมาเมื่อสุชีพ ปุญญานุ
ภาพ พยายามรื้อฟนกิจการมหามกุฏราชวิทยาลัย จนประสบความสําเร็จ กลายเปนมหาวิทยาลัย
สงฆขึ้นมาเมื่อ ป พ.ศ. ๒๔๘๘ ทางฝายคณะสงฆม หานิก ายก็รื้อฟนกิจการมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในอดีตใหเปนระดับมหาวิทยาลัยเชนเดียวกัน เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหยายการสอนพระปริยัติธรรมจาก
ศาลาบอกพระปริยัติธรรม ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปตั้งที่วัดมหาธาตุ เพื่อเปนที่เลาเรียน
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ของพระสงฆฝายมหานิกาย และคฤหัสถ โดยโปรดใหเรียกชื่อวา "มหาธาตุวิทยาลัย" และไดเปดทํา
การเรียนการสอนอยางเปนทางการมาโดยลําดับ
ตอมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีลายพระหัตถเลขาถึงพระยาภาสกร
วงษเสนาบดี กระทรวงธรรมการ ปรารภถึงการที่ทรงจะเปลี่ยนชื่อมหาธาตุวิทยาลัยเปน มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๘กันยายน ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๕) ในเวลาตอมา พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระอนุสรณถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ
สยามมกุ ฎราชกุ ม าร ซึ่ง สวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗จึง ทรงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณโปรดเกล า ฯ
ใหสถาปนาอาคารขนาดใหญ สําหรับมหาธาตุวิทยาลัย และพระราชทานนามใหมวา มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เพื่อ เปนที่เ ลาเรียนพระปริยัติสัท ธรรมและวิชาชั้นสูง และเพื่อ เปนบุญ นิธิแก
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดานการพัฒนา
บุ ค ลากรของประเทศให มี ค วามรู ความเข า ใจ สามารถนํ า มาประยุ ก ต ใ ช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น
มีความสามารถในการรักษา และเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้น พระพิมลธรรม (
ชอ ย ฐานทั ตตมหาเถร) อธิบ ดีส งฆวั ด มหาธาตุยุ ว ราชรัง สฤษฎิ์ ในสมั ยนั้ น จึง จัด ประชุ ม พระ
เถรานุเถระฝายมหานิกาย จํานวน ๕๗ รูป เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ และประกาศใหมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินการจัดการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงในระดับมหาวิทยาลัย
เปดสอนระดับปริญญาตรี คณะพุทธศาสตรเปนคณะแรกเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ และ
มีพัฒนาการตามลําดับ ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๐๐ ปรับเปลี่ยนระบบการวัดผลมาเปนระบบหนวยกิต โดยกําหนดให
นิสิตตองศึกษา อยางนอย ๑๒๖ หนวยกิตและปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ปกอนรับปริญญาบัตร
พ.ศ. ๒๕๐๕ เปดสอนคณะครุศาสตร
พ.ศ. ๒๕๐๖ เปดสอนหลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
และเปดสอน คณะเอเซียอาคเณยและเปลี่ยนเปนคณะมานุษยสงเคราะหศาสตรเ มื่ อ
พ.ศ. ๒๕๑๖
พ.ศ. ๒๕๑๒ปรับหลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษาเปนวิทยาลัยครูศาสนศึกษา
และปรับเปลี่ยนหนวยกิตเปน ๒๐๐ หนวยกิต การจัดการเรียนการสอนชวง ๒ ทศวรรษ
แรก ยังไมไดรับการสนับสนุนจากคณะสงฆและรัฐเทาที่ควร ทําใหป ระสบปญ หาดาน
สถานะของมหาวิทยาลัย และงบประมาณเปนอยางมาก แตก็สามารถจัดการศึกษามาได
อยางตอเนื่อง๑๖
พ.ศ. ๒๕๒๗ รั ฐ บาล โดยการนํ า ของ ฯพณฯ พล.อ. เปรม ติ ณ สู ล านนท
ไดดําเนินการ เสนอรางพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะ ผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา
๑๖

มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๕๐. โรงพิมพมหาจุฬาฯ.
หนา ๔๓๗ -๔๔๑
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โดยรัฐสภาไดใหความเห็นชอบ และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงลงพระปรมาภิไธย
แลวประกาศใชเปนกฎหมายตั้งแตวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ เปนตนมา มีผลทําให
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย มี ศั ก ดิ์ แ ละสิ ท ธิ แ ห ง ปริ ญ ญา
เชนเดียวกับ ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ เดียวกันจากสถาบันการศึก ษาอื่นๆ ที่รัฐใหก าร
รับรอง
พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐบาล โดยการนําของ ฯพณฯ พล.อ ชวลิต ยงใจยุทธ ไดเ สนอให
รัฐสภาตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุล ยเดชมหาราช ไดท รงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐ สงผลให
มหาวิทยาลัย มีพระราชบัญญัติรับรองสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยของรัฐในกํากับของรัฐบาล
และเปนนิติบุคคลที่ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ เนนจัดการศึกษาวิชาการดาน
พระพุทธศาสนา ตั้งแตนั้นเปนตนมา
บทวิเ คราะหในดา นพระราชปรารภ หลักสูตรและคุณ สมบัติผูเ รีย นในมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
พระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกลาเจาอยูหัว ในการกอ พระฤกษสัง ฆ
เสนาสนราชวิทยาลัย ร.ศ.๑๑๕พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งวิทยาลัยที่จะเลาเรียน
พระไตรปฎกแลวิชาชั้นสูงขึ้น...เปนที่เลาเรียนของพระสงฆฝายมหานิกาย จากพระราชปรารภนี้
พระประสงคของพระองค คือการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง แตจะขอวิเคราะหเฉพาะในสวน
ของการศึกษาพระไตรปฎก จากประวัติการศึกษาสงฆหรือแมกระทั้ง ของฝายฆราวาสก็ตาม ตั้งแต
อดีตคือยุคสุโขทัย หรือกอนยุคสุโขทัย จนมาถึงปจจุบันใหความความสําคัญกับการศึกษาภาษาบาลี
มาโดยตลอด เพราะการศึกษาบาลีก็คือการเรียนรูภาษาของพระบรมศาสนา และยังเปนการเรียนรู
คําสอนของพระพุทธเจาดวย เพราะคําสอนของพระพุทธเจาจะถูกบันทึกลงในพระไตรปฎกดวย
ภาษาบาลี จึงทําใหพระพุทธศาสนาไมเสื่อมคาย และยังมีการการเรียนการสอนสืบทอดกันมาตั้งแต
จนถึงปจจุบันนี้ โดยที่ทางฝายผูปกครองบานเมืองก็ใหการสนับสนุนทุกยุคทุกสมัย
ในด า นหลั ก สู ตรของมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย ถึ ง แมจ ะเป น การจัด การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาใหเปนมาตรฐานสากล แตก็ไมทิ้งวิชาการดานพระพุทธศาสนาและภาษาบาลี เชน
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ป พ.ศ. ๒๔๙๓ ในสมัยนี้ยังไมมีหนวยกิตแตคิดเปนรายวิชา ในดาน
การศึกษาภาษาบาลีแลว ตองเทียบไดไมต่ํากวาเปรียญธรรม ๖ ประโยค ก็ถือวามากพอสมควร
ในป พ.ศ. ๒๕๐๐ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดการศึกษาเปนแบบหนวยกิตซึ่งผูเรียนตอง
มีภูมิความรูในดานภาษาบาลีไมต่ํากวาเปรียญธรรม ๔ ประโยค และตอ งจบมัธยมศึก ษาปที่ ๖
ตอมาใน พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปจจุบัน จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทา ก็สามารถเรียน
ในหลักสูตรนี้ได แตถายังไมมีความรูดานภาษาบาลีตองเรียนหลักสูตรภาษาบาลีเสริม ๒๔ หนวยกิต
ขอความที่กลาวมาทั้งนี้ จะเห็นคณะสงฆไทยใหความสําคัญกับการเรียนการสอนภาษาบาลี เพราะ
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มหาจุฬาฯ เองก็เชนกัน ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะสงฆและอยูภายใตพระราชูปถัมภดวย
ก็ตอ งใหเ ปนไปตามพระราชปณิธานในสมเด็จ บรมบพิตร พระราชสมภารเจา พระสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวคือพระองคทรงใหเปนที่ศึกษาพระไตรปฎก
และวิชาการชั้นสูง สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ เพื่อจะพัฒนาบุคลากรของประเทศใหมี
ความรู ความเขาใจ สามารถนํามาประยุกตใชในชีวติ ประจําวัน มีความสามารถในการรักษาและเผย
แผพระพุทธศาสนาใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก
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ขั้นตอนการดําเนินงานของวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน
วิทยาลัยสงฆพทุ ธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประกาศรับบทความ
รับรับบทความ

ไมผา น
กองบรรณาธิการตรวจ
เนื้อหาและรูปแบบของ

ผานโดยไมมีการ

ผ่าน

สงคืนผูเขียนปรับแกไข
เบื้องตน ( ๗ วัน)

ไมผา น
กองบรรณาธิการตรวจ
เนื้อหาและรูปแบบของ

แจงผูเขียน

ผานโดยมีการแกไข
กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อสงคืนผูเขียน

ผูเขียนปรับแกไขและสงคืนวารสาร (๗ วัน)

กองบรรณาธิการแจงยืนยันรับบทความตีพิมพให
ผูเขียนบทความทราบ (ออกหนังสือตอบรับ)

จัดรูปแบบและสงโรงพิมพเพื่อตีพมิ พและเผยแพรตอไป
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ { 125 }

คําแนะนําสําหรับผูนิพนธบทความ

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

๑. สวนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพในวารสาร

วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน ตีพิมพบทความประเภทตาง ๆ ดังนี้
๑.๑ บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรูวิชาการ
อยางเขมขน และผานการอานและพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ มีกลุมเปาหมาย
เปนนักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ
๑.๒ บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู วิชาการ มีกลุมเปาหมายที่
เปนนิสิต นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป
๑.๓ บทความวิจัย (Research article) ไดแกรายงานผลงานวิจัยใหมที่มีองค
ความรูอันเปนประโยชน ซึ่งไมเคยตีพิมพในวารสารใด ๆ มากอน
๑.๔ บทความปริทรรศน (Review article) บทความที่รวบรวมความรูจาก
ตํารา หนังสือและวารสารใหม หรือจากผลงานและประสบการณของผูนิพนธมาเรียบเรียงขึ้น โดย
มีการวิเคราะหสังเคราะหวิจารณเปรียบเทียบกัน
๑.๕ ปกิ ณกะ (Miscellany) ไดแกบ ทความทบทวนความรู เรื่องแปล ย อ
ความจากวารสารตางประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ แนะนําเครื่องมือใหม ตําราหรือ
หนังสือใหมที่นาสนใจ หรือขาวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
การสงบทความ
บทความที่จะตีพิมพในวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน จะตองสงจดหมาย
นําสงบทความพรอมตนฉบับแบบพิมพ ๓ ชุด มายังกองบรรณาธิการ กรณีที่บทความไดรับการ
พิจารณาใหตีพิมพบรรณาธิการจะแจงใหผูนิพนธสงบทความตน ฉบับที่แกไขครั้งสุดทาย พรอม
ซีดีรอม (CD ROM) ๑ แผนที่บรรจุเนื้อหาและขอมูลที่มีอยูในบทความทั้งหมดที่ไดแกไขแลว ทั้งนี้
ผูนิพนธตองมีสําเนาเก็บไวดวยเพื่อการอางอิง
การตรวจสอบบทความและพิสูจนอักษร
ผูนิพนธควรตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมบทความใหถูกตองตามรูปแบบ
ของบทความที่วารสารกําหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองแนนอน พรอมทั้งพิสูจนอักษร
กอนที่จะสงบทความนี้ใหกับบรรณาธิการ การเตรียมบทความใหถูกตองตามขอกําหนดของวารสาร
จะทําใหการพิจารณาตีพิมพมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ไมพิจารณาบทความจนกวาจะไดแกไขใหถูกตองตามขอกําหนดของวารสาร
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การเตรียมบทความ
บทความตองเปนตัวพิมพ โดยใชชุดแบบอักษร (fout) ชนิดไทยสารบรรณ (TH
Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ จัดกั้นหลังตรง และพิมพหนาเดียวลงบนกระดาษพิมพสั้นขนาดบีหา
(B5) พิมพใหหางจากขอบกระดาษซายกับดานบน ๑ นิ้ว และดานขวากับดานลาง ๐.๕ นิ้ว พรอม
ใสหมายเลขหนากํากับทางมุมขวาบนทุกหนา บทความไมควรยาวเกิน ๑๕ หนากระดาษพิมพสั้น
โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง
การพิจารณาและคัดเลือกบทความ
บทความแตละบทความจะไดรับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความ
วารสาร (Peer Review) ๒ ทาน ทีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ และไดรับความ
เห็ นชอบจากกองบรรณาธิการก อนตี พิมพ โดยการพิจารณาบทความจะมี รูป แบบที่ ผูพิจ ารณา
บทความไมทราบชื่อหรือขอมูลของผูเขียนบทความ และผูเขียนบทความไมทราบชื่อผูพิจารณา
บทความ (Double – blind peer review)

๒. สวนบทคัดยอ (Abstract)

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

๓. สวนเนื้อเรื่อง ควรประกอบดวย

๓.๑ บทนํ า (Introduction) เป น ส ว นนําโดยอาศัย การปริ ทรรศน (review)
ขอมูลจากรายงานวิจัย ความรู และหลักฐานตางๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่
ปรึกษา และกลาวถึงเหตุผลหรือความสําคัญของปญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา
ตลอดจนวัตถุประสงคของการศึกษาใหชัดเจน
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๓.๒ วิธีการศึกษา (methods) กลาวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากร
และกลุมตัวอยางในการศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย รวมทั้งสถิติที่นํามาใช
วิเคราะหขอมูล
๓.๓ ผลการศึกษา (Results) เปนการแสดงผลที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหใน
ขอ ๓.๒ ควรจําแนกออกเปนหมวดหมูแลสัมพันธกับวัตถุประสงคของการศึกษา โดยการบรรยายใน
เนื้อเรื่องและแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดวยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความ
เหมาะสม
๓.๔ การอภิปรายผล (Discussion) เปนการนําขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะห
ของผูนิพนธนํามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผูอื่น เพื่อใหมีความเขาใจหรือเกิดความรูใหมที่
เกี่ยวของกับงานวิจัยนั้ น รวมทั้งข อดี ขอเสีย ของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม ๆ
ปญหาและอุป สรรคตางๆ ที่ไดจากการศึกษาครั้ งนี้ เพื่ อเป นแนวทางที่จ ะนําไปประยุ กตใหเกิ ด
ประโยชน
๓.๕ ขอเสนอแนะ (Suggestion) การแนะแนวการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิด
ประโยชนตอไป
๓.๖ กิ ต ติ กรรมประกาศ (Acknowledgement) เป น ส ว นที่ ก ล า วขอบคุ ณ ต อ
ขอบคุณตอองคกร หนวยงานหรือบุคคลที่ใหความชวยเหลือรวมมือในการวิจัย รวมทั้งแหลงที่มา
ของเงินทุนวิจัย และหมายเลขของทุนวิจัย
๓.๗ เอกสารอ า งอิ ง (References) ใช รู ป แบบการอ า งอิ ง แบบเชิ ง อรรค
(Footnote) เปนการทํารายการเอกสารอางอิงหรือคําอธิบายเพิ่มเติมที่อยูดานลางของขอความใน
หนากระดาษแตละหน า ซึ่งมีรูปแบบการเขียนอางอิ งแตกตางกันตามประเภทของเอกสารหรื อ
แหลงที่ใชอางอิง ดังนี้
การอางอิงแบบเชิงอรรถ
๑. หนังสือ
๑.๑ คัมภีรพระไตรปฎกหรือหนังสือสําคัญพิมพเปนชุด
ใหอางชื่อยอคัมภีร . เลม/ข อ/หนา. และใหวงเล็บคําวา (บาลี) ไวหลั งคํายอในกรณีที่ใช
พระไตรป ฎกฉบั บภาษาบาลี หรื อวงเล็บ คํา วา (ไทย) ไวหลังคํายอในกรณีที่ใชพระไตรปฎกฉบับ
ภาษาไทยตัวอยางเชน ๑ขุ.ชา (บาลี) ๒๗/๘๕๕/๑๙๑
๑.๒ หนังสือทั่วไป
ผูแตง, ชื่อเรื่อง, (สถานที่พิมพ: สํานักพิมพหรือโรงพิมพ, ปที่พิมพ), หนา. ตัวอยางเชน
พระเทพโสภณ (ประยู ร ธมฺ ม จิ ตฺ โ ต), ปรั ช ญากรี ก : บ อ เกิ ด ภู มิ ป ญ ญาตะวั น ตก,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยล ๒๕๔๔), หนา ๓๘.
Venerable Dr. W. Rahula} What the Buddha Taught,(Bangkok; Haw Trai
Printing2004)P.69.
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๒. วารสาร
ผูเขียน, “ชื่อบทความ” , ชื่อวารสาร , เลมที่หรือปที่ (เดือน ป). หนา. ตัวอยางเชน
พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร. “การกําหนดประเด็นปญหา การตั้งชื่อเรื่อง
และการเขียนวัตถุประสงคการวิจัยทางสังคมศาสตร”, มจร.สังคมศาสตรปริทรรศน, ปที่ ๓ ฉบับที่
๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘
K.N. , Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bidhi ,
vol.77 No, 1: 10-15.
๓. วิทยานิพนธ
ชื่อผูวิจัย, “ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ”, ระดับของวิทยานิพนธ, (ชื่อแผนกวิชาหรือคณะและ
มหาวิทยาลัย), ปที่พิมพ. ตัวอยางเชน
อนุวัติ กระสังข, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรตามแนวพุทธภายใตกระแสปริโภค
นิยม”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗
๔. สัมภาษณ
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ, ตําแหนง (ถามี), วัน เดือน ป ตัวอยาง
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗.
๕. เว็บไซต
พระธรรมโกศาจารย (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตโต). ธรรมประกาศโนบาย. (ออนไลน).
แหลงที่มา:http://www.brddhismth.Com/index.php?lay=show&ac=article&ld=
538970572&Ntype=9
[๗ กันยายน ๒๕๕๕].
๖. ภาษาอังกฤษ
Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York : Harper and Row
Publishers, 1970)
การเขียนบรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
(ก) ขอมูลชั้นปฐมภูมิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิ ท ยาลั ย .กรุ ง เทพมหานคร : โรงพิ ม พ ม หาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๙.
(ข) ขอมูลทุติยภูมิ
๑) หนังสือ
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หนา. ตัวอยางเชน

จํ า นง อดิ วั ฒ นสิ ท ธิ์ . สั ง ค มวิ ท ยา ตา มแ น ว พุ ท ธ ศ า สตร .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.
๒) วารสาร
ผูเ ขีย น, “ชื่ อบทความ” , ชื่ อวารสาร , เล มที่ห รือป ที่ (เดือน ป) :

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

๔. สวนภาพประกอบ (Figure) และสวนตาราง (Table)

ภาพประกอบและตารางควรมีเทาที่จําเปน โดยพิมพหนาละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง
สําหรับคําบรรยายภาพและตารางใหพิมพเหนือภาพหรือตาราง สวนคําอธิบายเพิ่มเติมใหใสใตภาพ
หรือตาราง

๕. ลิขสิทธิ์

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

๖. การติดตอโฆษณาและการสมัครสมาชิก

การติดตอโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเปนสมาชิกวารสาร มจร พุทธชินราช
ปริทรรศน กรุณาติดตอ “บรรณาธิการวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน”
สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๒๑๗ หมู ๖ ตําบลบึงพระ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๕๖๐๐๐
โทรศัพท ๐๕๕ – ๒๘๗๒๔๕ – ๖

๗. อัตราคาวารสาร

กําหนดออกวารสารปละ ๓ ฉบับ จําหนายราคาฉบับละ ๑๕๐ บาท ไมรวมคาขนสง

๘. อัตราคาสมาชิก

ปละ ๓๐๐ บาท
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หนังสือขอเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพในวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน
เขียนที่.........................................................................
.......................................................................
........................................................................
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ........................
ขาพเจาชื่อ.....................................................ฉายา...................................นามสกุล....................................
ที่อยู...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
โทรศัพท..............................................................E-mail:………………………………………………………………………………..
มีความประสงคขอตีพิมพบทความ ( ) บทความวิจัย ( ) บทความวิชาการ เรื่อง :
(ภาษาไทย).................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................ใน
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน ซึ่งดําเนินการโดยวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย โดยบทความฉบับนี้ขาพเจาไดนิพนธขึ้นเพื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา............................
สาขาวิชา...........................................................จาก (ชื่อสถาบัน)...............................................................................
ปการศึกษา.....................................หรือไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก................................................................
เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแลวมีมติใหแกไขปรับปรุงบทความ ขาพเจามีความยินดีรับ
ไปแกไขตามมติดังกลาวนั้นและขาพเจาขอรับรองวา (ขีดเครื่องหมาย )
( ) เปนผลงานทางวิชาการของขาพเจาแตเพียงผูเดียว
( ) เปนผลงานของขาพเจาและผูเขารวมนิพนธตามชื่อที่ระบุในบทความจริง
( ) บทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน
( ) บทความนี้ไมไดคัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผูใดทั้งสิ้น
ทัง้ นี้ ขาพเจาไดชําระคาธรรมเนียมขอตีพิมพบทความลงในวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน ตาม
อัตราที่ไดกําหนดไว คือ
( ) บทความวิชาการ ๓,๐๐๐ บาท
( ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท – เอก ๕,๐๐๐ บาท
( ) บทความวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย ๕,๐๐๐ บาท เปนที่เรียบรอยแลว
อนึ่ง แมเมื่อขาพเจาปรับแกไขแลว แตงานยังไมเรียบรอยและไมไดรับการใหการลงตีพิมพ ขาพเจาไม
ติดใจเอาความใด ๆ ทั้งสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือวาเปนที่สุด
ลงชื่อ.....................................................
(...................................................)
ผูนิพนธบทความ
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ใบตอบรับสมาชิกวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน
ที่....................................................
วัน........เดือน.......................พ.ศ..........
กราบมนัสการ/เรียน บรรณาธิการวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน
ขาพเจา (ชื่อภาษาไทย)............................................................................................................................................
(ชื่อภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................................
ที่อยู (ที่สามารถติดตอได)........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
E – Mail.................................................................................เบอรโทรศัพท............................................................
โทรสาร............................มีความประสงคจะขอรับสมัครเปนสมาชิกวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน
( ) สมาชิกประเภทรายป ๓๐๐ บาท (จํานวน ๓ เลม)
( ) เลมละ ๑๕๐ บาท
พรอมนี้ ขาพเจาไดสง
( ) เงินสด
( ) ธนาณัติ (สั่งจาย.........................................................)
( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย
( ) แคชเชียรเช็ค ในนาม.........................................................................................................
โปรดนําสงวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน
สถานที่ติดตอ  ที่บาน
 ที่ทํางาน
เลขที่..............ถนน.........................................หมูที่................ตําบล/แขวง................................................
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.............................
โทรศัพท...................................................................โทรศัพทเคลื่อนที่......................................................
โทรสาร...............................................................E-Mail............................................................................
ลงชื่อ..................................................
(..................................................)
(สําหรับเจาหนาที่)
คาบํารุงป พ.ศ..............................
เลขที่ใบเสร็จ................................
ลงวันที่.............เดือน.............................พ.ศ..................
ลงบัญชีแลว.............................................................
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